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Evaluering av  

«Partimentokurs i lørdagsskolen» 

 

Under lørdagsskolesesongen 2021/22 har det vært gjennomført et prøveprosjekt 

bemidlet av UngMusikk, ved navn «Partimentokurs i lørdagsskolen». Prosjektet har hatt 

som hensikt å prøve ut nye innfallsvinkler til det tradisjonelle teorifaget ved å aktivisere 

elevene gjennom improvisasjonsøvelser. I dette dokumentet foreligger en beskrivelse og 

evaluering av hele prosjektet. 

 

Søknadstekst for prosjektet 

Prosjektet har som hensikt å utvikle og gjennomføre et kurs i klassisk piano-

improvisasjon for viderekommende pianoelever i kulturskolen. 

Opplegget vil være basert på nyere forskning som har tatt for seg hvordan elevene på de 

gamle napolitanske musikkonservatoriene på 1700-tallet lærte seg dette håndverket.  

Historisk bakgrunn: 

Det har lenge vært en gåte for musikkforskere hvordan komponister og musikere fra 1700-

tallet og tidlig 1800-tallet klarte å improvisere sonatesatser og fuger ved klaveret. Dette 

har lenge levd under den falske myten om de store geniene med de overmenneskelige 

egenskapene. Faktum er det at det ikke bare var J. S. Bach som kunne improvisere fuger. 

Dette var et håndverk så og si alle musikere som ble utdannet på denne tiden mestret. 

Gjennom de nyoppdagede metodene som ble benyttet på de napolitanske konservatoriene, 

utviklet av lærerne ved disse institusjonene, har vi fått ny innsikt i hvordan et slikt 

håndverk kan bygges opp gjennom et grundig og systematisk pedagogisk opplegg.  

Det lærerne på disse skolene skjønte var at musikk består av en rekke mønstre og klisjeer 

som kunne læres bort gjennom improvisasjonsøvelser ved klaveret. Særlig har metoden 

«partimento» fått stor oppmerksomhet i nyere tid. En partimento fungerer som en slags 

ufullstendig komposisjon som skal improviseres ferdig ved klaveret. Som regel fungerer 

det slik at kun én basstemme er gitt, og elevens oppgave er å fylle ut overstemmene 

gjennom improvisasjon. Før eleven er rustet til å fullføre en slik øvelse blir hun lært opp 

til å gjenkjenne hvordan ulike basstemmer impliserer spesifikke musikalske mønstre. 

Når hun løser partimentoen må hun så huske hvilke av disse mønstrene hun har lært. 

Eleven og læreren kan så veksle mellom å spille ulike «realiseringer» av disse mønstrene. 

Et musikalsk mønster kan realiseres på mange forskjellige måter ved bruk av ulike 

«diminueringer» og ornamenter. Dette er også en ypperlig øvelse i å trene gehøret til å 

høre og spille ulike variasjoner over samme mønster. 
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Dette prosjektet søker å tilpasse flere av disse gamle metodene til moderne 

kulturskoleforhold. I denne prosessen vil relevant forskning og pedagogisk materiale bli 

benyttet 

Hensikten med dette er å lære elevene at musikken de spiller er basert på et «språk» 

som består av ulike musikalske mønstre de kan lære å gjenkjenne og variere. Metoden 

er holistisk, og integrerer dermed musikkteoretisk kunnskap, gehør og klaverteknikk.  

Kurset skal innlemmes i kulturskolens lørdagsskole som “praktisk teoriundervisning” 

ved klaveret for alle pianoelevene på lørdagsskolen. Haakon og Sondre er begge ansatte 

som pianolærere og lørdagsskolelærere, og dette blir den praktiske delen av prosjektet, 

hvor vi utforsker hvordan partimento kan integreres i undervisningen. 

I forkant av dette vil resursene hovedsakelig bli brukt på å tilpasse tidligere forskning på 

partimento og improvisasjon for et kurs innenfor kulturskolens rammer. I denne 

sammenheng har en av verdens ledende partimento-pedagoger, Tobias Cramm, sagt seg 

villig til å stille opp i et intervju for å dele erfaringer ved å bruke disse metodene på barn 

og ungdom. Sondre og Haakon vil også delta på et kurs i regi av Cramm «MentiParti» 

på sommeren. 

Det ferdig utviklede kurset vil bli gjennomført gjennom en hel lørdagsskolesesong (fra 

høstferie til påske). Kurset vil så bli beskrevet og evaluert i en artikkel som kan bli 

distribuert til andre kulturskoler og eventuelt i et pedagogisk tidsskrift. 

Under skisseres kort en liste med ulike spesifikke ferdigheter som vil være aktuelle for 

kurset. 

- Skalaer i de viktigste toneartene (C-dur, F-dur, G-dur, a-moll, d-moll, e-moll)  

- Ulike kadenser og diminueringer av disse i nevnte tonearter 

- Oktavregelen (en standardisert harmonisering av en stigende og fallende skala) 

- Ulike musikalske mønstre («movimenti/skjemaer»), slik som Romanescaen, 

Prinner, Do-Re-Mi, Fonte og Monte 

- Elevene spiller og improviserer over partimentoer som er basert på disse 

mønstrene 

- Lærerne viser hvordan disse mønstrene opptrer i nedskrevet musikk 

- Analyse av stykker elevene spiller for å se hvilke mønstre som opptrer 

- Lære å sette sammen ulike mønstre til små komposisjoner 

 

Forberedelser 

I forkant av prosjektets praktiske gjennomføring ble det avhold et intervju med 

musikklærer og partimento-pioner Tobias Cramm. I dette intervjuet vektla vi særlig 

hvordan disse gamle metodene kan tilpasses vår målgruppe og rammen rundt.  
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Cramm var tydelig på å artikulere at selv for ham er dette fortsatt et ferskt felt hvor det  

er store utfordring knyttet til forståelse og metodisk utvikling. Intervjuet gikk derfor 

innom mange små utfordringer hvor Cramm selv ikke følte han nødvendigvis hadde 

noen gode råd å gi, og at han fortsatt utvikler og tester ut metoder. For dette prosjektets 

utforming var det særlig to punkter som fikk stor betydning for utarbeidelsen av vårt 

opplegg. 

1. Cramm sin metode begynner alltid med at elven spiller to-stemte øvelser. Man 

begynner da først med å spille partimentobassen. Deretter utforsker lærer og elev 

hvordan man kan sette på en motstemme, samt diskuterer hvilke løsninger som 

blir gode og hvorfor. Når dette er mestret, kan man legge til en tredje stemme, og 

de to øverstes stemmene blir ofte behandlet med dobbelt kontrapunkt slik at de 

kan bytte plass (god hjernetrim for eleven). 

2. Tiden elevene ved konservatoriene i Napoli hadde på å perfeksjonere disse 

egenskapene er langt unna hva som kan tilbys på offentlige musikkskoler i vår 

tid. En forutsetning for å spille partimenti var at man hadde lang erfaring som 

sanger, og at man behersket bladsang på et høyt nivå. Førstnevnte utfordring er 

det ingen enkel løsning på, men sistnevnte kan kompenseres ved å oppfordre 

elevene til å synge melodiene over partimentobassen. 

Når det gjelder det første punktet, er det første vi merker oss at dette kontrasterer sterkt 

til hvordan «tradisjonell» satslære undervises, der eleven begynner med 4-stemt sats fra 

starten av. Å jobbe med færre stemmer oppfordrer elven til å tenke horisontalt 

istedenfor vertikalt, samtidig som det er enklere å holde styr på få stemmer. 

Tiden er foreløpig vanskelig å gjøre noe med, men vårt prosjekt gjør det mulig å jobbe 

sammen gruppevis med improvisasjon, noe som samsvarer med den originale 

undervisningsformen. På sikt kan det tenkes at digitale verktøy kan kompensere for den 

begrensede tiden, ved at man utvikler programvare som kan hjelpe med improvisasjon 

hjemme. Dette er dog et veldig ressurskrevende prosjekt både økonomisk og tidsmessig. 

Dog er vi sikre på at digitale verktøy vil kunne bidra positiv for modernisering av disse 

metodene i fremtiden.  

 

Ved siden av intervjuet med Tobias Cramm har vi benyttet oss av to nylig utgitte 

lærebøker som moderniserer disse gamle metodene. 

1. Harmony, Counterpoint and Partimento (2020) av Job IJzerman 

Denne boken er et forsøk på å modernisere de gamle metodene til rammene av et 

tradisjonelt satslære-fag med tavleundervisning uten instrument. Det viktigste å merke 

seg med denne boken er at den slik som i Cramm sin metode begynner med 2-stemt 

sats, deretter 3-stemt og til slutt 4-stemt. Boken har mange fine eksempler som vi har 

kunnet dra nytte av i vårt opplegg. 

2. Historical improvisation for classical pianists (2020) av John Mortensen  
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Mortensens bok er en samling av en rekke ulike verktøy og framgangsmåter eleven kan 

utforske improvisasjon på klaveret med, forutsatt at man har en viderekommende 

klaverteknikk. Der både Cramm og IJzerman begynner med 2-stemt sats, og IJzerman 

også benytter generalbass som konseptuelt system for å forstå akkorder, har Mortensen 

valgt å begynne med 4-stemt og 3-stemt sats hvor trinnteori (romertall) fungerer som 

konseptuelt system. Dette gjør Mortensen ikke nødvendigvis fordi han mener det er 

bedre, snarere er det et ønske om ikke å skremme vekk elevene med for mange nye 

konsepter i starten. Senere i boken jobber han både 2-stemt og med generalbass.  

Utarbeiding av lærestoff for kurset 

Ut i fra den kunnskapen vi ble kjent med over, knyttet til de rammene kurset har, kom 

vi fram til følgende konklusjon om hvordan lærematerialet skulle utformes.  

Vi bestemte oss for å ta utgangspunkt i en 2-stemt realiseringsform slik Cramm og 

IJzerman gjør, siden vi kom frem til at dette mest sannsynlig ville være en 

fremgangsmåte som elever med ulike forkunnskaper etc. kunne ha forutsetninger for å 

klare å forstå og jobbe med. Det fine med den 2-stemte fremgangsmåten er at 

realiseringer av oppgaver kan gjøres enkelt bare tone mot tone i begge hender, eller mer 

komplisert med gjennomgangstoner og andre forsiringer for mer viderekommende 

elever. Slik sett vil elever med ulikt nivå kunne ha glede av de samme oppgavene. 

Samtidig ser vi det nødvendig å innføre noe grunnleggende teoretisk kunnskap om 

intervaller og hvordan de føles å spille på pianoet (grunnleggende teori med en praktisk 

innfallsvinkel). Dette leder så frem til arbeid senere i opplegget med å spille progresjoner 

med 4-stemte akkorder (andre halvdel av kurset). Enkelte av mønstrene vil også kunne 

realiseres i 3- stemt tekstur (se 6-akkorden).  

Grunnen til at vi har valgt å ha en del fokus på 4-stemte akkordprogresjoner er at dette 

er kunnskap som også kan komme eleven til nytte i besifring og jazzmusikk. Slik kan 

kurset ha en relevans utover rent klassisk musikalsk uttrykk. Vi har dog valgt å bruke 

generalbass som konseptuelt akkordsystem, mest for eksperimentets skyld for å se 

hvordan elevene reagerer på en annen måte å forstå akkorder på. 

Leksjonene som har blitt utformet kan inneholde følgende underkategorier (alle er ikke 

nødvendigvis med i hver leksjon). 

- Grunnleggende teori (intervaller og skalaer + tonalitetsfølelse) 

- Tonale mønstre (2-stemte stemmeføringsskjemaer/klisjeer + diminueringer av 

disse) 

- Akkordlære (4-stemte akkordprogresjoner) 

- Analyse 

- Lekser (løse partimenti-basser enten 2-stemt eller som 4-stemte akkord-

progresjoner) 

Kurset inneholder til sammen 13 leksjoner. Under er en tabell som viser innholdet i alle 

leksjonene. Sammen med rapporten følger kursets i sin helhet som vedlegg.  

Leksjon 1 Grunnleggende teori: Intervaller (sekunder), Skalasystemer 
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Tonale mønstre: Diminuering 
Lekse: Spille sekunder, Lære C-dur skala, diminuer melodi i figur 8 

Leksjon 2 Grunnleggende teori: Intervaller (terser) 
Tonale mønstre: Fallende skala i parallelle terser 
Lekse: Spille terser, Lag egen realisering av figur 16 og 17 

Leksjon 3 Grunnleggende teori (kvart og kvint) 
Tonale mønstre (1-5-1 og 1-7-1) 
Lekse: Spill kvarter og kvinter, Partimento No.1 

Leksjon 4 Grunnleggende teori: G-dur skala 
Akkordlære: Dur- og moll-akkorder på de hvite tangentene 
Tonale mønstre: 4-5-1 kadens, Prinner, Tenorizan 
Lekse: lære dur- og moll-akkorder, Partimento no.2 

Leksjon 5 Grunnleggende teori (sekster) 
Akkordlære: 3/5-akkordens tre posisjoner, akkordprogresjon 1-5-1 
Tonale mønstre: Halvslutning 
Analyse: Haydn-menuetter 

Leksjon 6 Akkordlære: De ulike akkordprogresjonene og stemmeføring 
Lekse: Øv alle akkordformler i alle tre posisjoner, A. Arensky 
Partimento 

Leksjon 7 Akkordlære: Skuffende kadens og fallende og stigende sekvenser 
Lekse: Akkorder i C-dur skala, Partimento No. 3 og 4 

Leksjon 8 Akkordlære: Dominantseptimakkorden og andre 7-akkorder 
Lekse: Partimento No.5 og A. Arensky partimento no.2 

Leksjon 9 Repetisjon 
Partimento No. 6, 7, 8 og 9 

Leksjon 10 Akkordlære: 6/3 akkorden (Parallellføring) 
Lekse: Partimento No.10 

Leksjon 11 Akkordlære: 6/3-akkord som dreieakkord og gjennomgangsakkord 
Lekse: Partimento No. 12 og 13 

Leksjon 12 Tonale mønstre: (3-stemt) 7-6 sekvens og 5-6 sekvens 
Lekse: Partimento 14, 15 og 16 

Leksjon 13 Oktavregelen 
Lekse: Analyse av Handel, Mozart og Haydn 

 

Rammer for kurset 

Partimentokurset erstatter vanlig teoriundervisning for alle klaverelevene i 

lørdagsskolen.  Kurset blir avhold hver lørdagsskoledag fra kl. 09:30-10:30. Pianistene er 

til sammen en gruppe på 19 elever som blir fordelt på to grupper. Fordelingen ble basert 

på en prøve som testet grunnleggende teoretisk kunnskap. Gruppe 1 (Haakon) ble 

sammensatt av de mest teoretisk kompetente (12 elever), mens gruppe 2 (Sondre) bestod 

av de resterende 7. Grunnet elevenes forkunnskaper ble gruppene noe ubalansert i antall 

elever. 

For at faget skulle ha maksimal effektivitet og best mulig praktisk utforming, har 

kulturskolen gått til innkjøp av keyboard til hver enkelt elev, noe som gjør det mulig for 
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elevene å teste ut den nye kunnskapen umiddelbart. Samtidig kan læreren gå rundt og 

hjelpe til med oppgaveløsning under timene, mens alle har mulighet til å jobbe med 

oppgaver enkeltvis.  

Lærerne har også utstyrt sitt eget piano med et web-kamera, som projiserer 

pianoklaviaturet på en skjerm på veggen. Dette er gjort for å enkelt kunne demonstrere 

de ulike konseptene slik at eleven raskt skal kunne se hvordan de selv kan spille. Dette 

er også en praksis som kan være til hjelp for elever som ennå ikke er sterke notelesere.  

 

Tilbakemelding fra elever 

Ved undervisningens slutt i lørdagsskolen 2021/2022 ga vi elevene et evalueringsskjema 

der de kunne få komme med sine tilbakemeldinger på undervisningen. 16 elever svarte 

på evalueringsskjemaet. Spørsmålene og svarene var som følger: 

 

• Har vanskelighetsgraden vært passe? For vanskelig eller for enkelt? 

12 svarte at vanskelighetsgraden hadde vært passe, eller at noe hadde vært lett og 

annet litt vanskeligere. 4 svarte at det hadde vært litt vanskelig eller at de synes 

at progresjonen var i raskeste laget. 

 

• Synes du emnene har vært interessante og nyttige? 

Alle elevene så nytten av det de lærte, og flere nevner at de har fått større 

musikkforståelse, ser musikkens oppbygning på en ny måte eller synes det har 

blitt lettere å improvisere og komponere. 12 av elevene svarte at de synes 

undervisningen har vært interessant eller veldig interessant. 4 svarte at det hadde 

vært middels interessant eller litt kjedelig. 

 

• Er det noen spesifikke emner du ønsker å lære mer om? 

2 elever nevner at de også ønsker å lære om andre typer musikk enn klassisk, slik 

som improvisasjon av pop-musikk. 2 elever nevner at de ønsker å lære mer om 

oppbyggingen av komposisjoner i et musikkhistorisk perspektiv.  

 

• Har du forslag til endringer i undervisningen? 

2 elever ønsker mindre tid på å gå igjennom hjemmearbeid for å heller ha mer 

undervisningstid. 1 elev foreslår mer gruppearbeid og diskusjon i timene. 1 elev 

nevner også mer bruk av sang i timen. 

 

Evaluering av prosjektet 

Prosjektet med undervisning i partimento av pianoelever i kulturskolen har praktisk sett 

fungert godt. Lørdagsskolen er en naturlig arena å ha en slik undervisningsform i siden 

det allerede er en gruppe pianoelever samlet der. Elevene er i utgangspunktet i alderen 

12-18 år, og alle som går der har et visst ferdighetsnivå og grunnleggende noteferdigheter. 
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I tillegg er elevene der motiverte nok til å bruke fire timer av lørdagene til 

musikkundervisning. Det har altså vært gode forutsetninger for å få partimento-

undervisningen (som var helt nytt for alle elevene) til å fungere. Partimentoundervisning 

krever i og for seg ikke spesielle forkunnskaper. Det går fint an å undervise en 

nybegynner i partimento, men i klasseromsundervisning er det hensiktsmessig at 

elevene kan lese noter og har opparbeidet elementær klaverteknikk. 

 

Prosjektet lot seg enkelt gjennomføre rent praktisk. At vi fikk mulighet til å kjøpe inn 

keyboard til hver enkelt elev i undervisningen har vært av stor nytteverdi, og er essensielt 

for å få utbytte av undervisningen. Dette skiller også partimentoundervisning fra annen 

musikkteoriundervisning som ofte kan bli veldig teoretisk og fjernt fra det å faktisk spille 

et instrument. Å projisere klaviaturet læreren bruker på lerret var åpenbart nyttig for 

elevene å følge med på når lærerne viste eksempler på klaveret. Dette vil vi videreføre. 

For hver leksjon hadde vi produsert skriftlig materiale der tanken vår var at det skulle 

være mulig for eleven å lese seg opp på konseptene på egen hånd når han måtte ønske, 

for eksempel ved fravær. 

 

I teoriklassene i lørdagsskolen kommer det stadig inn nye elever, samtidig som noen 

elever kan være der for femte året. Det vil derfor alltid være noen som har deltatt på 

undervisningen i opptil flere år, mens andre er relativt ferske. Partimento som 

undervisningsform egner seg imidlertid av natur godt for undervisning på flere nivåer 

samtidig, nettopp fordi elevene i stor grad er delaktige og avgjørende i hvor komplisert 

eller enkle oppgavene kan gjøres. Tematikken vi jobber med kan gjøres med 2 stemmer, 

3 stemmer eller 4 stemmer, eller differensieres på annen måte, slik at eleven kan jobbe 

på det nivået han har forutsetninger for. Oppgavene kan også løses på mange forskjellige 

måter. En partimentobass kan realiseres på mange ulike måter, slik at eleven gjerne kan 

jobbe med den samme bassen flere ganger og komme til et forskjellig resultat hver gang. 

Undervisningen kan dermed fint differensieres i en klasse. 

 

Vi hadde ulike gruppestørrelser, på 12 og 7 elever. Med en viss individuell oppfølging på 

hvert sitt instrument fant vi ut at 12 elever er i meste laget, mens 7 er fint håndterbart. 

Vi anser at gruppestørrelsen ideelt bør holdes til høyst 8-10 elever. 

 

Slik vi la opp timene begynte vi gjerne med en gjennomgang av ev. hjemmeoppgave før 

læreren presenterte dagens tema ved hjelp av å vise på klaveret samtidig som elevene 

kunne følge med på leksjonsheftet med forklaringer og noteeksempler. Deretter fikk 

elevene gjøre oppgaver der de selv spilte. Til slutt gjorde de gjerne en oppgave der de 

laget en eller to diskantlinjer til partimentobassen for å sette ut i praksis de ulike 

konseptene de hadde lært i timen. Her gikk læreren rundt og instruerte elevene 
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individuelt. Til slutt fremførte noen elever sin løsning av oppgaven for de andre. Slik fikk 

elevene se andre mulige løsninger enn sin egen. 

 

Vi tenker at flere elementer fint kan legges inn i undervisningen i fremtiden. For 

eksempel bruk av sang for variasjon i undervisningen, der elevene synger de ulike 

stemmene istedenfor å spille de. Ettersom dette var første året med partimentokurs for 

elevene la vi opp til litt «smale» temaer, mens stykkenes større form lettere kan jobbes 

med når eleven har fått en viss forståelse av de mindre bitene, 

 

Vi kommer til å videreutvikle partimentoundervisningen i lørdagsskolen basert på våre 

erfaringer fra det foregående skoleåret. Vi har erfart at denne metoden er fullt mulig å 

benytte i kulturskolesammenheng, og tror den vil gi elevene helt nye perspektiver de 

ellers ikke ville fått. Selv om metoden dreier seg rundt klassisk musikk, vil læren om 

dette være uvurderlig i andre sjangre, som jazz og populærmusikk også. Noe av det 

spennende med partimentoundervisning er at vi tar tilbake igjen improvisasjonen i 

klassisk musikk, noe som er blitt fremmed for mange, så vel elever som musikere/lærere. 

Vi håper at flere lærere får lyst til å utforske partimentoundervisning slik at flere elever 

kan få ta del i denne måten å lære musikk på. 


