Vita tangenter på piano
Det är bra att kunna namnen på alla tangenter på piano eller keyboard. Det har du nytta av när
vi ska spela melodier, lära oss mer om noter samt när vi bildar olika ackord.
Vi börjar med att lära oss de vita tangenterna. När du tittar på en klaviatur (=en uppsättning tangenter)
upptäcker du snart att de svarta tangenterna är grupperade 2 tillsammans och 3 tillsammans.

Detta har vi stor nytta av när vi hittar de tre första: C, D & E. Leta upp 2 svarta tangenter som sitter
tillsammans. Dessa svarta tangenter är lämpliga att använda som ”riktmärken” när vi ska hitta de vita.
Tips: Prova att spela melodin ”Spanien”
Toner: CDE CDE DDDD C C

När du kan dessa toner perfekt tar vi de fyra följande: F, G, A & B. Då utgår man ifrån 3 svarta
tangenter som sitter tillsammans. Nu blir dessa svarta tangenter våra riktmärken.

OBS: Tonen ”B” kallades förr i Sverige och Norden för ”H”. Numera
används oftast beteckningen ”B” men undantag finns.
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Om vi nu sätter ihop tangenterna ser det ut så här:

Dessa toner bildar tillsammans något som kallas ”C-dur skala”. När man spelar dessa 7 toner efter
varandra, en och en, från vänster till höger hör vi att tonhöjden blir högre och högre. Nästan som att gå
upp för en trappa eller stege. Därefter (som ton nr 8) kommer tonen C igen, följt av en ”ny omgång”
tangenter. Skillnaden är bara att dessa nya tangenter klingar en oktav högre. Var åttonde vit tangent
kallas alltså oktav. Ett piano har cirka 7 och en halv oktav och ett keyboard brukar ha 5 oktaver
tangenter.
Utifrån dessa toner kan vi spela enklare melodier t.ex. de flesta barnvisor.

Spela ackord på piano
Skillnaden mellan en ton och ett ackord är att ackord innehåller flera toner.
De vanligaste ackord-typerna är: Dur och Moll.
Både Moll och Dur består av tre toner. Grundton (som ger namn åt ackordet) + 2 toner till
som kallas ters och kvint. När man skriver ut ackord t.ex. till en låt skriver man endast ”C” när man
menar C-dur. Menar man A-moll skriver man bara ”Am”.
Dur-ackord klingar ganska ”glatt”.
Moll-ackord klingar mer sorgligt.
Det är lämpligt att du använder höger hand och spelar den vänstra tonen (grundtonen) med tummen.
Här kommer 6 stycken ackord du bör kunna:
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