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Sammanfattning  
 

I föreliggande studie undersöks relationen mellan ”förklaringar” och musikalisk interpretation. 

Mer specifikt frågan varför jag spelar Prokofievs 6:e pianosonat på ett visst sätt. Alla interpreter 

gör olika val vid förberedelsen och framförandet av ett musikaliskt verk. Många av de valen 

handlar om tempo, dynamik, frasering men även andra musikaliska parametrar. Denna studie 

undersöker till vilken grad sådana val går att basera på analytiska ”förklaringar” rörande 

musikens struktur. Med hjälp av teoretiska perspektiv från Leonard Meyer och Karl Popper 

undersöker jag ett antal passager som delvis blivit valda för att belysa hur varierat de brukar 

tolkas. Framförallt försöker studien att undersöka den ”tysta kunskapen” som ligger bakom 

specifika interpretationer — och i processen göra den kunskapen artikulerad. På grund av detta 

kan resultatet vara värdefullt både för teoretiker men också för praktiken inom intepretation. 

Projektet kulminerade i ett liveframförande av sonaten som spelades in. Det framförandet var 

influerat av min analys av musiken.  

 

 

Nyckelord: Leonard Meyer, Karl Popper, Sergei Prokofiev, Interpretation, Förklaring 

 

Abstract  
 

The present study investigates the relationship between “explanations” and musical 

interpretation. More specifically the question why do I play Prokofievs 6th piano sonata in a 

particular way? Every interpreter makes choices when preparing and performing a musical 

work. Many such choices involve tempo, dynamics, or phrasing, as well as other musical 

parameters. This study explores the degree to which these choices may be based on analytic 

“explanations" of the structure of the music. Building upon the theoretical work of Leonard 

Meyer and Karl Popper, I identify certain passages which highlight the diversity of 

interpretation, examining the differences through structural and interpretive analyses. Above 

all, the study seeks to understand the “tacit knowledge” embodied in certain approaches to 

musical interpretation — and, in the process, to make it explicit. Therefore, the results are of 

potential value not only in performance analysis, but in the training of performers. The project 

culminated in a performance and live recording of the sonata which were influenced by my 

analysis of the music. 
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1.  Inledning  
Inledningsvis beskrivs projektets ursprung, följt av en syftesbeskrivning och frågeställning. 

 

 Inledande text  

 

Jag tror att det är möjligt att föra diskussioner kring interpretationen av ett musikstycke, utan 

att enbart hänvisa till subjektiva värderingar. Ett exempel på detta är när den legendariske 

pianisten Daniel Barenboim frågar en student på en masterclass som spelar en Beethovensonat, 

varför han spelar starkare än vad som är angivet i noterna. Studenten svarar att han gör så för 

att han gillar det. Då utmanar Barenboim honom och säger att svaret inte är tillräckligt bra, han 

vill att studenten ska förklara valet. Barenboim som är vida känd som en expert på Beethoven 

hade lätt kunnat säga: ”Jag är expert på Beethoven och här måste man spela svagare”. 

Barenboim vill dock inte säga så, utan han vill föra en diskussion om passagen ska spelas 

starkare eller svagare. Ett förhållningssätt såsom Barenboims leder till att det inte kan finnas 

epistemiska auktoriteter, det vill säga personer vars kunskap kan sägas vara säker, inom 

musikalisk interpretation. Personligen ser jag det som ett spännande och optimistiskt synsätt på 

musik, för då finns det alltid en möjlighet att diskutera och argumentera kring en interpretation, 

istället för att ”lita” på en expert som sägs veta vad som är rätt.  

 

Det är grunden till att jag i detta arbete kommer undersöka möjligheten att motivera och förklara 

mina interpretatoriska val i gestaltandet av Prokofievs 6:e pianosonat. 

  

Syfte och frågeställningar  

 

Det centrala i arbetet är att föra en diskussion kring interpretatoriska val i Prokofievs 6:e 

pianosonat. Det kommer delvis ske genom identifiering av konflikter gällande interpretationen 

av olika passager. Eftersom arbetetet är relativt begränsat i sin omfattning blir uppgiften att föra 

en diskussion kring hela sonaten för stor. Fokuset kommer därför läggas på kortare passager 

och eventuella konflikter där de identifierats.  

 

Syftet är att föra en diskussion kring mina interpretatoriska val i Prokofievs 6:e pianosonat. 

Denna diskussion kommer utgå från mitt personliga förhållningssätt till musiken.  

 

Frågeställning: 

 

Kan mina interpretatoriska val i Prokofievs sjätte piano sonat motiveras av förklaringar med 

utgångspunkt i musikens struktur?  
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2. Bakgrund  
Inledningsvis ges en kort introduktion till ämnet och därefter presenteras tidigare forskning. 

Efter det följer ett avsnitt om arbetets teoretiska utgångspunkter och avslutningsvis en 

fördjupning av frågeställningen.  

 

2.1 Områdesorientering/Tidigare forskning  

Frågeställningarna kring interpretation är många. Enligt Nationalencyklopedin (u.å) betyder 

termen interpretation; tolka, förklara eller översätta. Ett sätt att fundera kring dessa frågor är 

att börja diskussionen med att ställa frågan vad interpretens uppgift är. I NE (u.å) beskrivs 

termen interpretation i musikaliska sammanhang som ”de personliga kreativa kvaliteterna i 

framförandet av ett musikverk”. Interpretation kan alltså syfta på den personliga utformningen 

av ett musikstycke. När det gäller själva framförandet av musik går det att tänka sig två 

generella ståndpunkter. C.P.E Bach (1949) skrev att ett gott framförande handlar om förmågan 

att, genom att sjunga eller spela, göra örat medvetet om innehållet i en komposition. Det kan 

jämföras med det som Neuhaus (1993) skrev om pianisten Horowitz som i sin ungdom hade ett 

förhållningssätt som gick ut på att göra publiken nöjd. Här finns å ena sidan ensyn på 

interpretation, som handlar om att ”förklara” eller göra publiken medveten om ett konstverk, å 

andra sidan en syn som går ut på att göra publiken nöjd.  

Detta arbete kommer att ha Bachs (1949) förståelse av interpretation och framförande som en 

tydligare utgångspunkt än den som framkommer i Neuhaus (1993) beskrivning av Horowitz. 

Frågan handlar då om vilket tillvägagångssätt som är mest ändamålsenligt för att kunna ”förstå” 

ett specifikt musikstyckes innehåll, för att därigenom kunna ”förklara” det för publiken. Den 

teoretiska utgångspunkten för det ändamålet redogörs i avsnitt 2.2.    

Pianisten Olof Wallner (2018) skriver om hur han jämför olika tolkningar av Brahms första 

pianokonsert. Syftet med studien var att ta reda på hur de olika tolkningarna skiljer sig åt och 

om det går att dra några slutsatser om varför de gör det. Inledningsvis studerade han in verket 

själv och lyssnade därefter på andra inspelningar av den första satsen. De två pianister som han 

valde att studera var Krystian Zimmerman och Arthur Schnabel. Efter att ha skrivit ned några 

generella skillnader mellan interpretationerna undersökte han specifika passager mer noggrant. 

Slutsatsen han till slut drog var att notbilden aldrig tolkas bokstavligt – varje musiker bidrar 

med sin personliga tolkning av notbilden.  

Stina Hederstedt (2017) skriver om hur begreppet personligt uttryck kan tolkas. Syftet med 

studien var att belysa skillnader och likheter i hur olika sånglärare kan förhålla sig till begreppet. 

Fem olika sånglärare medverkade i en kvalitativ intervjustudie, där de hade möjlighet att 

utveckla sina svar relativt fritt. Resultatet handlar bland annat om medvetna och omedvetna val, 

där de olika intervjuade inte är överens huruvida det är ”mer personligt” att vara medveten om 

sina olika val eller om det är mer personligt att ”bara gå på känslan”. Ett annat tema gäller 

definitionen av personligt uttryck, där det framkommer att de olika intervjuade är osäkra på hur 

det ska definieras. Det finns en osäkerhet om hur vägen fram till ett personligt uttryck ska se ut. 

Resultaten i Hederstedts studie kan ses som relevanta då det visar på oklarheter i hur lärare 

förhåller sig till tolkning och personligt uttryck.  
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2.2 Teoretiskt perspektiv 

 

Det teoretiska perspektiv som utgör grunden för att motivera mina musikaliska val är 

framförallt utvecklat av musikologen Leonard Meyer (1973). Han argumenterar för att ett 

framförande av ett stycke, essentiellt är detsamma som en kritisk analys. Meyer hävdar att en 

analys av skeenden är något som sker omedvetet, så fort en människa försöker förstå sig på sin 

omvärld. Erfarenheter hos ett subjekt skulle vara obegripliga utan denna omedvetna analys. För 

att få en sammanhängande och begriplig bild av omvärlden krävs att erfarenheter grupperas, 

ordnas och relateras till varandra. Detta gäller även inom musik. En analys av ett musikstycke 

görs alltid av en åhörare, men även av den som framför stycket. Ett framförande blir på det 

sättet en aktualisering, eller realisering av den analys som musikern har gjort. Med andra ord, 

det går inte att framföra musik utan att analysera den på något sätt. En stor del av detta sker 

omedvetet och analysen består av det som forskaren Michael Polanyi (2015) kallade för ”tyst 

kunskap”. På samma sätt gäller det omvända förhållandet, en kritisk analys av ett stycke är 

detsamma som en indikation på hur det ska framföras. ”…so every critical analysis is a more 

or less precise indication of how the work…should be performed” (Meyer, s 29. 1973). De två 

sysselsättningarna, kritisk analys och ett musikaliskt framförande, är två sidor av samma mynt. 

Det argumentet motiverar att en kritisk analys av utvalda passager i Prokofievs sjätte pianosonat 

är relevant för att förklara specifika interpretatoriska val.  

 

Meyer (1973) skiljer mellan ”kritisk analys” och ”musikteori”. Musikteori är ett sätt att hitta de 

principer som styr musikens uppbyggnad. Kritisk analys handlar om hur de musikaliska 

principerna aktualiseras i det enskilda musikstycket. Till exempel är det musikteori som 

beskriver att en kadens från dominant till tonikaparalell1 kallas för ”bedräglig kadens”. En 

kritisk analys handlar om varför den bedrägliga kadensen finns på just det stället i musiken. En 

kritisk analys strävar efter att försöka förklara de olika skeenden i det specifika musikstycket. 

En viktig del i resonemangen är det kontrafaktiska, det vill säga, idéer om hur musiken skulle 

kunna varit skriven, istället för det som kompositören till slut valt. Detta för att försöka besvara 

frågan, varför är musiken skriven som den är?  

 

Det viktiga för Meyer (1973) är att fokuset i en kritisk analys är att ”förklara” musiken, inte 

enbart beskriva den. För en interpret som kan förklara musiken kan också sägas ha ”förstått” 

musiken och därigenom ha en uppfattning om det musikaliska innehåll som ska göras medvetet 

för publiken.  En beskrivning av musiken blir meningsfull om den används i samband med en 

teori om hur de beskrivna musikaliska parametrarna hänger samman. Till exempel går det att 

beskriva att en melodi börjar på tonen F och hoppar upp till tonen D. Det blir meningsfullt givet 

teorin att sådana hopp tenderar att följas av en fallande rörelse, för att ”fylla i” hålet. Detta är 

något som Meyer (1989) kallar för gap-fill melodies (min översättning: hopp-fyll melodi). 

Beskrivningen av hoppet blir alltså meningsfullt om den görs för att visa på att melodin är en 

hopp-fyll melodi. Utan en sådan bakomliggande teori är det inte tillräckligt för att räknas som 

en kritisk analys.  

 

Meyers synsätt har många likheter med den kunskapsteori som vetenskapsfilosofen Karl Popper 

(1972) utvecklade. I detta arbete är Meyers teoribygge centralt, men hans argumentation kan 

förstärkas ytterligare med hjälp av Poppers kunskapsteori. Den idé som är relevant för att stärka 

                                              
1 Dominant och tonikaparalell är två funktioner inom traditionell harmonilära 
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Meyers resonemang är Poppers idé om att alla observationer är teori-laddade. Med det uttrycket 

menas att det inte går att göra en observation utanför ett ramverk av teorier, både explicita och 

implicita. Till exempel är det många som känner igen sig i fenomenet att när en person lärt sig 

ett nytt ord, tycks det ordet ”dyka upp” överallt. Orden fanns alltid där, men eftersom kunskapen 

och teorierna med vilka observationer görs ändras, ändras observationen. Meyer (1973) skrev 

alltså att ingen kan göra sinneserfarenheter begripliga utan att göra en analys. Popper (1972) 

hävdar, något starkare, att det inte är möjligt att prata om enskilda sinneserfarenheter som inte 

har blivit tolkade av bakomliggande kunskap och teorier. Att inte ta hänsyn till att alla 

observationer är teoriladdade (dvs. färgade av artikulerad och tyst kunskap) är det som ger 

upphov till empirism. Det är en kunskapsteori som säger att kunskap kommer till människor via 

våra sinnen. Teorin kan fångas i vardagsuttryck som, ”det är ju bara att öppna ögonen och se”, 

eller inom musik, ”tolka inte notbilden, gör som det står istället”. Popper ansåg att empirism är 

falskt, kunskap kan inte komma ifrån sinneserfarenheter. Popperiansk kunskapsteori säger 

istället att kunskap är konjektural, det vill säga, baserad på gissningar. Kunskap består av 

kreativa gissningar som kan förbättras genom rationell kritik.  

 

Poppers kunskapsteori får till exempel konsekvenser för vad det innebär för en musiker att 

”förstå” det musikaliska innehållet i en not. Framförallt att det är otillräckligt att ”läsa det som 

står”. Leopold Mozart (2010) skrev till exempel att en legatobåge betyder att noterna under 

bågen ska spelas med ett diminuendo. Om en pianist inte vet det och ser en legatobåge i ett 

stycke av Mozart kanske den spelar legato, men inte med ett diminuendo. Det viktiga i 

sammanhanget är att musikern som läser en not alltid gör det inom ett mer eller mindre medvetet 

teoretiskt ramverk om hur noter ska läsas. Noterna är något musikern använder för att förstå det 

musikaliska innehållet, men det går inte att läsa noterna ”objektivt”, läsningen är alltid 

teoriladdad.  

 

Popper (1966) skrev att objektivitet inte kan uppnås genom att göra sig kvitt fördomar, utan 

genom att ingå i en rationell diskussion. Det innebär att göra teorier, som vad en legatobåge i 

noterna betyder, explicita och utsätta dem för kritik. Enligt Popperiansk kunskapsteori är allt 

rationellt tänkande till sin natur kritiskt. Kunskap byggs inte upp ifrån säkra grunder utan 

förbättras istället genom att identifiera och rätta fel. Konsekvensen av detta blir att alla delar av 

den samlade kunskapen är i varje stund fylld av fel. Därför är allt som behövs för att förbättra 

en teori, att någonstans hitta ett problem eller ett fel och sedan försöka gissa en lösning. På 

samma sätt kan en interpretation av ett stycke ses som en slags teori, och kommer som sådan 

alltid innehålla problem som kan förbättras med kreativ kritik.  

  

2.3 Frågeställning – fördjupad  

 

Interpretation och personlighet i uttrycket hänger samman och det framgår att det finns en 

mängd olika synsätt på hur de gör det. Från Meyer (1973) och Popper (1972) framkommer det 

att ett personligt uttryck i musicerandet är ofrånkomligt, eftersom det inte går att läsa en notbild 

utan att tolka den. Samtidigt är Meyer en stark anhängare av ett icke-relativistiskt synsätt på 

musik. Implicit i hans texter finns en idé om att det är meningsfullt att säga att en musikalisk 

tolkning kan vara om inte fel så i alla fall problematisk. Eftersom en tolkning enligt Meyer är 

en aktualisering av en analys, är det meningsfullt att säga analysen kan innehålla brister. Det 

kanske finns strukturella delar som interpreten inte har fäst tillräckligt stor vikt vid, eller olika 

viktiga delar i musiken som inte har uppmärksammats. Från det faktum att det är meningsfullt 

att prata om rätt eller fel inom interpretation följer det däremot inte att det är lätt att veta vad 

som är rätt eller fel. Popper (1972) framhåller att säker kunskap är omöjligt att skapa. Kunskap 
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kan enligt Popper aldrig bli mer än en gissning, men gissningarna kan förbättras genom att 

kritiseras. Detta gäller enligt Popper för kunskap inom alla områden, vetenskap såsom filosofi.  

 

Syftet med uppsatsen är alltså att försöka använda musikens struktur som utgångspunkt för att 

förklara mina val. På det sättet kan jag visa och analysera hur en del av mitt konstnärliga arbete 

med musiken går till. En del av poängen här är att göra mina musikaliska val enklare att kritisera 

genom att formulera de förklaringar som ligger bakom dem. Då går det inte att försvara min 

interpretation med argument som: ”jag spelar bara som det står” eller ”jag går bara på känsla”. 

Sådana argument går inte att kritisera eftersom de hänvisar till upplevelser som jag är ensam 

om att ha. Den process som jag kommer redogöra för i avsnitt 4 är således en slags 

dokumentation över hur jag fungerar som musiker. De förklaringar och analyser jag skriver om 

är sådana som ofta upptar mina tankar i övningsrummet.  
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3.  Metodkapitel  
 

I det här kapitlet presenteras inledningsvis en redogörelse av det aktuella materialet, och 

därefter beskrivs metoden som använts för att identifiera interpretationskonflikter. 

 3.1 Material 

 

Pianisten Boris Berman (2008) skriver att Prokofiev komponerade sin sjätte pianosonat mellan 

år 1939-40. Den är en del av de tre så kallade ”krigssonaterna”. Tillsammans med sonat nummer 

sju och åtta representerar de Prokofievs tre mest signifikanta pianoverk. Berman skriver dock 

att termen ”krigssonaterna” inte används i rysk musikologi för att beskriva sonaterna, det är 

dessutom svårt att säga om det var kriget eller det alltmer förtryckande klimat som utvecklades 

i Sovjet under tiden som påverkade Prokofiev just då. Det är dock lämpligt att gruppera 

sonaterna tillsammans eftersom Prokofiev till en början arbetade med alla sonaterna på samma 

gång. Termen ”krigssonaterna” bör dock användas försiktigt, för det är inte klart att Prokofiev 

främst tog inspiration av kriget.  

 

Berman (2008) berättar att den sjätte sonaten hade premiär den 8:e april 1940, och framfördes 

av Prokofiev själv. Det var dock den sista gången han framförde ett av sina pianoverk själv. 

Sonatens framtida succé försäkrades sedan av Sviatoslav Richter som framförde den samma år 

i november. Richter var imponerad av sonaten och ska, efter uruppförandet av Prokofiev, ha 

sagt att: ”the remarkable stylistic clarity and the structural perfection of the music amazed 

me…the sixth sonata is an utterly magnificent work” (Berman, s 52. 2008).  

 

Vidare beskriver Berman (2008) hur den här sonaten på ett sätt var mer modern än tidigare 

musik av Prokofiev. Förutom att den bland annat inkluderar passager som ska spelas med 

knytnäven, var den också ett steg mot en tydligare dramatik i hans musik. En dramatik som 

snarare kan sägas vara romantisk, med fokus på ödets makt över maktlösa individer eller andra 

typiska teman för romantiken.  

 

Sonaten är komponerad i fyra satser, Allegro moderato, Allegretto, Tempo di valser lentizzimo 

och Vivace. Den första satsen är en relativt regelrätt sonatform, den andra satsen ett scherzo i 

ABA form, den tredje delen är en långsam och romantisk vals och sista satsen en virtuos och 

komplex sonatrondo. Det är de två yttersatserna som är mest dramatiska och kärva i fråga om 

dissonanser medan de två mittensatserna finns som en slags kompenserande balans. Berman 

(2008) tar upp att det finns många likheter med musiken i de två mittensatserna och Prokofievs 

två baletter Romeo och Julia och Askungen.   

3.2 Metod/ Metoder 

Identifieringen av interpretationskonflikter görs genom att lyssna på ett antal kända 

inspelningar av sonaten. De gånger där olika interpretationer är tydligt olika varandra kommer 

det noteras. Jämförelsen kommer göras mellan inspelningar av pianisterna; Vladimir 

Ashkenazy, Sviatoslav Richter, Nikolai Lugansky och Boris Berman. Efter att ett antal tydliga 

konflikter identifierats försöker jag med hjälp av en kritisk analys enligt Meyer (1972), motivera 

hur passagerna i fråga bör framföras. Jag gör inte något anspråk på att hitta ett slutgiltigt svar, 

poängen är som tidigare nämnts att göra interpretationen tillgänglig för kritik, genom att göra 
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förklaringarna explicita. Förutom detta kommer det också ske en diskussion om 

interpretationen kring andra delar ur sonaten, även det med hjälp av teorier från Meyer. 

Avslutningsvis förverkligas interpretationen i ett framförande av sonaten i sin helhet. Det 

framförandet spelas in med en Zoom kamera. 

3.3 Loggbok 

Under lyssningen kommer anteckningar nedskrivas i ostrukturerad loggbok. Detta för att få en 

klarare bild över hur de olika interpretationerna går isär. Loggboken kommer även fyllas med 

tankar kring min egna interpretation.  
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4. Genomförande 
I det här kapitlet undersöks varje sats i sonaten. Om det identifierats en tydlig interpretatorisk 

konflikt presenteras ett försök att lösa konflikten, därefter kommer ett urval av andra passager 

att analyseras.  

4.1 Sats 1 

Det första steget i analysen av sonaten blir att diskutera några icke kontroversiella aspekter av 

interpretationen i de fyra första takterna i sonaten. Efter detta kommer en identifierad konflikt 

försöka lösas och avslutningsvis analyseras ytterligare en passage. 

4.1.1 Passageanalys; Inledningens rytmiska struktur 

Fokuset för denna analys kommer att handla om den rytmiska strukturen i de fyra första 

takterna, sats 1. De ser ut på följande sätt: 

 

Exempel 1 

Denna sonat inleds med en ”krasch”, där det första slaget innehåller ett rent A dur ackord som 

redan i andra slaget övergår i en förödande dissonans. Basstämman gör ett språng upp till ett 

D# och understämmans durters blir en mollters direkt i slag 2, vilket följs av en durters tätt 

därpå. Dualiteten mellan dur och moll är ett tema som återkommer i den här sonaten. Det 

spännande med dessa fyra takter är att de liknar musik som skulle kunnat låta konventionell, 

rent rytmiskt, om den hade sett lite annorlunda ut. Det som behövs är att flytta musiken ”ett 

slag åt vänster”, det vill säga att låta första slaget bli en upptakt. I så fall hade musiken sett ut 

på följande sätt, med en modifikation för att fylla ut takt 3.  

 

 

Exempel 2 Modifierad version av inledningen 
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Den här versionen har en mer ”naturlig” rytmisk betoning. Genom att göra första slaget till en 

upptakt försvinner de ”onaturliga” betoningar som finns i originalversionen. Till exempel är 

andra slaget betonat i exempel 1, vilket brukar vara ett obetonat slag, och tredje slaget är tomt 

vilket i sin tur brukar vara betonat. Allt det blir tvärtom i exempel 2. Där är istället första slaget 

betonat och det andra slaget blir tomt, alltså obetonat. Samtidigt har tredje slaget också en 

betoning, men något mindre än första slaget. Fjärde slaget tjänar till att ge skjuts till första slaget 

i nästa takt. Den tekniska definitionen på detta är att i exempel 1 finns det som kallas för 

”lombardisk rytm”; det vill säga ett kort notvärde på slaget följt av ett längre: 

 

 

 

 

 

Den rytmen har en något bakåtsträvande karaktär, illustrerad av pilarna. Det går att jämföra 

med rytmen nedan: 

 

 

 

 

 

En sådan rytm får istället en känsla av framåtriktning. I exempel 1 skapar slag ett och två den 

lombardiska rytmen, andra slaget är längre än det första. Det tomma tredje slaget förstärker 

känslan ytterligare. Exempel 2 har istället en känsla av att pulsslagen hamnar på rätt ställen, 

vilket ger musiken en naturlig riktning. Musiken i exempel 2 ser ut som en relativt konventionell 

marsch. Exempel 1 blir då istället en slags ”halt marsch”. En marsch där första steget 

omedelbart följs av nästa, för att omedelbart bli stillastående. Att utföra en marsch på detta sätt 

skulle se minst sagt underligt ut. Det är anmärkningsvärt hur lite som skiljer exempel 1 och 2, 

samtidigt låter musiken totalt olika.  

 

Vad säger detta om interpretationen? Analysen säger till exempel att accenterna i exempel 1 

blir viktiga, om andra slaget inte får en accent förloras känslan av att musiken är ”felbetonad”. 

Den säger också att mellan takt tre och takt fyra borde det finnas en riktning framåt, för i takt 

fyra blir musiken konventionell i och med att takten har betoningar på slag ett och tre. Den 

rytmiska stabiliteten i takt fyra kan tydliggöras genom att visa att den är målet för de första tre 

takterna. Det kan tilläggas att i takt tre försvinner accenterna och den ”onaturliga” betoningen 

minskar därmed, på det sättet blir takt tre en slags förberedelse till takt fyra, vilket också talar 

för att den borde ha en riktning framåt. 

4.1.2 Konflikt, vilket tempo i genomföringen? 

En musikalisk parameter som verkligen tolkas olika av de pianisterna jag lyssnat på är tempot 

i genomföringen. Detta är en av de tydligaste konflikterna mellan olika tolkningar i hela 

sonaten. Prokofiev anger tempot i början av första satsen med ett metronomtal. 

Tempobeteckningen är Allegro Moderato, med 112 på fjärdedelar. I sidotemat anges ett nytt 

tempo, Poco piu mosso, det tempot fortsätter fram till takten innan genomföringen som har 

tempobeteckningen Lento. När sedan genomföringen startar finns tempobeteckningen Piu 

mosso del tempo 1. Det är bara den första tempobeteckningen, Allegro moderato, som följs av 

ett metronomtal.  

 

En första fråga kan redan formuleras; om Prokofiev hade velat ha exakta tempi i resten av 

satsen, varför skrev han inte ut metronomtal? Som Taruskin (1995) skriver är kompositörers 
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metronomtal förvånsvärt ofta ignorerade av interpreter, kända exempel är Beethovens 

metronomtal som i stort sett alla bortser ifrån. Förklaringar som ges är att musikens innehåll 

inte kommer fram i det höga tempot som Beethoven angav, dessutom var han döv så han kunde 

ändå inte höra hur snabbt metronomen klickade. Det finns förstås alltid en agogisk frihet i ett 

tempo inom en sats, inklusive olika noterade tempoförändringar som rallentando, allargando 

eller liknande instruktioner. Västerländsk konstmusik är sällan metronomiskt taktfast. Det kan 

vara värt att i alla fall notera att Prokofiev troligtvis vill lämna tempoförhållandena i satsen 

tämligen fria, eftersom det endast är i början som det finns ett metronomtal. Samtidigt är 

metronomtalet det som alla andra tempi i satsen relateras till, poco piu mosso anges i relation 

till Allegro Moderato, detsamma gäller att ”tempo 1” i ”piu mosso del tempo 1” syftar på Allegro 

Moderato. Själva kärnan är alltså det ursprungliga tempot på 112. 

 

Det intressanta är att genomföringen generellt spelas mycket snabbare än tempo 1, men även 

att det finns en enorm variation i vilket tempo som väljs. De fyra inspelningar som använts i 

föreliggande studie är som sagt Vladimir Ashkenazys, Nikolai Lugansky, Boris Berman och 

Sviatoslav Richter. Deras tempi för genomföringen är 225, 183, 180 respektive 160 på 

fjärdedelen. Det är alltså en enorm skillnad på hur angivelsen ”snabbare än tempo 1” tolkas. 

Min uppfattning är att Richter har rätt och det ska göras ett försök att förklara detta. Det som 

kommer framkomma är att Ashkenazys tempo är tydligast problematiskt, medan Bermans och 

Lugansky orsakar mindre problem. Här följer nu mitt försök att motivera detta. 

 

Det skulle vara enkelt att argumentera från en auktoritet och säga, Prokofiev bad Richter 

uruppföra sonaten, så självklart är det han som vet hur den bör spelas. Det är dock ett misstag 

för varje observation är som Popper (1972) skriver  teoriladdad. I sammanhanget betyder det 

att en specifik observation alltid är förenlig med en mängd olika teorier, inklusive teorin att 

Richter inte följde Prokofievs önskemål om tempoangivelser. Från en specifik observation går 

det att deducera nästan vilken teori som helst, men en specifik teori är inte förenlig med vilka 

observationer som helst. Därför framhävde Popper vikten av att observationer ska användas för 

att kritisera teorier, inte som grund för att deducera en teori. Om det till exempel finns en teori 

att Prokofiev ville ha ett tempo på ungefär 160 på fjärdedelen i genomföringen och han såg till 

att Richter spelade in sonaten i just det tempot, skulle det vara problematiskt för teorin om alla 

inspelningar med Richter hade ett annat tempo. För teorin är i så fall inte förenlig med 

observationerna. 

 

Prokofiev kan dessutom själv ha fel, det centrala är inte kompositörens intentioner utan 

musikens inneboende struktur. Detta kan i och för sig diskuteras men här räcker det kanske med 

att säga att inom ramverket av en Meyersk kritisk analys, är musikens struktur central inte 

kompositörens intention (Meyer, 1973). 

 

Argumentationen här kommer istället vila på två huvudsakliga överväganden. Det första är den 

rytmiska struktur som olika tempi gör gällande, det andra är homogenitet i fråga om de olika 

delarna i genomföringen. Först en liten illustration om rytmisk struktur. Ett streck indikerar ett 

betonat och en båge indikerar ett 

obetonat slag. Se följande 

exempel: 
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Figuren till vänster visar en fyrtakt med två betoningar, en så kallad alla breve och figuren till 

höger visar en vanlig fyrtakt med fyra betonade slag. Beroende på vilket tempo takterna 

spelas i kommer det vara mer naturligt med betoningen till vänster eller höger. Generellt 

gäller att desto högre tempo, desto färre betoningar. Det finns även tempon där både en alla 

breve känsla och en vanlig fyrtaktskänsla låter naturlig. 
 

De första takterna i genomföringen visas i exempel 3 nedan:  

 

 
Exempel 3 takt 92-93 

 

Det första som kan noteras är att det korta fugatoliknande2 temat som ligger till grund för 

genomföringen är en variation på sidotemat som visas i exempel 4: 

 
Exempel 4 takt 40-44 

 

  
Här går det att se att temat i genomföringen är en transponerad och något rytmiskt förändrad version av sidotemats första motiv 

 

En första iaktaggelse är alltså att de grupper av repeterade åttondelar som ligger till grund för 

genomföringen är relaterade till sidotemat. Det här är en första indikation på att tempot inte kan 

vara för högt i genomföringen eftersom relationen då inte blir tydlig, alltså borde sidotemats 

tempo och genomföringens tempo vara liknande.  

 

Huvudargumentet här är dock ett annat. Det avgörande är i min mening det faktum att 

genomföringen inte börjar i alla breve utan i en vanlig fyrtakt. För att detta ska bli tydligt kan 

tempot helt enkelt inte vara för högt. Ett snabbare tempo kommer att ändra karaktären på 

betoningarna. I en passage likt den i exempel 3 kommer alltid några åttondelar bli mer betonade 

än andra. Prokofiev ger oss två viktiga ledtrådar om hur betoningarna borde vara. För det första 

så ändras inte tempot till alla breve, för det andra har varje fjärdedel en accent i den första 

takten i genomföringen. Som för att göra det extra tydligt att varje slag måste vara betonat. 

Viktigt är också att en bit in i genomföringen ändras tempobeteckningen till alla-breve takt. Det 

betyder alltså att tempot inte kan vara för långsamt, för då kan tempot bara upplevas i vanlig 

                                              
2 Kort sektion där olika stämmor imiterar varandra. Från ordet Fuga. 
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fyrtakt. Eftersom genomföringen alltså både ska kunna kännas som vanlig fyrtakt och alla breve 

krymper max och minimi värdet på metonomtalet. Det går förstås inte att säga exakt vilka 

metronomtal som lämpar sig för både alla breve och vanlig fyrtakt. En personlig gissning är att 

det handlar om ett tempo någonstans mellan 140-180 bpm. Det finns emellertid mer att säga, 

som jag hoppas kan bidra till att minska omfånget i möjliga metronomtal ytterligare.  

 
 

I mitten av genomföringen slutar de repeterade åttondelarna och musiken ser istället ut som i 

exempel 5: 

 

 
Exempel 5 takt 157-159 

 

I det tempo som Ashkenazy spelar i skulle det nedre systemets hopp bli livfulla och energiska. 

Det temat som tillkommer i denna del är dock inte något livfullt och energiskt tema. Det är 

istället det första överledningstemat i expositionen som i huvudsak består av kromatiska rörelser 

upp och ner, vilka börjar i den andra takten i exemplet. Kromatiska melodier används ofta för 

att göra musiken sorgsen och musiken här är lidelsefull. Med tillägget av de dissonanta 

harmonierna på slag 2 och 4 i takten förstärks detta ytterligare. I Ashkenazys tempo är det 

omöjligt att få fram en sorgsen, tung karaktär här och mycket riktigt sänker han tempot för att 

fånga karaktärsförändringen. Tempot sänks här till ca 170 bpm, det vill säga ungefär det tempo 

som Richter spelar hela genomföringen i. Även Lugansky sänker tempot något från sitt 

ursprungliga 182 till 170. Frågan är, om tempot ändå måste sänkas för att få fram rätt karaktär, 

varför inte börja i ett lägre tempo?  

 

Det finns alltid en viss frihet i tempi, men mindre frihet i musik som är motorisk såsom 

genomföringen i den här sonaten. Om musiken har för stor frihet förloras känslan av en evigt 

pulserande maskin. För att skapa en illusion av något som inte är mänskligt borde pulsen vara 

nästan metronomisk. Människor kan inte göra exakta repetitiva rörelser en längre tid som en 

maskin kan, en människas puls och rörelse är varierande. Dessutom skapar en sådan radikal 

tempoförändring som Ashkenazy gör känslan av att en ny del börjar, men det blir problematiskt 

eftersom det sker inom genomföringen som borde upplevas som en del.  

 

Sammanfattningsvis handlar det alltså om att spela genomföringen i ett tempo som lämpar sig 

för både alla breve och vanlig fyrtakt, och att välja ett tempo som lämpar sig för den ändrade 

karaktären i exempel 5. På basis av detta resonemang upplever jag att Richters valda tempo 

lämpar sig för båda ändamål. Det är således det tempot även jag väljer att spela i.  
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4.1.3 Meyers princip om ”Ju mer likt desto mer uppdelat” i sats 1. 

Meyer (1973) förklarar att musik som bygger på likadana upprepningar, tenderar att upplevas 

som uppdelad och fragmentarisk. Medan musik som inte upprepar sig och innehåller element 

som låter olika, tenderar att upplevas som en helhet. Det vill säga, desto mer likt desto mer 

uppdelat. Betrakta följande exempel:  

 

 
Exempel 6 

 

 Det intressanta är att trots att B består av två likadana takter efter varandra låter den frasen mer 

uppdelad än A. Anledningen är att de två olika takterna i A skapar en högre hierarkisk struktur 

i musiken, där den första takten i A blir den första delen i en tvåtaktsfras. B däremot kommer 

låta som att det är något som börjar om efter första takten. Dessutom kommer den första takten 

i A låta betonad medan den andra takten låter obetonad. I B däremot kommer den första takten 

först verka som att den har en betoning, men när andra takten låter likadant kommer första 

takten retrospektivt att tolkas om som obetonad. Båda takterna kommer då kännas som att de 

är på väg mot något större mål, samtidigt som musiken kommer låta som att den har hakat upp 

sig. Det här är en intressant observation som Meyer gör och Prokofievs sonat kryllar av exempel 

på passager som upprepar sig, och därmed upplevs uppdelat. Det är ett annat exempel på hur 

Prokofiev skapar en ”motorisk” känsla. Se följande exempel: 

 

 
 

Exempel 7 takt 92-94 

 
Exempel 8 takt 100-103 
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Exempel 9 takt 111-112 

 

Ovan visas tre olika takter med repeterade åttondelar som var och en leder till något olika 

skeenden. En takt med endast repeterade åttondelar på en och samma not är ett tydligt exempel 

på musik som inte har något uttalat mål. En sådan takt upplevs som att den ”saknar innehåll”. 

Det går att gissa är att det snart kommer hända något, men inte vad. Viktigt i interpretationen 

blir då att inte avslöja vad som kommer, genom att till exempel göra ett subtilt crescendo i slutet 

av takten in i nästa skeende. För då avslöjas överraskningen. I exempel 9 tillkommer fyra 

åttondelar, och eftersom de liknande takterna relativt nyligt har upplevts kommer de att vara 

kvar i minnet. Exempel 9 blir då som ett sätt att hålla inne på överraskningen om vad som 

kommer efteråt. Om exempel 9 spelas med en tydlig riktning från takten med åttondelar till 

nästa takt förloras den effekten. Det finns fler exempel på musik i sonaten som följer denna 

princip, och dessa delar skulle kunna kallas ”icke hierarkiska” eftersom det inte skapas en högre 

organisatorisk hierarki än det enskilda motivet. (Skillnaden diskuteras mer ingående avsnitt 

4.4.1) 

 

 
Exempel 10 Från andra takten i figuren startar en två takter lång figur som upprepas tre gånger. Takt 100-107 

 



 

19 

 

 
Exempel 11 Även här, en takt som upprepas. Dock inte helt identiskt men effekten är i princip densamma. Takt 97-98 

 

I både exempel 10 och 11 är det problematiskt om takterna försöker inordnas i en högre hierarki. 

Det skulle till exempel kunna vara möjligt att göra de tre repetitionerna i exempel 10 starkare 

och starkare. Då skulle de tre takterna upplevas mer likt en helhet. Ibland är det emellertid 

lämpligt att göra en repetition annorlunda. Det finns många exempel i musik av exempelvis 

Mozart där två likadana takter följer efter varandra. Där är det underförstått att upprepningen 

inte ska spelas exakt likadant, ett exempel på det syns i exempel 12: 

 

 
Exempel 12 de två sista takterna i exemplet är en exakt upprepning. Från KV311 takt 12-15 

 

Poängen är att en mekanisk upprepning låter mekanisk. Ibland ska musik låta mekanisk, vilket 

är fallet i Prokofievs sonat. Skulle Mozarts exempel göras exakt likadant skulle det mekaniska 

framstå som stilistiskt malplacerat. Det gäller att försöka göra sina val mot en bakgrund av vad 

den grundläggande karaktären är i musiken. 

 

En annan karaktäristisk sak för en exakt upprepning är att det får en känsla av galenskap över 

sig. Om en person säger ”hej, jag heter Ernst” vid ett första möte är det inget konstigt. Säger 

han det igen kanske någon bekräftar att, jo vi hörde dig första gången. Fortsätter personen säga, 

”hej, jag heter Ernst, hej, jag heter Ernst etc” börjar de flesta ana oråd. Genom att göra en 

upprepning så exakt det går verkar musiken lite galen. Det förefaller vara på sin plats i exempel 

10, men inte i exempel 12. Det finns dock exempel på galenskap i musik från klassicismen. Ett 

av de allra mest skräckfyllda kommer från Schuberts sonat i a moll D 784 och syns i exempel 

13 
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Exempel 13 Ett skrämmande motiv som upprepas fyra gånger för att avbrytas plötsligt av ett våldsamt tremolo. D 784 Takt 

47-53 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att om musikens mekaniska och galna karaktär ska 

förstärkas gäller det att göra upprepningar så lika varandra som möjligt.  

 

4.2 Sats 2 Allegretto 

I detta avsnitt kommer en passage att analyseras och därefter en identifierad konflikt att 

undersökas.  

4.2.1 Meyers begrepp om maskerad konvention 

Föremålet för denna analys handlar om huvudteman i satsen som är ett exempel på det Meyer 

(1995) kallar för ”convention masked” (min översättning ”maskerad konvention”). Det handlar 

om musik som på ett sätt är konventionell, men där det konventionella har maskerats med hjälp 

av att lägga till sådant som är okonventionellt. Betrakta temat i de första takterna i satsen: 

 

Exempel 14 Sats 2 takt 1-4 endast melodi. 

 

Melodin här hade knappt kunnat vara enklare. Det är inte bara en i stort sett diatonisk melodi, 

den är också periodisk, åtta takter lång. Den hade kunnat harmoniseras med hjälp av enkla 

ackord som tonika och dominant. Melodin börjar i ett toniskt harmoniskt centrum och rör sig 

till dominanten i slutet. På ett sätt följer Prokofievs harmonisering detta mönster, men det 

gömmer sig en rad ”okonventionella lösningar” i hans harmonisering, vilka synliggörs här:  
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Exempel 15 Takt 1-12 

 

Prokofievs harmonisering av den här melodin gör musiken till något helt annat. Det första 

ackordet är ett susackord istället för ett rent tonikaackord och efter att dissonanserna lugnar ner 

sig något i takt 3 och 4 tar de ny fart därefter. Det gäller till exempel dissonanser som andra 

slaget i takt 5, där ett B-dur ackord ligger mot ett C i basen, eller takt 7 där det råder en 

ambivalens mellan vilka toner som är sänkta och höjda. Fortsättningen på melodin fortsätter i 

stort sett i E-dur men harmoniseringen tar kliv mot en annan riktning och i slutet på första temat 

har musiken modulerat till D dur. Resultatet blir att göra vad som skulle kunna varit en enkel 

och trevlig melodi till något ambivalent, nästan obehagligt. Det viktiga för interpretationen är 

att poängen med musiken inte finns i melodin, utan i harmonierna och de motstämmor som 

skapas med hjälp av dem. Alla stämmor som rör sig blir viktiga att framhäva som till exempel 

den övre stämman i nedre systemet i takt 1-3. Det finns dock alltid ett problem med den 

moderna modellen på pianon som har en överlappande strängning. Om alla stämmor spelas med 

samma dynamik blandas övertonerna på ett sätt som gör att ingen stämma kan urskiljas. Så är 

inte fallet på äldre instrument som ett fortepiano som har en parallell strängning. Om en pianist 

spelar alla stämmor lika starkt på ett sådant instrument går det att urskilja var stämma för sig. 

Prokofiev skrev dock den här musiken för ett modernt piano och det är förstås rätt instrument 

för musiken, men det krävs en avvägning mellan att låta mellanstämmorna komma fram och 

samtidigt inte låta melodistämman hamna i skymundan.  

 

4.3.1 Konflikt, vilken artikulation i melodin? 

Generellt tolkas den här satsen relativt lika mellan de olika pianisterna. En skillnad är att Richter 

spelar snabbare än resterande pianister. Förutom en liten variation i tempo och vissa skillnader 

i hur staccaterat passager spelas finns det inte någon särskilt stor konflikt i denna sats. Den som 

ändå blivit identifierad är frågan om hur artikulationen ska vara i det övre systemet i reprisen 

på temat innan B delen. Interpretationen går från Lugansky som spelar i princip legato med 

pedal, till Ashkenazy som spelar den med samma artikulation som i början av satsen. Som 

tidigare nämnts är kompositörens intentioner inte det centrala, men kan ändå vara viktiga som 

ett sätt att förstå hur kompositören noterade musiken de hörde. Denna analys kommer därför 

fokusera på hur Prokofiev noterar artikulation. 
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Exempel 16 takt 79-82 

 

I exemplet ovan kan några skillnader identifieras i förhållande till första gången temat 

presenteras. Ackorden i det övre systemet har inte längre prickar vilket skulle betyda att 

artikulationen är annorlunda än vid den första presentationen. Ibland skriver dock inte 

kompositörer ut artikulationen när samma passage kommer igen, för de antar att den är 

underförstådd. Ett sätt att undersöka det är att se om staccatoprickarna förekommer på andra 

ställen där  temat finns med. Vid alla tillfällen temat dyker upp i den här satsen visar det sig att 

det finns med en indikerad staccatoartikulation, utom i det fallet som här undersöks. Teorin att 

Prokofiev inte skrev ut artikulationen för att den är underförstådd, motsägs om det går att 

observera att artikulationen finns med på alla ställen förutom ett. För då ville alltså Prokofiev 

ha en annan artikulation just här. Frågan är då istället vilken slags artikulation? Legato eller 

bara lite mindre staccato? Här kan det vara värt att fortsätta undersöka hur Prokofiev skriver ut 

artikulationen i resten av satsen, och även resterande satser som kommer undersökas i nästa 

avsnitt (4.3).  

 

 
Exempel 17 takt 93-95 

 

Det visar sig att Prokofiev sällan skriver ut legatobågar över melodier, som exempel 17 visar. 

Melodin ovan är en klagande och espressiv melodi som därför ska spelas legato. Liknande 

exempel dyker upp på andra ställen i satsen. Undantaget verkar vara när musiken snabbt övergår 

från staccato till legato, eller när det finns fler än en artikulation samtidigt i musiken. 

Grundregeln verkar vara att legatot är underförstått i espressiva melodier. Då blir frågan vilken 

karaktär temat i exempel 16 har? Här måste jag erkänna att jag inte har lyckats hitta ett argument 

som övertygar mig åt det ena eller det andra hållet. Å ena sidan kan en regel för att bedömma 

espressiviteten i en melodi avgöras på basis av hur pass mycket den domineras av stegvisa 

rörelser eller hopp. Det skulle peka mot att melodin i exempel 16 fungerar som en espressiv 

melodi. Å andra sidan skriver Prokofiev ofta espressiva melodier som använder sig av en mängd 

hopp, utan att fylla igen dem som i en hopp-fyllmelodi (Detta diskuteras i avsnitt 4.3). 

Exempelvis utvecklingen av temat i exempel 18 lite senare i B-delen.  
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Exempel 18 Takt 105-107 

  

Slutsatsen här blir att jag inte hittar något övertygande argument om hur artikulationen bör vara. 

Klart är att det inte ska vara staccato, eftersom prickar saknas. Om det däremot ska vara helt 

legato eller ett mellanting har jag inget svar på. Ibland är det viktigt att acceptera att en lösning 

inte kan hittas, och förstås att alla lösningar som hittas alltid kan vara misstag eller mindre 

lämpliga. Min intuition säger mig att spela partiet legato, i brist på möjligheter att förklara det 

valet återstår endast att förlita sig på intuitionen – just den som jag i mitt arbete försöker 

utforska. 

 

4.3 Sats 3 Tempo di valser lentissimo 

I det här avsnittet sker en diskussion om Prokofievs egenartade melodier. 

4.3.1 Passageanalys: Prokofievs egenartade melodier.  

Det kan vara värdefullt att klargöra vad som är egenartat eller stilistiskt för en kompositör. Det 

möjliggör en förståelse för kompisitörens sätt att uttrycka sig och vilka medel som används för 

att uttrycka en särskild affekt. Prokofiev har många stilistiska sätt att skriva på, varav några 

redan identifierats, exempelvis hans sätt att maskera konventioner (avsnitt 4.1.1 och avsnitt 

4.2.1) eller hans användande av repetetiva sekvenser för att skapa motorisk musik (avnsitt 

4.1.3). En av de verkligt egenartade sätten som Prokofiev skriver musik på är hans melodier 

som bryter två konventioner. Den första är att ”hopp” i en melodi tenderar att fyllas igen med 

stegvisa rörelser i motsatt riktning, samt att sångbara melodier befinner sig inom ett visst 

omfång, sällan mer än en oktav eller en oktav och en kvint. Först några exempel på 

”konventionella” melodier från olika kompositörer. 

 

Exempel 19 Temat från fuga i F#moll i andra boken av Das Wohltemperierte Klavier. Tenutostrecken har jag skrivit  och de 

markerar den centrala hopp-fyll rörelsen. Hopp från F# till D och sedan diatoniskt ner med ornament. Takt 1-4 
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Exempel 20 Andra satsen ur Beethovens op 2 no 3. Melodin domineras av stegvisa rörelser och befinner sig inom en nona i 

omfång. Takt 1-4 

 

 
Exempel 21 Första takterna från Auf einer burg av Schumann ur Liederkries op 39. Märk att nästan alla hopp följs av stegvisa 

rörelser. Takt 1-4 

 

De tre exemplen ovan är ”konventionella” melodier, men det ska inte förväxlas med att de är 

simpla. Bachs melodi bygger på ett språng från F# till D, det hade inte kunnat vara enklare. 

Undersöks melodin lite närmre går det att se att melodin är intrikat komponerad. Till exempel 

är varje takt olik den andra, alla ornament är subtilt annorlunda. Detsamma gäller Beethovens 

melodi, den lyckas med att landa på ett dominantisk ackord fyra gånger i rad utan att det låter 

som en upprepning. Det finns mycket mer att säga, men fokus här ligger förstås på Prokofiev.  

 

Prokofiev bryter alltså mot ”konventionerna” på ett radikalt sätt i sina sångbara melodier. De 

byggs ofta upp av en mängd hopp och kan på bara två takter innehålla ett omfång på två oktaver. 

Trots detta låter det expressivt och sångbart, men det är knappast något som lämpar sig att 

sjunga (när Prokofiev skriver för sångare ser melodierna annorlunda ut). Nedan visas några 

exempel på detta. Först det temat som ligger till grund för den tredje satsen. 
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Exempel 22 Redan i takt 3 har melodin hamnat en och en halv oktav bort från den första tonen, melodin ligger i den översta 

stämman i det övre systemet. Melodin utvecklas vidare och i takt 4 befinner den sig nästan två oktaver upp. Takt 1-6 

 

 

 

 

Exempel 23 Ett nästan ännu mer radikalt exempel, från Prokofievs åttonde pianosonat. Förutom det stora omfånget är det 

oftast hopp i melodin istället för stegvisa rörelser, till exempel från den tredje takten. Takt 1-4 

 

 
Exempel 24 Igen från den åttonde sonaten, temat i det övre systemet. Takt 10-12 
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Prokofievs sätt att skriva melodier bereder en del svårigheter för mig i interpretationen. Det 

svåra är att hitta det som Meyer (1973) kallar för implikationer i melodin. Det vill säga, en viss 

sekvens i en melodi skapar en förväntan hos lyssnaren om ett avslut. Den generella regeln som 

Meyer stipulerar är att sekvenser tenderar att fortsätta tills de blir så kompletta och stabila som 

möjligt. Till exempel Bachs melodi i F#moll som efter språnget börjar en gradvis nedgång 

tillbaka till tonikan. Det är i det exemplet tydligt att den diatoniska rörelsen kommer fortsätta 

nedåt till grundtonen, vilket betyder att när temat landar på grundtonen känns det färdigt. För 

interpreten gäller det då att visa, med gradvisa skillnader i dynamik och agogik, att temat landar 

på F#. Det är just denna analys som blir svårare att göra i Prokofievs melodier. Vad är målet 

för den rörelse som startas i början av exempel 22? Efter en kromatisk rörelse till D# hoppar 

melodin upp och befinner sig i ett slags G#moll. Därefter landar melodin på ett B och ett 

dominantiskt3 ackord som i och för sig leder till en tonika. Melodin landar dock inte och det 

låter inte som en följd av de tidigare rörelserna att tonen C skulle vara målet. Implikationen i 

melodin är något annat. Till slut landar melodin på tonen B över ett D moll ackord. Det här är 

alltså en minst sagt fantasifull melodi. Det finns dock en hierarkisk struktur, det första temat 

slutar på ett D moll ackord som i takten efteråt istället blir ett D dur ackord. Temat som ligger 

överst i övre systemet upprepas därefter i G dur för att sedan leda in i en repris och senare 

utveckling av första temat. Det finns alltså egentligen en enkel hierarkisk struktur på de tre 

första teman i satsen; tonika, växeldominant, dominant, tonika. Vägen är kantig och fylld av 

sidospår, men vägen är bekant, det är igen det som Meyer (1995) kallar för maskerad 

konvention. Viktigt för interpretationen blir att göra dessa stora rörelser medvetna för lyssnaren. 

Det är svårt att säga exakt hur detta går till, det viktiga steget är dock att bli medveten om de 

stora rörelserna och sedan hitta rätt väg för att visa det. Då vet interpreten i alla fall vad det är 

som ska visas.  

 

Det som framförallt fick Prokofievs egenartade melodier att fungera var det som jag lärde mig 

av Prof. Dahlkvist om att fokusera på de korta motiven. Om interpretationen av melodierna 

byggs upp av att tänka från till exempel det första E som startar melodin till tonen B i fjärde 

takten låter melodin paradoxalt nog kort och upphackad. Om fokuset istället ligger på att från 

första taktens E ta sig till andra taktens B, sedan till tredje taktens A, därifrån till E och slutligen 

till B blir melodin logisk och låter sammanhängande. Det är illustrerat i exemplet nedan: 

 

 
Exempel 25 

 

Jag har inte funnit någon explicit förklaring på varför detta fungerar, en gissning skulle kunna 

vara att Prokofievs melodi är uppbyggd av ”miniimplikationer”. Det vill säga den rörelse som 

startas i takt 1 har tonen B som mål, därefter har nästa rörelse tonen A som mål och på samma 

sätt i de två sista figurerna. Det här skulle vara något som skulle kunna utforskas mera.  

 

4.4 Sats 4 Vivace 

I det här avsnittet diskuteras formen på den sista satsen 

                                              
3 Ackordfunktionen på femte steget i skalan som har en dragningskraft till grundackordet Tonika 
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4.4.1 Hierarkiska strukturer 

Gällande den sista satsen kommer analysen att fokusera på den hierarkiska strukturen. Inom 

hierarkisk musik skapar musikaliska stimuli (tonhöjder, tonlängder, klang etc) delvis kompletta 

skeenden som fraser och motiv. Dessa skapar i sin tur en högre ordning av struktur, som en A 

del exempelvis. Utan detta upplevs musik inte som en berättelse. Kompositören John Cages 

musik är exempelvis sällan hierarkisk. Den rör sig i tiden mer som ett hav med varationer i 

aktivitet, men inget som skapar en sammanhängande struktur. Utan sådana strukturer upplevs 

musiken inte som en berättelse. Här är det inte fråga om att Cages musik är sämre, det är bara 

ett konstaterande att den är icke-hierarkisk och följaktligen utan tid och minne, en beskrivning 

som Cage (2019) själv stämmer in i. 

 

 

I musik som är hierarkisk finns det strukturer på många olika nivåer. Se nedan: 

 

 

Exempel 26 Takt 1-9 

 

På den minsta nivån finns det lilla motivet som börjar i takt 1, men som snarast kategoriseras 

som en enhet ifrån takt 2. De fyra första takterna bildar nästa struktur, den första frasen. I takt 

fyra kommer ett annat litet motiv, som följs av en skallöpning och en kadens. De fyra takterna 

bildar i sin tur en fras. Slutligen finns en tredje nivå där de åtta takterna tillsammans bildar en 

slags A och B fras. För interpreten gäller det då att ha en plan för alla nivåer. Hur ska första 

motivet spelas, första frasen, andra motivet, andra frasen? Vad är relationen mellan den första 

frasen och den andra frasen? Oavsett om interpreten är medveten om planen borde den här 

strukturen göras medveten för åhörarna. För vissa pianister kanske det är intuitivt att organisera 

musiken på detta sätt, de kanske till och med hävdar att det ”står i noterna”. Det är naturligt 

eftersom alla observationer är teoriladdade, för en van pianist kanske det faktiskt ser ut som att 

denna struktur är ”skriven i noterna” Som sagt, här är uppgiften att försöka göra teorin explicit 

och om möjligt förbättra den.  

 

Den struktur som ska göras medveten här är dock en struktur på en stor skala. Den sista satsen 

har en slags rondo-sonat form. Det finns fyra huvudsakliga teman och det intressanta är att 
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satsen är uppbyggd på följande sätt; ABCD genomföring DCBA. Inte nog med det, satsen har 

en dynamisk struktur där den börjar svagt och efterhand blir mer och mer tumultartad med D 

som första kulmination. Efter genomföringen är D återigen det mest dramatiska temat och sedan 

blir satsen lugnare och lugnare tills A kommer tillbaka, denna gång lite långsammare. Den sista 

överraskningen är dock att när A kommer tillbaka börjar ett accelarando och satsen bryter ut i 

ett fullständigt kaotiskt coda. Nedan följer en enkel schematisk skiss 

 

 

 

Del Dynamik Tonart Karaktär 

A p-mf Am motorisk 

B mf C melodiös 

C f Am, men polytonalt Grotesk 

D f plus G#m Tumultartad 

Mellandel p-f A dur Nostalgisk, material från första satsen 

Genomföring pp-ff I stort sett fritonal nervös, baserad på tema A 

D ff Am Tumultartad 

C ff-f C men polytonalt Grotesk 

B p-pp A dur Tranquillo, lyriskt 

A pp-ff Am mystiskt 

Coda ff fritonalt men kring A totalt kaos 

 

Här är också exempel på alla teman: 

 

 
Exempel 27, tema A Takt 1-3 

 
Exempel 28 tema B Takt 29-32 
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Exempel 29 tema C Takt 99-103 

  

  

 
Exempel 30 tema D Takt 126-130 

 

För att få en helhetsbild av satsen hänvisas interpreten till att undersöka satsen i sin helhet. 

Generellt är poängen att min interpretation av denna sats handlar om att göra denna spegeleffekt 

tydlig. De olika delarna kommer tillbaka i omvänd ordning så att när åhöraren hör C delen efter 

D delen i reprisen kanske denne gissar att, ok nu kommer kanske B delen då. Därefter kommer 

A delen, men vad händer sen, ska satsen sluta som den började? Det är i den stunden av undran 

som det kaotiska slutet kommer som en explosion. 
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5. Diskussion  
 

I det här kapitlet diskuteras arbetets betydelse för min praktik och andras praktik. Därefter 

presenteras några förslag på framtida forskning. 

 5.1 Arbetets betydelse för den egna praktiken 

 
Syftet med arbetet var att på ett mer konkret sätt försöka belysa det som ingår i min 

interpretatoriska process. Som Hederstedt (2017) visar är ”personligt uttryck” ett svårfångat 

begrepp, och det finns inte en konsensus om vad det innebär. Även Wallner (2018) visar att 

olika pianister tolkar en likadan notbild på en mängd olika sätt. Det som försökte göras i mitt 

arbete var delvis att förklara varför olika personer läser en likadan notbild på olika sätt, och 

delvis hur ”personligt uttryck” kanske är en missvisande term. Det som kom fram i 

genomförandet inom föreliggande arbete är nämligen framförallt två saker.  

 

Det första är att en stor del av den information som krävs för att veta hur en passage ska spelas, 

inte står i noterna. Det är därför den kritiska analysen av musiken blir viktig. Det är också här 

det går att hitta ett svar på Wallners fråga om varför pianister spelar så olika. Det är för att det 

”fattas”  information i noterna. Eftersom de olika pianisterna gör olika analyser av stycket 

kommer också deras interpretationer att bli olika, som Meyer (1973) förklarade. 

 

Det andra är att även om de interpretatoriska valen gjordes av mig, försökte förklaringarna 

kopplas till musikens struktur, inte i mina känslor. Genom att arbeta på ett sådant sätt skapas en 

möjlighet att besvara Barenboims fråga, varför spelar du så? Kanske ännu viktigare möjliggör 

det en diskussion om hur passagen borde spelas. I resonemanget i avsnitt 4.1.2 framför jag kritik 

mot pianisten Vladimir Ashkenazys val av tempo i genomföringen. Ashkenazy är en av 

världens främsta pianister och har en kompetens som förstås är långt högre än min egen. Ändå 

känner jag mig bekväm med att påstå att hans val av tempo är problematiskt, men jag kan förstås 

ha fel! Om jag hade träffat Ashkenazy och startat en diskussion med honom om tempot kanske 

han hade kunnat hitta fel i mina resonemang, eller hade han kanske till och med blivit övertygad 

av mina resonemang och ändrat sin interpretation något. Poängen är att om någon av oss skulle 

säga att ”jag spelar det här tempot för det låter bra”, eller ”jag känner att det här är rätt tempo” 

hade diskussionen tagit slut, för då är det bara att konstatera att vi känner det på olika sätt. Så 

länge diskussionen handlar om förklaringar som inte motiveras av subjektiva värderingar är det 

däremot fullt rimligt för en student att säga emot en världspianist som Ashkenazy. Det upplever 

jag som ett sätt att stärka självförtroendet i ens personliga tolkning av musiken.  

 

En stor del av den skriftliga delen i mitt konstnärliga projekt går ut på att göra tyst kunskap 

artikulerad. Merparten av alla interpretatoriska val sker omedvetet. Fördelen med att försöka 

göra tyst kunskap artikulerad är att det går att identifiera fel. Det finns bara ett sätt att förbättra 

kunskap enligt Popper, det är genom att identifiera fel och rätta dem, följaktligen går det inte 

att förbättra tyst kunskap medvetet. Genom detta försök att artikulera min tysta kunskap har jag 

upptäckt områden där förklaringar saknas. Ett exempel är mitt misslyckade försök att lösa 

konflikten i avsnitt 4.3.1. Detta är dock lika meningsfullt som de gånger en förklaring hittades. 

Det skulle till och med kunna hävdas att det är mer meningsfullt att inte lyckas hitta en 

förklaring, för då blir det tydligt var den tysta kunskapen kan förbättras. Sammanfattningsvis 

skulle jag vilja påstå att projektet har gjort mig mer medveten om varför både jag och andra gör 
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de interpretatoriska valen vi gör. Det har också varit värdefullt att lära mig en del av den 

mängden kunskap som Leonard Meyer skapat. Hans teoribygge kommer vara en central del för 

mig i framtiden i min roll som interpret.  

5.2 Arbetets betydelse för andras praktik 

 

Min förhoppning är att arbetet kommer skapa ett intresse för interpreter att inte nöja sig med 

enkla svar på svåra frågor, som varför en passage kan spelas på ett specifikt sätt. Det skulle vara 

värdefullt för musiken om interpreter vågade lita mer på sina egna idéer och arbetet här kanske 

kan tjäna som ett exempel på hur det skulle kunna gå till. På grund av denna förhoppning skulle 

jag se det som värdefullt om andra interpreter kan hitta var det finns misstag i mina förklaringar.  

 

En central del av Meyers teorier är att de alltid är kopplade till det konkreta musicerandet. Det 

handlar aldrig om att analysera musik utan att lösa något konkret problem om hur musik borde 

framföras. Denna koppling mellan teori och praktik gör Meyers arbete värdefull för interpreter, 

och mitt arbete kanske kan tjäna som en ingångsport för andra till Meyer. Enligt min erfarenhet 

finns det ibland en slags uppdelning mellan den teoretiska och praktiska delen av musicerande. 

På musikhögskolor är ofta teoriundervisning relativt särskild från undervisningen på 

huvudinstrument. Det Meyer visade var inte bara att en sådan uppdelning kan vara 

problematisk, men att den i praktiken inte är möjlig. Allt en musiker tänker, både medvetet och 

omedvetet manifesterar sig i det praktiska. Teoretiker borde vara medvetna om att teorier har 

med det praktiska att göra, och den praktiska musikern om att allt musicerande sker inom ett 

teoretiskt ramverk, oavsett om det är medvetet eller ej. Meyers tankar kan tjäna som en brygga 

mellan teori och praktik, och i mitt arbete försökte jag använda Meyers tankar som just en sådan 

brygga.  

 

Då målet med en Meyersk analys är att svara på konkreta frågor som rör det praktiska 

musicerandet, kan detta arbete vara värdefullt både för musiker som ser sig själva som mer av 

den praktiska typen eller den teoretiska typen. För de praktiska musikerna kanske jag lyckas 

skapa ett intresse att göra deras värdefulla tysta kunskap explicit, och för de teoretiska kanske 

jag kan påminna om att analyser borde sträva efter att lösa konkreta problem för musicerandet.  

 

Utöver det hoppas jag även att andra kan inspireras till att utforska annan musik på liknande 

sätt. 

 

5.3 Fortsatt forskning 

 

Repertoaren inom västerländsk konstmusik är enorm och det finns en mängd intressant musik 

att undersöka på liknande sätt. I framtiden skulle jag även vilja koppla detta till en pedagogisk 

gärning. Genom att uppmuntra studenter och elever att utforska musiken på detta sätt tror jag 

att det går att skapa ett musikaliskt självförtroende. En viktig del av Poppers förklaring om 

kunskap är att allt rationellt tänkande är kritiskt, det betyder att det är relativt ”enkelt” att vara 

en kritisk tänkare. Möjligheten är öppen för alla som gissar att de har hittat ett problem 

någonstans, det enda kravet är att ens egna förslag till förbättringar också lämnas öppna för 

kritik. Popperiansk kunskapsteori kan på ett sådant sätt bidra med ett slags självförtroende, 

vilket även gäller för musiker. Det finns ingen som kan sitta inne på ofelbar kunskap, och även 

väldigt kunniga och smarta människor har ofta fel. På det sättet skulle jag vilja inspirera 
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studenter som inte riktigt vågar tro att de själva kan bidra med något speciellt till motsatsen. 

För alla kan bidra med något speciellt, vilket gör att ju fler som bidrar desto bättre blir resultatet.  

 

Det är svårt att spela musik, och en anledning till det är att många som är duktiga inte vet hur 

de gör, för det ingår en mängd tyst kunskap i processen. En lärares roll borde då ofta vara att 

försöka artikulera tyst kunskap, och genom att förklara varför en fras bör spelas på ett specifikt 

sätt ge eleven en explicit förståelse för hur andra liknande fraser kan spelas. Jag ser det därför 

som ett föremål för framtida forskning att framhäva vikten av förklaringar inom undervisning 

för att ge så många musiker som möjligt verktyg för att utveckla sina egna idéer. 
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7. Bilagor 
Youtubelänk till min konsertinspelning: https://youtu.be/aMVeAuWNJCI 
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