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Sammanfattning 

Examensarbete inom lärarutbildningen 

Titel: Pianoundervisning genom genren? – En intervjustudie av lärares syn på sig själva och sin 

undervisning inom klassiskt piano och afropiano 

Författare: Pontus Holmberg 

Termin och år: VT 2013 

Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund 

Handledare: Ingvar Dahl 

Examinator: Ragnhild Sandberg Jurström 

 

Syftet med denna studie är att identifiera skillnader och likheter i olika pianolärares 

undervisningsupplägg, samt undersöka om deras synsätt och metoder går att knyta till de respektive 

genrer som de undervisar i. Inom forskning och litteratur har motsättningar som kan kopplas till 

afro och klassiskt undersökts och framställts i kontraster såsom gehör kontra noter eller 

improvisatoriskt kontra återgivande. Sådana motsättningar ligger till grund för föreliggande studies 

intresseområde. 

 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att lärande ses som en social 

aktivitet, där kunskap finns i kommunikation och de redskap som har växt fram i samhället. 

Datamaterialet består av kvalitativa intervjuer med fyra mer eller mindre aktiva 

musiker/pianopedagoger (två afrolärare och två klassiska lärare) med olika arbetssituationer. 

 

Resultatet visar att individanpassning och musikalisk mening samt glädjefullhet värderas högt i 

samtliga informanters pianoundervisning. Målet tycks vara att eleverna får uppleva glädje av att 

kunna musicera, snarare än att de ska bli ”stora” och kända pianister. Motivationen och det främsta 

ansvaret till att utvecklas anses ligga hos eleven. Fokus på teknik och övning ges efter elevens 

behov. Musikalitet ska alltid finnas i fokus. Omusikaliska övningar anses vara hämmande för 

uttrycket och motivationen. Att inkludera improvisation i undervisningen ses som viktigt. 

Informanterna har dock något olika arbetssätt och mål med improvisation. De klassiska lärarna 

arbetar efter rytmiska och tonala mallar med syfte att få eleven att utvecklas och/eller våga spela 

utan noter. Afrolärarna fokuserar mer på att spela till en särskild låt och att hitta personliga uttryck i 

improvisationen. 

 

 

Nyckelord: afropiano, klassiskt piano, pianoundervisning, pianoteknik, improvisation 
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Abstract 

Degree in teacher training 

Title: Piano teaching by genre? – An interview study of teachers’ views of themselves and their  

teaching in classical piano and “afro piano” 

Author: Pontus Holmberg 

Semester and year: Spring 2013 

Course coordinator institution: Ingesund School of Music 

Supervisor: Ingvar Dahl 

Examiner: Ragnhild Sandberg Jurström 

 

The purpose of this study is to identify differences and similarities in various piano teachers’ 

teaching approach, and investigate whether their approach and methods relate to the respective 

genres they teach. In research and literature, contradictions that can be linked to ”afro” and 

”classical” have been investigated and described in contrasts like ear for music versus sheet music 

or improvisation versus reproduction. Contractions like that form the basis to this study’s area of 

interest. 

 

The study is based on a socio-cultural perspective, which means that learning is seen as a social 

activity, where knowledge exists in communication and the tools that have been developed in the 

community. The data consists of qualitative interviews with four more or less active 

musicians/piano teachers (two “afro” teachers and two classical teachers) with different work 

situations. 

 

The result shows that personalization, musical meaning and joyfulness are highly valued in all their 

piano teaching.  The goal seems to be the students´ experiences of joy in making music, rather than 

that they should become "great" and famous pianists. It is considered that the student has the 

primary responsibility in evolving and staying motivated. Focus on technique and training is 

connected to the student's needs. Musicality will always be in focus. “Unmusical” exercises are 

considered to be inhibiting the expression and motivation. To include improvisation in teaching is 

seen as important. The informants have somewhat different approaches and goals with 

improvisation. The classical music teachers work with rhythmic and tonal templates designed to get 

students to evolve and/or get courage to play without sheet music. “Afro” teachers focus more on 

playing a particular song and finding personal expressions in improvisation. 

 

 

Keywords: afro piano, classical piano, piano teaching, piano technique, improvisation 
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1 Inledning 

1.1 Inledande text 

Jag har växt upp i en miljö där det har funnits mycket musik runt omkring mig. Min pappa har 

jobbat som musiklärare och spelat i dansband. Mina tre syskon har alla spelat mer eller mindre på 

de olika instrument vi hade hemma i musikrummet. Jag minns att mamma brukade ta upp både 

tvärflöjten och gitarren vid olika tillfällen. Av någon anledning fastnade jag för de klaviatur-

instrument vi hade hemma. Vi hade en tramporgel och ett piano. Så småningom fick jag en synth. 

Vid dessa hittade jag själv på olika låtar och försökte imitera låtar som jag hade hört. Jag brukade, 

tillsammans med min storasyster, leka att de lägsta tangenterna på pianot var en elefant och de 

högsta var en liten mus. På detta tema komponerade vi olika låtar tillsammans. Jag började med 

andra ord med en lekfull attityd till både pianot och musik i allmänhet. Jag kände mig aldrig tvingad 

till att spela, utan drogs till pianot av eget intresse och upptäckarlust. 

 

Jag började spela piano för en pianolärare när jag gick i 3:an på lågstadiet och övergick från att de 

första åren spela mestadels klassiskt piano till att spela jazz- och brukspiano i gymnasiet och på 

några folkhögskolor. Detta ledde till att jag sedan började studera på musikhögskola. Under min 

långa tid som pianoelev har jag haft ett antal pianolärare som alla har lärt mig mycket och guidat 

mig genom min utveckling såväl tekniskt som gehörsmässigt. Alla lärare har givetvis varit olika och 

jag kan inte riktigt placera vad jag lärde mig hos vilken lärare. Allt smälter ihop i efterhand och har, 

tillsammans med allt mitt eget upptäckande av pianot, format mig till den pianist som jag är idag. 

Något som jag dock tycker mig minnas är att min andra pianolärare, vars repertoar i undervisningen 

för det mesta var klassisk musik, hade ett större fokus på ren pianoteknik. Där fanns ett större 

detaljfokus och en ambition om att få det att låta ”perfekt”. Kan detta bero på att den läraren var 

klassisk? Varför slutade jag spela klassiskt? Jag tyckte emellanåt att det var jobbigt och svårt att läsa 

pianonoter. Däremot minns jag att jag tycke om den läraren och inspirerades av hans stora 

musikalitet. Jag tyckte att det var fantastiskt kul med klassiskt piano när jag väl klarade av att spela 

styckena. När jag kunde göra musik av noterna blev jag full av motivation och peppad till att 

fortsätta spela. I gymnasiet gick jag till de klassiska pianolektionerna parallellt med att jag spelade i 

ensembler på skolan och i andra band efter skolan. Jag lockades under den tiden mer åt att spela 

efter ackordsanalys, spela i band och att improvisera. Jag fann en större glädje och lekfullhet i det, 

vilket utgjorde grunden till valet att fortsätta med musik på högre nivå och att rikta in mitt 

musicerande på afropiano.  

 

I skrivande stund befinner jag mig i slutskedet på en flerårig musiklärarutbildning på 

Musikhögskolan Ingesund. Jag är snart färdigutbildad pianopedagog med RI-inriktning (Rytmisk 

Improviserad musik). Genom utbildningen har jag inte bara utvecklats musikaliskt, utan även 

pedagogiskt. Intresset för att undervisa har växt sig större, främst genom olika möten med elever 

som har skett under åren på skolan. Jag har blivit bättre på att både ha en kritisk och en 

analyserande syn på lärande. Genom olika teoretiska och praktiska moment i utbildningen blandat 

med pianolärarjobb vid sidan av skolan har jag insett att det finns en otrolig utvecklingspotential i 

musikläraryrket. Min främsta styrka som pianist ligger fortfarande i den afroamerikanska 

traditionen, vilket jag tror kan ha en stor inverkan på min roll som pianopedagog. Vare sig det 

handlar om vad jag väljer för undervisningsmaterial, hur jag rör mig när jag undervisar, vad jag 

säger till eleverna eller hur jag säger det, tror jag att samtal med andra pianopedagoger kan vara ett 

bra sätt att breddas och utmanas till nya tankar och idéer. Dessa tankar födde idén till detta 

examensarbete. 

 

Min hypotes är att pianolärare med klassisk inriktning har större kunskap om, och ägnar mer tid åt 

teknik än de som undervisar i afropiano. Som flerårig afropianoelev kan jag själv intyga att det 

finns många teknikövningar inom afropianoundervisning, men där har jag upplevt att det riktas ett 
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större fokus åt ”timing” och personligt uttryck än i klassisk pianoundervisning, där ”perfekt” 

klangbildning premieras genom övande av ”rätt” kroppshållning och mer fokus på ett ergonomiskt 

förhållningssätt till pianospelet. Jag tror även att många lärare i klassiskt piano går in mer på 

tekniska detaljer. Det kan handla om hur varje finger jobbar individuellt, dynamiskt förfinat spel 

och utveckling av tekniska utmaningar som till exempel snabbhet eller uthållighet. 

 

Jag hävdar inte att det finns två starka läger som motsäger varandra och tror att det kan te sig ytterst 

individuellt hur varje pedagog förhåller sig till teknikövningar och liknande, men min hypotes 

menar ändå att afropianopedagoger generellt är lite ”slarvigare” med tekniken. Den huvudsakliga 

anledningen till detta skulle kunna vara att det möjligtvis läggs mer fokus på andra moment inom 

afropiano som bygger på lärande av ackord, mer eller mindre avancerade skalor, ”timing” och 

improvisationsövningar med mera. Därför vill jag undersöka hur olika pianopedagoger resonerar 

kring och arbetar med aspekter som dessa. 

 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

Jag vill genom studien beröra frågor som de inledande resonemangen har väckt. Finns det 

motsättningar mellan genrerna? Skiljer sig tankar om musik och pedagogik traditionerna emellan 

och i så fall varför? Vilka moment fokuserar lärarna på i sin undervisning? Hur spelar lärarnas 

bakgrund och syn på sig själva in i dessa aspekter?  

 

Förhoppningsvis kommer studien att öppna upp för nya insikter genom kännedom om olika 

pianolärares bakgrunder och hur de har formats av dessa. Med dessa eventuella insikter kan studien 

förhoppningsvis inspirera nuvarande och kommande pianolärare (och andra musiklärare) i deras 

yrkesroller och tankar runt deras undervisning. 

 

Syftet med studien är att identifiera skillnader och likheter i olika pianolärares undervisning inom 

klassisk respektive afroamerikansk genre. 

 

För att uppnå syftet väljer jag att utgå ifrån följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilken syn har pianolärare på övning och teknik i sin undervisning? 

2. Hur arbetar pianolärare med improvisation och andra moment i sin undervisning? 

3. Vilken syn har läraren på eleven? 

4. Vilken syn har läraren på sig själv och sin egen roll i undervisningen? 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en förtydligande presentation av begrepp som jag återkommande använder 

i uppsatsen. Därefter följer en genomgång av litteratur och forskning samt den teoretiska 

utgångspunkt som är relevant för undersökningen och ämnesområdet. 

 

2.1 Begrepp och genrer 

Jag kommer här att definiera betydelsen av de två musikaliska huvudgenrer som jag genomgående 

kommer att använda och ställa mot varandra i föreliggande studie. Detta följs av en översiktlig 

beskrivning av vad som är typiskt för repertoaren inom respektive genrer. 

 

2.1.1 Skillnaden på stil och genre 

Lars Lilliestam (2006) beskriver i sin bok Musikliv begreppen stil och genre som centrala i analyser 

av olika estetiska uttryck, men att de har varierande betydelser i olika ämnen och discipliner. Han 

menar att begreppen har följande betydelse inom musikvetenskapen: 

 
Med musikalisk stil avses den klingande musiken som den låter. Stil kan beskrivas som och 

analyseras med musikteoretiska verktyg, och det man då går in på är exempelvis melodik, harmonik, 

rytmik, formuppbyggnad, instrumentering, sound etc. (a.a., s. 62) 

 

En musikalisk genre är ett vidare begrepp än stil och innefattar förutom den klingande musiken även 

exempelvis textinnehåll, beteenden, utseenden, och visuella koder som förekommer i samband med 

musiken. Om musikalisk stil refererar till en klangvärld handlar genre om en uppsättning tecken av 

olika slag. (a.a., s. 62) 

 

2.1.2 Klassisk musik som genre 

Nationalencyklopedin beskriver klassisk musik som ”musikverk som lyfts som speciellt värdefulla 

och därvid blivit del av ett kulturarv” (NE, 1993, s. 77).  

 

Bonniers Musiklexikon (2003) ser beteckningen klassisk musik som en ”populär beskrivning på 

västerländsk konstmusik i motsats till annan musik, som dans- och underhållningsmusik, rock, jazz, 

folkmusik m.m.” (s. 248).  

 

Sixten Nordström (1999) belyser i boken Så blir det musik att tonsättarna inom klassisk musik både 

arbetade efter olika principer och efter olika förutsättningar.  ”För en del kan kompositionsarbetet 

innebära en hård kamp med form, teman, att få inspirationen att ’rinna till’. För andra kan musiken 

’flöda’ ur notpennan” (a.a., s. 30). Nordström jämför kompositörer som Wagner och Mozart, vilka 

hade musiken klar inom sig innan de skrev ner den, med en mer frenetiskt och perfektionistiskt 

arbetande Beethoven. Vidare lyfter Nordström faktumet att klassisk musik inte bara skrevs utifrån 

kompositörernas egna intressen, utan även som beställningsverk till olika högtider bland annat.  

 
För J S Bach och Joseph Haydn var komponerandet förbundet med ett visst mått av ”tvång”. De var 

anställda som bl a komponister, och då skulle det fram musik till olika tillfällen, ibland med kort 

varsel. Det gick inte an att sätta sig ner, vänta på inspirationen och resa sig och gå om den inte kom. 

(a.a., s. 31) 

 

Baserat på dessa referenser formulerar jag följande generaliserande beskrivning: klassisk musik 

innefattar musik som har skrivits av någon kompositör i den västerländska kultursfären inom 

senaste tredjedelen av förra millenniet och har, ofta tillsammans med ett högt statusvärde, förevigats 

genom noter och utgjort ett nav i västerländsk musikhistoria och musikundervisning. 



 10 

2.1.3 Afroamerikansk musik som genre 

Begreppet afroamerikansk musik används enligt Lilliestam (2006) på många musikutbildningar som 

samlingsbeteckning för olika rock- och jazzstilar. 

 
Begreppet, som har sitt ursprung i USA, lanserades i Sverige 1976 i en statlig utredning om en 

reformerad musiklärarutbildning som en beteckning på ett av flera vad man kallade 

repertoarområden. Med detta ville man markera att nya musikformer med, som man ansåg det, 

ursprung i afro-amerikansk kultur vunnit insteg i Sverige och borde finnas med i en reformerad 

musikutbildning. (a.a., s. 204) 

 

Lilliestam (2006) belyser att termen ofta har kommit att förkortas till ”afro”, vilket kan leda 

associationerna till musiken åt fel håll och kan vara svårt att förstå för de som står utanför 

musikpedagogikens sfär. 

 

Jag associerar begreppet afro med följande beskrivning av ”afroamerikansk musik” från Wikipedia 

(2012): 

 
Afroamerikansk musik är samlingsbenämningen för ett antal musikgenrer, utvecklade i Nord- och 

Sydamerika, som härrör från de afrikanska slavarnas och deras ättlingars musik, bl a jazz, blues, 

gospel, reggae, samba och bossa nova. På svenska musikhögskolor är afroamerikansk musik en 

särskild utbildningsinriktning som omfattar detta breda spektrum av genrer. Även modern pop- och 

rockmusik räknas ofta dit, vilket innebär att "afro" och "klassiskt" blivit ett motsatspar inom den 

högre musikutbildningen. (Wikipedia, 2012) 

 

Detta motsatspar ligger som en av grunderna till hela denna undersökning. Formad av mina år på 

folkhögskolor och musikhögskola går min underförstådda definition av afro åt musik som lägger 

mycket vikt på improvisation, ackordspel, ensemblespel, ”groove” och personligt uttryck i samtliga 

av dessa områden. Afro kan relateras främst till ”jazz”, som på många sätt även kan ses som ett brett 

ord med många subgenrer. Jag väljer dock att inte skriva jazz, då detta kan ge felaktiga riktningar i 

undersökningens olika resonemang. Därför anser jag att begreppet afro är mer allomfattande och 

rättvist för läsaren. 

 

2.1.4 Repertoar i allmänhet 

Vad som kan ses som den tydligaste skillnaden mellan afro och klassiskt är repertoaren och i vilka 

format den förekommer. Den klassiska repertoaren rör sig i ett spann av flera hundra år till och med 

idag. Att benämna all denna musik som ”klassisk” är en efterkonstruktion, liksom framförandet av 

klassisk musik. För djupare förståelse bör musiken, enligt NE (1993), sättas i ett musiksociologiskt 

perspektiv.  

 
Wien under 1700-talet kännetecknades av en mångfald musikkulturer, folkliga, borgerliga, höviska, 

med olika etniska musikinslag vilka tillsammans bildade en inspirerande arbetsmiljö för tonsättarna. 

Förhållandet till en publik var inte minst viktig. Så t.ex. krävde man att symfonin som musikaliskt 

drama vid 1700-talets slut skulle vara begriplig för en genomsnittslyssnare och av detta skäl följa 

vissa etablerade normer för att betraktas som klassisk musik. Senare under 1800-talet ställdes allt 

högre krav på ett reflekterat lyssnande och en estetisk bedömning av konstverket, som successivt 

ledde till en motsättning mellan de konstförfarnas och publikens bedömning av verk. (NE, 1993, s. 

77) 

 

1800-talets musik kan därmed skilja sig från 1700-talets musik i flera aspekter. Gemensamt för den 

klassiska musiken är att den i huvudsak är dokumenterad genom notskrift, vilket är anledningen till 

att den präglas av en notbunden tradition. Afromusiken har bara funnits i ”modernare tid” och 

förknippas med de senaste hundra åren, vilket är en betydande orsak till denna skillnad. 

Afromusiken har fötts och växt upp på 1900-talet, då inspelningsteknik har möjliggjort 

dokumentation och att kompositörernas egna uttryck har kunnat förevigas på ett tydligt återgivande 
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sätt. Den afroamerikanska musikens spridning och dominans i vår kultur under 1900-talet hade inte 

kunnat äga rum om inte ljudinspelningstekniken hade funnits, menar Lilliestam (1995).  

 

Noter används dock inom undervisning av båda genrer. Inom afromusiken har många 

kompositioner gjorts utifrån en gehörsbaserad grund och i efterhand transkriberats till noter i 

pedagogiska notböcker. Exempel på sådana böcker är ”Real Rock Book” av K G Johansson (1998) 

eller ett hundratal ”play along”-böcker av Jamey Aebersold, där det medföljer inspelade 

ackompanjemang till noterna. 

 

2.1.5 Repertoar på piano 

Ett förtydligande som kan vara av värde är att repertoaren inom klassiskt piano ofta är anpassad till 

pianot genom att den är skriven för klaviatur, ofta innehållandes all information om vilka toner som 

ska spelas samt med vilken dynamik, eventuella tempoförändringar, användandet av pedal etc. Det 

gäller dock inte all klassisk klavermusik. Pianot har kontinuerligt utvecklats från 1700-talet fram 

tills idag. Därför utgör pianorepertoar också musik som är skriven för exempelvis 1600-talets 

cembalo, som inte hade samma klangbild och än mindre dynamiska förutsättningar. Exempel på 

känd klassisk pianorepertoar är Bachs Goldbergvariationer, Chopins preludier och Griegs Lyriska 

stycken (hämtat från www.spelapiano.org 2013-02-08). 

 

I afropiano utgörs repertoaren ofta av låtar som är skrivna inom genren, oavsett instrument. Därför 

kan notläsning i många fall handla om att spela efter ett leadsheet, vilket är: 

  
en form av musiknotation som specificerar en populär låts väsentliga element: melodi, text och 

harmoni. Melodi skrivs i modern musiknotation, orden skrivs som text under notraden och harmonin 

specificeras med ackordanalys ovanför notraden. (Wikipedia, 2013) 

 

2.2 Tidigare litteratur och forskning 

I detta avsnitt presenteras litteratur och tidigare forskning som tar upp olika musikaliskt relaterade 

aspekter som ses som viktiga i relation till studiens intresseområde. Innehållet som presenteras rör 

både pianospecifika områden samt närliggande områden, såsom exempelvis andra 

instrumentspecifika aspekter, som har relevans för studien. Jag har strukturerat innehållet i 

tematiska rubriker som behandlar områden som är relevanta i relation till studiens syfte och 

forskningsfrågor. På så sätt utgör rubrikerna fokusområden på vilka undersökningen bygger.  

 

2.2.1 Pedagogiska traditioner 

För att synliggöra skillnader på pedagogiska traditioner, vilka har speglat undervisning inom 

klassiskt och afro, har generaliserande begrepp som ”borgerlig” och ”folklig” tradition berörts av 

Rostvall och West (1998). I boken Handlingsutrymme – Om utvecklingsarbete i musikundervisning 

skriver de att borgerlig tradition bygger på systematisk progression där instrumentaltekniska 

färdigheter står i centrum, medan folklig tradition lägger tyngdpunkten på musikens användning 

och form i en social funktionell kontext. Det senare förknippas ofta med spelmans- eller dansmusik. 

Om folklig tradition skriver Rostvall och West att:  

 
Eftersom musikens sociala kvaliteter anses viktiga, förespråkas ofta gruppundervisning, detta även 

för att repertoaren ofta är mer inriktad på ensemblemusik. Mindre vikt läggs vid teknikträning och 

notläsning än i den borgerliga traditionen. (a.a., s. 27) 
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Traditionerna har sedan närmat sig varandra genom institutionalisering av den folkliga traditionen. 

Pedagogisk anpassning förekommer också när musiken blir ”skolmusik”. Rostvall och West (1998) 

påtalar att:  

 
Tydligast är den i den borgerliga traditionen där det har uppkommit en specifik repertoar; skolmusik 

som Lunka på, Lilla snigel etc. Denna musik är särskilt komponerad för att passa elevernas 

outvecklade färdigheter på instrumentet. Sådan musik har både fördelar och nackdelar. Den är lätt att 

lära sig, men står samtidigt långt ifrån den musik som eleverna har egen erfarenhet av utanför skolan. 

(a.a., s. 29) 

 

Det finns de som ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt att utöva och lära gehörsbaserade 

genrer som folkmusik, rock och jazz i ett kontextoberoende sammanhang, det vill säga en 

institution. Mattias Nordqvist (1999) belyser detta i sitt examensarbete Undervisning i jazzpiano – 

Moment och pedagogiska attityder och citerar gitarristen Carlos Santana: ”You cannot learn that in 

Harvard or Berklee – that you have to learn from the streets, and that's my approach to music. The 

street university is very important, man” (a.a., s. 4). 

 

Den kulturpolitiska debatten på 1970-talet fick musikpedagogiska konsekvenser genom 

experimentet Särskild ämnesutbildning i musik (Sämus). I avhandlingen Sämus – en 

musikutbildning i kulturpolitikens tjänst? En studie om en musikutbildning på 1970-talet, 

undersöker Bengt Olsson (1993) detta experiment som syftade till att musikens konstnärliga och 

kreativa sidor skulle tas tillvara i musiklärarutbildningen. Anledningen till denna försöksverksamhet 

var bland annat att bredda den genremässiga musiklärarkompetensen, då det fram till dess endast 

hade bedrivits undervisning inom klassisk västerländsk konstmusik på musikhögskolorna i Sverige. 

Syftet var dock inte att byta ut en dominerande repertoar (konstmusik) mot en annan (jazz, pop & 

rock), menar Olsson. Istället var ledstjärnan snarare att få lärare med kunskaper om musik genom 

tiderna och i olika delar av världen samt att få färdigheter att förmedla denna musik. Trots detta var 

Sämus ett dragplåster för så kallade afrostudenter. 

 
Kännetecknande för denna ”alternativa musikmiljö” var studenternas förankring i rock, jazz och 

folkmusik och deras avståndstagande från den traditionella konstmusiken. De hade revolterat mot den 

konventionella musikutbildningen. (a.a., s. 81) 

 

För att förtydliga innebörden av pedagogiska traditioner gör Olsson (1993) en uppdelning mellan 

Kreativ undervisning och Reproducerande undervisning. Kreativ undervisning värderar musik som 

självuttryck med eget skapande (improvisation) i centrum. Reproducerande undervisning ser 

musiken som ett konstnärligt objekt där tolkningen (interpretationen) är det centrala. 

 

2.2.2 Metodik 

Utifrån intervjuer av jazzpiano-pedagoger, framgår det tydligt att de värderar lärarens egna livs- och 

musikerfarenheter högt (Nordqvist, 1999). Informanterna i undersökningen menar dessutom att 

pedagogik och metodik lärs bäst i instrumentlektionerna; att eleven absorberar lärarens 

undervisningssätt. De anser att specifika pedagogik- och metodiklektioner ej kan generera samma 

kunskap. 

 

I avhandlingen Tanke – Ton. Gottfrid Boon och hans pianoundervisning beskriver och analyserar 

Berit Tohver (1998) den klassiska pianopedagogen Gottfrid Boons långa karriär som framgångsrik 

pianopedagog (verksam mellan 1907-1980) utifrån ett omfattande intervjumaterial av hans elever. 

Han väckte både beundran och irritation i musikkretsar, men låg bakom en sällsynt stor skara 

erkända pianister, pedagoger, organister, musiklärare, sångare etc. Som pedagog hade Boon många 

och uttänkta strategier för pianotekniska övningar, men var också angelägen om att dessa inte skulle 

ta kål på musikaliteten. Tohver (1998) citerar Boons förord i hans första pianoskola: 
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Då erfarenheten visat, att en nybörjare i pianospel sällan är i stånd att musikaliskt tillfredsställande 

uppfatta och återge till synes torra övningar och etyder, ha sådana i möjligaste mån uteslutits. (a.a., s. 

98) 

 

Det som utmärkte Boons pedagogik var hans fokus på koncentration, avspänning, inre lyssnande 

och hans egna engagemang. Koncentrationsförmågan ville Boon lägga som grund för 

musikutövandet hos eleverna. På så sätt ansåg han att eleverna bättre skulle kunna uppfatta, njuta av 

och skapa nyanser i musiken. Boon fokuserade på att kroppen skulle arbeta avspänt med mjuka 

muskler som samspelade med nervsystemet och att eleverna inte skulle få ont. Med inre lyssnande 

ville Boon att eleverna skulle föreställa sig hur tonen skulle låta innan de tryckt på tangenten, för att 

utveckla klangkänsla och känsla för intervaller. Boons engagemang speglades i ett intresse, en 

inlevelse och en intensitet, vilket tog fram den bästa prestationen hos eleverna. 

 

2.2.3 Teknik 

När det gäller tekniska aspekter citerar Tohver (1998) en radiointervju av Sigvard Hammar (1977), 

där Boon redogör för sina strategier kring pianoteknik och inlärning. Boon pratar genomgående om 

att gehöret och det musikaliska minnet alltid måste vara med i pianoteknikövande: 

 
Är det en svår figur, ska jag inte börja spela den, utan jag arbetar i örat utan tangenter. Den ska vara 

klar i gehöret. (…) Då jag börjar min första övning på ett stycke, ska det vara musikaliskt klart. (…) 

Jag tror inte att det skadar att man sjunger med när man övar, tvärtom, deklamationen förbättras. Då 

lever man med. Om en fras är svår att gestalta kan man gärna sätta en text till den. (a.a., s. 109) 

 

Pianopedagogers syn på teknik och dess plats i undervisningen kan vara ytterst individuell oavsett 

vilken genre som undervisningen sker i. Det visar Joakim Högberg och Martin Sabinsky (2003) i 

examensarbetet Pianoundervisningens innehållsmässiga skillnader: En jämförelse mellan klassiskt 

och jazz/rock. Utifrån intervjuer med två pianopedagoger från båda genrerna, framgår det i 

resultatet att de fyra informanterna hade väldigt individuella åsikter angående teknik. De klassiska 

pianolärarna använde teknikövningar på olika sätt. Den första såg musikstyckena i sig som 

tillräckligt utvecklande och tekniskt utmanande. Den andra arbetade med avancerade etyder och 

sporadiska fingerövningar, men värdesatte dynamik och klang i dessa. Av jazz-/rocklärarna använde 

den första läraren teknik som renodlad ”fingergympa”, medan den andra hade en vidare syn på 

teknik som innefattar saker som ”time”, ”klang”, ”sound” och liknande (a.a., s. 8-11). 

 

2.2.4 Gehör, noter och musikaliskt uttryck 

För en gehörsmusiker är praktisk kunskap det mest centrala. Det innebär att användandet av gehöret 

och instrumentet ej blir bundet till noter. Ett fullt fokus på sådan praktisk kunskap i undervisningen 

kan resultera i att den teoretiska kunskapen blir fattig. I den vetenskapliga rapporten Gehörsmusik: 

blues, rock och muntlig tradering skriver Lars Lilliestam (1995) om denna pedagogiska svårighet: 

 
Kunskaper kring gehörsmusicerande kan sägas vara tyst kunskap (…) Även om man alltså till en viss 

gräns kan beskriva en praktisk handling med ord är det ofta så svårt att verbalisera kring praktisk 

kunskap, som att musicera på gehör, att man inte ens försöker. (a.a., s. 40) 

 

Om för- och nackdelar med noter skriver Lilliestam (1995) att kunskaper i notläsning och 

traditionell musikteori både vidgar och snävar in en musikers uttrycksmöjligheter. Inom den stora 

nedskrivna repertoaren av musik kan en van notläsare få influenser, men också begränsas av sin 

kunskap genom att hon/han inte ser eller hör andra möjligheter till uttryck som en icke notläsande 

gehörsmusiker använder. Han betonar att de musiker som är hemma innanför båda horisonterna har 

den största repertoaren av möjligheter. 
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En vinkel av denna aspekt belyser Cecilia Hultberg (2000) i sin avhandling The Printed Score as a 

Mediator of Musical Meaning, där hon undersöker olika pianisters tolkning av en särskild notbild. 

Hon beskriver kvaliteten på och aspekter av notläsande med ett centralt begrepp: ”musical literacy” 

(musikalisk läskunnighet): 

 
The extent of exploration depends on each musician´s familiarity with musical practice concerning 

conversions of musical expression, as well as writing music down. Accordingly, a high level of 

musical literacy involves intellectual, emotional and bodily experience of music, and a wide 

contextual frame in which the printed score is understood. (a.a., s. 137) 

 

Hultberg (2000) menar alltså att en musikers förmåga att utforska en notbild grundar sig på dennes 

förtrogenhet med olika musikaliska uttryck, samt med att transkribera musik. Därför innefattar en 

hög nivå av ”musikalisk läskunnighet” intellektuella, emotionella och kroppsliga erfarenheter av 

musik, och en bred kontextuell ram i vilken den tryckta notbilden förstås. 

 

2.2.5 Övning 

Begreppet övning formulerar Robert Schenck (2000) i sin bok Spelrum som ”Undervisning i egna 

händer” (a.a., s. 167). Han hävdar att övningen fungerar bäst när den utförs i en kombination av 

glädje och kvalitet. Utan lusten kan den aldrig bli vare sig tillfredsställande eller framgångsrik utan 

istället en plåga menar han. Schenck belyser för- och nackdelar med inlärningsaspekten, vilket kan 

spegla sig i övning: 

 
Att genom träning medvetet kunna välja de färdigheter vi önskar förbättra är den förmånliga sidan av 

ett mynt. Den andra sidan av samma mynt har lika stora konsekvenser för övning, nämligen att allt vi 

gör, både önskade och oönskade rörelser, både medvetna och omedvetna, förstärks genom 

upprepningar. (a.a., s. 171) 

 

Stephen Nachmanovitch (1990) uppmärksammar, i boken Spela Fritt, frågan om vilken typ av 

färdighet som övning ger. Han menar att vi ofta föreställer oss övning som en aktivitet som äger 

rum i ett särskilt sammanhang som förberedelse för uppförandet, ”den äkta varan” (a.a., s. 71). 

Däremot blir varken övningen eller uppförandet särskilt äkta om en uppdelning görs mellan dessa, 

vilket har lärt många barn att ohjälpligt hata sitt instrument eller musiken de spelar om de blir 

utsatta för tråkiga och pedantiska övningar, skriver Nachmanovitch. 

 

2.2.6 Improvisation 

I Bonniers musiklexikon (2003) beskrivs improvisation som:  

 
musik som skapas under själva framförandet. Improvisation kan utgå från en harmonisk eller 

melodisk grund, en formtyp eller vara helt fri. Den har stor betydelse i så gott som all musik, i 

synnerhet inom jazzen där improvisationen är helt grundläggande. Även den klassiska musikens 

tonsättare (t.ex Bach, Mozart, Beethoven och Chopin) var mästerliga improvisatörer. (Bonniers 

Musiklexikon, 2003, s. 221) 

 

Improvisationens kärna är, enligt Nachmanovitch (1990), medvetandets fria lek. Han lyfter  

fram det undermedvetna som ett slags centrum för råmaterial som improvisatören frambringar. 

Schenck (2000) markerar att improvisation främst är en attityd till musicerande oavsett genre  

eller instrument: 

 
Improvisation är i själva verket allt från ett fritt skapande utan noter, till ett bas- eller trumsolo, till 

jazz- eller barockutsmyckningar på en given harmonisk följd, till en personlig och spontan 

interpretation av noterad musik. (a.a., s. 247) 



 15 

För att möjliggöra och främja lustfylld och kreativ improvisation har Schenck (2000) formulerat 

följande tre betingelser: 

 
Tillit och trygghet i gruppen 

Ju bättre gruppmedlemmarna känner och accepterar varandra desto friare och mer obehindrad blir 

improvisationen. 

 

Ramar 

Musikaliska ramar i lagom omfattning är nödvändiga för att den kreativa potentialen ska kunna 

framträda (perioder, en ackordföljd, ett antal toner, en karaktär, en puls som går …). 

 

Allt är tillåtet 

Så länge ingen person och inget material skadas så är allt OK även om ramarna överskrids.  

(a.a., s. 248) 

 

2.2.7 Hinder och spärrar 

Något som kan påverka förmågan och resultatet hos improvisatören eller interpreten är spärrar av 

olika slag. Det kan handla om allt från att inte våga, att inte ha teknisk skicklighet till brist på 

motivation eller dåligt självförtroende. Kenny Werner (1996) avser med boken Effortless Mastery 

att låsa upp mentala spärrar inom musicerande genom stegvisa genomgångar av hinder som kan 

uppstå och tips på hur dessa kan övas bort. Werner menar att målet är att övervinna spärrarna och 

obehindrat bemästra spelet: 

 
Mastery is playing whatever you're capable of playing … every time … WITHOUT THINKING … 

That is why the great ones can do what they do every night without faltering. It is that easy. (a.a., s. 

99) 

 

Werner (1996) fokuserar på de mentala spärrar som kan finnas hos musikern och inkluderar 

meditationsövningar som hjälp för att övervinna dessa. 

 

Nachmanovitch (1990) lyfter fram självkritikens inverkan på spelet och kallar det för ”Det 

Dömande Spöket” (a.a., s. 130). Han menar att det finns två sorters bedömningar som musikern gör 

av sig själv: ”konstruktiva” och ”obstruktiva”. Den konstruktiva bedömningen är, enligt 

Nachmanovitch, en löpande medvetenhet som främjar processen, medan den obstruktiva 

bedömningen inträffar före eller efter den skapande akten och kan förkasta resultatet eller skapa 

likgiltighet. Nachmanovitch menar att ”konststycket är, för den som skapar, att kunna skilja mellan 

de olika formerna av bedömning och odla den konstruktiva” (a.a., s. 131). 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att i denna undersökning utgå från ett sociokulturellt perspektiv med stöd av Roger 

Säljös böcker: Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv (2000) och Lärande & kulturella 

redskap – Om lärprocesser och det kollektiva minnet (2010). Detta val grundar sig på att det 

sociokulturella perspektivets syn på lärande och vikten av social interaktion sammanfaller med 

undersökningens syfte och metod. 

 

2.3.1 Att socialiseras in i ett sammanhang 

Det sociokulturella perspektivet utgår från att lärandet startar som en social aktivitet där barnet lever 

och därmed formas av den intellektuella miljö där det växer upp. I grunden ses människan som en 

biologisk varelse med en uppsättning fysiska och mentala resurser som är mer eller mindre givna av 

naturen och artbestämda. Vidare menar Säljö (2000) att vi i biologisk bemärkelse inte har utvecklats 
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särskilt mycket under de senaste årtusendena. När det gäller människans intellektuella och fysiska 

förutsättningar har det inte gjorts några större språng trots att vi har blivit något längre, fått mindre 

hår på kroppen och i genomsnitt förväntas bli äldre. Det har dock skett omvälvande förändringar i 

våra intellektuella och fysiska färdigheter samt i våra kunskaper, men dessa beror inte på vår 

hjärnas kemi eller nervsystem. Istället måste de redskap och verktyg vi använder för att observera 

samhällets struktur betraktas. Människorna har, enligt Säljö, genom tiden byggt upp kollektiv 

kunskap genom att samarbeta med varandra. ”Hur vi lär är en fråga om hur vi tillägnar oss de 

resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som är delar av vår kultur och vår omgivning” 

(a.a., s. 21). 

 

2.3.2 Redskap och mediering 

I föreliggande studie behandlas i huvudsak pedagogiska ideal och strategier i pianoundervisning.  

I relation till detta presenteras här två centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet som 

ofta kopplas till undervisning. Dessa begrepp är redskap och mediering. Säljö (2000) skriver 

följande: ”Med redskap eller verktyg menas de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som 

fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den” 

(a.a., s. 20). 

 

Språkliga redskap innefattar de möjligheter till kommunikation vi har mellan oss som människor. 

Det kan röra sig om tal, teckensystem och förmågan att använda begrepp av symbolisk natur för att 

kommunicera. Med fysiska redskap menas olika verktyg, instrument för mätning, vägning och 

liknande, olika former av informations- och kommunikationsteknologi, fortskaffningsmedel och 

annat. Dessa redskap kallar Säljö för ”artefakter” (a.a., s. 29). I pianoundervisningen kan dessa 

”artefakter” vara noter, böcker, cd-spelare, datorer (eller annan digital utrustning) och pianot själv, 

med dess fysiska för- och nackdelar. 

 

Mediering handlar om människans hantering av omvärlden med hjälp av dessa redskap eller 

verktyg. Säljö (2000) skriver att ”mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar 

är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap” 

(a.a., s. 81). Med detta uttalande menar Säljö att mediering är förmedlande av kunskap i redskapens 

kontext. Denna förmedling försvåras dock om mottagaren av kunskapen inte är insatt i redskapens 

kontext, som exempelvis ett tonfalls avsikt eller en notbilds innebörd. 

 

2.3.3 Språk som redskap 

Människans viktigaste medierande redskap är, enligt Säljö (2000), de resurser som finns i vårt 

språk. I detta redskap finns det olika aspekter som kan vara viktiga att belysa och reflektera över. En 

sådan aspekt är att språkliga uttryck inte bör uppfattas som neutralt betecknande, utan att det måste 

finnas en medvetenhet om olika undertoner och sammanhang. ”I språkliga framställningar finns 

värderingar, attityder och antaganden, och många av dessa är osynliga för oss” (a.a., s. 86). 

I varje ord finns det bilder och associationer som kan skilja sig mellan individer. Aspekter som 

tidigare erfarenheter, förkunskap, förförståelse och åsikter kan ligga till grund för missförstånd. 

 

2.3.4 Noter som redskap 

Noter ses som musikens skriftspråk och har stor betydelse inom lärande. Noterna blir ”ett 

medierande redskap som fungerar både mellan kompositören och de utövande musikerna, och 

mellan musikläraren och eleven i lärarsituationen” (Säljö, 2010, s. 162). Relationen mellan 

notskriften och utövandet av musikerna är komplex och präglas av spänningar, menar Säljö, vilket 

han också belyser i musikundervisningens förhållande till detta medierande redskap: 
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Det starka inflytande som notskriften haft på musikundervisningen innebär ibland att det 

medierande redskapet kommer att styra lärprocesser. Att kunna följa noterna tycks ibland vara det 

som ses som kriteriet för lärande. (a.a., s. 165) 

 

Säljö (2010) stödjer detta argument på en studie av Rostvall och West (2001) i vilken det framgår 

att fokus i stor utsträckning blir på notbilden snarare än musiken inom undervisning på den 

kommunala musikskolan. Därmed visar sig komplexitet genom att det medierande redskapet i sig 

blir målet för undervisningen när det förekommer i en institutionaliserad miljö. 

 

2.3.5 Undervisning och lärande 

När den sociokulturella teorin flyttas in i skolan är det viktigt att förstå lärandet som att människan 

måste bli delaktig i kunskaper och färdigheter i kombination med att kunna använda dem på ett 

produktivt sätt, allt satt inom ramen för nya sociala praktiker och verksamhetssystem. Säljö (2000) 

kallar skolan för en socialt organiserad utvecklingszon. I denna zon är vi särskilt mottagliga för 

undervisning. Säljö (2005) menar att en demokratisk organisation där människor öppet väljer vad 

och hur de lär och diskuterar, har svårt att leva i skolan. 

 
Skolan kontrollerar kunskaperna och har också bestämt vad som är rätt och fel, relevant och 

irrelevant. I vår tid med en förändrad syn på barns och ungdomars rättigheter och med ökande krav på 

demokratiska arbetssätt hos institutioner har denna tradition utmanats. (a.a., s. 137) 

 

Med tanke på att organiserat lärande sker i denna utvecklingszon menar Säljö (refererad i 

Kroksmark, 2011) att ”undervisning till en början ska vara tydlig och klar men att ansvaret för 

lärande efterhand ska tas över av eleven för att så småningom helt upphöra” (Kroksmark, 2011, s. 

635). 

 

Säljö (2005) betonar att lärande ingår i många andra sammanhang utanför denna zon och att det ofta 

sker helt oavsiktligt som en konsekvens av en upplevelse. 

 
En viktig utgångspunkt för förståelse av lärande är därför att man betraktar kunskaper och lärande 

som situerade, det vill säga något som växer fram i sociala praktiker. Man kan inte förstå hur 

människor lär och utvecklas, om man inte tar hänsyn till lärandets situerade karaktär. (a.a., s. 66) 

 

Översatt till pianoundervisningen kan en sådan situerad karaktär vara undervisningsrummets alla 

tänkbara förutsättningar och skillnader från hur eleven har det hemma. En annan aspekt kan vara 

hur eleven påverkas i sitt spel i stunden av läraren gentemot hur eleven spelar hemma. Säljö (2005) 

menar att lärande inte kan förstås genom att individen plockas ut ur sitt sociala sammanhang. 
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3 Metodologi, urval och metod 

I detta kapitel presenteras den kvalitativa intervjun som mitt val av metod i studien, samt hur jag har 

gjort mitt urval av informanter och hur studien har genomförts. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

etiska överväganden och om studiens tillförlitlighet. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

För att göra denna undersökning, fanns det inledningsvis två olika metoder som jag funderade på att 

använda. Dessa metoder var enkätundersökningar och intervjuer. Tanken på att göra enkät-

undersökningar gav jag dock upp relativt snabbt, då jag ville ha spontana och framförallt målande 

svar som jag anade att en enkät lätt missar. Jag tänkte att min egen närvaro i frågestunden skulle 

”pressa” fram större och mer nyanserade svar. Därför valde jag att göra intervjuer. 

 

Det finns två typer av intervjuer som är vanliga i forskningssammanhang: den kvantitativa och den 

kvalitativa. I boken Examensarbetet i lärarutbildningen skriver Bo Johansson och Per Olov 

Svedner (2010) att den kvantitativa, strukturerade, intervjun bygger på bestämda frågeområden och 

frågor där det ofta räcker med att anteckna svaren. Den kvalitativa intervjun utgår också från 

bestämda frågeområden, men frågorna kan variera från intervju till intervju. Dessa påverkas av hur 

den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. 

 

I en kvalitativ intervju är det möjligt att ha öppna samtal byggda på bestämda frågeområden där 

informanterna kan resonera fritt och spontant kring frågorna, vilket öppnar upp för uttryckande 

åsikter hos dem som kanske inte är väntade. 

 
Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt. 

Då måste frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjlighet att ta upp allt hon har på hjärtat. 

(a.a., s. 35) 

 

Resultatet på en intervju kan påverkas av intervjuarens och informantens olika förutsättningar 

rörande exempelvis intervjuvana eller ”dagsform”. Steinar Kvale (2009) skriver om intervjun i 

boken Den kvalitativa forskningsintervjun: 

 
Intervjuanalysen kan ta sig skiftande former som tolkningen av en text. Den kvalitativa intervjun 

kallas ibland för ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. Eftersom det inte finns så många 

strukturerade eller standardiserade procedurer för utförandet av sådana intervjuformer måste många 

av metodbesluten fattas på platsen, under intervjun. (a.a., s. 32) 

 

Oavsett vilka av dessa beslut som fattas, kan den kvalitativa intervjun som metod möjliggöra för 

intervjuaren att ta del av åsikter i ett ämne som är intressant och relevant, ställa dessa mot varandra 

och på så sätt motiveras till att själv reflektera och ta ställning till frågor som inte har dykt upp 

tidigare.  

 

Eftersom min undersökning har fokuserat på pianopedagogers synsätt och åsikter, var den 

kvalitativa intervjun som metod ett självklart val för mig. 

 

3.2 Urval och presentation av informanterna 

Jag valde att genomföra fyra intervjuer med två lärare i afropiano och två lärare i klassiskt piano. 

Av forskningsetiska skäl har jag valt att kalla informanterna för A1, A2, K1 och K2. ”A” står för 

afroinformant och ”K” står för klassisk informant. Urvalet av informanter baserade jag främst på 

var i landet de befann sig och att jag hade träffat samtliga innan jag påbörjade denna undersökning. 

Jag anser dock att jag inte känner någon av informanterna nog väl att detta påverkar 
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tillförlitligheten. Jag valde att fokusera på lärare med antingen hög verksamhet som musiker 

och/eller undervisande av elever på folkhögskola eller högskola. Anledningen till detta var att jag 

förmodade att de skulle vara mer nischade än exempelvis lärare av nybörjarelever på musikskolor 

och därmed underlätta för jämförelser i undersökningen. Informanterna presenteras nedan i den 

ordning som de blev intervjuade. 

 

A1: Man, född på 1970-talet. 

Tidigare utbildningar: 4 år folkhögskola, 4 år musikhögskola. Cirka 2 terminer pedagogik. 

Tidigare anställningar: Cirka 80% frilansmusiker. Pianolärare, teorilärare, föreläsare och olika 

lärarvikariat. 

Nuvarande anställningar: Lärare på musikhögskola, musiker, kompositör. 

 
A2: Man, född på 1970-talet. 

Tidigare utbildningar: 1 år musikvetenskap, 3 år folkhögskola, 3 år musikhögskola. 

Tidigare anställningar: Huvudsakligen frilansmusiker 

Nuvarande anställningar: Frilansmusiker, olika lärarvikariat och privatelever. 

 

K1: Kvinna, född på 1970-talet. 

Tidigare utbildningar: Musikgymnasium, 2 år pianopedagogutbildning, 1 år solistutbildning, 5 år på 

musikinstitut med avslutande 2 år på kammarmusikdiplom. 

Tidigare anställningar: Frilans sedan 2003 i olika grader, 50% tjänst på kulturskola i 2 år, 30% tjänst 

på folkhögskola 2007-2010. 

Nuvarande anställningar: Cirka 70% på folkhögskola. Frilansuppdrag främst i Sverige och Norden. 

 

K2: Man, född på 1940-talet. 

Tidigare utbildningar: Pianopedagogisk examen, musikerutbildning med avslutande diplomexamen. 

Tidigare anställningar: Inga anställningar. Frilansmusiker då och då. 

Nuvarande anställningar: Pianolärare på musikhögskola. 

 

3.3 Datainsamling 

Jag genomförde tre av intervjuerna på informanternas arbetsplatser ostört i enrum och en intervju på 

ett café bland folk. Valet av intervjuplats var, i överenskommelse med respektive informant, den 

logistiskt mest passande för intervjutillfället. 

 

Längden på intervjuerna landade på mellan 30 och 45 minuter. I enlighet med den halvstrukturerade 

kvalitativa intervjuns upplägg, byggde jag intervjun på ett antal grundfrågor som sedan 

informanterna fick resonera kring, vilket frammanade en del spontana frågor som jag ansåg vara 

relevanta i sammanhangen. Ibland besvarades en fråga som jag hade tänkt ställa innan den ställdes. 

I dessa fall valde jag antingen att utesluta frågan eller be om ett utvecklat svar i frågan. Därmed såg 

intervjuerna något olika ut, men jag ansåg att svaren var dugliga och jämförbara. I slutet på denna 

uppsats presenteras frågorna i en uppställning som på ett kompromissande sätt sammanfattar 

samtliga intervjuer. 

 

I samtycke med respektive informant spelades samtliga intervjuer in på min mobiltelefon. Utöver 

detta gjorde jag små anteckningar för att underlätta mitt eget navigerande i intervjun. Mestadels 

försökte jag att se informanterna i ögonen och föra ett så naturligt samtal som möjligt. 

3.4 Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberade jag ord för ord på min dator och i en sammanställning av 

de fyra transkriptionerna organiserade jag texterna i teman som ligger till grund för rubrikerna i 
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resultatdelen. Valet av det innehåll som presenteras baserar jag på det som, i koppling till 

undersökningens syfte, enligt mig var mest jämförelsebart, relevant och intressant. 

 

I transkriptionerna är, utöver samtliga ord, även biljud och tankeljud som ”eeh”, ”mm” och ”ööh” 

utskrivna. Tankepauser på cirka 3-5 sekunder skrev jag ut som: ”...”. Vid längre tankepauser och 

skratt använde jag parenteser med förklaringar som: ”(tystnad)” eller ”(båda skrattar)”. Jag ansåg att 

alla, utifrån en ljudinspelning möjliga, detaljer var viktiga att skriva ut för att förstärka minnet av 

intervjuerna i analysarbetet. 

 

I analysarbetet försökte jag leta efter mönster och hitta teman som kunde ges som svar på mina 

forskningsfrågor. 

 

3.5 Etiska överväganden 

I denna uppsats har jag valt att tillämpa Johanssons och Svedners (2010) anvisningar om 

forskningsetik. De bygger på att deltagarna ej får föras bakom ljuset beträffande undersökningens 

syfte, har fått ge samtycke till medverkan och när som helst ha fått avbryta sitt deltagande utan 

negativa konsekvenser. 

 

För att informanterna både skulle känna sig trygga och i minsta möjliga mån hindra dem till att 

svara ärligt på frågorna, var jag redan innan intervjuerna noggrann med att påpeka att deras identitet 

skulle skyddas och de skulle framställas anonymt. Jag ville ha spontana svar från informanterna och 

att de inte skulle påverkas av faktumet att deras svar skulle komma att ställas mot andra 

pianopedagogers svar. Jag ville att informanterna inte skulle behöva känna att de representerade en 

undervisningstradition och tvungna till att stå till svars för andra än sig själva. Därför berättade jag, 

efter graden av intresse från respektive informant, om undersökningens syfte och metod först efter 

intervjuerna.  

 

3.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Jag anser att undersökningen är så giltig och tillförlitlig som möjligt inom begränsningarna av min 

egen bristande intervjuvana och forskningsvana. Läsaren bör därför vara medveten om att min 

ovana att genomföra en uppsats av denna typ kan ha påverkat resultatets kvalitet. Jag har dock varit 

medveten om och efter bästa förmåga undvikt det som Kvale (2009) kallar för tendentiös 

subjektivitet. Det innebär att: 

 
forskare lägger bara märke till saker som stöder deras egen uppfattning, tolkar selektivt och redovisar 

bara yttranden som rättfärdigar deras egna slutsatser och bortser från belägg som pekar i annan 

riktning. (a.a., s. 228) 

 

I min förståelse av arbetsprocessen försökte jag vara medveten om och agera utifrån det 

sociokulturella perspektivets syn på mediering. Jag försökte vara medveten om möjliga budskap 

och undertoner i informanternas svar som jag eventuellt inte kunde urskilja på grund av egna brister 

i de språkliga redskapens olika aspekter. Eftersom jag endast hade ljudfiler och transkriptioner att 

bygga bearbetnings- och analysarbetet på, kan det mycket väl ha försvunnit budskap och nyanser i 

svaren under processens gång. 

 

Att generalisera och dra större slutsatser efter en undersökning innehållandes fyra intervjuer går 

inte. Underlaget för att ställa faktum har i denna uppsats en alldeles för liten grund. Ej heller är det 

varken mitt eller den kvalitativa intervjuns syfte. ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 

världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter” (Kvale, 

2009, s. 17). 
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Utifrån detta konstaterande bör läsaren ha olika aspekter i åtanke vid läsandet av uppsatsen, vilka 

följer nedan. 

 

Informanterna uttryckte sina egna åsikter om sig själva. Det kan betyda att informanterna i vissa fall 

kan ha anpassat sina svar efter vad de ville att jag (och uppsatsen) skulle höra. Det gjordes ej heller 

någon observation av informanterna när de undervisade. Ej heller intervjuades deras elever, vilket 

jag antar kan ha gett en annan bild av ”verkligheten”. 

 

Informanterna hade väldigt olika pedagogiska situationer och erfarenheter. Detta kan vara värt att 

belysa vid försök till genremässiga jämförelser. De involverade afroinformanterna har till exempel 

arbetssituationer i vilka de jobbar till en stor del som musiker och inte undervisar så många elever, 

till skillnad mot de klassiska informanterna som har mellan 20-30 elever i veckan. 

 

Mina egna brister, medvetna som omedvetna, kan ha haft inverkan på uppsatsen. Exempelvis så var 

min egen roll som intervjuare ovan och oslipad. Jag kan ha missat möjligheter till mer uttömmande 

svar. Mitt eget tyckande kan även ha speglat olika element i uppsatsen, exempelvis vilka delar jag 

fann intressanta och fokuserade på i resultatet. 

 

Genom transkriptionerna kan nyanser i svaren ha uteblivit som jag eventuellt inte plockade upp vid 

intervjutillfället. 

 
Den levande intervjusituationen, där intervjupersonen låter sina uttalanden åtföljas av tonfall och 

ansikts- och kroppsuttryck, ger ett rikare tillträde till hennes föreställningar än vad de utskrivna 

texterna kommer att göra senare. (Kvale, 2009, s. 145) 

 

Trots allt, har jag gjort mitt bästa för att genomföra arbetet så gott jag har kunnat och vill här mest 

poängtera att jag inte har för avsikt att måla fram gamla eller nya ”sanningar”, utan att läsaren 

förhoppningsvis ska hjälpas till att själv reflektera över hans/hennes pedagogiska åsikter och 

handlingar. Det har i alla fall jag själv fått göra. ”Det primära syftet med examensarbetet är ju att 

fördjupa den egna kunskapen i läraryrket” (Johansson & Svedner, 2010, s. 98). Bara för att 

undersökningen fokuserar på pianoundervisning, betyder det inte att den är irrelevant för annan 

sång- eller instrumentalundervisning. Mycket av innehållet är inte instrumentspecifikt, utan rör 

snarare musikgenrer och musikpedagogik i en större mening. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras mitt resultat baserat på analysen som jag har gjort av de fyra intervjuerna. 

För att strukturera resultatet har jag använt mig av huvudrubrikerna Lärarens syn på övning, 

Lärarens syn på teknik, Lärarens syn på eleven, Lärarens syn på harmonik och improvisation samt 

Lärarens syn på sig själv och sin roll i undervisningen. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning av resultatet. 

 

4.1 Lärarens syn på övning 

I följande avsnitt presenteras informanternas syn på övning. Här framgår deras definitioner av 

övning och värderingar i begreppet. 

 

4.1.1 Definition av övning 

De mest grundläggande definitionerna av övning som dyker hos informanterna upp är: ”ensam tid 

med instrumentet” (A1) och ”få kontakt med sitt instrument. Hålla sig i form” (A2). 

K1 kommer direkt in på begreppet teknik och pekar på att det finns olika moment av övning: 

 
Dels så ska du öva på musikaliskt förlopp: att kunna spela någonting musikaliskt och uttrycka det du 

vill. Och då måste du ibland öva på vissa ställen tekniskt liksom. (…) Sen kan du behöva öva på att 

bara läsa in, alltså själva pysslet att läsa in noterna. (K1) 

 

K2 hävdar att han aldrig har använt begreppet övande: 

 
Jag spelar eller har roligt. Eller är nyfiken eller intresserad. Jag har aldrig övat. Och jag har spelat 

många, många timmar varje dag om jag har velat. (…) Egentligen så är det, den latinska termen för 

det, Exercisis Spirituale, är egentligen vad man gör va. Det är alltså själens intresse för nånting. Och 

det andra är träning va. (K2) 

 

4.1.2 Övningens kvalitet 

Samtliga informanter presenterar uppfattningar om kvaliteten och meningen med övning som rör 

sig i mer eller mindre samma riktning. A1 lyfter fram fokusaspekten:  

 
Jag kan specificera det som ”bra” eller ”dålig” övning och det är väl hur närvarande man är. Sen 

spelar det ingen roll vad man gör. (A1) 

 

A2 betonar skillnaden på egen övning och spel med och inför andra. Han anser att egen övning 

aldrig kan ersätta att spela ”på riktigt”, utan ger en annan typ av grund. K2 värdesätter den 

musikaliska bäringen högst och försöker alltid att spela utifrån någon form av ”uttrycksidé”, oavsett 

om det handlar om skalor eller någon annan typ av färdighetsgrund. Han är alldeles emot det 

mekaniska övandet och ser kritiskt på övande utifrån teknikböcker och dylikt. K1 värdesätter också 

musikalisk bäring, men pekar på ett mer strukturerat förhållningssätt till övning än de andra 

informanterna: 

 
Det är ju olika moment, att dels så ska du öva musikaliskt förlopp: att kunna spela någonting 

musikaliskt och uttrycka det du vill. Och då måste du ju öva på vissa ställen tekniskt liksom. Och då 

kan du behöva ta om och om igen och ta isär, rytmisera. (K1) 

 

K1 menar att strukturell övning av denna typ ibland kan vara viktig att fokusera på, men att det är 

viktigt att interagera detaljerna med helheten av det musikstycke som övas. 
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4.2 Lärarens syn på teknik 

Olika definitioner av begreppet teknik och vad informanterna har för syn på användandet av teknik i 

undervisningen presenteras under denna rubrik. 

 

4.2.1 Definition av teknik 

K1 och K2 svarar båda nyanserat i sina definitioner av teknik. K1 tycker att begreppet teknik alltför 

ofta relateras till att öva med metronom, att spela snabbt och att spela rätt toner och fingersättningar. 

Hon menar att teknik är ett vidare begrepp: 

 
Teknik är att kunna spela vackert, att ha fin klang, att kunna spela avslappnat, att kunna göra vad du 

vill musikaliskt. Det är teknik för mig. Det är inte att kunna spela snabba noter. (K1) 

 

Pianoteknik är för mig: avsikt, lyssnande, kontakt med känsel och en avspändhet samtidigt då. Det är 

fokus i fingertoppen och avspändhet i armen samtidigt. Det är väl det. Men avsikten är väldigt viktig, 

att man syftar nånstans va. Att höra sig själv och såna saker och inte ”tro” vad man hör och så utan 

”veta” att man hör det. (K2) 

 

K2 hänvisar även till en av hans tidigare lärare som ofta kallade det för att ”kanalisera 

spelprocessen”. Med detta uttryck menas: att hitta sin naturliga vardaglighet i det manuella, som 

man sedan använder vid kontakten med ett instrument för att uttrycka sig. A1 och A2 uttrycker 

något mindre utvecklade definitioner, men betonar båda att teknikövningar är bra för att låsa upp 

eventuella hinder. Däremot anser de att teknik inte bör ta för mycket fokus i den meningen att det är 

något som ska ligga centralt i spelet. Vidare menar A1 att definitionen på en pianoteknisk övning 

lika gärna kan vara att planka en låt som att spela skalor, där den ena definitionen inte utesluter den 

andra. 

 
Teknik är ju också att höra någonting och sen spela det. Det är ju inte bara i vilken ordning man sätter 

ner fingrarna, men ordningen i hur man sätter ner fingrarna kan man ju behöva strukturera upp och då 

kan det ju vara bra med skalor. (A1) 

 

A1 belyser därmed att begreppet kan ha många olika innebörder som kan relateras till såväl 

skalövningar som hur väl gehöret samspelar med fingrarna. 

 

4.2.2 Teknik i undervisningen 

Samtliga informanter betonar vikten av att tekniska övningar inte ska bli för mekaniska och att det 

alltid ska finnas ett syfte och en musikalitet kopplat till övningen. De menar att bra teknik alltid ska 

hjälpa eleven att uttrycka det den vill, vare sig det handlar om improvisation, interpretation eller 

någonting annat. K2 ser kritiskt på så kallat ”monotont knackande”, i vilket spelprocessen inte 

förstås: 

 
Man lär sig inte tekniska saker genom att spela i massa andra teknikböcker. Det ligger på ett helt 

annat plan. Det är alltså en, just förståelse för vad som är fungerande för en. (K2) 

 

K1 värderar friheten i spelet. Hon menar att en bra grundteknik gör allting lättare och ger en större 

kontroll. Därför innefattar teknikdefinitionen även att spela långsamt och svagt. Hon tycker att man 

gör sig själv en gentjänst om man ”fastnar” i teknikövningar för att de passar en. Dock markerar 

hon risken i att teknisk skicklighet kan påverka den egna rösten negativt: 

 
Du kan ju gömma dig i teknik också. Du kan gömma dig i att spela snabba stycken och spela starkt 

och fort. Du kan liksom gömma dig själv i det också och det är ju otroligt intressant. (…) Man vill ju 

att folk ska visa sig själva. (K1) 
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A2 kopplar teknik i undervisningssammanhang till ordet ”verktyg”: 

 
Istället för att ge dom lösningar så ger man dom verktyg och sen när dom har verktygen så förstår 

dom att dom kan skaffa egna verktyg och fortsätta själva. Det är ju målet: att få en elev som inte 

behöver ta massa lektioner. (A2) 

 

Resonemanget utvecklas när A2 påpekar att han inte delar ut färdiga ”licks”, utan snarare uppgifter 

som bygger på att man lyssnar på något och spelar till det. Dock menar han att man som lärare ska 

agera när tekniska hinder uppstår: 

 
Sen kan det ju va liksom att man märker att det är nåt som inte riktigt finns i handen eller tonspråket 

och då kan man ju liksom försöka låsa upp tonspråket genom att ge en teknisk övning som både kan 

öppna upp ett gehör och liksom rent tekniskt, vad man kan göra. (A2) 

 

A1 menar att det bästa en pedagog kan göra är att få eleven att inte tänka på teknik, utan genom att 

eleven plankar många låtar eller spelar det den hör i sitt inre gehör förhoppningsvis får det att funka 

utan teknikövningar. I sitt eget övande har han kommit bort från ”strukturerade, men omusikaliska 

övningar som är teknik och inte musik” (A1). Han menar likt K1 och K2 att tekniskt, ”mekanisk” 

övande ofta kan ha en negativ inverkan på spelet. 

 

4.3 Lärarens syn på harmonik och improvisation 

I detta avsnitt presenteras två fokusområden i pianoundervisningen som samtliga informanter 

betonade som viktiga. 

 

4.3.1 Att tänka harmoniskt 

Både K1 och K2 värderar det ”ackordiska förhållningssättet” till pianoundervisningen högt. 

 
Harmonin är bäraren av den emotionella dimensionen i musiken. Melodiken förklarar emotionens 

förutsättningar. Så att det harmoniska är jätteviktigt. Det är jag väldigt intresserad av. (K2) 

 

K1 brukar redan i undervisning av nybörjare arbeta mycket utifrån ett harmoniskt perspektiv. 

Tillsammans med ett stort fokus notläsning kopplar hon tonerna till klanger och sätter namn på 

ackorden. Hon anser att det borde vara mer harmoniskt fokus generellt inom undervisning i 

klassiskt piano; dvs. att tänka mycket ackord, förlopp, struktur och form. Hon ser en genremässig 

klyfta i den aspekten: ”Vi är interpreter och sällan kompositörer, medan många jazzmusiker är både 

kompositörer och interpreter... och improvisatörer.” (K1). K2 anser att det är ett misstag att tro att 

den improvisatoriska musiken bara förekommer inom jazzen. Dock är han även av uppfattningen att 

det finns många nischade klassiska pianister som läser noter men inte ser de stora sammanhangen. 

Han jämför det med att bara läsa bokstäver utan att läsa orden och meningarna. Han kallar dessa 

pianister för ”tråkmånsar”. 

 

4.3.2 Improvisation 

Både K1 och K2 värdesätter och använder improvisation i undervisningen. Med vissa pedagogiska 

idéer som bygger på begränsningar vägleder de eleverna. K2 brukar reducera rytmiken till ett 

konstant notvärde eller använda sig av en harmonisk struktur. ”Gör nåt på det här”, brukar han säga. 

K1 ger också harmoniska strukturer och ackompanjerar eleverna samtidigt. Ibland ropar hon 

samtidigt ut vägledande direktiv, som att de till exempel ska spela längre melodier eller byta från 

höger till vänster hand. Hon vill att improvisationen ska bidra till att eleverna vågar mera och att de 

ska få möjlighet att ”spela av sig”. Även fast de båda menar att improvisation är en viktig del att ha 
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med i undervisningen, tycker de att många pedagoger och elever inom klassiskt piano håller sig 

undan och/eller skräms av att improvisera. Inom A1:s och A2:s undervisningsgenrer har 

improvisation en mer uttalad roll än i den klassiska, vilket speglar deras undervisning och att 

improvisation på så sätt får mycket fokus. A1 betonar dock att improvisation kan användas i vilken 

musikstil som helst och att det är märkligt att det både i undervisnings- och konsertsammanhang 

finns ett så stort utrymme för den ”traditionstyngda jazzen”: 

 
Det står liksom stilla. Hela musiksverige står stilla. (…) Det behöver ju inte vara konstigt bara för att 

det inte är standards tänker jag. Det behöver ju inte vara ”friformsflum” liksom. Och det går ju igen 

liksom i hur jag upplever att elever verkar. (A1) 

 

A1 menar att improvisation i undervisningen ofta blir låst till en särskild genre och tycker att vilken 

genre som helst kan mötas med ett improvisatoriskt förhållningssätt. Han tycker att varken elever 

eller lärare ska låsa sig till att bara improvisera över jazzlåtar. 

 

4.4 Lärarens syn på eleven  

I detta avsnitt belyses informanternas syn på vad de värdesätter i undervisningen, synen på eleven 

förr och nu samt hur de handskas med omotiverade elever. 

 

4.4.1 Individanpassad undervisning 

Att det både är omöjligt och felaktigt att generalisera elevers kunskaper och förutsättningar är en 

genomgående uppfattning hos informanterna. De betonar vikten av inkännande. A2 hävdar att man 

inte ska ha en bestämd uppfattning om vilka moment som är viktiga. K1 värdesätter sökandet efter 

elevens personlighet i spelet: 

 
Det spelar ingen roll om dom spelar felfritt, med bra ”teknik”, om dom inte säger nånting med 

tonerna. (K1) 

 

K2 menar att undervisning aldrig kan genomföras efter en metod utan endast utifrån vilken person 

man har i rummet.  

 
Den som sitter där kan vara otydlig för sig själv, att inte veta egentligen... hur man kommit till platsen 

man sitter då. Man kan va tvingad dit till exempel. Man kan ha enorma problem. Man kanske har en 

väldigt stor lust till att uttrycka sig musikaliskt, men kan inte göra det därför att kroppen har liksom 

körts över av en nitisk undervisare som kanske bara har sysslat mycket med det musikaliska och inte 

så mycket med färdigheten. (K2) 

 

K2 lyfter fram att det kan finnas sociala och psykologiska aspekter som läraren bör ha i åtanke när 

det handlar om att hitta ”vem” en elev är, då dessa kan vara mer eller mindre svåra att tyda. 

 

4.4.2 Elever förr och nu 

Informanternas svar och resonemang kring skillnader och/eller likheter mellan elever idag och 

elever för till exempel 10 år sedan, grundar sig främst på vad informanterna har för 

arbetssituationer. Deras yrkeserfarenhet och ålder spelar även in. I dessa intervjuer finns en klar 

spridning av dessa aspekter och därmed blir svaren personligt färgade. Både K2 och A2 uttrycker 

dock starka åsikter i frågan. K2 hävdar att eleverna var bättre förr och att den största anledningen 

till det var att de hade mer lektionstid och mer tid att öva. Han menar att eleverna förr fokuserade på 

att bli skickliga, men idag pressas av den akademiska världens tryck och krav på att bli godkända i 

andra ämnen och därmed måste prioritera annorlunda.  
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A2 hävdar att det idag finns många elever på skolor som inte har samma drivkraft och dedikation, 

samt att det är mycket mer talangjaktsartat på ett sätt som inte fanns för 10 år sedan: ”Jag tycker 

dom är lite sådär ’TV4-inspirerade’ liksom” (A2). Vidare menar han att man inte har tid att lyssna 

på musik i samma omfattning som förr och att detta drabbar eleverna genom att det hämmar deras 

inlärning. 

 

4.4.3 Brist på motivation 

Informanternas svar och resonemang kring omotiverade elever rör sig alla i samma spektrum. Alla 

går in på vikten av att prata med eleven för ökad förståelse och att beröra aspekter som deras 

övning, egna målsättningar och allmänna syn på musik. K2 belyser dock särskilt att man som 

pedagog varken har kunskap eller ansvar om problemen ligger på ett djupare plan: ”Man ska 

undvika att liksom låtsas vara psykiater eller nånting sånt där. Man ska inte kvacka och så” (K2). 

 

A1 och K1 pratar om att möta eleverna musikaliskt. De menar att om man försöker spela musik som 

eleven vet att den tycker om, förhoppningsvis tack vare det, kan låsa upp motivationsspärrarna. A1 

formulerar det som att: ”leta i deras eget referensbibliotek”. På lektionerna brukar K1 ibland 

tillsammans med eleven planka låtar som den gillar. Hon tillägger dock att det är en svår balansgång 

mellan att på det sättet inspirera eleverna och ställa faktiska krav och be eleven att skärpa till sig.  

 

A2 pekar på fördelar i att ”börja om från början”: 

 
Vi spelar jätteenkelt liksom över ett ackord, säger det vi vill säga liksom, sjunger melodier liksom. 

(…) Tänk inte på teknik. Tänk inte på läxor. Tänk inte på stressen och hetsen liksom, status och sådär. 

(A2) 

 

A2 menar att han med metoder som bygger på prestationslöst spel på lätta låtar och/eller 

enharmoniska grunder, uppmärksammat elever på deras starka sidor och hjälpt dem att återfå 

spellusten.  

 

4.5 Lärarens syn på sig själv och sin roll i undervisningen 

Under denna rubrik följer informanternas syn på hur de själva har formats som musiker, vad de har 

för framtida mål och vad de har var tankar kring idealiskt undervisningsmaterial. Avsnittet avslutas 

med övriga tankar och synpunkter. 

 

4.5.1 Bakgrund och förebilder 

Informanterna har alla mött musik tidigt i olika former och tror sig ha präglats av detta. A1, A2 och 

K2 hade ett piano hemma där de växte upp som de opretentiöst började spela på. A1 spelade ofta 

bara enkla treklanger på de vita tangenterna och satte sin egen stämpel på dessa, så kallade, låtar. 

K1 spelade på ett piano hos sin mormor och morfar. Tillsammans med sin mormors 

konstnärskompis gestaltade hon olika saker på pianot: ”Jamen vi var ute i skogen och såhär. Stora 

björnen kom och så spelade man långt ner och ekorrarna i mitt... ja, och så kom fåglarna och såhär. 

Hon berättade historier kring” (K1). 

 

A2 och K2 betonar betydelsen i det musicerande som fanns kring dem som små. A2:s far var 

jazzpianist och medverkade på bland annat teatrar och revyer. K2 hävdar att stora delar av hans 

släkt musicerade. Det innebar exempelvis att hans morfars 5-6 dragspel alla var igång när det var 

fest. Han tyckte att musik hade en sådan kraft och glädjefullhet och fick tidigt känslan att musik var 

någonting han skulle hålla på med. Han pekar på vikten i att känna att man gör någonting bra: 

”Framgångens recept är ju väldigt ofta det att man lyckas med det man håller på med” (K2). 
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Informanternas fortsatta bakgrund, i fråga om vad de har haft för pianolärare och dylikt, skiljer sig 

avsevärt från fall till fall. A1 hade sin första lärare så sent som runt 20-årsåldern följt av ett par 

andra lärare under hans musikerutbildningar. Han lyfter fram en huvudsakligt god egenskap hos de 

lärarna han tycker var bäst: 

 
Dom har inte låst mitt fält, för jag är inte bra på att härma. Jag är mycket bättre på att hitta på. (…) 

Det har ju nån gång gjort att jag har lyckats bevara min kreativa sida, vilket i sin tur har gjort att jag... 

tycker att det är skitkul att spela musik! (A1) 

 

A2 hade många klassiska pianolärare under hela sin uppväxt, men tyckte inte att någon av dem var 

särskilt bra och fann mer glädje i att spela och upptäcka pianot på egen hand. K1 hade samma 

pianolärare under hela grundskolan som, hon anser, gav en bra grund och ett gott tycke för musik. 

Fortsatt har hon gått på olika musikerutbildningar och fått nya lärare. K2 sjöng och spelade med en 

gosskör och hävdar att det i huvudsak var hans musikaliska skolning. Efter det hade han kompetenta 

lärare med klassisk inriktning, men breddade sig genom att intressera sig för och hålla på med andra 

stilar under tiden. 

 

4.5.2 Framtida målsättningar 

A1 uttrycker en önskan om att få in mer komplexitet i det egna spelet och samtidigt behålla sitt 

tonspråk. Detta strävande efter komplexitet uttrycker sig i att A1 på senare tid spelar mer på synthar 

än tidigare och söker efter de klangbildningar som kan hittas i digitala interface
1
. A2 betonar att han 

sällan definierar frågan om sitt framtida spel, men resonerar kring att behålla musikalisk glädje i det 

egna spelet och i spel inför publik: 

 
Att man är bekväm med sitt spel och får säga det man vill ha sagt i olika situationer. Att man kan 

bjuda på nåt som dom som lyssnar tycker är intressant och man själv tycker är kul att arbeta med 

liksom. Man försöker hitta, kanske nån, liten utmaning för sig själv liksom. (A2) 

 

K1 vill fortsätta att spela och hålla sig i en kontinuerligt bra form. Hon blir otillfredsställd när hon 

inte hinner öva och vill därför inte fastna i att bara undervisa. Hon vill dessutom ta lektioner i 

jazzpiano för att utveckla den sidan, då hon intresserar sig för lekfullheten och det sättet att spela. 

K2 understryker också vikten i bevarandet av glädjefullhet, nyfikenhet och i att överraska sig själv, 

som några huvudsakliga målsättningar för det framtida spelandet. 

 

4.5.3 Det ideala undervisningsmaterialet 

Frågan om vad ett eget samlat undervisningsmaterial i form av en pianobok eller dylikt skulle 

innehålla, är en vattendelare hos informanterna. Först och främst verkar den inte vara helt lätt att 

svara på hos de berörda, då en stor del av svaren innehåller tvekan, mycket skissande och många 

oavslutade meningar. Däremot finns det riktningar i svaren som alla går åt mer eller mindre unika 

mål. A1 grundar svaret i hur han själv skulle vilja bli undervisad. Han vill att boken ska handla om 

improvisation och en stor mångfald genom olika musikstilar. Jazz skulle inte ha ett större eller 

mindre utrymme än till exempel Bach eller fugor. Han skulle visa olika sätt att komma i kontakt 

med sin kreativa sida och slippa bli låst av vad som ”ska” låta på ett visst sätt inom en viss stil.  A2 

anser att det är omöjligt att göra en ideal pianobok och det spontana svaret hos honom är: ”300 vita 

sidor”. Han tycker att alla elever är så pass olika att det inte går att använda en form till så många 

olika fall och har därmed en kritisk hållning till, på det sättet, samlat undervisningsmaterial: ”Man 

skulle behöva göra flera böcker och uppdatera dom hela tiden. Jag tror det är bästa boken. Alla 

undervisningsböcker blir ju inaktuella” (A2). K1 drar sig för att svara, då hon uttryckligen inte alls 

är sugen på att göra en pianobok. Hon kommer dock fram till att den skulle innehålla mycket 

                                                 
1
 Med digitala interface menas exempelvis olika typer av synthar. 
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humor, samtidigt som all musik i den ska tas på allvar i den meningen att man försöker ”göra den på 

riktigt”. Hon tycker att även till synes enkla tretonslåtar ska spelas med fin klang och arrangeras 

med snygga ackord, vilket kan gynnas av fyrhändigt spel, så att eleven får ”höra att det låter”. 

Boken skulle inkludera element som Mozart och menuetter för att få en viss ”allmänbildning” och 

stora säkra kort som odödliga melodier av exempelvis Beethoven eller Beatles. Hon skulle vilja ha 

med låtar som ligger i tiden, men betonar även risken med att de eventuellt bara ligger i tiden nu till 

skillnad från de ovan nämnda exemplen. Hon skulle även ha med avsnitt som behandlar harmonik 

och improvisation. K2 tänker troligen konstruera en pianobok och har därmed, till skillnad från de 

andra informanterna, reflekterat mer ingående runt frågan tidigare. Därför kommer också det mest 

utvecklade och konkreta svaret. Han menar att boken ska innehålla en större förståelse för hur vi är 

konstruerade som människor ur fysiologiska och neurologiska aspekter, våra egna samt 

instrumentets begränsningar och möjligheter, konst, spel, ackord, uttryck, lyssnandets principer osv. 

Han tänker behandla följande frågor: 

 
Vad är inlärning för någonting? Vad är det som händer i skallen när man lär sig saker och ting? Varför 

är färdigheten egentligen inte ett intellektuellt problem? Varför kan jag förstå nånting, men att det 

ändå tar sån tid att sätta vissa beteenden? (K2) 

 

I frågan om ideal repertoar anser K2 att det är alldeles för individuellt för att ha med i en pianobok. 

Han tycker som mest att man kan peka på vissa saker som kan vara bra att känna till. Det kan 

exempelvis vara att en klassisk musiker bör spela någonting av Bach tack vare de fostrande, 

motoriska och musikaliska egenskaper han/hon därmed kan komma i kontakt med. 

 

4.5.4 Övriga tankar och synpunkter 

När ordet släpps fritt runt de ämnen som har berörts i intervjun, framkommer ytterligare perspektiv. 

A1 diskuterar värdet av musikfilosofi och att disciplinera det i undervisningen. Han vill att man ska 

vara öppen för vad som är och inte är musik och framförallt vara konkret i sina analyser så att det 

inte blir relativism av allting. A2 uttrycker en besvikelse över hur musikundervisning i Sverige har 

blivit mindre individanpassat av resursskäl. Han tycker inte att gruppundervisning med 5-6 elever 

någonsin kan motsvara möjligheten till individanpassning som enskilda lektioner. Han visar även en 

kritisk hållning till, av stora visionärer byggda, friskolor som han uttryckligen kallar för 

”korvstoppningsfabriker”. K2 vill uppmärksamma faktumet att vi är satta i en lärlingstradition, där 

vi oftast gör det som läraren har sagt till oss att göra. Han tycker att man kritiskt ska granska sig 

själv och vad man säger, så att man inte får undervisning som kan resultera i att elever blir 

överansträngda och inflammerade i musklerna. K1 anser att många går med uppfattningen om att 

både jazz som klassisk musik dör ut. Därför vill hon att man som pedagog och musiker för vidare 

den musiken så att den får plats lika väl som all annan musik. Hon poängterar att vi kan inspireras 

av varandras musikstilar och att alla musikstilar har en förmåga att inspireras av varandra. 

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Samtliga informanters grundvärderingar rörande elever och allmän syn på musik fokuserar på att 

undervisningen ska vara så individanpassad som möjligt och att det måste finnas en musikalisk 

mening med spelet. Det kan rent konkret innebära att fokus bör ligga på att hitta musikaliska uttryck 

i tekniska övningar så att de inte blir monotona och tråkiga för den som utövar dem. Att finna glädje 

och mening i spelet verkar vara essensen i informanternas grundfilosofier. Ingen av dem uttrycker 

någon annan viktigare mening med att musicera. Inom undervisningen fokuseras det återkommande 

på individanpassningen och att alla elever är unika. Trots detta finns det riktningar i svaren som 

antyder informanternas musikaliska och pedagogiska ideal. Resonemangen kretsar både kring 

allmänfilosofiska aspekter och kring områden som rör teknik och ergonomi. De klassiska lärarna 

värderar ett ackordiskt och improvisatoriskt förhållningssätt till klassiska musikstycken, vilket de 
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menar ger en större förståelse för musiken. De anser dock att detta sätt att tänka och arbeta inte är 

lika självklart för alla lärare och elever med klassisk inriktning. Vid ett hinder som motivationsbrist 

hos eleverna brukar informanterna vara noggranna med att föra en diskussion med eleverna och 

försöka handleda dem på ett psykologiskt plan, men det betonas även att man som pedagog inte ska 

ta sig alltför stora friheter inom detta område, då man oftast inte har den kompetensen. 

Informanternas musikaliska bakgrunder och framtida mål ger en mer målande bild av vilka pianister 

och pedagoger de är idag. Även fast de berättar unika historier, har de alla växt upp med musik runt 

omkring sig och hade tidigt med sig glädjefullhet och nyfikenhet i deras upptäckande av pianot. 

Ytterligare nyanser av informanternas ideal lyfts fram när de gör sitt bästa för motivera hur deras 

egen potentiella pianobok skulle se ut. Där finns en större spridning som innefattar både allmänna 

förklaringar runt lärande och vilka kompositörer som hör till ”allmänbildningen”, samt syner på 

improvisation och uttryck som bas i undervisningen. 
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5 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet i förhållande till innehållet i bakgrundskapitlet följt av egna 

reflektioner samt förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I kommande avsnitt diskuteras resultatdelen i relation till den tidigare forskning och litteratur samt 

det teoretiska perspektiv som presenterades i bakgrundskapitlet.  

 

5.1.1 Skillnader och likheter i ideal 

En av undersökningens främsta utgångspunkter är Rostvalls och Wests (1998) resonemang kring 

pedagogiska traditioner. De använder begrepp som ”borgerlig” och ”folklig” tradition vilket mer 

eller mindre kan översättas till klassiskt och afro. Traditionerna skiljer sig åt främst ur ett 

instrumentaltekniskt perspektiv och som funktion i en social kontext, enligt Rostvall och West. I 

resultatet framgår det generellt sett både likheter och skillnader informanterna emellan, som på 

olika sätt både bekräftar och dementerar dessa påståenden. I resultatet framgår exempelvis 

uppfattningar om att klassiska pianister är interpreter till skillnad från afropianister som är 

improvisatörer. Samtidigt tenderar informanterna att ta avstånd från att placera sig i en given 

tradition. De klassiska informanterna hävdar dock att det finns pianolärare som är av en mer strikt 

så kallad ”borgerlig tradition” och bygger pedagogiken på det som Olsson (1993) kallar för 

”reproducerande undervisning”. Det framgår inte i intervjuerna om dessa uppfattningar är legitima 

eller bara fördomar hos informanterna. I en koppling till Säljös (2005) teorier om lärandets 

situerade karaktär, kan informanternas åsikter i frågan speglas av i vilka sammanhang och i vilken 

grad de själva har närmat sig ett improvisatoriskt förhållande till spelandet. Det tycks generellt inte 

handla om att de själva har lärt sig improvisera i en institutionaliserad utvecklingszon som skolan. 

Däremot värderar de ”kreativ undervisning” och försöker förmedla denna kunskap i just 

utvecklingszonen, vilket möjligtvis ger deras elever andra upplevelser och referenser rörande 

improvisation. En aspekt som dock bör tilläggas är att det framkommer åsikter om att det bör läggas 

stort fokus på lyssnandet hos eleverna. Att eleverna ombeds att lyssna på musik utanför skolan som 

en del i inlärningen skulle kunna ses som ett tydligt kliv ut ur institutionen och gynna ett mer 

allomfattande lärande. Utöver repertoaren är det svårt att se större idealiska skillnader baserat på de 

inblandade informanternas uttalanden. Det kan bero på att informanterna tenderar att inte vilja 

placera sig på den ena eller andra sidan i stil med Rostvalls och Wests (1998) pedagogiska 

traditioner. Musik tycks ses som något större och mer allomfattande, vilket inte gynnas av att delas 

upp i olika fack och kategorier. 

 

5.1.2 Frihet i musicerandet 

I relation till Hultbergs (2000) uttryck ”musikalisk läskunnighet”, kan det vara värt att belysa en 

punkt som innehåller både en likhet och skillnad mellan informanternas inriktningar. De klassiska 

informanterna menar att den musicerande pianisten gärna ska ha förmågan att vara fri i sina 

tolkningar av olika notbilder, i vilket det musikaliska resultatet påverkas av bättre eller sämre 

”musikalisk läskunnighet”. Afroinformanterna betonar också vikten av förmågan till frihet och 

personligt uttryck. På så sätt ligger det samma grundvärdering i frågan hos samtliga informanter, 

men i svaren hos afroinformanterna finns det en tydligare riktning åt värdet av att hitta sitt eget 

tonspråk snarare än att behärska ”alla” tonspråk. Utifrån detta resultat gör jag följande resonemang: 

Frihet i att musicera skulle kunna definieras både som att inte låta sig påverkas allt för mycket av 
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normer och att ha fysiska och psykiska möjligheter till olika uttryck och tonspråk. Dessa 

definitioner motsäger nödvändigtvis inte varandra, utan skulle kunna fungera i en kombination. Den 

andra meningen skulle dessutom kunna vara en definition av bra teknik, vilket är ett exempel på att 

de olika aspekterna inom musicerande och undervisning som berörs i denna uppsats ofta 

sammanfaller med varandra. I detta fall blir teknik och frihet synonyma. Att istället ställa upp 

uttryck som ”teknikövning” och ”frihetsövning” bredvid varandra skulle däremot snarare kunna ses 

som varandras motsatser. Detta baserar jag på uttalanden från informanterna om att vissa 

teknikövningar kan vara hämmande och få ”det fria” spelet att låta mekaniskt och låst till 

exempelvis skalor eller ”licks”. Tohver (1998) påpekar att Gottfrid Boon bar på samma uppfattning: 

”Boon tycktes ringakta den hantverksmässiga och även den praktiskt-intellektuella sidan av 

tekniken” (Tohver, 1998, s. 88). 

 

5.1.3 Övning 

I resultatet framgår det att resonemangen kring övning rör sig i samma sfär hos informanterna. Det 

ges synpunkter på att övningen ska vara musikaliskt bärande och på att fokus är det viktigaste att ha 

med vid övning. Dessa uttalanden om kvalitativ övning förtydligas genom Schencks (2000) 

följande uppställning: 

                                                                                                                          

 När du musicerar med kvalitet märker du framsteg. 

 Den musikaliska upplevelsen förstärks, det låter bättre, samspelet fungerar, det blir roligare, 

du mår fysiskt bra … 

 Därmed ökar motivationen och lusten att öva mer.            (a.a., s. 195) 

 

Schenck (2000) menar att den övande med ett begränsat antal upprepningar, i vilka det fokuseras på 

kvalitet, får en större behållning än den som övar för länge och passerar trötthetsgränsen. Han 

klargör att kvantitet givetvis är viktigt vid träning, men att kvantiteten ska låtas uppstå ur kvaliteten.  

I resultatet framkommer mer specificerade svar som betonar att flera typer av moment ska övas. 

 

5.1.4 Aspekter i undervisningen – bakgrundens och idealens påverkan 

I resultatet framgår det att synen på undervisningsmaterialets innehåll skiljer sig informanterna åt 

och att det i denna fråga är extra svårt att göra en genremässig kategorisering. Det som enar 

informanterna är att de alla menar att det är svårt att göra ett samlat undervisningsmaterial som går 

att använda på alla elever, då de åter igen betonar att alla elever är unika och att undervisningen 

måste anpassas efter individerna. Enligt Lilliestam (1995) öppnar kunskap inom både noter och 

gehör upp störst möjligheter för en musiker. Ingen av informanterna tenderar att säga emot detta 

påstående, men det framkommer antydningar om att noter är meningslösa bokstäver om de inte 

spelas med känsla och musikaliska riktningar. Attityder i svaren hos de klassiska informanterna 

visar att de verkligen vill markera att klassiska musiker inte ”bara spelar som det står”, utan snarare 

väcker liv på sitt egna sätt i musik som är noterad. Detta kan tolkas som att noter är ett negativt 

laddat ord och att notläsande musiker har ett ansvar att försvara och förtydliga noternas plats i 

musiken. Improvisation och personligt uttryck har i intervjuerna däremot en tendens att klinga 

vackrare och ha en högre status i musicerandet och musikundervisningen. Hultbergs (2000) resultat 

visar att båda typerna förekommer bland pianister. Hon skiljer mellan en reproduktiv och en 

explorerande ansats. En reproduktiv utövare försöker följa noterna som ett recept och så troget och 

detaljerat som möjligt reproducera förlagan. En explorerande utövare ser noterna som en 

utgångspunkt och en invitation till att skapa musikalisk mening med tillåtelse att tolka, fylla i luckor 

och skapa en musikalisk interpretation. 
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De nyanserade svar som de klassiska pianolärarna ger, antyder en stor förtrogenhet inom teknik. Att 

samtliga informanter dock återkommande belyser vikten av hur teknikövningar bör användas går 

stick i stäv med Gottfrid Boons pianoskolor och pedagogiska idéer, undersökta av Berit Tohver 

(1998). Precis som Boon markerar, är den allmänna uppfattningen hos informanterna att om 

övningarna blir tråkiga och musikaliskt understimulerande är de mer hämmande än nyttiga. 

Däremot hävdar de båda klassiska informanterna att det finns många utövande klassiska pianister 

som, i enlighet med Rostvalls och Wests (1998) definition av borgerlig tradition, bygger pianospelet 

på systematisk progression och centrerar instrumentaltekniska färdigheter. De indikerar att det kan 

handla om både pianolärare och pianoelever. 

 

Werner (1996) menar att det finns två läger i åsikten om teknikens inverkan på kreativiteten: 

 
One camp says, ”I don't want to absorb too much technique, too much language, because it will 

squelch my creativity.” Some people are afraid of losing their soul. But that doesn't hold up. What 

could the poet or playwright write without command of language? (…) The other camp states, ”I play 

bebop well, therefore I am an artist.” But that doesn't hold up either. (Werner, 1996, s. 48-49) 

 

Respektive läger har sina brister menar Werner (1996) och ger en antydan om att det är bäst att 

placera sig i mitten. Utifrån de fyra informanternas resonemang runt detta, skulle de kunna placeras 

mellan dessa läger med en större dragning åt det första. I resultatet framkommer synen att det egna 

spelet påverkas negativt av teknikövningar. Detta följs av uppfattningen att en bra lärare ska få 

eleven att inte tänka på teknik. Det bör dock tilläggas att definitionen av teknikövningar i detta 

resonemang tenderar att handla om fingerövningar och finmotorik. Definitionerna av teknik kan 

dock vara ytterst individuella. Högberg och Sabinsky (2003) fick exempelvis genom deras 

examensarbete fram specificerande teknikförklaringar som ”fingergympa”, ”time”, ”klang” och 

”sound”. Werner (1996) liknar ordet ”teknik” med ”språk” och jämför, i relation till detta, ordet 

”kreativitet” med ”poesi”. Poesi kan inte finnas utan språket, men språket blir ej heller levande med 

tomma ord som inte säger någonting menar Werner. Denna liknelse skulle kunna sammanfatta 

informanternas tankar om undervisning av teknik. Trots att de undervisar på olika sätt och olika 

musikstilar har de alla tankar om att uttrycket och musikaliteten är det viktigaste, men att ett visst 

fokus måste ligga på att lära sig behärska olika ”språk” för att ta fram dessa sidor. 

 

Improvisation handlar i korta drag om att hitta på någonting i stunden och att vara kreativ. 

Nachmanovitch (1990) har bland många olika resonemang kring improvisation skrivit: 

 
Spontan kreativitet kommer ur djupet av vår varelse, den är vi själva, ren och ursprunglig. Det vi 

måste uttrycka finns redan i oss, vi är detta, så det skapande arbetet består inte i att få utsagan att 

framträda, men att undanröja hinder för dess naturliga flöde. (Nachmanovitch, 1990, s. 17) 

 

Detta resonemang skulle kunna motsäga det sociokulturella perspektivet. Säljö (2005) menar att 

människan utvecklas i olika riktningar beroende på hur hennes omvärld fungerar och vilka 

medierande budskap hon har tillgång till. Istället lyser Nachmanovitch (1990) uttalande med att en 

annan livsfilosofi som pekar på att människan föds som en formad varelse med kreativitet som 

ligger latent tills den utsöndras. Denna motsättning öppnar upp för frågan om vad det är som 

hindrar oss från att nå denna ”inre kreativiteten”, snarare än hur vi ska göra för att hitta den. Den 

aspekten skulle kunna läggas in i lärarens roll vid förmedlandet av kunskap. Läraren kan därmed ses 

som både en vägledare och en blockerare vid undervisning av improvisation. I resultatet framgår 

uppfattningen att utbildningar inom klassiskt piano i allt för liten grad erbjuder den typen av 

undervisning och antyder en syn på läraren som en vägledare; att läraren är den främsta källan till 

att lära sig att improvisera. Afroinformanterna hävdar att de har lärt sig spela mest på egen hand, 

vilket kan motsäga ett sådant påstående. 

 

 



 33 

I en koppling till Schencks (2000) betingelser för att möjliggöra och främja lustfylld och kreativ 

improvisation, kommer rubrikerna Ramar och Allt är tillåtet nära till hands efter att ha fått ta del av 

informanternas strategier. Samtliga informanter använder nämligen improvisatoriska moment i 

undervisningen, men dessa skiljer sig något mellan genrerna. Afroinformanterna arbetar efter något 

mindre strukturerade upplägg som bygger på att till exempel spela till en inspelning eller leta sig 

fram i klanger och rytmer, till skillnad från de klassiska informanterna som jobbar efter mer 

strukturerade rytmiska och tonala mallar. Därför försöker de alla att agera vägledare, men med 

något olika medel. I en återkopplande relation till det sociokulturella perspektivet, som diskuteras 

av Säljö (2000), skulle denna skillnad kunna bero på hur informanterna själva har lärt sig av sin 

omgivning och sina pianolärare. Det sociokulturella perspektivet bygger på att människan 

socialiseras in i olika sammanhang där konkreta villkor och materiella förutsättningar kan skilja sig 

åt. Exempel på sådana skillnader kan, enligt Säljö, vara vilken kultur, samhälle och historisk epok 

som människan växer upp i. Informanterna rör sig inom samma generella ramar utifrån dessa 

övergripande faktorer. De har exempelvis alla växt upp i Sverige på senare delen av 1900-talet och 

har därmed haft liknande kulturella och samhälleliga uppväxter. De skillnader som synliggörs här 

berör istället kontakten med musik i relation till informanternas lärare och övriga influenser. 

Afroinformanterna hade inga afropianolärare under barndomen. De improviserade mycket själva 

under deras barndom och formades i detta troligen mest av musiken de lyssnade på samt övriga 

musikaliska förebilder.  De klassiska informanterna hade båda pianolärare i tidig ålder och lägger i 

intervjuerna större vikt vid hur de har formats av dessa än vad de har lyssnat på i relation till det 

som afroinformanterna berättar. Underlaget för stora slutsatser runt detta är alldeles för tunt, men 

svaren stärker ett antagande om att det är vanligare att lära sig att spela afropiano på egen hand än 

att lära sig klassiskt piano på egen hand. Därför är det möjligt att de flesta klassiska pianolärares 

huvudsakliga influenser är deras egna lärare och därmed att mycket av de pedagogiska 

förhållningssätten till piano mer eller mindre medvetet ärvs av dem. Detta resonemang kan få stöd i 

Nordqvists (1999) resultat, i vilket det framgår en stark uppfattning om att pianoläraren har störst 

inverkan på deras elevers kommande pianopedagogiska förutsättningar. 

 

Säljö (2000) menar att eleven själv ska kunna reflektera och således ta eget ansvar för sitt eget 

lärande. Enligt det sociokulturella perspektivet är skolan en form av utvecklingszon där eleverna i 

bästa fall ska få sådana verktyg. Just detta resonemang kommer fram i resultatet, där självgående 

elever lyfts fram som målet med undervisningen. Det verkar även utifrån informanternas 

resonemang runt elevernas motivation som att elevernas egen drivkraft och mål premieras. Ingen av 

informanterna tycks ha ambitionen att trolla fram världsartister, utan präglas snarare av 

inställningen att det blir som det blir med elevernas framgång. Det viktigaste anses vara att eleverna 

presenteras för instrumentet och att de, med de verktyg som de tilldelas, får göra vad de vill.  

 

Samtliga informanter visar en medvetenhet om att eventuella hinder och spärrar hos eleverna kan 

grunda sig i en rad olika mentala orsaker. Werner (1996) presenterar strategier och övningar genom 

exempelvis meditation som avser att låsa upp mentala spärrar. I resultatet framkommer inga 

exempel på sådana djupgående strategier, utan betoningen sker på att det är väldigt olika från fall 

till fall, samt att pedagogen varken har kunskap eller ansvar att gräva alltför djupt i elevernas psyke. 

Det som informanterna ändå exemplifierar, är att de samtalar med eleverna samt försöker att göra 

lektionerna extra prestationslösa med till exempel spel på mycket enkla eller redan bekanta låtar. 

 

5.2 Egna reflektioner 

Det har blivit mer uppenbart för mig att musiklärare har många gemensamma ambitioner, vare sig 

de kommer från traditioner inom klassiskt eller afro. Glädjefullhet ses ofta som kärnan i 

musicerandet och ligger som grundvärdering i undervisningen, tycker jag mig uppfatta.  
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Även fast jag i grunden tänkte lägga störst fokus på aspekter i undervisningen som teknik och 

strategier till övning, kom elementet improvisation att ta en stor plats. I en genremässig jämförelse 

har det visat sig att just improvisation är ett ganska tacksamt ämne. De musikaliska genrernas 

traditioner rymmer olika mängder improvisation och funktionen av improvisation kan också 

innehålla markanta skillnader. Därför kan ordet improvisation ha många innebörder och jag tror att 

det kan vara bra att diskutera detta, särskilt mellan dem som förankrar sitt musicerande och 

undervisande i olika genrer.  

 

Mina egna definitioner är ständigt i förändring i takt med hur mitt musicerande utvecklas. Att ha en 

alltför bestämd uppfattning om vad improvisation är, tror jag kan vara riskabelt. Självkritik baserat 

på de underliggande förväntningarna som finns i en genre kan vara förödande. Att jag till exempel 

tenderar att värdera mitt spel efter hur mycket ”nytt” jag hittade på ”i stunden” visar hur 

improvisation kan upplevas och användas i ett forum. I andra forum kan det handla om att så troget 

som möjligt följa melodiska ramar. Improvisation i en spelsituation i grupp kan innehålla egna 

möjligheter och svårigheter. I den kan det komma spontana idéer från gruppmedlemmarna som 

förenas med improvisatören (eller solisten) och vice versa. För att knyta ihop detta, vill jag betona 

att jag inte tycker att någon musikpedagog ska gräva ner sig alltför mycket i sina uppfattningar om 

det ena eller andra begreppet, utan vara öppen för att utmana sina åsikter och värderingar. 

 

Jag tror att jag likt många andra kommer att, efter egen förmåga, bygga min framtida undervisning 

på att ge eleverna möjlighet till att finna glädje i att spela, eller för den delen uttrycka sorg om de 

vill göra det. Jag vill kunna visa att musik kan säga saker som inte ord kan; att musicerande har 

potential att knyta an till det emotionella på ett eget sätt som måste upplevas för att förstås. Den här 

arbetsprocessen har gett mig ökad insikt i hur andra pianopedagoger tänker när de musicerar och 

undervisar. Detta har med största sannolikhet utvecklat mitt eget reflekterande och praktiserande 

inom dessa områden. 

 

5.3 Betydelse 

Min förhoppning är att detta arbete kan inspirera både pianolärare, lärare i andra instrument och 

musiker i allmänhet till att reflektera över sina egna åsikter, värderingar och handlingar. Jag tror att 

många existerande fördomar mellan pedagogiska och musikaliska traditioner bottnar i 

institutionaliserandet av musik med mer eller mindre genremässigt konstruerade läger. Jag hoppas 

att frågor som dessa väcks och diskuteras genom arbeten som detta.  

 

5.4 Framtida forskning 

Under genomförandet av denna uppsats har några frågor och förslag till ämnen att fortsätta 

undersöka, dykt upp. De är framförallt genom informanternas avslutande fria resonemang runt 

ämnet som följande frågor har fötts: 

 

 Hur påverkas lärandet av pianoundervisning i grupp gentemot individuell undervisning? 

 Hur påverkar intåget av friskolor den allmänna kunskapsnivån på eleverna? 

 Hur ser nybörjarelever i piano på övning/teknik? 

 Hur mycket fokus läggs på komposition inom undervisning i respektive genrer? 

 Vad har musiklärare för ansvar i att föra musiktraditioner vidare? 

 Är musikalitet ett genetiskt eller ett kulturellt arv? 
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Bilaga 

Intervjufrågor 
 

1. Ålder? 

 

2. När och varför började du spela piano? 

 

3. Har du några pedagogiska/musikaliska förebilder? 

 

4. Vad lägger du in i begreppet ”övning”? 

 

5. Vad lägger du in i begreppet ”teknik”? 

 

6. Hur övar du? 

 

7. Har ditt sätt att öva förändrats genom åren? 

 

8. Har din syn på teknik förändrats genom åren? 

 

9. Vilka moment tycker du är viktigast i pianoundervisningen? 

 

10.  Hur använder du improvisation i undervisningen? 

 

11.  Hur hanterar du en elev som saknar motivation? 

 

12.  Finns det likheter/skillnader på elever nu och förr? 

 

13.  Vad strävar du efter i ditt pianospel? 

 

14.  Vad strävar du efter i din pianoundervisning? 

 

15.  Om du gjorde en pianobok; hur skulle den se ut? 

 

16.  Övriga tillägg. Fria resonemang. 

 


