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Abstract 

Storform är ett viktigt element i varje pianists utveckling. För att kunna nå en optimal teknik i 

de olika musikaliska typerna inom storform, som sonater och konserter, måste pianisten 

genomgå en väg som är full med teknisk övning. Övning ger i sin tur en alldeles särskild 

möjlighet att vara reflekterande, samt att äga sitt lärande. Det är en utmanande och livslång 

process att utvecklas som musiker. Faktiska problem med teknisk inlärning av storform i 

pianospel är grundläggande i mitt arbete. I studien framskymtar pianopedagogernas grundsyn 

och olika taktiker för ett helhetsutvecklande pianospel hos elever. Jag har även tagit med 

några exempel från mitt ursprungsland, Azerbajdzjan, samt hur jag som pianolärare med en 

annan musikalisk och kulturell bakgrund ser på de pianotekniska lösningarna i en svensk 

kontext. Arbetet har genomförts genom intervju av två lärare – en högskolelärare och en 

gymnasielärare. Resultatet visade att lärarna inte visade något större intresse för ett ökat 

inslag av teknik i elevernas undervisning, även om de förstod vikten av den. Att höja den 

tekniska nivån hos eleverna uppfattades av lärarna som svårt att genomföra på grund av 

tidsbrist. Tekniska övningar var trots detta något de båda ansåg sig ha mer användning av i sin 

undervisning.   

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Pianoteknik, tekniska metoder och storform  



 

 

Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING.......................................................................................................................... 1 

1.1 Ett livslångt lärande ........................................................................................................... 2 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR.............................................................................. 4 

3 BAKGRUND OCH LITTERATURGENOMGÅNG ........................................................ 5 

3.1 Begrepp och definitioner ................................................................................................... 5 

3.2 Pianoteknik ......................................................................................................................... 5 

3.3 Musikalisk storform........................................................................................................... 7 

3.4 Sonatform............................................................................................................................ 8 

3.5 Pianopedagogikens historia............................................................................................... 9 

3.5.1 Heinrich Neuhaus .................................................................................................................................... 10 

3.5.2 Sammanfattning....................................................................................................................................... 12 

3.5.3 Gottfrid Boon .......................................................................................................................................... 12 

3.6 Förankring i styrdokument ............................................................................................. 13 

4. METOD............................................................................................................................... 15 

4.1 Förförståelse inför studien............................................................................................... 15 

4.2 Kvalitativ intervjustudie.................................................................................................. 15 

4.3 Hermeneutik ..................................................................................................................... 16 

4.4 Genomförandet av intervjustudie................................................................................... 18 

4.4.1 Etiska överväganden................................................................................................................................ 18 

4.4.2 Förberedelser inför intervjuer.................................................................................................................. 19 



 

 

5 RESULTAT ......................................................................................................................... 21 

5.1 Resultat av pedagogernas intervjuundersökning 21 

5.1.1 Lärarnas syn på teknik............................................................................................................................. 21 

5.1.2 Lärarnas syn på genrer ............................................................................................................................ 22 

5.1.3 Lärarnas syn på övningsmetoder ............................................................................................................. 22 

5.2 Sammanfattning av resultat ............................................................................................ 24 

6. DISKUSSION ..................................................................................................................... 25 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................................... 25 

6.2 Resultatdiskussion............................................................................................................ 26 

6.2.1 Lärarnas syn på teknik............................................................................................................................. 26 

6.2.2 Lärarnas syn på genrer ............................................................................................................................ 27 

6.2.3 Lärarnas syn på övningsmetoder ............................................................................................................. 28 

6.3 En hermeneutisk syn på resultaten................................................................................. 30 

6.4 Slutdiskussion ................................................................................................................... 30 

7 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING................................................................. 32 

REFERENSER ....................................................................................................................... 33 

BILAGA 1  

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 Inledning 

En av de mest angelägna frågorna för elever och lärare torde vara utveckling av den 

speltekniska kompetensen. Jag tycker att den är även lika relevant för en redan utbildad 

musiker som vill vidareutvecklas. Att spela ett musikinstrument enligt mig är en komplex 

aktivitet, som går hand i hand med den personliga utvecklingen. Det konstnärliga resultatet är 

ofta beroende av att musikern behärskar det musikaliska hantverket. Piano kräver helt enkelt 

vissa tekniska kunskaper. Därför tycker jag att själva arbetet med pianoteknik är en av de 

viktigaste frågorna i pianometodik. 

Innan jag fortsätter skulle jag vilja berätta lite om mig själv. Som mitt efternamn antyder, så 

har jag mitt ursprung i ett annat land, nämligen Azerbajdzjan. Under hela mitt liv där var jag 

försjunken i musik i allmänhet och pianospel i synnerhet. Redan som sexåring började jag på 

en specialskola med musikinriktning. Under 11 år spelade jag piano som solist, i ensembler 

och som ackompanjatör till sångare. Detta var en synnerligen utvecklande tid som musiker 

och människa. Min första lärare var väl bevandrad i pianoteknik och tack vara henne erhöll 

jag djupa kunskaper i den pianotekniska världen, vilket jag har stor behållning av än idag, 

såväl i mitt pianospel som i min undervisning. 

Efter elva års musikalisk grundutbildning gick jag vidare till högre musikalisk utbildning vid 

Konservatoriet i Baku. Med en provspelning som fick högt betyg blev jag antagen till den 

högsta musikutbildningen i mitt hemland. Där studerade jag i fyra år och skaffade mig mer 

kunskap inom pianoteknik. Efter högskoleutbildningen verkade jag som konsertpianist i 

solospel, ackompanjemang och kammarmusik samtidigt som jag undervisade i klassiskt 

pianospel för såväl nybörjare som för blivande yrkespianister.  

År 2006 flyttade jag till Sverige. Då min Azerbajdzjanska examen, enligt Högskoleverket, 

inte kunde valideras för svenska förhållanden har jag fått komplettera min utbildning genom 

att studera till musiklärare på Musikhögskolan i Piteå. Efter flytten till Sverige har jag alltid 

varit nyfiken på hur pianotekniken ser ut på musikskolorna här. Mycket i den svenska 

pianoundervisningen är annorlunda i jämförelse med den pianoundervisningen jag är van vid 

från Azerbajdzjan, även om det finns en del liknande moment. Ett exempel är att möta eleven 

där den befinner sig ur ett kunskapsmässigt perspektiv och att främja elevens musikaliska 

utveckling. Det som skiljer de två olika pianoskolorna åt mest är just synen på musicerande. 
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Inom den svenska pianoundervisningen utgår man oftast utifrån elevens vilja. Alltså att allt 

spelande måste baseras på elevens lust. Mitt intryck är att om eleven inte vill öva eller spela, 

så behöver den inte göra det. Azerbajdzjansk pianoundervisningsmetod bygger på hur eleven 

ska nå de högsta möjliga målen i sitt pianospel. Alltså inte om eleven vill spela eller öva, utan 

hur länge ska eleven spela eller öva för att kunna genomföra ett stycke på ett godtagbart sätt. 

Det jag upplever som positivt med den svenska undervisningen är inställningen att om 

eleverna behåller lusten att spela, så kommer de att spela bra trots allt. Den svenska skolan har 

en mer långsiktig syn på elevens utveckling. Dock finns det nackdelar också. Min åsikt är att 

för de flesta elever är den professionella vägen i pianobranschen betydligt längre än för de 

som på ett tidigt stadium ”tvingats” lära sig mer teknik. Efterhand har jag blivit övertygad om 

att man måste analysera mer och hitta kärnan i den problematik som ligger till grund för en 

bristande pianospelsteknik. Jag har börjat intressera mig mer för de faktiska problemen under 

undervisningen och hur vi som pianopedagoger ska hitta lösningar, speciellt i större 

musikaliska former (konsert, sonatform etc).  

I mitt val av ämne till examensarbete vill jag se hur pianolärare kan underlätta och förbättra 

pianoundervisning och pianospel i de större musikaliska formerna. Först ville jag skriva om 

pianoteknik i sig, men det verkade vara ett enormt arbete, så jag beslöt att avgränsa arbetet 

genom att endast undersöka storform, som är mycket viktig för en klassisk pianist. För att 

göra forskningen mer originell så tänkte jag använda mig av kunniga pianolärare vars 

reflektioner, råd och givetvis erfarenheter detta arbete bygger på. För att fördjupa förståelsen 

av mina intervjuer har jag använt mig av en hermeneutisk ansats. Hermeneutik är en 

tolkningslära som har till uppgift att tolka texter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

1.1 Ett livslångt lärande 

Ett välkänt talesätt lyder: ”övning ger färdighet”. Alla som har försökt sig på att spela ett 

instrument förstår med stor sannolikhet vad detta innebär. Det är ett arbete som, om vi vill, 

aldrig blir klart och en utveckling som – om man så önskar – pågår hela livet. Som jag 

tidigare nämnde har jag spelat piano sedan jag var sex år gammal. Jag har övat dagligen under 

alla år i skolan. Mitt hjärta hör hemma främst i konstmusiken och alla dess former. Pianots 

klangskönhet och den där speciella känslan när mina fingrar dansar över tangenterna har alltid 

förtrollat mig. Kärleken till själva arbetet och inlärningsprocessen har dock inte alltid funnits 

där. Den främsta anledningen att öva var för mig att förbättra det jag inte kunde. Det var 
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ibland frustrerande och stressande att öva. Ibland kände jag mig som en fånge i 

övningsrummet när jag satt vid mitt instrument. Schenk (2000) menar att ”när vi övar 

undervisar vi oss själva och övning, liksom all undervisning, fungerar bäst i en kombination 

av glädje och kvalitet” (s.167). Jag kan bara instämma. Själv var jag alltid min egen lärare 

under övningspassen, vilket motiverade mig i denna många gånger så tråkiga sysselsättning. 

Utveckling av virtuositet kräver intensiva metoder för arbete med teknik, liksom nya och 

obeprövade, men även halvt bortglömda metoder 

Anledningen till att jag började skriva om ett fenomen som övning, är att all pianoteknik 

erhålls genom övningen. För att förbättra sig i en eller annan form av pianoteknik så måste 

man hitta balansen och sin egen personliga strategi för att nå ett gott resultat. 

Under de år jag studerat på Musikhögskolan i Piteå har jag funderat på hur man skulle kunna 

hitta den perfekta tekniken som skulle passa för inlärning av storform. Eftersom de allra flesta 

klassiska pianister förr eller senare kommer konfronteras med ett stycke som tillhör storform 

(sonater, konserter) tänkte jag att det skulle passa bra att avgränsa arbetet genom att forska 

just kring detta.  

Den aktuella frågan om särskilda tekniska övningar noterade redan Nikolajev i sin arbete 

(1955). Han skriver ”i det tjugonde århundradet, har många framstående pianister och 

pianoteknik gett ett antal värdefulla synpunkter på principerna för metoder med det 

musikaliska arbetet. Frågan om särskilda tekniska övningar har dock i huvudsak förblivit 

outvecklad” (Nikolajev, 1955 s 154 egen översättning). Den nuvarande situationen med 

pianistisk färdighet tvingar oss att ta en ny titt på arbetsmetoder för pianoövningar och 

omvärdera och ompröva det med hjälp av rön inom modern psykologi och andra vetenskaper.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka pianolärarens syn på pianoundervisningsdidaktik i 

storform. Fokus ligger på vilka tekniska metoder (genre av övningar) som olika verksamma 

pianolärare använder för att kunna utveckla elevens förmåga att förbättra sina tekniska 

kunskaper i storform. 

För att uppnå syftet utgår undersökningen från följande frågeställningar: 

• Hur kan lärare höja pianoteknik hos elever i storform? 

• Hur ser övningarna ut i pianolärarnas undervisning? 
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3 Bakgrund och Litteraturgenomgång 

I första delen av detta avsnitt förklaras olika begrepp som förekommer vidare i arbetet. Vidare 

i kapitlet omfattas Pianoteknik som fenomen och Musikaliska storform i sig. Andra delen av 

kapitlet handlar om två pianopedagoger som H. Neuhaus och G. Boon och deras tidigare 

forskningar kring pianoteknik. 

3.1 Begrepp och definitioner 

Enligt Nationalencyklopedin (2013) förklaras begreppen på följande vis: 

Skala: En sekvens av toner inom en oktav. 

Arpeggio (It. Som harpa): När ljudet i ackordet inte tas samtidigt utan i följd, kallas det för 

arpeggion.  

Etyd: Definieras som instruktionsmusikstycke, ursprungligen avsedd endast för att förbättra 

speltekniska färdigheter att spela ett instrument. 

Drill: Upprepande, ofta snabb, repetition av två toner. 

Fingersättning: En metod för placering och ordning av växlingen mellan fingrarna när man 

spelar på ett musikinstrument 

Passage: Melodin rör sig i en mycket snabb takt från ett register till ett annat. Passager kan 

även användas som övergång från ett tema till nästa. 

3.2 Pianoteknik 

Enligt Nikolajev (1955) kräver behovet av pianoteknik ett särskilt systematiskt arbete. Vidare 

förklarar författaren att upprepning, spel i långsamt tempo, spel med en hand i taget och 

instudering av enskilda delar i fraser har positiv inverkan på spelet vid övning.  

Baseras på forskning och instruktionslitteratur från olika tider sammanfattar Nikolajev (1955) 

följande rekommendationer för ett effektivt arbete med sin teknik. Enligt författaren är det 

bättre att börja träna med gymnastiska tekniska övningar utan piano. Detta är önskvärt för att 

ställa in kroppens rörelser och sedan fortsätta den förberedande tekniken på instrumentet. 
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Detta motverkar även många onaturliga och tafatta rörelser, samt spänningar i händerna vid 

instudering av tekniskt krävande stycken (Nikolajev, 1955). Teknikövningar är mest effektiva 

som regelbunden sysselsättning menar Nikolajev (1955). Ännu bättre är att använda en del av 

de tekniska övningarna som förberedelse för genomförandet av verk, och andra för att ändra 

typ av rörelse exempelvis efter oktavetyder eller skalor, vilket förhindrar handtrötthet 

(Nikolajev, 1955). Författare råder vidare att börja med de vanligaste övningarna. Som 

exempelvis rörelsen skaka ut händer (Nikolajev, 1955). 

Ofta är det nödvändigt att isolera enskilda delar av stycket, för att arbeta med dem separat och 

sedan gradvis sätta ihop dessa bitar till en hel ”målarduk” (Neuhaus, 1982). Om eleven inte 

lyckats med något tekniskt avsnitt, är det nödvändigt att upprepa det om och om igen. Eleven 

bör reflektera över orsaken, försöka hitta den kortaste vägen till genomförandet av 

meningsfulla mål och sedan övervinna svårigheterna. Enligt Neuhaus (1982) är orsaken till 

olika tekniska misslyckanden en missbedömning av andning i handleden. Andningen i 

handleden i detta fall innebär avslappning av handleden. Ibland genom att spela igenom olika 

svåra och ibland nästan omöjliga tekniska avsnitt utan ljud kan onödiga spänningar avlägsnas. 

Dock menar Neuhaus (1982) att man inte får vänja sig vid denna metod, eftersom det finns 

risk för en ytlig klang. 

När det talas om utveckling av tekniska färdigheter hos pianoelever, brukar det ofta åsyfta 

summan av kunskaper och färdigheter i att spela piano (Neuhaus, 1982). Med hjälp av dessa 

egenskaper visar pianoeleven hur den uppnår ett önskvärt klingande resultat. Tekniken är 

essentiell inom varje konstform och pianospel är inget undantag. Pianoteknikens olika 

aspekter är så komplicerade att det ej går att behärska detta förutan ett långsiktigt arbete 

(Neuhaus, 1982). Detta arbete brukar inledas genom det första mötet med klaviaturen och 

fortsätter sedan hos pianister genom livet. Förhållandet mellan den musikaliska och den 

tekniska svårigheten i det tekniska arbetet hos pianisten, kan enligt Neuhaus (1982) 

sammanfattas som följande ”från förståelse för musiken till det tekniska arbetet, och sedan i 

processen genom tekniskt arbete till en djupare förståelse av musik” (s 103) – de konstnärliga 

och tekniska begreppen bör alltså gå hand i hand vid elevens utveckling som pianist och 

musiker. 
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3.3 Musikalisk storform  

Det musikaliska flödet inordnas i de flesta fall i olika musikaliska former (såsom sonatform, 

variationsverk, fugor etc.). Musikaliskt material som byggs enligt vissa principer till en 

komplett helhet är en musikalisk form. Det finns många klassificeringar av musikformer. Jag 

kommer i mitt arbete ta upp endast de som tillhör till storform exempelvis sonater, ballader, 

konserter osv.  

Kompositörer kommer i den kreativa processen oundvikligen att komma till någon form av 

struktur (Neuhaus, 1982). Begreppet form i musiken är i det närmaste oändlig. Enligt 

Neuhaus (1982) föredrar vissa att använda termen endast i förhållande till strukturen av 

arbetet. Andra tillskriver den till genrebeteckningar, som exempelvis kan ange den allmänna 

karaktären av musik. (Neuhaus, 1982). 

I själva verket, trots överflöd av sådana definitioner, finns det bara ett fåtal grundläggande 

musikaliska strukturer (Spasobin, 1963). Den huvudsakliga sammansättningen av musiken 

bygger i huvudsak på tre principer. Dessa är upprepning, variation och kontrast, vilka 

manifesteras genom samspel av rytm, melodi, harmoni, klang och struktur (Spasobin, 1963). 

För att kunna utvecklas som en skicklig pianist eller musiker enligt Neuhaus (1982) bör 

pianoelever kunna framföra olika typer av storform. Genom tiderna har genrerna som sorteras 

in under storform utvecklats, men förblir – på grund av sin längd och musikaliska massa – de 

svåraste musikaliska formerna att bemästra. 

När det diskuteras pianoteknik i storform, hänvisas det till den tekniska kompetensen som 

behövs för att pianisten ska uppnå ett konstnärligt resultat. Utanför den musikaliska världen 

kan pianotekniken i storform inte existera (Nikolajev, 1955). Nikolajev påpekar att vissa 

pianolärare, skapar ett slags abstrakt ”tekniskt underlag” i den stora formen och i och med det 

ignorerar elevens medvetande. De kunskaper som förvärvats i början av undervisningen i 

storform, kan i sin tur resultera i ett grundläggande pianistiskt kunnande. Neuhaus (1982) 

diskuterar problem där pianoeleven vid början av arbete med ett nytt stycke spelar starkt och 

fort. Pianoeleven börjar lära sig stycket genom att utföra exempelvis staccato (en ton som 

spelas väsentligt kort) och portamento (tonhöjden glider från en ton till en annan) innan 

innebörden av stycket är klart. Till skillnaden från Nikolajev (1955) som påpekar stort värde 

av de ovan nämnda övningsmetoderna, understryker Neuhaus (1982) att övningar av detta 



8 

 

slag är direkt skadliga, eftersom inövande av felaktiga rörelser gör att pianisten berövas 

möjlighet till naturlig musikalisk andning, vilket i sin tur kan leda till slumpmässiga stopp på 

fel partier i stycket. Neuhaus (1982) diskuterar vidare att först av allt måste pianisten 

föreställa sig hur han ska försöka förstå de stilistiska funktionerna i stycket, såsom karaktär 

och tempo. 

Framstående pianister som Liszt, Rubinstein och Neuhaus (Neuhaus, 1982) menade att arbetet 

med tekniken under ett musikstycke är en mental process. Det är även viktigt att som pianist 

ha smidiga fingrar, men med stöd av handled, axel, underarm och kropp. ”Fingrarnas träning 

bör aldrig förglömmas” (Neuhaus, 1982 s. 80 egen översättning från ryska ). Verk i storform 

ligger i flera avseenden till grund för den pedagogiska repertoaren inom klassisk 

pianoundervisning (Neuhaus, 1982).  

Det är svårt att överskatta förtjänsten av att studera storform. Behärskning av storform 

utvecklar hos eleverna en känsla för samband mellan form och innehåll, samt har positiv 

inverkan på stabilitet i interpretation och uthållighet. Det tillåter eleven, genom arbete med 

mindre passager, översätta skilda sidor av den musikaliska helheten som sedan fungerar 

tekniskt på olika typer av texturer (Spasobin, 1963; Neuhaus, 1982). 

3.4 Sonatform 

För att bli en fullt utvecklad klassisk pianist bör pianoelever enligt Neuhaus (1982) behärska 

de tekniska svårigheter som ryms inom sonatformen. Om pianisten inte har det förråd av 

tekniska metoder som krävs för att uttrycka kompositörens idéer, bereder detta svårigheter för 

en god interpretation av stycket. Sonatformen är en av de mest centrala formerna i den 

klassiska musiklitteraturen och har sedan andra halvan av 1700-talet utvecklats till en väl 

utarbetad dramaturgisk helhet. Sonater gör pianoeleverna bekanta med det musikaliska 

språket från wienklassicism och fram till nutid. Sonatformen möjliggör även för pianoeleven 

att öva upp sin formkänsla och ingår i de allra flesta konstmusikaliska utbildningar som 

obligatorium (NE, 2013). 

Den wienklassiska sonaten är exempelvis mycket användbar för pianoeleven i dennes arbete 

med rytmisk och melodisk precision. Neuhaus (1982) menar att Mozarts sonater är bland de 

bästa exemplen inom denna genre. Mozarts karakteristiska arbete med kontrastverkan 
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kommer till uttryck i den tematiska mångfald som ryms inom särskilt allegro- och 

rondosatserna, vilka även bidragit till en betydande utveckling av sonatformen. Begreppet 

pianoteknik – i och med arbetet på en sonat – kan inte reduceras enbart till begrepp som 

snabbt, smidigt och starkt spel. Begreppet är mycket större, eftersom pianotekniken i grunden 

är en förutsättning för konstnärligt uttryck. Pianotekniken omfattar inte bara snabbhet och 

smidighet, vilket i sig är en viktig förutsättning för god teknik, utan även dynamik, 

artikulation, osv. Neuhaus, (1982) menar att det är summan av kunskaper och färdigheter som 

bereder väg för det konstnärliga resultatet.  

Under lektionerna, eller under övningstillfällena, då elever arbetar med de tekniska 

utmaningarna i sonatformen föreslår Neuhaus (1982) följande undervisningsmetoder: 

• En muntlig analys av sonaten 

• Förevisning av läraren 

• Analys av den tekniska strukturen för stycket 

• Legatospel 

• Passager 

• Spela arpeggion i olika tempo 

• Lyssna på kortare partier 

3.5 Pianopedagogikens historia  

Pianopedagogik har en historia som spänner över lite mer än ett halvt sekel (NE, 2013). Den 

har från sin början utvecklats i ett samspel mellan två motstridiga tendenser. En av dem är 

formad av demokratiseringsprocesser, utbildning och allmänna pedagogiska ideal och speglar 

utvecklingen i pianopedagogik i form av allmän musikundervisning (Neuhaus, 1982). En 

annan linje, vilket kortfattat kan beskrivas som teknisk, speglar utvecklingen av 

yrkespedagogisk riktning.  
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Vidare i arbetet tas det upp två pianopedagogers tidigare forskning och även deras syn på 

pianoteknik: H. Neuhaus och G. Boon. Anledning till valet av dessa pianolärare var att med 

hjälp av dessa pianoteorier stödja arbetens gång. 

3.5.1 Heinrich Neuhaus  
En av de mest berömda musikerna och pedagogerna under 1900-talet var Neuhaus – skaparen 

av en skola som fostrat ett flertal välkända pianister som S. Richter, E. Gilels, Neuhaus skrev 

också en mängd verk om musikpedagogik. Han var född 12 april, 1888 i Ukraina i staden 

Yelisavetgrad. Hans föräldrar var välkända musiker och lärare och grundade även en 

musikskola (Neuhaus, 1982). 

 Neuhaus pedagogiska syn införlivades i hans arbete. Man kan inte förneka nyttan av 

specifika tekniska metoder som varje pianist behöver till stöd för att utveckla sin speltekniska 

prestanda (Neuhaus, 1982). 

Olika typer av tekniska övningar och beprövade långsiktiga lösningar (spela skalor, ackord, 

arpeggion, etc.) ska inte bara stärka muskler och utveckla fingrarnas flyt, de är även 

användbara för att utveckla en vana att bemästra ett antal tekniska formler som finns i verken. 

Att jobba på dessa ”halvfabrikat” underlättar enligt Neuhaus (1982) avsevärt det konstnärliga 

arbetet med musiken.  

Neuhaus (1982) skiljer på åtta kategorier av pianospel och jag kommer att ta upp fyra av dem 

då de betraktas som mer användbara i praktik: (Neuhaus, 1982). 

Fångst av en enda ton 

Två, tre, fyra eller fem toner i form av drillar 

Skala 

Arpeggion 

 

 Fångst av en enda ton  

Neuhaus föreslår att det första elementet är fångst av en enda ton. Med detta menar författaren 

att en ton har skilda kontextuella betydelser. Exempelvis kan man ta ljudet av bokstaven ”A”, 

som beroende av situation kan uttrycka beundran, vara frågande, överraskning, hot, smärta, 
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glädje etc. Neuhaus menar ”att ta ett enda ljud på pianot med ett finger är ett problem men 

dessutom ett intressant och viktigt problem genom det kognitiva förhållandet” (Neuhaus, 

1982, s.103). Alltså när man övar på en Ess-Dur skala, räknas den som ett halvfabrikat. Spelas 

den istället i slutet av exempelvis en konsert av Beethoven, så räknas det som en utformad 

produkt (Neuhaus, 1982). 

Två, tre, fyra eller fem toner i form av drillar 

Efter en enda ton, kommer två, tre, fyra, och alla fem. I detta moment använder sig Neuhaus 

av Chopins formel. Denna formel innebär fingrarnas läge på klaviaturen. Fingrarna sätts på 

vissa toner som det syns på bilden nere. Alltså E; Fiss; Giss; Aiss och Biss. Chopin är känd 

för sin handläggning på eleven på dessa fem toner, som representerar det mest praktiska, 

naturliga och avslappnade positionen av handen och fingrarna på tangentbordet (Neuhaus, 

1982). De kortare fingrar (den första och femte) slå de vita tangenterna nedanför, och längre 

fingrar (den andra, tredje och fjärde) på de svarta tangenterna, som finns ovanför (Neuhaus, 

1982).  Det som är intressant är att pianomästarna inte alltid håller med varandra. Exempelvis 

Nikolajev (1955) har också använt sig av Chopins formel. Författarens tanker kring femtoners 

övningar gällde fortfarande bara de gradvisa skalorna (Neuhaus, 1982). Neuhaus däremot 

föreslår en fem-toning metod som är mer anpassad för att ta använda som femfingersövning i 

all teknik (Neuhaus, 1982). 

 

Figur 1   

(Neuhaus, 1982, s.78) 

Vad det gäller drillen så råder Neuhaus att öva drillar genom två kontrasterande sätt. Att spela 

med alla fingrar i ordning och att spela från PP (pianissimo) till FF (fortissimo) och sedan så 

småningom öka i tempot. Han råder även studenten att jobba med denna teknikövning i 

samtliga tekniska moment. 

 Skala 

Nytt i förhållande till det föregående elementet är att handen förblir i samma position och 

sedan förflyttas upp och ner (dvs. höger och vänster) på klaviaturen (Neuhaus, 1982).  
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 Arpeggion 

Det fjärde elementet Neuhaus talar om är arpeggion (brutna ackord) i alla dess former 

(treklanger och olika septimackord). Neuhaus framhäver att det viktigaste i arpeggioövningar 

är att använda sig av flexibilitet och framsynthet, liksom en enhetlig rörelse (Neuhaus, 1982). 

3.5.2 Sammanfattning  
Som sammanfattning av Neuhaus pianoskola kan det påstås att skalspel och arpeggion är mest 

effektiva när det kommer till full rörelsefrihet och automation (Neuhaus, 1982). En bra 

musikalisk prestation är huvudmålet. Det är viktigt för varje pianist att sikta in sig på detta 

mål och behärska särskilda uppgifter och att finslipa sin teknik. ”För att uppnå detta behövs 

väl förberett material, vilket kan omvandlas till en högre konstnärlig teknik och nivå” 

(Neuhaus, 1982, s.120). 

3.5.3 Gottfrid Boon 
Förutom den ryska pedagogiska traditionen har det även funnits andra traditioner av 

pianopedagogik. Ett av de mer bekanta namnen är Gottfrid Boon (1886-1981), som var 

verksam som pianopedagog på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under första delen av 

1900-talet (NE, 2013). Författare B. Tohver har gjort ett djupgående arbete om Boons 

verksamhet som pianopedagog. Enligt Tohver (1998) framhävde Boon att själva tekniken inte 

är placerad i fingrarna utan i hjärnan och arbetade mycket med klang och mental inövning 

(Tohver, 1998). I Boons teori låg fokus på kommunikationen mellan hjärna och händernas 

rörelse, en uppfattning som även utvecklades på flera andra håll i Europa under 1900-talet. 

(Tohver, 1998). 

Inom Boontekniken är det centralt att ”nå målet”. Fokus ligger på den fullständiga tolkningen. 

För att nå målet krävs det enligt Boon en full handlingsförmåga och fullständig koncentration. 

Han framhäver även att man ska undvika långa övningspass. (Tohver, 1998). Anledningen till 

detta är ”den automatiserade övningen”. Han föreslår därför att pianister inte ska träna mer än 

20 till 30 minuter (Tohver, 1998). Det skulle gå att sammanfatta Boons övningsteorier i 

följande mening: ”Var en tydlig och uppmärksam lyssnare, och var i förväg medveten om hur 

det du spelar ska låta” (Tohver, 1998, s. 97). 

Båda de ovan nämnda skolorna har spelat stor roll inom pianopedagogiken. Både Neuhaus 

och Boon visade att pianoelever skall öva oavsett vilken resultat man vill nå. Oavsett om det 
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är en konstnärlig eller teknisk syn på arbetet. Neuhaus (1982) skriver i sin bok om den stora 

betydelsen av ett aktivt konstnärligt och tekniskt arbete med stycket. Medan Boon sätter 

kommunikationen mellan hjärna och rörelseschema främst. Det som Boon främst framhåller 

är att eleven bör ha en fullständig koncentration under arbetets gång – alltså att fokusera och 

koncentrera sig vid arbete med stycket och inte glömma att analysera och lyssna medan 

instuderingen pågår.  

 

3.6 Förankring i styrdokument 

I läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 

framställs varje ämne generellt med skildrande kriterier. Under ämnet Musik inom 

gymnasieskolan står det nedanstående: 

”Undervisningen i ämnet allmän musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

• Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, 

samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 

• Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 

• Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för 

sin musikaliska färdighetsutveckling. 

• Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 

• Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och 

musicerande inför och kommunikation med publik.” (Skolverket, 2008,s.1) 

På Skolverkets hemsida står även följande: ”Estetiska programmet syftar till att ge 

grundläggande kunskaper inom kultur och estetik samt att ge möjlighet att allsidigt utveckla 

förmågan till skapande, inlevelse och uttryck” (Skolverket, 2008,s.2). Detta leder till frågor 

om hur ordet uttryck definieras när det gäller estetiska programmets musikinriktning i 

allmänhet och dess pianoundervisning i synnerhet. Enligt Gy11 är målet ”Undervisningen ska 

ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i 
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samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former” (Skolverket, 11 

s.100) I instrumentalspel ingår många olika moment och det handlar om att utveckla vissa 

färdigheter. Några exempel är att tillgodogöra sig kunskaper om instrumentet, ton bildning, 

fingermotorik, notläsning och musikaliskt uttryck. Till skillnad från andra instrumentalister är 

en pianist även upptagen med pedalisering och att spela polyfont (olika självständiga 

stämmor) i vänster respektive höger hand, vilket kräver en viss koordinationsförmåga 

(Neuhaus, 1982). Vissa moment ofta får en större plats i pianoundervisning än andra och att 

dessa kan dölja det tekniska uttrycket som enligt Neuhaus (1982) är lika viktigt. Med de olika 

momenten menas interpretation av stycke, eller uppspelning i det högre tempo, som i sin tur 

negativt påverkar spelkvalité om det utförs ofta. Det är viktigt att jobba på interpretationen, 

men det får inte vara på bekostnad av andra viktiga moment i elevens utveckling som t.ex. 

teknik (Neuhaus, 1982). 
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4. Metod   

I det fjärde kapitlets första del beskrivs förförståelse inför studien. Syftet med förstudien är att 

skapa väsentliga frågor för intervjuundersökningen och även att kunna förstå empirin som 

blev insamlat. Vidare i kapitlet beskrivs den kvalitativa intervjuundersökning som metodval. I 

kapitlens andra del förklaras om hermeneutik. Hermeneutiken är ett teoretisk såväl som 

metodologisk grund för studien.  Vidare beskrivs genomförande av intervjuer och även det 

estetiska övervägandet samt förberedelse inför dessa. 

 

4.1 Förförståelse inför studien  

 

När jag studerade musikpedagogik på Konservatoriet i Baku rådde min metodiklärare mig 

som blivande pianopedagog att föra anteckningar kring undervisningen. Sedan dess har jag 

fört anteckningar om viktiga detaljer och händelser under mina elevers pianolektioner. Dessa 

anteckningar har varit och är användbara när jag behövt erinra mig, men även förutsäga 

skeenden. Eftersom vi alla någon gång varit elever, så kan jag som lärare, utifrån min egen 

erfarenhet, ibland förutsäga hur eleven kommer att agera i olika situationer. Genom att ha 

mina egna noteringar kan jag undvika en del misstag. Utformningen av denna studie krävde 

en betydande expansion av tidigare insamlat empiriskt material. Innan jag började med att 

formulera intervjufrågor läste jag igenom mina gamla anteckningar för att på detta sätt få en 

bredare syn och förkunskap inför studien.  

4.2 Kvalitativ intervjustudie  

För att få respons på mina förfrågningar beträffande höjning av tekniska nivåer hos elever, 

väljer jag att använda kvalitativ undersökning som metod. Den kvalitativa forskningsintervjun 

försöker förstå världen från undersökningspersonernas perspektiv samt utveckla mening ur 

deras erfarenheter och avslöja deras levda värld, så som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvalitativa forskningsintervjun har också ett 

antal funktioner. Exempelvis kan den tolkas på olika sätt beroende på nivå, utsträckning av 

forskning, och naturligtvis, forskarens position. Vidare bestämde jag mig för att använda mig 

av den halvstrukturerade intervjun. ”En intervju med målet att erhålla beskrivningar av 
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intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 19). Halvstrukturerad intervju är en kombination av öppna och slutna 

frågeställningar som är bestämda på förhand med uppföljningsfrågor (Kvale & Brinkmann, 

2009). Den följer även en intervjuplan.  

Jag beslutade att använda en kvalitativ metod eftersom jag i undersökningen ville ta reda på 

intervjuarens tankar och upplevelser. Patel och Davidson (2003) förklarar att metoden ger 

utrymme för ett samtal där intervjupersonen får berätta om situationen med egna ord. Det gör 

att jag som forskare få en mer djupgående information då det är en individs upplevelser som 

undersöks än om jag exempelvis gör en strukturerad intervju, vilket Kvale och Brinkmann 

(2009) understryker. Holme och Solvang (1997) hänvisar vidare till att det viktigaste i 

kvalitativa forskningsintervjuer är att fokusera på kvalitéerna och att det då är bättre att ha det 

en aning öppet för att belysa fram de faktorer som de tillfrågats om. Patel och Davidson 

(2003) menar att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper. 

4.3 Hermeneutik 

Hermeneutik (grekiska Hermeneuoi – förklara) är teorin om tolkning som syftar till att avslöja 

innebörden av texten på grundval av dess avsikt (NE, 2013). Det vill säga ordens inneboende 

betydelse och deras historiskt betingade variation och de intentioner författaren har. 

Hermeneutiken uppkom under den hellenistiska perioden i samband med tolkningen och 

studier av klassiska texter (t.ex. Homeros) och utvecklades under medeltiden och renässansen 

genom tolkningen av bibliska texter. Under artonhundratalet började utvecklingen av den så 

kallade ”fria” hermeneutiken, vilken inte endast är begränsad till textens innebörd (Kvale & 

Brinkmann 2009). Kvale et.al (2009) påpekar att ”man ska komma ihåg att hermeneutik inte 

är någon metod som tillämpas steg för steg, utan är en utveckling av generella principer som 

har befunnits vara användbara i en lång tradition av texttolkning” (s 227). Hermeneutisk 

tolkning av texter och fältstudier är ofta placerade med idealistisk och individualistisk 

betoning på individuella erfarenheter och avsikter (Kvale & Brinkmann, 2009). Tolkning är 

en slags perifer medvetenhet och ett etablerat förhållande mellan skrift och läsning.  

I min studie tolkades pianolärarens åsikter, tankar och diskussion kring deras 

pianoundervisning genom en kvalitativ studie i form av intervjuer utifrån hermeneutisk teori. 

Mottot för hermeneutik kan nog uttryckas på följande sätt ”Förklara mer för att bättre förstå” 
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(Ricoeur, 1995,s. 76). Ett delsyfte med intervjustudien är att utöka mina egna uppfattningars 

perspektiv gällande pianolärarnas syn på pianoelevens helhets framåtskridande i 

pianotekniska nivå i storform under pianolektioner genom att använda pianolärarnas tankar, 

upplevelser samt kunskaper. 

Hermeneutisk tolkning av texten omfattar sju kanoner, vilket i princip sammanfaller med de 

viktigaste bestämmelserna i analysen av min intervjuundersökning (Ödman, 1996). Jag 

kommer att ta upp bara några av dem. Med hjälp av dessa kanoner skedde analys av studiens 

kvalitativa intervjuundersökning. 

• Första kanon innebär en ständig process med att korrelera delar och helhet, vilket 

kommer från den ”hermeneutiska cirkeln”. Detta är snarare en spiral, där det finns 

djupare förståelse för värdet av texten. Vid analysen av intervjuerna, behandlas oftast 

det först med syftet att identifiera med lite, så att säga, sunt förnuft. Sedan kommer 

intervjuande tillbaka till individuella teman och uttalanden, i syfte att tydliggöra 

värderingar och sedan återvända till allmängiltigheten av intervjuerna (Ödman, 1996). 

• Andra kanon är validering genom tolkning av värden för enskilda delar i förhållande 

till det totala värdet av texten, och eventuellt i förhållande till andra texter av samma 

författare. Vid tolkningen av intervjun är det nödvändigt att relatera värdet av olika 

uttalanden från den allmänna betydelsen av intervjun, liksom övriga uppgifter om den 

intervjuade, till exempel med biografiska personuppgifter (Ödman, 1996). 

Ovanstående metodologiska principer som utvecklats inom den hermeneutiska traditionen, 

befinner sig således i enlighet med de praktiska metoder som används i forskningsintervjuer. 

(Ricoeur, 1995). Ricoeur hävdar att skillnaderna mellan den litterära texten som ett avslutat 

arbete och transkriberingen, där författarens text inte kan betraktas som komplett, eftersom 

den intervjuade kan klargöra egna anmärkningar under analysen av intervjun. Ricoeur (1995) 

skriver vidare att texten i intervjun står i nära anknytning till dess sammanhang, eftersom 

intervjun är en spontan process, som omfattar både verbal och icke-verbal kommunikation 

vilket är en dokumentation av det muntliga snarare än det skriftliga. Hellesens (1989) 

instämmer med ovanstående och lägger utöver detta till att i motsats till de litterära texterna 

som innehåller tankeväckande och mycket kondenserade uttryck för värderingar, innehåller 

intervjuer ofta upprepningar, oklara uttalanden och ”kommunikativt brus”. Därför kräver en 
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analys av intervjun en process i betydelsernas kondensation, och ”brus” kan innehålla 

innebörd och tolkas som ”djup hermeneutik” (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 188). 

4.4 Genomförandet av intervjustudie 

Urvalet av informanter kan spela en viktig roll för hela undersökningen. Att välja att intervjua 

ett fåtal, i mitt fall pianopedagoger, var medvetet. Genom att intervjua endast två verksamma 

pianopedagoger har jag fått möjlighet för en genomgripande och mer grundlig diskussion. Jag 

valde även att använda mina kontakter inom musikverksamheter i Sverige. De pianolärare jag 

valde som informanter var bekanta på ett eller annat sätt. Anledningen till detta var att både 

informanterna och jag skulle känna oss trygga och bekväma under intervjun. Enligt Esaiasson; 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud. (2012) bör intervjustudier med informanter främst 

fokusera på undersökning av olika fenomen. Målet är att, så nära som möjligt, komma åt 

informanternas sätt att tänka.  

För att intervjuundersökningen skulle få ett tillförlitligt resultat, satte jag upp krav vid valet av 

informanter. Dessa krav var att de ska verka i olika typer av skolväsenden, att de jobbat som 

pianolärare under flertalet år och att de är kvalificerade lärare. Eftersom informanterna ska 

vara anonyma bestämde jag mig för att numrera dem. För att understryka deras anonymitet 

valde jag även att använda mig av uttrycket hen. På så sätt skulle även deras könstillhörighet 

bli okänd. Jag har i denna studie valt att intervjua en pianolärare som undervisar 

gymnasieelever och en högskolelektor i piano. Valet av informanter har gjorts utan någon 

hänsyn till etnicitet, kön eller annat. 

4.4.1 Etiska överväganden  
I intervjuforskningen brukar det uppstå etiska problem. Kvale et.al (2009) menar att etiska 

problem inträffar under hela intervjuundersökningen och eventuella etiska frågor bör beaktas 

redan från början av undersökningen. I en intervjuundersökning följer med 

individskyddskravet som vetenskapliga rådet arbetat fram i Humanistiska 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns fyra angelägna 

krav inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning tar upp. Dessa är Informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentielltskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Med 

informationskravet menas att forskaren ska informera informanter om forskningens syfte, 

deltagarna skall meddelas om att deltagandet är frivilligt. Under samtyckeskravet står det att 
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deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentielltskrav innebär att alla 

medverkande har möjlighet att bibehålla sin anonymitet samt ingen obehörig får tag i de 

personliga informationerna. Med nyttjandekrav menas att de insamlade 

informationsmaterialet med personliga upplysningar får användas vid denna aktuella studie 

och inte annars. 

I början av intervjun fick informanterna information om villkoren dessa fyra huvudkrav. 

Undersökningen var frivillig och besvarades anonymt. För att understryka beslutet om 

utgångspunkten i undersökningen besvarades intervjun av informanterna anonymt. I arbetet 

använder jag mig av följande epitet den första läraren och den andra läraren vid 

informanternas presentation. Eftersom den förste läraren undervisar i högskola så har jag 

presenterat studerande som student, då den andre läraren undervisar i gymnasieskolan och där 

har jag presenterat studerande som elev. I vissa delar när jag omfattar båda av pianolärarna 

presenterar jag studerande som elev/student.   

4.4.2 Förberedelser inför intervjuer 
 
Innan jag började skriva ner frågor till intervjuerna hade jag läst igenom mina anteckningar 

från Konservatoriet i Baku (se 4.1). Jag har även läst in mig på olika pianoskolor och dess 

tekniska värde. Efter att ha samlat in information och skrivit ner frågor har jag skrivit e-post 

och personligen frågat om lov att kunna genomföra dessa intervjuer och berättade om 

undersökningen som helhet. Intervjufrågorna (se Bilaga 1) förbereddes i skriftlig form. 

Därefter fick informanterna välja tid och plats för att genomföra intervjun. Innan intervjun 

påbörjades berättade jag ännu en gång om studiens syfte, innebörd, etiska överväganden och 

även syftet med deras deltagande. För att intervjun skulle genomföras så smidigt som möjligt 

har jag spelat in intervjuerna. Även detta har jag informerat informanterna om. Dessutom 

upplyste jag om att inspelningen kommer att användas endast i denna studie. Intervjuerna av 

pianopedagogerna genomfördes på deras respektive arbetsplatser. Ljudupptagningen skedde 

med en mobiltelefon och en filmkamera. Efter inspelningarna transkriberades intervjuerna. 

Förste lärarens intervjusvar upptog två och en halv A4-sida. Andra lärarens intervjusvar tog 

upp en och en halv A4-sida.  

Innan intervjuerna påbörjades frågade jag informanterna om de önskade ha fiktiva namn i 

publiceringen av uppsatsen. Båda av informanterna begärde att få vara anonyma. Efter 
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klargörande av identitetsfrågan, träffade jag varje lärare enskild för att förklara 

förutsättningarna kring studien. Lärarna fick inte några frågor i förväg. Detta gjordes för att 

behålla lärarens spontana tankar kring ämnet och även se lärarnas kompetens i detta ämne. 
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5 Resultat 

I första delen av kapitel fem omfattar resultatet av pianolärarnas intervjuundersökning. Där 

deras svar har indelats i tre kategorier som Lärarnas syn på teknik, Lärarnas syn på genrer 

och Lärarnas syn på övningsmetoder. Den andra delen är en sammanfattning av resultatet. 

5.1 Resultat av pedagogernas intervjuundersökning 

Följande del kommer att handla om lärarnas tankar och svar på intervjufrågor. 

5.1.1 Lärarnas syn på teknik  
Den förste läraren menade överlag att tekniken inte tar så stor plats i hens undervisning. Hen 

menade även att stor vikt ligger på studentens bakgrund som pianist. Alltså hur länge student 

har spelat piano och vilken seriositet studenten har inför själva spelandet. På frågan ”vad är 

teknik för dig och hur stor plats tar den i din undervisning?”, svarade hen att det beror på 

studentens tekniska kompetens. ”Om student har bra teknik, så slipper jag jobba teknik med 

den, men om studenten har svårigheter i detta område så får jag visst jobba mer”(Förste 

läraren). 

Enligt den andre läraren så är det betydelsefullt med teknikundervisning speciellt från början. 

”När jag får en nybörjare fokuserar jag mycket på tekniken från början så att inte eleven lär 

sig att spela på fel sätt” (Andre läraren). 

Den förste läraren förklarade senare att det borde arbetas mer med teknik, men inte endast 

med teknik. Hen förklarar vidare att ”jag som lärare anser inte att tekniken är lösningen på 

allt. Det måste finnas en musikalisk baktanke i all musik”(Förste läraren). På frågan om vad 

en ”baktanke” innebar, förklarade lärare med att säga ”ett musikaliskt innehåll”(Förste 

läraren). 

Enligt den andre läraren var det också angeläget att prata om och förklara för eleven varför 

eleven måste öva på ett visst sätt, så att eleven förstår teknikövningen både i teorin och även i 

praktiken.  

Den förste läraren hävdade att ”teknik är ett sätt att uttrycka musiken på”, men att ”teknik i 

sig är ett mycket ointressant område för mig”(Förste läraren). Den förste lärarens sätt att jobba 

med studentteknik begränsades till styckena. ”Om en passage eller en skala i det stycke 
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student spelar inte fungerar så kollar vi fingersättningen” (Förste läraren). Hen understryker 

även att majoriteten av studenterna har ”dåliga vanor” i sitt pianospel. Med ”dåliga vanor” 

visade hen det med ett exempel på legato (binda, toner med varandra), som vissa studenten 

spelar ”fel” och att det kan ta tid innan studenten kan spela ”rätt” legato(Förste läraren). 

Anledningen till detta problem anser läraren vara en ”dålig första lärare”(Förste läraren). Den 

förste läraren menar då den tidiga pianoskolan, alltså kommunala musikskolor, gymnasiet 

eller eventuellt folkhögskolor. 

5.1.2 Lärarnas syn på genrer 
För den förste läraren spelade genrer absolut ingen roll. För denne lärare tog arbetet med 

pianoteknik inte någon plats alls i pianoundervisningen vare sig i storform eller i annan 

musikform. Det som var det absolut viktigaste för läraren i studentens arbete med pianoteknik 

i storform var att ”studenten kan utveckla sig själv utan mig”(Förste läraren). Det som läraren 

menade är att studenten måste kunna lösa tekniska problem på egen hand. ”Eleven ska vara 

självständig” säger den första läraren. 

Vad det gäller om läraren gör någon skillnad i genrer vid arbete med teknik så menar den 

andre läraren att eleverna får spela ur alla genrer. Det som är viktig enligt denne lärare är att 

”oavsett vilket stycke eleven spelar så måste det vara avslappnad i händerna”(Andre läraren). 

Vidare berättar den andre läraren att i den ”klassiska musiken är det oftare mera tekniska 

svårigheter”(Andre läraren). I likhet med den förste läraren, gör ingen skillnad den andre 

läraren på de olika musikaliska formerna heller.  

Ett element som distraherade den första lärarens undervisning var att studenternas generation 

har olika distraktioner som stör en teknisk utveckling i olika musikaliska former. Exempelvis 

förklarade läraren att ”studenter inte kommer ihåg det jag sagt den förra gången, och att 

nuförtiden måste jag skriva på noter för att de ska komma ihåg. Dessvärre kommer studenter 

med samma fel från lektion till lektion”(Förste läraren). 

5.1.3 Lärarnas syn på övningsmetoder 
Den förste läraren hänvisar till att det inte nödvändigtvis är ett måste med olika tekniska 

metoder (etyder, skalor, kanonövningar) där ett litet tekniskt område behandlas. Exempelvis 

om studenten får ett problem i en skala, så föreslår läraren att jobba just på den skalan och 

”kanske dela upp den och spela tre och tre och så vidare”(Förste läraren). 
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Den andra läraren menar att ”om stycket, har en specifik teknisk svårighet som återkommer 

genom hela stycket så bör jag ta upp det direkt”(Andre läraren). Vidare förklarar den andra 

läraren att ”annars brukar jag låta dem få en första uppfattning av stycket innan jag börjar gå 

in på tekniska svårigheter”(Andre lärare). Den andra läraren förklarar vidare att ”det är olika 

tekniska övningar beroende på vilka problem de har. I största allmänhet brukar elever få 

tekniska övningar där de ska lyssna på klangen, så att alla fingrar spelar lika starkt, jämnt och 

avslappnat”(Andre läraren). 

Den förste läraren däremot förevisar eller spelar gärna för studenter de moment som inte 

fungerar rent tekniskt. Fast hen erkänner att tekniska frågor inte är hens bästa sidor.  

Enligt den andra läraren är det viktigt att hen som lärare skall behärska de olika tekniska 

manövrerna ”annars kan jag ju inte lära eleverna”(Andre läraren). 

Det som är det absolut viktigaste i den förste lärarens undervisning, är klang ”jag är en 

klangnörd”(Förste läraren). Hen diskuterar vidare, att ”jag lyssnar hellre på en student som 

har dålig teknisk förmåga, än på en student som spelar med dålig klang”(Förste läraren). Hen 

hävdar att ”målet med min undervisning är att studenten måste få pianot att sjunga!”(Första 

läraren). 

Andra läraren förklarar vidare att ”varje elev ska känna att de kan uttrycka sig genom 

pianospelandet” (Andre läraren). Hen hänvisar även till” att de inte bara reproducerar utan att 

de även känner att de ”skapar musik själva och att det är lustfyllt!”(Andre läraren). 

På frågan ”när i undervisningen kommer det tekniska arbetet in? I ett tidigt eller i sent skede 

vid instuderingen av ett stycke?”, (se Bilaga 1) svarade den förste läraren att ”det beror på 

studentens tekniska potential, och där studenten snubblar, så jobbar jag på de ställen där 

studenten befinner sig”(Förste läraren). Läraren menar även att hen jobbar med teknik redan 

från början av stycket ”tills studenten kan den”. Den förste läraren förklarar vidare att 

 ”Om jag vore lärare för små barn skulle jag satsa på teknik, och kanske skulle köra med 

Czerny (det mest användbara stycke av pianister i utvecklingen av pianoteknik) eller skalor. 

Eftersom studenterna är vuxna, och man har inte tillräcklig med tid, då man måste öva på 

repertoaren, så man hinner inte med särskilda tekniskt förberedande metoder (etyder, 

skalor)”(Förste läraren).  
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Läraren hänvisar även till att det skulle vara nästan omöjligt att öka den tekniska nivån hos 

studenter eftersom ”de är ju 19, 20 år gamla”(Förste läraren).  

Även den andra läraren påpekar på att ”tekniskt arbete i sig brukar flätas in i undervisningen 

när vi spelar stycken med tekniska svårigheter”(Andre läraren). Vidare diskuterar den andra 

läraren att ”det är svårt att hinna satsa enbart på tekniskt arbete när lektionstiden är så 

begränsad, oftast bara 20 min/vecka”(Andre läraren). Den andra läraren menar även att ”med 

de äldre eleverna som kanske har 40 min/vecka är det lättare att planera in olika tekniska 

moment”(Andre läraren). 

5.2 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis vill jag säga att informanterna, inte verkade ägna sig mycket åt de 

tekniska problemen i elevens/studentens prestanda. Tidsaspekten ansågs som en viktig faktor. 

Informanterna skulle vilja jobba mer med teknik, men på grund av tidsbrist och även brist på 

vilja spelar detta stor roll för teknikutvecklingen hos elever/studenter. En av informanterna 

hade inte så mycket kunskaper om teknik i sig medan en annan informant inte hade plats för 

teknik i sin undervisning. Däremot var båda överens om att eleven/studenten skall kunna 

spela fritt tekniskt, men hur man når detta resultat är fortfarande oklart. Båda informanter höll 

med om att eleven/studenten måste höja sin tekniska nivå, men när det kom till praktiken så 

backade båda.  

Vad det gäller genreuppdelning visade sig det tydligt att ingen av informanter gör någon 

skillnad på genre av stycke för en storform (sonat) eller en annan form (exempelvis sonatin). 

Båda de hävdade att man skall jobba utifrån de tekniska svårigheterna och inte utifrån vilket 

stycke man spelar.  

Däremot tog informanterna tekniska övningar på stort allvar. Med det menar jag att 

informanter visade eleverna på tekniska övningar eller manövrar som skulle passa just den 

lokala tekniska svårigheten i stycket. Alltså om en skala inte fungerar i ett stycke visar lärarna 

hur man ska öva för att kunna klara av just den skalan i just detta stycke. Informanter jobbar 

inte med ett långsiktigt perspektiv utan här och nu.  

 



25 

 

 

6. Diskussion 

I detta näst sist kapitel diskuteras val av metod och resultatet av intervjuundersökningen. I 

resultatdiskussion återges analysen av empiri ur ett hermeneutiskt perspektiv samt diskussion 

till tidigare forskning   

6.1 Metoddiskussion  

I valet att använda mig av mina gamla anteckningar har jag fått tips av min före detta 

pianolärare från Baku. Jag diskuterade även valet av denna uppsats tema med henne. Det var 

tyvärr svårt att hitta alla mina anteckningar eftersom flesta av dem var kvar i Azerbajdzjan.  

Användning av dessa anteckningar hjälpte mig med att strukturera intervjufrågor. 

Valet av intervjuundersökning som forskningsmetod, var ett bra metodval som besvarade 

mina frågor. Däremot är den kvalitativa metoden mera invecklad att ta hänsyn till med kraven 

på beständighet eftersom både den individuella personen och förhållandena förändras. 

Intervjufrågor däremot kunde jag ha formulerat annorlunda för att informanten skulle förstå 

frågorna bättre. Jag märkte att informanterna bad mig att förklara vad jag menade när jag 

ställde vissa frågor. Bristen av språk och brytning kanske spelade roll. En annan anmärkning i 

intervjufrågorna var att jag skulle ha visat fler frågor angående storform. Då inga av 

pianolärarna upptäckte någon skillnad mellan genrer, huruvida stor eller annan form, var det 

kanske inte nödvändigt att avgränsa arbetet på det sättet. Jag borde ha haft mer frågor om 

övning i sig, eftersom båda pianolärarna verkade vara intresserade av just tekniska övningar. 

Jag skulle även ha använt mig av fler följdfrågor under intervjun. Jag borde ha vågat ta 

ställning till att fråga det som inte stod i intervjuformuläret. Möjligtvis skulle jag då ha fått 

betydligt mer information, speciellt av den andre läraren. Den andre läraren svarade ganska 

kort och det var svårt att få ut mycket av lärarens svar. Eftersom jag använde mig av 

halvstrukturerad intervju, var det svårt att tolka den andre lärarens svar som var diskreta men 

konkreta och ibland även torra i sin natur. 

Vad det gäller valet av informanterna tyckte jag att jag hade valt rätt genom att välja de 

pianolärare jag kände sedan tidigare. Detta eftersom jag har vissa svårigheter inför att prata 

offentligt. Ett annat påpekade i valet av informanterna är att jag borde ha intervjuat fler lärare, 
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för att få en ännu bredare uppfattning om hur det ligger till på fler skolor. Avgränsningen av 

arbete visade sig ett stort misstag.  Eftersom ingen av lärarna gjorde några skillnader mellan 

storform och annan form kom jag fram till att jag kanske inte skulle ha avgränsat mitt arbete 

genom att undersöka teknikarbete i just storform. 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen är upplagd i överensstämmelse med resultatets upplägg. Detta har 

uppdelat i kategorier som Lärarnas syn på teknik, Lärarnas syn på genrer och Lärarnas syn 

på övningsmetoder.  

6.2.1 Lärarnas syn på teknik  
 Teknik för den förste läraren har lägst prioritet i hens undervisning. Läraren förklarade vidare 

att om studenter har bra teknik så kanske man inte behöver jobba eller öka tekniken hos 

studenterna. Detta har jag träffat på i de skolor som jag har varit på under de 

verksamhetsförlagda perioderna (VFU). Finns det inga problem så tar man inte upp de för 

diskussion. Enligt Spasobin (1963) måste arbetet med teknik vara konstant oavsett elevens 

prestationer. I den första lärarens uttryck om att det måste finnas en musikalisk baktanke i all 

musik, ett musikaliskt innehåll, kan man se likheter med Neuhaus (1982) som skriver i sin 

bok om det musikaliska innehållets huvudsakliga värde. Jag vill citera Neuhaus (1982) där 

han själv citerar sin elev: 

Allt är bara musikaliskt innehåll och musikaliskt innehåll! Det är bara om jag på ett bra sätt kan spela alla 

dubbla terser, sexter, oktaver och andra virtuosa svårigheter i Brahms variationer på ett tema av Paganini 

och inte glömma musiken. Då räknas det som att jag lyckats med det musikaliska innehållet, men om jag 

spelar slarvigt, finns det då inget som helst musikaliskt innehåll?(s.12) 

Teknik är mycket komplext och svårt. Innehav av sådana kvaliteter som flyt, renhet, även 

kompetenta musikframföranden tillhandahåller inte i sig en hög konstnärlig prestation, som 

resulterar i ett verkligt, djupgående, spirituellt arbete (Neuhaus, 1982). Det är därför som 

mycket begåvade människor har så svårt att dra en exakt gräns mellan arbete med teknik och 

arbete med musikaliskt innehåll (Neuhaus, 1982). 

 Redan från början när jag frågade om tillåtelse om att få intervjua den andre lärare, fick jag 

ett positivt svar. Dessvärre kändes det som att ämnet inte var lärarens favoritämne. Det verkar 

som om ingen av lärarna jag intervjuade visade något större intresse i höja den tekniska nivån 
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hos eleverna/studenter, fast båda pianolärarna visste att man borde göra det. Med synen på hur 

det ligger till med pianoundervisningen i gymnasiet ur ett tidsperspektiv (20 minuter lektion) 

är det svårt att döma lärare som inte hinner med olika tekniska övningar. Enligt den andre 

läraren är det betydelsefullt med teknikundervisningen speciellt från början. Den andre läraren 

fokuserade sig på elever i tidiga åldrar att spela rätt rent tekniskt från början. Det verkar 

positivt med tanke på att den förste läraren inte hade samma synpunkt i denna fråga. Enligt 

den förste läraren upptar arbetet med teknik inte någon större plats. Medan den andre läraren 

påpekar att det är inte bara är betydelsefullt, utan även angeläget att börja med teknik så tidigt 

som möjligt i undervisningen.  

Från min egen erfarenhet som pianolärare tror jag att det är viktig att börja tidigt med 

teknikövningar. Barn är flexibla till sin natur. Det är också viktigt att lära ut rätt från början 

och slippa lära om senare. Här har jag stöd i litteraturen. Nikolajev (1955) hävdar att ju 

tidigare man börjar med tekniska metoder och övningar, desto mer hållbar blir tekniken. 

Enligt den andre läraren var det också angeläget att prata om och förklara för eleven varför 

den måste öva på ett visst sätt, så att denne förstår teknikövningen både i teorin och i 

praktiken. Jag tycker detta är en bra ståndpunkt. Genom att visa elever hur man lyckas med de 

olika tekniska svårigheterna, får eleven en djupare bild av själva tekniken. Att eleven i 

förlängningen kanske kommer att använda olika tekniska metoder för att klara av andra 

tekniska svårigheter på egen hand. Här ser jag ett samband mellan den andre läraren och den 

förste läraren, som hävdade att eleverna/studenterna måste vara självständiga, men hur ska 

detta ske om eleven/studenten inte får några instruktioner om tekniska övningar? Teknik blir 

inte bättre av att spela stycket från början till slut om och om igen. Det pianolärarna borde 

fokusera sig på att träna gradvis, visa olika tekniska övningar, eller manövrer för eleven. 

Elever/Studenter kanske inte behöver spela bara tekniska stycken under hela lektionen, men 

om man gör det lite i taget, så blir förmodligen effekten bättre.  

6.2.2 Lärarnas syn på genrer 
Den förste läraren svarade ganska brett och kanske även irrelevant i förhållande till själva 

frågan. I sig gjorde den förste läraren inga skillnader mellan olika musikaliska former ur ett 

tekniskt perspektiv. Det som var mest distraherande var att läraren var mycket irriterad på 

studenter allmänt dåliga förberedelser till lektionerna, och att studenter upprepar samma fel 

från lektion till lektion. Den förste läraren uttryckte sitt missnöje med att studenter har ”dåliga 
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vanor”. Anledningen till detta problem ansåg läraren vara dåliga ”första lärare”. Just detta 

utryck av den förste läraren gav mig ett motiv att diskutera. Om alla lärare skulle tänka 

likadant, hur ska elever/studenter kunna lära sig värdefull kunskap? Någon måste ta ansvar. 

Om ansvaret flyttas från den ene till den andre, så blir elever/studenten utan den kunskap som 

den har rätt till. I Gy (Skolverket, 2011) står följande: ”Den ska främja elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära” (s.5) samt ”Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att 

förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla 

kunskaper” (s.8) 

Den andre läraren gör ingen skillnad på de olika musikaliska formerna heller. Båda 

pianolärarna jobbar med eleverna/studenter på samma sätt oavsett vilken genre det är. Enligt 

den andre läraren är den absolut viktigaste parametern – om eleven ska kunna i storform rent 

tekniskt – att kunna spela avslappnat. Här kan jag citera Neuhaus som en gång sa till sin elev 

”händerna måste flyga över klaviaturen och inte krypa” (1982, s. 78). Tohver (1998) i sin bok 

om Boons pianoteknik förklarar att vid tekniskt arbete måste pianisten slappna av då denne 

spelar långsamt och starkt, detta för att motverka spänningar i handleden. 

Författare av pianolitteratur betonar ofta flexibiliteten. Om hur viktigt det är att spela flexibelt 

och avspänd (Neuhaus, 1982). Det svåraste att utföra på piano är att just spela avslappnat. 

Därför är det viktigt att kontrollera elevens handled med jämna mellanrum för att slippa 

kämpa mot spända händer under utbildningstiden (Neuhaus, 1982). 

Ett misstag från min sida var att jag skulle ha omformulerat frågan om genrefördelning i detta 

fall storform, skulle lärarna märka att jag skiljde och även betonade storform. Dock hänvisade 

båda lärarna att det inte spelade någon roll alls vilka stycke elever spelar om det är storform 

eller annan form.  

6.2.3 Lärarnas syn på övningsmetoder 
Den förste läraren menar att det inte är ett måste med olika tekniska metoder som etyder, 

skalor, kanonövningar där ett litet tekniskt område behandlas. Den förste läraren menar att om 

studenten får ett problem i en skala ur ett stycke, så föreslår läraren att den ska jobba just på 

den skalan, istället för att spela olika tekniska metoder. Jag tror att det som den förste läraren 

menar är att arbeta ganska begränsat. Fungerar inte framförandet av skalan, så tränar 

studenten på den. Istället för att spela skalor eller etyder, som skulle ge studenten ett försprång 



29 

 

i alla skalor. Genom att öva på skalor, etyder, arpeggios, kanonövningar regelbundet skulle 

studenter få bättre kondition överlag. Då skulle förmodligen alla de ovannämnda tekniska 

svårigheterna övervinnas, i de flesta stycken. Långsiktighet är ett passande ord för just detta. 

Om studenten övar de tekniska metoderna i tidig ålder, har studenten stora möjligheter att 

lyckas med de flesta tekniska svårigheter under alla år den spelar piano. Däremot förevisar 

den förste läraren gärna för studenter de moment som inte fungerar rent tekniskt. Fast hen 

erkänner att tekniska frågor inte är dennes styrka. Enligt min tolkning ingår det i 

läraruppdraget att kunna visa upp, hantera och utveckla en ledarskapsroll. Min teori är att utan 

ledarskapskompetens har en lärare väldigt svårt att utnyttja sin ämneskompetens speciellt om 

lärare inte är insatt i ämnet, i detta fall pianoteknik. Ju mer läraren är förberedd och engagerad 

inför lektionen desto mer är eleven motiverad, om läraren inte är engagerad eller kunnig i 

ämnet hur ska då eleven kunna vara det? 

Enligt den andre läraren är det bra att låta eleverna spela etyder för att sedan kunna spela 

stycken med specifika tekniska svårigheter. Efter att ha läst Neuhaus så fastnar jag för en 

mening där författaren berättar om en annan pianopedagog, Godovskiy, som hade en fin 

teknik själv. Godovskiy pratade aldrig om teknik på sina lektioner. Enda gången han föreslog 

en elev en teknisk övning var att spela Klemettis 33 tekniska metoder (Neuhaus, 1982). Det 

som är intressant att ordet etyd associeras med bra teknisk förberedelse, men i själva verket är 

det tämligen inga av pianolärarna som jobbar med etyder för att höja elevens tekniska nivå. 

Även välkända pianopedagoger som Neuhaus eller Godovskiy vidrör detta område. Den andre 

läraren förklarar vidare att hen ger förslag till eleven att spela olika tekniska övningar 

beroende på vilka problem de har. ”I största allmänhet brukar eleverna få tekniska övningar 

där de ska lyssna på klangen, så att alla fingrar spelar lika starkt, jämnt och avslappnat”(Andre 

läraren). Jag kanske borde ha frågat den läraren om vilka tekniska övningar som åsyftas.  

Den förste läraren menade att om hen var lärare för yngre elever, så kanske skulle hen spela 

och öva med Czernys etyder (det mest användbara stycke av pianister i utvecklingen av 

pianoteknik) och andra övningar. Eftersom den förste läraren nämnde just Czerny så ville jag 

ta upp att jag själv hade planerat att genomföra ett projekt för studenter och elever där de 

skulle spela Czernys etyder under ett helt läsår. Det kanske skulle höja deras tekniska nivå, 

vem vet? Syftet med projektet skulle vara att eleverna med hjälp av Czernys etyder skulle 

höja sin tekniska förmåga.  
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Avslutningsvis förklarade den andre läraren att ”det är svårt att hinna satsa enbart på tekniskt 

arbete när lektionstiden är så begränsad, oftast bara 20 min/vecka”(Andre läraren). Här kan 

man se orsaken till de flesta problemen i pianoundervisningen. Alla vägar mot en sämre elevs 

prestation lutar åt just tidsbrist. Det märktes även att lärarna bortförklarade sig ganska mycket 

om anledningen till varför de inte jobbar med tekniska övningar. Exempelvis att elevens 

pianistiska bakgrund skulle vara ett problem. Alltså den förste läraren borde träna med 

studenter teknik, så att när de kommer till gymnasiet eller högskolan äger de flyt i tekniken. 

Ett annat exempel på bortförklaringarna är att pianolärarna inte hinner. Även den förste 

läraren nämnde det. Dock dyker en tanke upp om det under 3-5 års undervisning inte finns 

några luckor att sätta in lite tekniska övningar i. Den andra läraren menar även att ”med de 

äldre eleverna som kanske har 40 minuter per vecka är det lättare att planera in olika tekniska 

moment”(Andre läraren). Här kommer en fråga upp gör hen det då? Den frågan lär förbli 

obesvarad för här agerar alla lärarna utifrån sitt eget samvete.  

Båda av pianolärarna erkänner att det är viktigt att prata om och visa för eleverna/studenterna 

tekniska övningar för att med hjälp av dessa höja elevernas/studenternas tekniska förmåga i 

pianospelningen. Så än finns det hopp för de studerande på olika musikskolor och högre 

musikaliska utbildningar där jag genomförde mina intervjuer att få den helhetsundervisning 

som de har rätt till. 

6.3 En hermeneutisk syn på resultaten 

Uppsatsens resultat baseras på intervjuundersökningar, där två pianolärare som är verksamma 

på olika musikinstitutioner deltog. Jag intervjuade pianolärare från olika arbetsplatser men 

med samma uppdrag. Under undersökningen bekände lärarna sig själva som en del av deras 

livsvärld i det här fallet hur de pianolärarna ökar den tekniska nivån hos eleverna/studenterna. 

Transkribering av lärarnas svar på intervjuer har därefter genom min förståelse och mina 

hypoteser utvärderats med ett intresse för innebörden för deras svar. Jag försökte uttrycka mig 

med tolkning av pianolärarnas åsikter där jag beskrev deras förhållande till teknik 

 6.4 Slutdiskussion  

Resultatet av denne undersökning visar att pianoteknik ur de två pianolärare jag intervjuade, 

inte spelar stor roll i deras undervisning. För att höja elevens eller studentens pianoteknik i 
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storform visade sig att lärarna inte gör något åt. Dock menar den andre läraren att teknik är ett 

måste i pianoelevens utveckling men på grund av tidsbrist faller detta ämnet bort. Teknik är 

ett viktigt element i undervisningen enligt den andre läraren och absolut ointressant ämnet 

enligt den förste läraren. Storform ut ett pianotekniskt perspektiv i sig har ingen betydelse i 

pianolärarnas undervisning. Eftersom ingen av pianolärarna gjorde någon skillnad mellan 

pianoteknisk utveckling i storform eller en annan form fick undersökningen ingen vidare 

resultat. Å ena sida har jag lärt mig mycket och får den kunskapen i min pedagogiska 

”ryggsäck”, å andra sidan skulle det ha sparat mycket tid för min egen del. 

 Det positiva jag såg hos lärarna var att de var öppna för att jobba mer med teknik speciellt 

med olika övnings förslaget som Czernys etyder. En av lärarna tackade mig för att jag tog upp 

detta viktiga ämne och bestämde sig för att jobba mer med pianoteknik. 
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7 Förslag till framtida forskning  

Det vore önskvärt att ha tid för att kunna samla in mer data att analysera, samt ha möjlighet att 

kunna komplettera intervjuer med observation och även vidare utöka undersökningen med 

eleverna och även se deras åsikter om teknikens ökning i framföranden. Jag skulle gärna 

undersöka fler musikskolor och även flera pianolärare. Jag hade gärna sett att kommande 

undersökningar förutom denna sker i större perspektiv än i min undersökning.  Exempelvis att 

granskningen realiseras vid ett tillfälle och sedan efter ett antal år för att kontrollera om det 

blivit någon skillnad. Jag skulle gärna genomföra ett projekt till denna undersökning som 

redan nämnt tidigare (se 6.2.3). Ett Chernyetyd-projekt där studenterna skulle spela Cherny 

etyder under ett helt år och sen efter det ha spelat upp för lärarna och andra elever. Syftet med 

det projektet skulle vara en ökning av den pianotekniska förmågan hos eleverna. Det vore 

intressant att komma tillbaka och intervjua samma lärare efter några år, för att se om de har 

förändrat sin syn på tekniska övningar och om de har ökat tid för just teknik i sin undervisning 

som vissa antytt.  
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Intervju frågor  

 

Vad är tekniken för dig, hur stor plats den tar i din undervisning? 

 

Vad tycker du är viktig när man pratar om teknik i sig? 

 

Hur jobbar du för att öka elevens nivå i teknik i stor form.? 

 

Gör du någon skillnad i genrer när du jobbar med eleven.? 

 

Vad är det absolut viktigaste för dig att eleven ska kunna (rent teknisk) i stor form? 

 

Föreslår du till eleven olika typer av tekniska övningar? Om ja vilka? Om nej, varför inte? 

 

Hur är det viktigt för dig som lärare att kunna olika tekniska manövrer? 

 

Delar du gärna med dig med dina elever, om olika tips, råd eller kanske hemligheter 

gällande teknik? 

 

Pianoundervisning handlar om att utveckla många olika färdigheter. Är det något/några 

moment du tycker är viktigare än andra? 
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När i undervisningen kommer den tekniska övningar in? I ett tidigt eller sent skede vid 

instuderingen av ett stycke? 

 

 Hur ofta jobbar du med elever med de olika tekniska övningar, jobbar du 

överhuvudtaget? 


