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Abstrakt
Arbetet handlar om att förstå hur jag på egen hand kan utvecklas till att bli min egen lärare.
Metoden är en omstrukturering av den vanliga inlärningsprocessen. Jag har valt att ta en större
roll i inlärningen av tre stycken från 1900-talet för att sedan jämföra min inspelning gentemot
andra musikers inspelningar och min pianolärares åsikter. Det musikaliska materialet är
dokumenterat i form av två inspelningar per stycke; det första efter min egen instudering och
interpretation och den andra efter genomlyssning av andra inspelade versioner av styckena samt
interpretation med min lärare.

Förord
Jag vill tacka min handledare Petter Sundkvist för ypperlig handledning, Helge Kjekshus för
konstnärlig vägledning samt Michelle Pettersson och Alva Stern för hjälp och stöd.
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1. Introduktion och bakgrund
1.1.

Introduktion

Åh nu är jag där igen, nu vet jag inte hur jag skall öva det här avsnittet och det är flera dagar
till min pianolektion… Jag som hade velat komma igenom hela stycket innan dess. Tänk att jag
alltid måste fråga min lärare om hjälp. Det känns ju som att jag inte klarar av någonting på
egen hand. Övar jag ”som man ska” eller vad håller jag egentligen på med här i
övningsrummet?
Klingar melodin så att den hörs, eller är det i själva verket nån av de andra stämmorna som
jag borde lyfta fram i det här partiet? Hur i all världen ska jag fingersätta vänsterhanden? Är
det här okej eller borde jag finna en annan fingersättning. Hur skulle jag då kunna göra den
bättre? Sedan har jag ju kvar det där jättesvåra-partiet också! Hur skall jag lära mig det?
Vänta, nu gick den här biten ganska bra, kanske jag börjar få till det! Nämen tusan också, igen
samma fel som förra veckan… Har en veckas övande faktiskt inte gett resultat? Varför lär jag
mig inte fastän jag sitter och övar och hur skall jag göra så att min övningstid täcker alla
stycken jag spelar?

1.2.

Bakgrund

Att bli sin egen lärare… det tror jag är något som varje musiker har tänkt och drömt om. Det
du ovan fick läsa var hur ett övningspass har kunnat se ut för mig, när jag suttit och övat de
senaste åren. Jag kan inte direkt skryta med att det har varit effektiv och målmedveten övning
som jag sysslat med och kanske lade du märke till att det var många frågor om övning och om
hur jag borde öva…
Ända sedan jag var liten grabb har jag velat växa upp och bli en självständig person, en som
klarar sig på egen hand med det jag tar mig an. Jag tycker absolut att det är okej att ta hjälp av
andra, men efter att ha spelat piano i många kände jag att jag ville vara mer självständig äoch
att jag ville komma igång med processen att lära mig spela nya stycken på egen hand. Att på
egen hand klara av att genomföra olika uppgifter har alltid gett mig självförtroende och
trygghet. Tyvärr har övning varit det ämne som alltid skapat frågeteckenoch i synnerhet hur jag
borde öva. Denna fråga växte och växte genom åren och blev alltmer ett hinder. Efter två
problematiska år vid Musikhögskolan i Piteå bestämde jag mig för att ta tag i detta och att hitta
lösningar.
Osäkerheten i övningsrummet blev alltmer tydlig under årens lopp och frustrationen växte när
jag vecka ut och vecka in behövde fråga min pianolärare hur jag skulle öva, hur jag skulle
fingersätta och vad jag skulle lyssna efter.Jag tror att jag tyvärr hade det lite för lätt i början när
jag började spela klassisk musik och därmed aldrig har behövt att fundera efter hur jag övade jag lärde mig i alla fall. När sedan styckena blev svårare hade jag ingen övningsstrategi och
blev frustrerad när det inte gick lika lätt som förut. I Piteå ledde detta till att min användning av
övningstiden blev ineffektiv och att instuderingen av ny repertoar inte gick i den fart jag själv
hade önskat. Nu när jag äntligen hade möjligheten att studera musik på heltid! Det kändes som
att jag stampade på samma ställe under långa tider och jag blev besviken på mig själv när jag
inte kände att jag utvecklades. Min längtan om att en dag kunna vara självständig och oberoende
växte sig allt starkare under mina tre kandidatår och jag ville uppnå medvetenhet om hur jag
borde jobba på egen hand.
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Tänk att en dag ha kunskapen att lära sig alla de stycken man vill. Veta precis hur man bör öva
för att studera in dem både metodiskt och effektivt. Kunna skapa sin egen tolkning utifrån
uppförandepraxis och att kunna lösa de problem som uppkommerOavsett om det handlar om
svåra fingersättningspartier eller att lära sig mer komplexa rytmer. Tänk att kunna göra allt
detta på egen handoch utan hjälp av en mästare. Då skulle jag kunna känna mig fri i mitt
musikutövande!
Idag kan jag ta mig an svårare stycken än för tre år sedan och jag har några övningsmetoder
som jag regelbundet använder mig av i övningsrummet. Det jag ännu inte har lärt mig är att på
egen hand ta mig an stycken och göra dem konsertklara, eftersom jag fortfarande är i stort behov
av hjälp från min lärare för att kunna lösa olika problem.
Min egen förhoppning är att detta arbete kommer att ge mig nya redskap och en ökad förståelse
för hur jag i framtiden ska kunna arbeta självständigt som musiker.
Eftersom jag under min studietid har tillbringat en timme i veckan med min pianolärare är det
min egen övning som jag behöver ta tag i för att bli en professionell musiker. Jag tror att man
själv, genom att vara medveten och kunnig, kan utvecklas till att bli sin ”inre lärare” och sin
egen bästa musiklärare.
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2. Syfte och mål
I mitt arbete vill jag undersöka hur jag kan bli mer självständig och självgående i min
instudering och interpretation av pianostycken, förbättra och utveckla min övning samt försöka
hitta en metod så att jag kan bli min egen lärare.
Frågeställningar:
-

Hur ser min övning ut idag? På vilket sätt kan jag utveckla den?

-

Vad är skillnaden mellan min egen instudering och en instudering som jag gör
tillsammans med min lärare?

-

Kan jag på egen hand interpretera stycken om jag inte på förhand har lyssnat på verken?

-

Vad kan jag göra för att bli mer självständig?
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3. Metod och material
3.1.

Metod

För att förstå skillnaden mellan hur jag arbetar och övar själv, gentemot hur jag arbetar
tillsammans med min pianolärare, valde jag att använda tre stycken från 1900-talet och där
tillämpa en ny inlärningsmetod. Genom detta tillvägagångssätt hade jag för avsikt att finna
insikter som min ”inre lärare” i framtiden skulle kunna använda sig av.
För att förstå skillnaden mellan mitt vanliga instuderande och de sätt som jag nu tänkte tillämpa,
ska jag kort beskriva hur jag normalt lärt mig spela nya stycken.
-

Efter några dagars övning på det nya stycket har jag på följande lektion spelat igenom
verket så långt jag hunnit. Då har jag bland annat frågat hjälp av min lärare om hjälp
med att hitta lämpliga fingersättningar samt att kontrollera att jag har läst noterna
korrekt (tonhöjd, rytmer, pauser m.m.).

-

Därefter har interpreteringsprocessen kommit igångeftersom jag då har haft möjlighet
att kunna fokusera på frasering och dynamiknivåer etc.

I detta arbete har min förhoppning varit att kunna utveckla mitt eget övande och inlärning.
Därför har jag beslutat att helt ändra min arbetsmetod så att jag skulle kunna åstadkomma ett
nytt resultat. Jag upplevde att jag inte kommer att kunna utvecklas till en självständig musiker
om jag hade fortsatt på samma vis som tidigare. Jag bestämde mig för att tackla tre klassiska
verk först på egen hand för att därefter ta hjälp av min lärare och att lyssna till olika
inspelningarför att därefter arbeta fram en interpretation av verken att framföra på min egen
examenskonsert.
Eftersom interpretation är något jag har önskat att bli bättre och mer uppmärksam på, ville jag
prova att inte lyssna på styckena innan jag själv övat in dem. Kanske låter det konstigt att gå
tillväga på just detta sätt eftersom den naturligaste vägen borde vara att först lyssna in sig på så
många olika tolkningar som möjligt och sedan göra sina egna val om tolkning utifrån dessa.
Men jag ville prova att göra instuderingar helt och hållet på egen hand för att utmana min
notläsningförmåga och min förmåga att tolka notbilden. Denna begränsning ställde högre krav
på mina interpretatoriska förmågor och jag hoppades att få se hur långt de kunskaper om
uppförandepraxis som jag hade samlat på mig under studietiden kunde ta mig. Först efter att
jag hade spelat in egna tolkningar ville jag tillåta mig själv att höra hur andra pianister
interpreterat de verk som jag hade valt att arbeta med och då kunna jämföra min egen tolkning
gentemot deras.
Som sista led i arbetet valde jag att arbeta tillsammans med min pianolärare Helge Kjekshus
för att kunna jämföra min tolkning i förhållande till hans egen och för att få hjälp att lösa de
eventuella problem jag inte hade lyckats att klura ut på egen hand. Min förhoppning var att jag
tillsammans med honom skulle kunna finslipa min egen interpretation
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3.2.

Material

3.2.1. Litteratur
Jag insåg snabb att det inte var möjligt att hitta litteratur som direkt kunde ge svaret på min
fråga om hur jag kan bli min egen lärare. Det jag hittade efter mitt sökande var ett tidigare
examensarbete vid Musikhögskolan i Piteå som hette Att bli sin egen lärare. Där hade Anton
Grandert med hjälp av Per Forsberg genom intervjuer undersökt hur sex högskolestudenter
tänkte kring sitt övande. Som utgångspunkt i intervjufrågorna använde de Burton Kaplans 1 åtta
problemområden.
Jag drog egna paralleller till några av de problem som Burton forskat i, till exempel ”I often
feel that I have to start over again each day” och ”Though I practise three, four, five, six hours
daily, I never have enough time to cover everything” (Grandert & Forsberg, 2003 s. 3). Det som
jag fastnade mest för var slutledningarna om medvetenhet som Grandert och Forsberg hade
gjort.
Att vara medveten om sina starka och svaga sidor är en viktig egenskap för att
effektivt kunna leda sig själv i studierna. Självmedvetenhet skapar ju
förutsättningar för att kunna förändra och förbättra sina tekniska, fysiska och
mentala färdigheter. En stor del av att lära sig sitt instrument handlar alltså om
att lära känna sig själv. (Grandert & Forsberg, 2003, s. 40-41)

Jag fick en bekräftelse om att jag befann mig på rätt väg, jag hade ju blivit medveten om att jag
själv behövde lära mig att bli min egen lärare. Det var befriande att läsa om de studenter som
blev intervjuade år 2003 och som också hade haft problem med sin övning när de inte visste
hur de skulle öva. Jag hade nästan börjat tro att det bara var jag själv som hade övningsproblem,
eftersom så många av mina kamrater verkade veta precis hur de skulle öva..
Eftersom examensarbetet var inriktat mot min egen övning, valde jag i brist på litteratur om
den ”inre läraren” istället söka efter böcker som behandlade olika övningsmetoder. Genom min
vän Sara Ek (tidigare pianostudent vid Musikhögskolan i Piteå och numera masterstudent på
Kungl. musikhögskolan) fick jag tips om boken The musician’s way (Klickstein, 2009). Jag
valde att läsa boken eftersom den hade hjälpt Sara att skapa förståelse över hur hon skulle öva.
Hennes insikter kan du läsa om i examensarbetet Den nervösa pianisten 2.
Förhoppningen var att jag i boken skulle finna övningsmetoder som kunde komplettera min
egen ”övningspalett”, men framförallt hoppade jag att i boken hitta tips på hur jag kunde gå
tillväga när jag kört fast i instuderingen eller stött på olika problem.
Min pianolärare Helge, hade redan under mitt första år vid högskolan nämnt boken The inner
game of music (Green & Gallwey, 1987) och jag tänkte att den kanske kunde hjälpa mig att få
ordning på det inre kaos som pågått i mitt huvud när jag har övat, liknande den övningssituation
det stod om i inledningen. En”aha-upplevelse” fick jag när jag läste om ”Self 1 och Self 2”.
1

Burton Kaplan, professor i violin, har i mer än 30 år varit verksam vid Manhattan School of Music, New York.
Där har han undervisat i kurserna Practicing for Artistic Success och Orchestral Excerpts. Kaplan oberverade att
hans studenter i många fall hade motsvarande problem och liknande besvär med övandet och efter 20 års forskande
gav han 1993 ut en artikelserie där han beskrev de åtta vanligaste problemområden eller dilemman han upptäckt
bland studenterna.
2
Ek, Sara (2018) Den nervösa pianisten. Piteå: Institutionen för Konst, kommunikation och lärande
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Green och Gallwey menar nämligen att det finns två röster inom oss som ständigt pratar med
varann, det ”inre gamet”. Self 1 är mer analytisk i sitt tänkande och har klara uppfattningar om
vad man bör göra. Self 2 är mer lik den högra hjärnhalvan och känner efter mera. Self 2 är
också den röst som är aktiverad när man hamnar i ”flow” eller när spelandet bara flyter på.
Såhär beskriver de Self 1 och Self 2 i boken.
Self 1 is our interference. It contains our concepts about how things should be,
our judgements and associations. It is particularly fond of the words "should"
and "shouldn't".
Self 2 is the vast reservoir of potential within each one of us. It contains our
natural talents and abilities, and is a virtually unlimited resourse that we can
tap and develop. Left to its own devices, it performs with gracefulness and
ease. (Green & Gallwey, 1987 s. 28)

3.2.2. Seminarium
Framnäs folkhögskola anordnade under tre helger, i februari, mars och april 2019 en
masterclass med lärarna Mats Widlund (Campus Edsberg) och Helge Kjekshus
(Musikhögskolan i Piteå). Widlund organiserade under dessa helger, tre seminarier där han
bland annat berättade om grundläggande pianoteknik och fysiken bakom den, övningsmetoder,
repertoar och framtida arbetsmöjligheter.
3.2.3. Inspelningar
I kapitlet 4.6. Genomlyssning av styckena prata jag mer om de inspelningar med andra pianister,
som jag valde att fördjupa mig i. Där berättar jag även varför jag valde att lyssna på just dessa
inspelningar.
Utöver andras inspelningar dokumenterade jag även två egna ljudupptagningar av verken. Den
första efter att ha instuderat och interpreterat på egen hand och den andra efter att ha utfört
genomlyssning och analys av ovan nämnda inspelningar samt sedan gått igenom styckena
tillsammans med min pianolärare.
3.2.4. Loggbok
För att ta tillvara viktiga tankar, erfarenheter, frågor eller annat som dök upp under
arbetsprocessen förde jag en loggbok.
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3.3.

Styckena

Eftersom jag vanligtvis inte brukar fördjupa mig nämnvärt i historierna bakom verken som jag
har spelat, valde jag denna gång att fördjupa mig i bakgrunden till verken, men också lite om
kompositörerna. Jag tänkte att jag på så sätt kunde få ytterligare information att nyttja till min
interpretering men även så att du som läsare, som kanske inte känner till verken, ska få kunskap
om kompositionerna. Här nedan följer därför en kort presentation om verken och
kompositörerna samt min egen anknytning till dessa.
Innan dess ska jag försöka ge en kortfattad förklaring till varför det blev just dessa
kompositioner jag valde att arbeta med, när det finns en sådan otrolig mängd stycken att välja
bland som klassisk pianist. Den främsta orsaken var att styckena tilltalat och inspirerat mig på
olika sätt, men också att de var komponerade under olika delar av 1900-talet. Därmed inneslöt
de ett århundrade jag hittills inte har spelat så mycket musik ifrån. Utöver detta hade de också
en gemensam nämnare i att de var inspirerade av folkmusik.
3.3.1. Allegro Barbaro
Béla Bartók (1881-1945) är en av Ungerns viktigaste kompositörer på 1900-talet. Tillsammans
med sin kollega Kodály samlade han under cirka tio års tid ihop närmare 20 000 melodier av
så kallad bondemusik ifrån Balkan och Ungern. Bartók var en mästare i att använda sitt eget
lands folkmelodier och rytmer i sin konstmusik och i Natur och Kulturs musikhistoria beskrivs
Bartóks kompositionsstil på följande sätt: ”En vital, rytmisk och folklig stil i rena, starka färger
slog igenom Bartóks musik omkring 1910” (Kjellberg, 2007 s. 629)
Allegro Barbaro komponerades år 1911 och är ett av Bartóks mest kända verk. Detta stycke är
till sin karaktär det brutalaste av de tre styckena jag valde att arbeta med, och jag själv tyckte
till en början att ”Barbaren” hade ett för brutalt tonspråk för att passa min egen smak. Under
instuderingen lärde jag mig ändå att tycka om detta stycke. Därför är jag glad att Helge visade
stycket för mig när jag efterfrågade ny och utmanande repertoar under mitt första år vid
musikhögskolan. Den största utmaningen var nog att ta till sig Bartóks tonaliteteftersom den
skiljer sig avsevärt ifrån den musik jag vanligtvis spelar eller lyssnar på.
Formmässigt börjar stycket med en blandning av två olika ”teman”. Det första är ett turvis
växlande fiss-moll ackord (i åttondelar) i båda händerna och i det lägre registret av klaviaturen.
I takt 5 börjar en oktavmelodi i högerhanden som återupprepas senare fast då i ett ciss-moll
ackord i takt 19. Det andra ”temat” eller idén, består också av en oktavmelodi i högerhanden
men då är vänsterhanden inte lika aktiv som tidigare och har istället pauser i form av åttondelar
och fjärdedelar. Dessa två ”teman” blandas sedan fram och tillbaka tills ”B-delen” börjar.
”B-delen” börjar efter cirka tre sidor i noterna och kan kännas igen på den nya melodin som
dyker upp först i ett F-dur ackord och senare i ett Bess-dur ackord. Stycket får vid den här
delen också en ny känsla. ”B-delen” pågår under ca två sidor varefter det andra ”temats” melodi
återigen dyker upp och blandas med idén om det växlande fiss-moll ackordet. Stycket avslutas
sedan abrupt med två starka fiss-moll ackord samtidigt i båda händer.
3.3.2. Kjempevise-slåtten
En kväll år 1943 stod den norske kompositören Harald Sæverud (1897-1992) på kajen i
Lærdalsøren och väntade på en båt. När han vände sig om fick han syn på de tyska barackerna
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som täckte fjällsidan uppöver dalen (Norge var vid denna tidpunkt ockuperat av Tyskland). Han
blev väldigt arg när han fick se de tyska soldaterna, men istället för att förbanna tyskarna hörde
han en melodi ”da-pam-tidira-ti-da-ram-pam” i sitt huvud. I NRK:s intervju3 berättar han att
Kjempevise-slåtten ”kom som ett skjutt” och att han alltid bar med sig notpapper och en
blyertspenna. Därefter satte han sig ned på kajen och skrev ner hela Kjempevise-slåtten som
han senare kom att komponera i två olika versioner – en för piano och en annan för orkester.
Sæverud tycker själv att piano- och orkesterversionen ska behandlas på olika sätt, eftersom de
är så olika i sina karaktärer. Den största skillnaden mellan versionerna är att orkesterversionen
har ett förspel, innan Kjempevisan, som inte pianoversionen har. I intervjun berättar Sæverud
vidare att han i orkesterversionen använde rytmen ”triol med påföljande fjärdedel” (från
Beethovens kända femte symfoni) i pukans stämma, under introduktionen. Eftersom det var en
igenkännings-signal för ”frihetskännaren”.
Han berättar också att Kjempevisan var tillägnad hemfrontens stora och små kämpar. ”För
mannen med vapen och för pojken som gjorde sitt för att visa att motståndsviljan fanns”. Verket
kom alltså att bli väl förankrat i Norges ockupationshistoria.
Eyvin Solås, norsk kompositör, beskriver Kjempevise-slåtten på följande vis:
Kjempeviseslåtten er et musikalsk ikon. Det var virkelig musikk med
symbolkraft. Og det som gjorde at det ble et levende symbol, i
motsetning til litterære symboler og idemessige symboler, det var rett
og slett hvordan musikken var bygget opp. Den begynner som et helt
lite motiv eller tema, ganske forsiktig. Og så vokser det og så vokser og
så vokser det, akkurat på samme måte som Ravels Bolero eller
Dovregubbens hall av Edvard Grieg. (Eyvind om Kjempevise-slåtten.
NRK 2005)

Liksom Solås beskriver börjar stycket lugnt i pianoversionen, med enbart en melodi i höger
hand. Snart utvecklar sig dock det hela och stämningen blir starkare och mer intensiv tills
stycket slutar i fortississimo med oktaver i bägge händer långt nere på pianots klaviatur.
Den första kontakten med stycket fick jag i musikhistoriaundervisningen, under mitt första
kandidatår, då vi fick som uppgift att läsa om 1900-talets konstmusik. Jag fick syn på namnet
Sæverud och eftersom mitt intresse för nordiska kompositörer hade vuxit det senaste året, sökte
jag upp hans musik på Spotify. Kjempevise-slåtten var ett av de första styckena som dök upp
och jag fastnade direkt för styckets storslagna känsla.
3.3.3. Black Earth
År 1997 skrev den turkiske kompositören och pianisten Fazil Say (f.1970) stycket Black Earth
och genom detta stycke skulle han komma att bli internationellt känd trots att det bara var hans
åttonde opus.
Stycket är inspirerat av den i Turkiet populära sången Kara Toprak skriven av Asik Veysel4
och är uppbyggt i en slags ABA form. ”A-delen” består av folkligt inspirerade tongångar och

3
4

Sæverud om Kjempevise-slåtten, NRK 2018 URL: https://www.nrk.no/video/PS*5484
Asik Veysel: känd Turkisk balladkompositör
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Say använder här en extended technique5 där man med handen skall dämpa olika strängar inne
i flygeln. I försättsbladet till stycket står det att Say genom denna effekt ville få pianot att klinga
som den turkiska lutan. Under de två första sidorna där ”A-delen” pågår har Say valt att inte
notera musiken i takter, utan enbart genom tonvärde och tonhöjd. Mellan melodiinsatserna är
sedan lunga-fermater6 noterade. Musiken ser på pappret improvisatorisk ut och läser man
karaktärsbeskrivningen står det passande nog Lento (Quasi improvvisazione) som betyder lugnt
nästan improviserat.
B-delen drar iväg mot jazzens håll, men känns också improvisatorisk genom sin fria känsla. I
likhet med Kjempevise-slåtten blir känslan mer och mer intensiv, tills det återigen blir lugnare
när A-delen med sin extended technique återkommer, fast denna gång med en variation av
densamma. Några exakta upprepningar eller repriser finns överhuvudtaget inte i detta stycke
(förutom några takter på sida 9 som är likadana som på sida 7). Notbilden förändras ständigt
med nytt material och variationer av gamla idéer.
Jag kom i kontakt med stycket när jag en dag för några år sedan var ute och promenerade och
av en händelse råkade på verket medan jag lyssnade på Spotify. När jag under mitt andra år på
högskolan spelade ett stycke av kompositören och vännen Viktor Elinder visade han mig
noterna på Black Earth och jag tänkte direkt att det här stycket vill jag använda i mitt arbete.

5

Extended techniques är de tekniker som används för att få till olika effekter på instrumentet. På piano är sådana
tekniker exempelvis knäppa på strängarna med fingrarna inne i flygeln, dämpa strängarna med handen, trumma
på locket och spela med gummiklubbor eller tagel (hästhåren på en stråke) på strängarna.
6
Lunga-fermat eller fermat är ett tecken som används för att beskriva att man själv får bestämma pausens eller
tonens längd. Lunga-fermat betyder att fermaten skall vara-längre, än om ett vanligt fermat är noterat.

9

4. Genomförande
Nedan följer min redogörelse av hur genomförandet med instudering, interpretering, analys,
genomlyssning och arbetande med Helge gick till.

4.1.

Reflektion och beskrivning av mitt övande innan arbetet

För att få en bild över min egen instudering och de problem och svårigheter jag tidigare har
haft, valde jag att göra en analys av min egen övning. Grandert och Forsbergs ord ”Att vara
medveten om sina starka och svaga sidor är en viktig egenskap för att effektivt kunna leda sig
själv i studierna” (Grandert & Forsberg, 2003 s. 40) hängde kvar i bakhuvudet och jag försökte
i synnerhet notera de medvetna och omedvetna val som jag gjorde i övningsrummet.
För att komma igång med min analys valde jag att försöka besvara följande frågor:
-

Vad är det första jag börjar med när jag påbörjar instuderingen av ett nytt pianostycke
och hur ser min övningsprocess ut sedan? Vad väljer jag att fokusera på?

-

Upplever jag att jag har tillräckliga övningsmetoder eller känner jag en brist av
tillförlitliga övningar att öva svåra passager med?

-

Vad händer när jag möter problem? Hur löser jag dem och kan jag lösa dem på egen
hand?

Min process att lära mig nya stycken har ofta börjat med genomlyssnande av styckena via
Spotify eller Youtube och gärna med noter framför mig. På så vis har jag på ett snabbt sätt,
kunnat bygga upp en inre bild och känsla för stycket.
Efter att ha lyssnat igenom stycket och bildat mig en uppfattning, har nästa moment ofta varit
att försöka spela igenom stycket från början till slutet. Då har jag försökt ta fasta på styckets
form, svåra passager och eventuella upprepningar eller repriser som återkommer.
Efter det har jag sedan arbetat på olika sätt. Vissa gånger har jag börjat instuderingen från början
och arbetat mig fram till slutet. Andra gånger har jag hoppat direkt till de partier som sett mest
krävande ut, och exempelvis övat inledningen vid ett senare tillfälle. Jag har oftast känt att det
är vid det stadiet som mitt övande har blivit ensidigt och att det ofta resulterat i slentrianmässiga
igenomspelningar av hela verket, utan direkt fokus på vilka passager jag borde ängna mig åt.
Till viss del kan detta ha haft sin grund i bristande övningsmetoder, men framförallt tror jag att
det har berott på att mina övningssessioner varit oplanerade. Jag har sällan haft en plan över
hur lång tid jag skulle lägga på olika delar under övningen, och för att inte glömma vilka delar
jag skulle öva. När jag läste The musicians way (Klickstein, 2009) fick jag upp ögonen över
betydelsen av att planera sina övningssessioner och att varje dag öva/spela ur fem listade
kategorier.
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-

New material – dela in nya stycken i bitar eller avsnitt och lär en ny bit varje dag. Arbeta
i långsamt tempo och uppnå tolkande och teknisk förståelse över styckena.

-

Developing material – förfina interpretation av stycken man redan övat in men som
ännu inte är konsertklara. Öka tempot efterhand och memorera styckena.

-

Performance material – öva och håll ”färdiga” stycken i trim. Öva framförande samt
förnya och utveckla tolkningen.

-

Technique – göra teknikövningar såsom skalor, arpeggion med mera.

-

Musicianship – öva prima vista, teori och gehörsträning, komposition och
improvisation. Studera böcker om musik samt gå och lyssna på konserter.

Många gånger har jag först i efterhand fått idéer eller förståelse för hur jag borde ha övat olika
partier, något som har varit frustrerande. Därför, för att sammanfatta frågan om jag upplever
mig ha tillräckliga övningsmetoder, tror jag att jag alltid kommer att kunna lära mig nya sätt att
tackla svåra ställen och nya sätt att öva på. Jag kan ändå tycka att övningsmetoder borde få
större plats och mer fokus i musikundervisningen eftersom de är en viktig del i övandet.
När jag analyserade hur jag har regerat när jag stött på olika problem, blev jag medveten om ett
agerande jag tidigare inte har känt till. Många gånger när jag har kommit till ett problemparti
gav jag upp eller orkade inte fokusera i tillräcklig utsträckning. Många gånger berodde detta
nog ett på dåligt tålamod och kanske även lathet (det gick snabbare att fråga någon om hjälp)
men också av den orsaken att jag själv var rädd för att misslyckas. Detta resulterade i sin tur att
jag ofta, istället för att spela på de svåra delarna, spelade på de delar som redan klingade bra
och som jag redan kunde. Till viss del kan detta förklara varför min instudering av olika stycken
har tagit så lång tid, speciellt under mina två första år vid musikhögskolan.
Jag kom även på mig själv att tänka, jag gör det här om en stund eller jag kommer på en
fingersättning nästa gång jag övar, när jag mötte på problem i instuderingsfasen av olika
stycken. Min villighet och problemlösning var inte tillräckligt utvecklad och många gånger
löste jag därför problemen med att ta hjälp av andra.
Utifrån reflektionen över min egen övning fann jag ut att följande viktiga egenskaper krävs för
att kunna vara sin egen lärare::
-

Nyfikenhet – att ständigt testa sig fram och vilja lära sig mer.

-

Tålamod – att förstå att svåra saker kommer ta tid att lära sig.

-

Envishet – att orka fortsätta fastän saker är svåra och komplicerade och inte funkar
direkt.

-

Självdisciplin – att arbeta målmedvetet och strukturerat.

-

Arbeta metodiskt och kontinuerligt – hitta det sätt man lär sig bäst på och lita på
processen. Arbeta framförallt fortlöpande.

-

Självmedvetenhet – veta till exempel vilka svaga/starka sidor man besitter och hur man
själv bäst arbetar.

-

Ärlighet mot sig själv – att våga inse sina egna brister och vara ärlig med sig själv.

-

Lösningsinriktad – att försöka hitta lösningar på de problem som uppkommer.
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4.1.1. Utveckling i övandet
En utveckling jag under detta år har lagt märke till, är att min notläsningsförmåga blivit både
snabbare och säkrare, vilket jag flera gånger kommenterat i loggboken.
En sak jag märkt sedan jag började tredje kandidatåret är att min
notläsning förbättras avsevärt, vilket resulterat i gissningsvis en
ökningen med 50% repertoar om man jämför med de två tidigare åren.
Styckena läser jag snabbare igenom än förut även om inlärningsfasen
till att kunna ett stycke riktigt bra har blivit längre och att utantillmemoreringen inte går lika lätt som förut. (Loggbok, 2019-01-24)

Jag hade misstankar om att denna fördröjning av utantill-inlärningen kunde bero på att jag under
det tredje kandidatåret arbetat med att instudera flera verk parallellt med varandra och att det
kanske var därför som det inte var lika lätt att lära sig stycken utantill. Jag blev också varse om
vilken viktig roll muskelminnet för utantill-spelande och upptäckte under en konsert, där jag
fick en black-out, fick jag upp ögonen hur skört detta är. Jag beslöt mig därför att hitta
memoreringstekniker och inte enbart förlita mig på muskelminnet.
Vid en diskussion med Mats Widlund, förklarade han att fördröjningen också kunde bero på att
jag fått en ökad medvetenhet för notbilden och tolkningen av styckena som jag spelade. Han
menade därför att det tog längre tid för hjärnan att processa, då den fick arbeta med mer detaljer
och informationhantering än tidigare.

4.2.

Nya övningsmetoder och tankar kring övning och musicerande

Efter litteraturstudierna och seminarierna med Widlund fann jag en ny övningsmetod,
”Permission to fail leads to success” som jag snart ska berätta mer om. Men framförallt fick jag
nya tankar om övning och musik. Även dessa berättar jag mer om i detta kapitel.
”Permission to fail leads to success” (Green & Gallwey, 1987 s. 46)
Green ger på sidan 46 i The inner game of music ett exempel där Mary-Helen, som spelade
cello, hade haft stora svårigheter i ett parti med många snabba byten. Hon spelade inte i närheten
av sin egentliga förmåga. Green bad henne då att under följande lektion med de andra
studenterna, visa för klassen hur hon missade greppen. Till allas förvåning misslyckades hon
inte utan klarade istället av växlingarna ”med lätthet och säkerhet” och efter tre-fyra gånger
blev Mary- Helen själv frustrerad och utbrast:
This isn’t just fair. When I try to succeed, I fail. When I’m given
permission to fail, I succeed! Even when I try to fail, I can’t do that
either. It seems that if I try at all, it just dosen’t work. What’s going on
here, anyway? (Green & Gallwey, 1987 s. 46)

Green förklarade fenomenet på följande vis. Genom att Mary-Helen gav sig själv tillåtelse att
misslyckas, slutade hon försöka vilket ledde till att den spänning som hindrade hennes
utförande släppte.
Jag testade denna ”övningsmetod” i Black Earth och framförallt i Allegro assai – Drammatico
delen då jag ofta snubblade med fingrarna och fick spänningar i armarna när jag försökte ta upp
tempot i denna del. Liksom Mary-Helen blev jag förvånad över hur bra denna ”sluta försökametod” faktiskt fungerade.
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En annan övningsmetod som jag tidigare har använt mig av, men som jag emellanåt missat att
använda, var att förenkla notbilden till ackord istället för att öva så som det stod noterat i
noterna. På så vis har jag snabbare och effektivare lärt in de olika mönstren eller greppen i
muskelminnet. Samtidigt så har mitt huvud också lättare hängt med på vad fingrarna sysslat
med, i och med att det har funnits små pauser för eftertanke, när jag har jag spelat fler toner
tillsammans. Därför har denna övningsmetod varit användbar när jag har behövt att fokusera
på harmonikuppbyggnaden och resultatet har också blivit mindre felspelade toner eftersom att
huvudet hängt med bättre. Övningen skapar alltså bättre förutsättningar för att i
konsertsituationer ge ett korrekt utförande av tonerna.
I Allegro Barbaro kunde jag använda ”ackord övningsmetoden” i takterna 121-127. De var
speciellt svåra att memorera, i och med de många tillfälliga förtecknen.

Här är ett notuttrag från takt 121-127 i Allegro Barbaro.

Genom att spela högerhanden som ackord gick det lättare att memorera ackordgreppen.

När Helge och jag diskuterade våra lektioner i början av det tredje året, bad jag honom att han
istället för att direkt säga vad jag gjorde fel, skulle instruera mig genom visa i noterna.
Exempelvis i det här partiet är det något som du borde ändra på och peka på ett visst ställe.
Jag ville att han skulle säga om det var något jag behövde ändra, men utan att berätta vad eller
var. Min tanke med detta var att det förhoppningsvis skulle leda till en större medvetenhet om
det jag spelade och hur jag spelade det. Jag fann senare ut i The inner game of music att en
lärare vid namn Professor Leighton Conkling också hade använt ett liknande undervisningssätt.
Instead of marking the bowings, the fingerings and the phrasing and telling
them exactly how he wants them to play, he invites them to experiment with a
variety of different fingerings. His students sometimes play a piece with three,
four different bowings and the decide with him which one allows the music to
come through most clearly. (Green & Gallwey, 1987 s.148)

Mats Widlund berättade under sin masterclass och ett av seminarierna följande.”För att få
samma anslag eller ljud krävs det att man använder samma rörelse” I stycket Jeux d’eau av
Maurice Ravel, som jag då spelade för honom, gick vi därför igenom vilka rörelser jag använde
och vilka rörelser jag behövde öva upp i armar och händer. Han berättade att man skulle göra
teknikövningar, helt utan musikaliskt innehåll. För att på så vis öva upp rörelserna som behövs
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och därmed automatisera dem. Som exempel gav han bland annat en övning av Brahms. Här är
hans uttalande från den inspelning jag gjorde av ett av hans seminarier.
Allt man gör för att producera ett ljud gör man ju i form av en fysisk rörelse,
nånting man gör med sin kropp. Därför tycker jag man skall lära sig vad är det
man gör som motsvarar att det låter på ett visst sätt. Vad behöver jag använda
för någonting och vad kan jag eliminera som stör det här. Därför är det väldigt
bra med övningar och etyder som innehåller 0% musik så man kan koncentrera
sig enbart på den fysiska verksamheten och automatisera den, för så fort man
börjar blanda in uttryck, espressivo, känslor och sånt har man en affekt på sin
övning. Man måste alltså lära sig hur dom här rörelserna fungerar och sen när
man börjar instudera sina stycken och studera musiken måste man från början
istället utgå från en idé om hur det skall låta. (Widlund, 2019)

Jag fick genom Widlund en ökad förståelse över hur komplext musicerande faktiskt är och hur
fantastisk hjärnan är som kan ta emot så många sinnesförnimmelser samtidigt. Till exempel
berättade Widlund att handens centrum i hjärnan är större än språkets, vilket ju låter helt
otroligt. Han berätta följande om vad som händer när man spelar/övar piano.
Man vet att det inte finns någon aktivitet egentligen som människan kan göra
som får hjärnan att arbeta så hårt som att spela piano. Inte bara de att handens
muskler är igång utan man har alla sina sinnen igång också. Man har känseln,
synen, hörseln och det emotionella – genom alla känslor. Man har också det
att man lyssnar i nutid på vad man gör samtidigt som man har ett minne av vad
man nyss gjorde och man är hela tiden tvungen att planera varenda rörelse och
varenda grej man gör i förhållande till det som sker. Händer det på ett visst sätt
så kompenserar man på ett annat. Hjärnan är alltså igång som ett kärnkraftverk
när man spelar piano. (Widlund, 2019)

4.3.

Problem och ett nytt ställningstagande

I början hade jag en tanke om att läsa litteraturen före jag påbörjade instuderingen av styckena
för att då kanske upptäcka nya övningsmetoder jag skulle kunna använda mig av. Jag märkte
snabbt att jag ändå inte skulle hinna läsa allt och beslöt därför att göra båda sakerna parallellt.
Jag visste att jag behövde ha god tid för inövningen av styckena.
Till en början kändes det mycket trögt när jag läste noterna. Jag kände mig utelämnad när jag
plötsligt skulle stå på egna ben, utan tillgång till Helge och hans kunskaper. Detta var en ny
situation för mig. Det hela komplicerades av att jag dessutom drabbades av prestationsångest.
Jag ville lyckas med att genomföra instuderingen helt själv samtidigt som jag var rädd för att
misslyckas totalt med att lära mig styckena på egen hand. Eftersom jag gjorde analysen av mitt
övande först under vintermånaderna hade jag vid denna tidpunkt inte heller insett och förstått
mitt ”skjuta upp problem-beteende” som jag berättade om i kapitlet 4.1. Reflektion och
beskrivning av mitt övande innan arbetet. Allt detta gjorde att jag inte kom igång lika bra som
jag hade tänkt och saken blev heller inte bättre när ett nytt ställningstagande dök upp för mig
och min handledare i oktober.
4.3.1. Planen ändras
Min handledare hade nämligen börjat tvivla på om de stycken jag valt faktiskt var de mest
optimala och om jag istället borde använt stycken som var helt nya och okända för mig. Jag
hade ju nämligen hört styckena spelas ett fåtal gånger tidigare. Samtidigt tyckte jag själv att
den lilla lyssning jag hade gjort inte kunde ha påverkat mig så mycket eftersom det var över ett
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år sedan jag senast hade hört dem spelas. Min handledare var ändå bekymrad om
genomlyssningarna ändå räckt till att färga min tolkning och vi funderade tillsammans om
resultatet skulle bli mer självständigt om jag istället använde för mig helt okända verk.
Efter mötet kände jag mig osäker på hur jag skulle gå vidare, men beslöt efter funderande, att
lite motvilligt byta stycken till Franz Liszts Paganini etyd nr.6 och Edvard Griegs Pièces
Lyriques, op.47 nr.3 Mélodie. Följderna av bytet blev emellertid inte så lyckat.
Det som hände var att inlärningen tog tvärstopp. Jag körde fast ordentligt och motivationen
försvann helt. Det var ingen trevlig upplevelse, men i efterhand var det intressant att tänka
tillbaka på vad som egentligen hände och varför jag reagerade så som jag gjorde. Varför kom
jag inte igång med instuderingen och varför körde jag fast?
4.3.2. Problem
Det var förstås en stor omställning att mitt i allt byta till nya stycken när jag sedan våren i tvåan,
om inte tidigare, hade haft planer på att lära mig Bartóks, Sæveruds och Says stycken. Stycken
som jag dessutom gärna ville utöka min repertoar med.
Den största mentala blockeringen som uppkom var när jag såg notbilden av Paganini-etyden.
Det var en liknande känsla som den jag fick när jag först såg Black Earths två första sidor (men
med Black Earth kände jag ändå till litegrann om vad jag gav mig in på).
För mig har notläsning alltid varit ett svårt område och jag har aldrig varit en särskilt snabb
notläsare. På musikhögskolan hade jag året innan tampats med ett annat stycke av Liszt,
nämligen Mephisto Waltz no.1. Stycket tog mig cirka ett år att bemästra.
Även om Mephisto Waltz var mycket längre (24 sidor jämförelsevis med Paganini-etydens 10)
var jag rädd att instuderingen skulle ta alldeles för lång tid och att jag på så vis inte skulle hinna
lära mig stycket i tid och därmed misslyckas med mitt examensarbete. Att enbart från notbilden
bedöma svårighetsgraden på Paganini-etyden upplevde jag som väldigt svårt, och jag saknade
mer än någonsin att få lyssna på verket innan jag började instuderingen. Detta bekräftade dock
den misstanke jag tidigare haft om mig själv. Hur viktigt det faktiskt är för mig att få lyssna på
styckena jag spelar och hur mycket information jag hämtar eller snappar upp, enbart genom att
lyssna på dem.
4.3.3. Lyssningens betydelse
Vad är det gå jag lär mig via lyssning och varför är den så viktig för mig? Redan som ung
tillämpade jag lyssning som en inlärningsmetod. Till saken hör att jag var auditiv i min
inlärning även i skolan, alltså på låg- och högstadiet samt gymnasiet. Lyssning på stycken har
alltid kompletterat min notläsning och som tidigare nämnt har jag genom att lyssna kunnat
skapa en referens att utgå ifrån när jag instuderat och interpreterat. Jag har också haft lättare att
bedöma svårighetsgraden på ett stycke efter att först fått lyssna till det.
Lyssningen har utvecklat mitt gehör och genom att lyssnat till de stycken som jag har spelat så
har jag kunnat lita på att de toner jag spelat varit rätt, eftersom jag redan känt till hur det skall
låta. Rätt ofta har det ändå hänt att jag läst någon ton fel och då har den effektivaste metoden
varit att höra igenom verket för att upptäcka eventuella feltoner.
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En liknande sitution är när en ton har låtit konstigt även om jagvarit säker på att jag har spelat
som det stått i noterna. Genom att då lyssna om andra spelar samma toner, har jag kunnat lista
ut om det varit felnoterat/tryckfel i noterna eller endast varit fråga om en spännande harmonik.
Under ett av seminarierna berättade Widlund en intressant sak om lyssning. Lyssnar man till
ett stycke man övat mycket på övar nämligen hjärnan på ett liknande sätt som om man själv
satt vid pianot och spelade. Därför var lyssning en stark rekommendation av honom att tillämpa
om man inte hade möjlighet att öva med instrument. Detta fenomen berättade Widlund att
Fredrik Ullén, en ledande svensk konsertpianist och neurolog hade upptäckt. Såhär berättade
Widlund om detta.
Han (Ullén) har kunnat konstatera att när man lyssnar till ett pianostycke man
kan väldigt bra, så är alla centran i hjärnan igång även om man inte själv spelar
– men precis som om man själv spelade. Lyssnar man däremot på ett svårt
pianostycke man inte kan spela, då händer ingenting. Men lyssnar man på
något som man kan spela, då sätter allting igång. (Widlund, 2019)

Efter fyra veckor av fruktlös övning på Paganini-etyden gav jag upp och beslöt mig för att
återgå till min ursprungsplan med Bartóks, Sæveruds och Says stycken. Av den information du
har fått om hur viktigt lyssning är för mig så förstår du säkert att jag många gånger blev
frustrerad när jag satt och övade på de tre styckena, även om jag någorlunda kände till hur de
lät. Jag visste ju att en genomlyssning kunde ha hjälpt mig på många vis, men jag ville också
prova på att utmana mig själv och beslöt mig för att vara stenhård och att inte ge upp och lyssna
på verken förrän jag hade spelat in min egen instudering av dem.

4.4.

Inlärningsprocessen av styckena

4.4.1. Allegro Barbaro
Vid instuderingen av Allegro Barbaro valde jag att först reda ut och skriva in antalet gånger
som det i händerna växlande fiss-mollackordet återkom på de olika ställena i stycket, eftersom
detta varierade. Jag skrev in med siffror och fick fram följande mängd, 8, 8+8, 10, 10 , 6,
8+8+10, 8+8. Jag valde att ställa upp dem på detta sätt för att jag lättare skulle kunna orientera
mig i takterna.
Överlag kändes de tre första sidorna relativt enkla att lära in bortsett från takterna 16 och 27-33
som jag ofta spelade fel på. Takterna 58-61, 67-70, 76-79 och 84-87 var också svåra att få in i
muskelminnet eftersom de liknade varandra men var olika. I min inspelade version kan du höra
att de inte flyter på så bra som de borde.
När jag kom fram till ”B-delen” i slutet på sida tre stötte jag ändå på det mest problematiska
stället i stycket. Det hände samma sak som i Paganini-etyden. Jag körde fast och inlärningen
avtog. I efterhand, när jag väl tagit mig samman, insåg jag dessutom att det egentligen inte var
så svårspelat som jag hade trott och då kände jag mig verkligen dum. Två sidor ska inte ta flera
veckor att lära sig, men så blev det i detta fall, eftersom jag prioriterade andra stycken och
partier, innan jag någon enstaka gång försökte mig på ”B-delen”. Det som jag tror förvirrade
mig var harmoniken, vilket gjorde att jag aldrig fullt kunde lita på att jag faktiskt spelade rätt
toner. Detta var ett typiskt sådant ställe som troligtvis kunde gått flera gånger snabbare bara jag
hade fått höra hur det skulle spelas. Lyssnar du på min inspelning kommer du att märka att ”Bdelen” sitter sämst och att tempot sjunker under dessa två sidor, vilket förstås beror på att jag
övat minst på detta parti.
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Om jag i efterhand kunde göra om instuderingen skulle jag istället ha börjat med ”B-delen” och
problemtakterna jag nämnde tidigare. Jag skulle också börja med att spela var hand för sig, för
att bättre förstå harmoniken och vad som sker i händerna.
Även tolkningsmässigt hade stycket sina utmaningar. Hur spelar man både barbariskt i
fortissimo med starka sforzandon, betecknade som sff, men ändå så att det inte låter styggt eller
fult? Hur mycket pedal kunde jag använda? När jag satt vid pianot var det svårt att veta när
klangen blev för grötig, eftersom det låter olika nära flygeln och längre bort i konsertsalen. Jag
beslöt ändå att lita på min egen intuition gällande både pedaliseringen och forteklangen
eftersom jag inte hade något annat att utgå ifrån. I länken nedan spelar jag Allegro Barbaro när
jag själv hade tolkat stycket enbart utgående ifrån anvisningarna i noterna. Stycket var var ännu
långt ifrån konsertklart,men man börjar ändå få en liten förståelse av hur jag vill att stycket skall
låta.
Allegro Barbaro (version ett) efter min egen inövning och interpretering
4.4.2. Kjempevise-slåtten
Kjempevise-slåtten kändes som det lättaste av de tre styckena att lära in eftersom den inte
innehöll knepiga rytmer eller en harmonik som jag inte var van vid. Även om det var länge
sedan jag hade hört styckena upplevde jag att det var Kjempevisan som jag bäst kom ihåg.
Något som ytterligare underlättade instuderingen var att Kjempevisen enbart bestod av fyra
sidor i jämförelse med Allegro Barbaros sex och Black Earths åtta sidor. Därför gick det
snabbare att få en översikt av stycket och rent tidsmässigt hann jag med att spela igenom
Kjempevisan fler gånger än de två andra styckena. Redan från starten märkte jag att jag lättast
fick flow i Kjempevisen och det gjorde att jag blev inspirerad att fortsätta öva.
Stycket var dock inte helt problemfritt utan det fanns några takter som ständigt vållade
svårigheter för mig. Bland annat var det takt 38-39 där högerhandens fingersättning var svår att
få till och det gick faktiskt så långt att jag här behövde ta hjälp av Helge.
Några andra problemtakter var 49-51 där svårigheten låg i att högerhanden liksom försvann i
vänsterhandens ackompanjerande och att melodin inte kom fram. Senare hos Helge märkte vi
att jag omedvetet höll kvar högerhandens fjärdedelsstämma (alltså utan att lyfta tonerna i
pauserna) och att sopranstämman kom fram tydligare när jag istället spelade med de noterade
pauserna. Detta ledde i sin tur till att partiet klingade bättre.
Takterna 93-95 var svåra att lära och att memorera högerhandens ackord. Det tog en stund innan
muskelminnet hade vant sig och rörelserna kunde automatiseras. Takterna 100-108 på sista
sidan var kanske de svåraste i hela Kjempevise-slåtten. Besväret låg i att högerhanden byter
ackord på nästan varje åttondel medan vänsterhanden också blir mer rörlig än tidigare. Att
stället skall spelas i fortississimo gör inte saken lättare.
Min version av Kjempevise-slåtten var vid tidpunkten för inspelningen inte heller konsertklar.
Däremot upplevde jag att den var mest färdig av de tre styckena efter att ha arbetat på egen
hand.
Kjempevise-slåtten (version ett) efter min egen inövning och interpretering
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4.4.2.1.

Fingersättningar

Till en början hade jag inte planlagt hur sträng jag skulle vara med att inte ta hjälp av Helge
under min egen instuderingsperiod. Därför hann jag med att på Kjempevise-slåtten (under
kaoset med det nya ställningstagandet) få hjälp med några fingersättningar innan jag bestämde
mig för att i fortsättningen göra allt på egen hand och tvinga mig lösa alla sådana problem själv.
Samtidigt var det inte bortkastat att fråga Helge om hjälp, eftersom jag denna gång först hade
provatn att göra egna fingersättningar och därefter bli rättad av Helge. Jag har gjort så även
tidigare, men nu frågade jag varför han valde att fingersätta så som han gjorde, eller varför han
inte tyckte om mina fingersättningar. Jag insåg bland annat att:
-

Det första man bör hålla koll på när man fingersätter är att handpositionen är
ergonomisk för handen. Eftersom musiker har långa arbetsliv framför sig kan
oergonomiska fingersättningar i längden vara skadliga. Faktum är också att
ergonomiska fingersättningar oftast klingar bättre än de obekväma. Viktigt är att man
så ofta som möjligt försöker få handen att vila i en lös och naturlig position och att man
försöker undvika spänningar så långt det går.

-

”säkra fingrar” är något som Helge ofta har pratat om. Med säkra fingrar menar han att
det är bättre att använda de starka fingrarna (tumme, pekfinger och långfinger) än ringoch lillfingret . Detta varierar förstås från situation till situation.

Att bli duktig på att hitta smarta fingersättningar är något som fascinerat mig. Det är också
något som vållat problem för mig i övningsrummet och som ibland gjort att jag inte har kunnat
ta mig vidare på egen hand i inlärningen. Därför valde jag att googla för att se om jag skulle
kunna finna några bra regler att förhålla mig till men också för att kunna bli mer självständig.
Jag fann Albert Frantzs7 blogg key-notes.com där han i ett inlägg behandlade fingersättning:
-

Utgå alltid från din egen hand, bara för att det något är spelbart för en person behöver
det inte vara det för nästa – allas händer är olika, men en naturlig fingersättning brukar
låta bäst. Slutligen bör målet vara att hitta den fingersättning som ger det finaste och
effektivaste ljudet.

-

Den mest naturliga handpositionen är att använda tummen och lillfingret till de vita
tangenterna medan pek-, lång och ringfinger spelar på de svarta tangenterna. (Jag
använder ändå många gånger lillfingret, och till viss del även tummen, på de svarta
tangenterna. Framförallt när jag spelar i oktaver).

Händernas naturliga position fördelat över klaviaturen

7

Använd de fingersättningar som hör till skalorna – om skalor förekommer i stycket.

Albert Frantz påbörjade sina pianostudier först som 17-åring, men har trots det nått framgångar ibland annat
lokala och nationella pianotävlingar. Frantz är signad av skivbolaget Gramola och är en Bösendorfer artist. Han
är också en ofta förekommande föreläsare vid plattformen TEDx.
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-

Utgå från de fingersättningar som hör till arpeggion och ackordens olika inventioner –
om sådana finns i stycket.

-

Gör en symmetrisk fingersättning när händerna rör sig i motsatt riktning (och det inte
är fråga om en skala), exempelvis kan man fingersätta så att tummarna sammanfaller
med varandra.

-

Använd samma fingersättning för återkommande motiv. Ibland kan fingersättningen bli
något obekväm om motivet återkommer i en ny tonart, men samtidigt kan det vara till
stor hjälp för memoreringen att ändå behålla samma fingersättning.

-

”Fem fingrar – fem färger”. Chopin hade en tanke om att varje finger hade sin egen
klangfärg. I vissa fall kan ibland en ineffektiv fingersättning ge ett mer uttrycksfullt
sound, även om man oftast fingersätter för att uppnå effektivitet och lätthet.

-

Skriv alltid ned dina fingersättningar och var konsekvent med dina fingersättningar.

(Frantz, u.å, bearb. och övers. av Sjöholm, 2019)
Helge har många gånger poängterat vikten av att behålla samma fingersättning om ett motiv
upprepas fast i olika tonarter. Personligen har jag haft regeln om att alltid skriva ned
fingersättningarna som en viktig del i mitt fingersättningsarbete eftersom jag vet hur svårt det
kan vara att ändra på en fingersättning som satt sig i musikelminnet. Därför försöker jag vara
konsekvent när jag väl har funnit en fungerande fingersättning.
I Kjempevise-slåtten blev det till sist inte så många fingersättningar jag och Helge behövde
ändra på och på de ställen där vi bytte fingersättning berodde det först och främst på att tydligare
få fram en accent eller få större säkerhet genom ”säkra fingrar”. Jag var nöjd över att det endast
var ett ställe som Helge tyckte att jag hade valt en fingersättning som inte var helt gynnsam, ur
ergonomisk synpunkt.
4.4.3. Black Earth
I loggboken var det första jag skrev om Black Earth ”Jösses, hur skall jag läsa den här notbilden!
Speciellt de två första sidorna där det finns så många dynamiska beteckningar, men också
accelerandon, ritardandon, crescendon och diminuendon” (Loggbok, 2018-09-20)
När jag bläddrade sida blev jag inte heller lugnare eftersom jag då möttes av trioler, kvintoler
och septoler i vänsterhanden samtidigt som högerhanden hade andra knepiga rytmer. I stycket
förekom det för mig nya taktarter som exempelvis 6/16 + 6/16 + 6/16 något jag aldrig mött förut.
Därmed förstod jag att detta stycke skulle bli en stor utmaning, samtidigt som jag också hade
flera saker att se fram emot som exempelvis att använda extended techniques för första gången.
Jag beslöt mig för att vänta med de två första sidorna och att först lägga fokus på den lugna
Largo doloroso och jazziga Allegro assai – Drammatico delen. Något av det första jag gjorde
i dessa delar var att dra ett lodrätt streck vid varje fjärdedel i takterna, för att inte tappa bort mig
i rytmerna, eftersom vänsterhanden dessutom var lite märkligt noterad.
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Det var inte alldeles enkelt att läsa ut rytmerna och jag fick lov att ta en hand i taget för att
sedan metodiskt bygga ihop rytmerna takt för takt. Även om jag försökte göra mitt bästa märkte
jag att jag på flera ställen tog mig viss tolkningsfrihet och gissade hur det skulle vara. Jag blev
lite orolig för detta och frågade Helge i bifarten om jag totalt gjort bort mig genom att inte vara
helt rytmisk men fick som svar ”det är ju inte fråga om Mozart”. Han tyckte därför att jag skulle
fortsätta och att vi i efterhand kunde ändra om det var något som inte alls stämde överens med
noterna.
Efter ett tag började jag även försöka mig på de två första sidorna av Black Earth, delen som är
karaktärsbeskriven Lento (Quasi improvvisazione). Förutom att den var välnoterad så möttes
jag av ett nytt problem när jag skulle spela in stycket och för första gången spela på ”Aulans
flygel”8. Problemet var hur jag skulle orientera mig bland alla strängar och dämpa de jag spelade
på. Eftersom jag mest hade övat på en Yamaha-flygel i övningskorridoren hade jag blivit van
med den flygelns gjutjärnsform. Nu plötsligt såg det helt annorlunda ut då det i Steinwayflygeln var det en annan form på ramen. Min lösning blev att klistra små lappar på de strängar
jag behövde ha som utgångspunkt för att hitta rätt strängar, dock var det lite jobbigt att spela in
sig själv efter att inte ha helt hunnit lära mig var jag hade alla strängar. Därför låter också den
första Lento (Quasi improvvisazione) delen lite osäker i min inspelning.

Här ser man skillnaden mellan de olika gjutjärnsramarna. På vänster
sida står den övningsrums Yamaha-flygel jag övat på och till höger är
Aulans Steinway-flygel där jag gjorde min inspelning.

För att ”hitta” i flygeln använde jag små lappar som jag klistrade på de
strängar jag behövde som utgångspunkt.

8

En Steinway-flygel av modellen D-274.
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Att hitta ett snyggt dämpningsljud med handen var inte heller helt lätt. Ganska snart upptäckte
jag att det klingade bättre om jag inte tryckte för hårt på strängarna, även om det då uppstod ett
ganska häftigt sound. Tyvärr var detta lite falskare och jag föredrog att det hellre klingade rent.
Black Earth (version 1) efter min egen inövning och interpretering

4.5.

Genomlyssning av andras interpretationer

Efter min egen instuderingsprocess var det nu äntligen dax att få höra hur andra pianister spelat
och interpreterat styckena. Men för att inte överösas med olika versioner valde jag att fördjupa
mig i tre olika inspelningar för varje verk.
4.5.1. Allegro Barbaro
Béla Bartóks tolkning av Allegro Barbaro
Det fanns en inspelning där Bartók själv spelar Allegro Barbaro och jag valde självklart att
lyssna på den så att jag kunde höra hur kompositörens själv tolkat sitt stycke. Det var både
spännande och annorlunda att höra kompositören själv spela, vilket ju hör till ovanligheterna i
den klassiska musiken eftersom fonografen lanserades först 1877 och då möjliggjorde
ljudupptagningar.
Bartók spelade ganska mycket fortare i sin tolkning och gjorde även mer agogiska dragningar.
Jag hade trott att Bartóks musik skulle spelas väldigt metronomiskt-rytmiskt men tydligen var
det okej att ta ut svängarna, på samma sätt som i romantisk musik.
Martin Kasíks tolkning av Allegro Barbaro
Kasíks version var också snabb men inte lika tung som Bartóks utan lite mer lekfull och retsam.
Kasík gjorde många agogiska dragningar och jag tyckte det var en väl genomtänkt version som
tilltalade mig mycket. Framförallt att stycket inte behövde spelas så tungt eller barbariskt.
Kasíks version var en av de första som dök upp när jag sökte efter Allegro Barbaro på Spotify
och väckte med sin avvikande tolkning mitt intresse.
Zoltán Kocsis tolkning av Allegro Barbaro
Kocsis version av Allegro Barbaro var också snabbare och var liksom Bartóks tolkning ganska
hård och hänsynslös. Kocsis version valde jag då han har spelat in Bartóks musik vid ett flertal
tillfällen. Av de tre pianisterna var han den som spelade mest rakt, alltså utan större agogiska
rörelser – dragningar och fraserande med pulsen. Hans version var ganska torr i klangen då han
inte användepedalen i någon större utsträckning.
4.5.2. Kjempevise-slåtten
Håvard Gimses tolkning av Kjempevise-slåtten
Håvard Gimses version var den första inspelningen jag valde att lyssna på. Jag valde Gimse på
grund av att han har varit studiekamrat till min pianolärare. Därför tänkte jag att deras tolkningar
kanske skulle överensstämma med varandra ganska bra.
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Det första jag upptäckte när jag lyssnade på Gimses version, var att han generellt spelade i lite
långsammare tempo än vad jag hade gjort men att han i sin tur accelererade mer än mig i slutet
av stycket. Gimse använde också mindre pedal än jag, framförallt i början av verket, vilket
resulterade i ett torrare sound som på sitt sätt var effektfullt. Han gjorde också mer utav de
noterade pauserna och sforzandona vilket ledde till att melodin kom fram på ett nytt sätt.
Leif Ove Andsnes tolkning av Kjempevise-slåtten
Versionen som Leif Ove Andsnes spelat in på skiva motsvarade mer min egen tolkning än
Gimses gällande tempot. Även han spelade lite fortare än vad jag gjorde. Andsnes använde
liksom jag ganska mycket pedal i inledningen och fortsatte med det under hela stycket. Sæverud
har angett sempre con poco o. molto pedale som pedalbeskrivning vilket ger en ganska bred
tolkning på vad som gäller. Jag tyckte ändå om Andsnes version av Kjempevise-slåtten och
anledningen till att jag valde Andsnes, är att jag tidigare använt hans inspelningar som referens.
Jan Henrik Kaysers tolkning av Kjempevise-slåtten
Kaysers version var den som mest överensstämde med min egen tolkning. Minns jag rätt var
det faktiskt Kaysers version jag hittade, när jag den där gången för två och ett halvt år sedan
sökte runt bland Sæveruds musik på Spotify. Det var intressant att inse att den lilla
genomlyssningen ändå hade påverkat mig så pass mycket att vi valde näst intill identiskt tempo
och pedalanvändning.
Kayser gjorde i sin tolkning endast ett litet accelerando, genomgående, under hela stycket. Min
uppfattning är att det var ett sådant accelerando som Sæverud pratade om i intervjun. ”Det skall
vara ett litet accelerando hela vägen men vara så litet att det nästan inte märks”.
4.5.2.1.

Orkesterversionen av Kjempevise-slåtten

Orkesterversion av Kjempevise-slåtten
Helge brukar ibland säga ”tänk hur en orkester skulle ha spelat det” eller ”tänk hur det skulle
varit orkestrerat i en orkester”. Därför tänkte jag att jag kanske kunde finna inspiration och nya
idéer till min tolkning, om jag lyssnade på orkesterversionen. I och med NRK:s intervju hade
jag själv också hört Sæverud berätta om den och var därför intresserad av hur den lät, samt hur
den skiljde sig ifrån pianoversionen. Inledningen, som inte fanns i pianoversionen, var väldigt
mystiskt och lite skrämmande men passade väldigt bra till stycket eftersom den byggde upp till
Kjempevisan där pukorna kom med sitt omtalade ”bambambam-bam!”. Det är verkligen två
helt olika versioner av samma stycke och tack vare alla instrumenteringen fick stycket nya
dimensioner i orkesterversionen. Trumpeten, virveltrumman, cymbalerna, stråk och brasset
gjorde det verkligen till en riktigt kjempevisa!
4.5.3. Black Earth
Fazil Says tolkning av Black Earth
Jag hade haft dåligt samvete över att jag hade tagit mig friheter och inte följt noteringen till
punkt och pricka i Black Earth. Men behövde inte längre ha det efter att ha lyssnat till Says
egen version av sitt verk. Han improviserade fritt efter noterna men jag förstod också att det är
såhär han har tänkt sig Black Earth, fritt, mystiskt och storslaget. Jag tyckte om hans timing och
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hans version var också den som i sin helhet mest tilltalade mig av de tre versionerna jag lyssnade
på.
Can Çakmurs tolkning av Black Earth
Çakmur följde ganska exakt det som stod noterat i notutgåvan jag använde, även om han också
tog sig friheter här och var. I Lento (Quasi improvvisazione) delen kan man höra på ljudet att
han pressar strängarna hårdare än Fazil och därmed får det där mer metalliska ljudet jag tidigare
har berättat om. För egen del föredrog jag ändå Fazils sätt att pressa strängarna, eftersom det
enligt mig klingar bättre. Çakmur använde heller ingen pedal i början av Allegro assai –
Dramatico delen vilket jag tyckte klingade lite tråkigt jämförelsevis med min egen och Says
inspelning. Troligtvis blev den mindre fyllig på grund av att han inte fick med lika många
övertoner9 som oss, eftersom vi använde pedal. Däremot gillade jag hans vänsterhands
staccato-uppgång i 3:30 samt 3:34.
Robertas Lozinskis tolkning av Black Earth
Det fanns inga fler inspelningnar på Spotify av Black Earth än Says och Çakmurs, så därför
sökte jag på Youtube istället i hopp om att finna en tredje tolkning att lyssna på. Jag fick syn
på en video med Robertas Lozinskis och eftersom vi verkar vara jämngamla beslöt jag mig för
att välja den. Om jag tyckte att Fazil själv frångick noterna var det inget i jämförelse med vad
Lozinskis gjorde i denna version. Han hittade fullkomligt på en egen version av Black Earth
utifrån de angivna tonerna. Versionen var inte dålig bara mycket annorlunda. På sätt och vis
kändes Lozinskis tolkning mer ungdomlig än Says och Çakmurs och det tror jag berodde på att
han vågade göra en så annorlunda och egen version. Jag blev förbluffad över lättheten i hans
spel och att han verkade så fri och avspänd när han spelade.

4.6.

Instudering med pianolärare

Efter att ha bekantat mig med de olika versionerna av styckena tog jag med kompositionerna
till Helge så att vi tillsammans skulle kunna finslipa dem under några veckor. Efter att ha spelat
igenom styckena fick jag höra att jag hade gjort ett bra jobb, även om de inte var konsertklara.
Men också att det fanns några saker vi kunde ändra på. Interpreteringsprocessen tillsammans
med Helge var otroligt spännande och vårt arbetssätt liknade en masterclass där jag själv var
involverad i interpretationen.
Det var spännande att först ha övat styckena på egen hand och sedan ta med dem till Helge.
Bland annat förstod jag på detta vis bättre varför vissa saker blev mer logiska när vi ändrade
dem. Nya anvisningar kunde jag nu lättare och snabbare ta till mig eftersom jag redan kunde
styckena. Jag upplevde också att jag själv bättre kunde komma med förslag på hur vi kunde
tolka olika ställen eftersom jag hade de olika versionerna klingande i bakhuvudet och kunde
förklara och jämföra med hur andra pianister spelat dessa ställen. Jag kände mig därför mycket
mer involverad i interpretationsarbetet än tidigare. Nu var det inte enbart Helges tolkning utan
vår tolkning.
Helge uppmärksammade mig på att jag ibland missade information som stod angiven i noterna
och mycket av det som vi valde att ändra tolkningsmässigt stod redan inskrivet i notbilden.
9

Överton: den eller de toner som i samband med en spelad ton ljuder. Övertonerna följer samma mönster och
finns att beskåda i övertonsserien.
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Detta är något jag får arbeta vidare med i framtiden och försöka bli mer uppmärksam på,
eftersom all information som står noterad är utskriven av en anledning. Helge hjälpte mig
framförallt att bli mer uppmärksam och medveten om saker jag inte hade sett eller hört.
Ibland kan det vara svårt att höra hur allt klingar när man är inne i musiken och behöver fokusera
på att spela rätt toner. Då kan ett extra par öron i form av en lärares, hjälpa till att få veta hur
något lät. Jag upptäckte att alternativet till sådana ”öron” om man övar själv, kan vara att spela
in sig i övningsrummet eftersom man då direkt kan få feedback om hur något lät. Tyvärr är jag
inte flitig med att spela in och lyssna på mig själv i övningsrummet, men faktum är att jag tror
det skulle kunna hjälpa mig att lösa många tolkningsproblem om jag bara tog mig tid. Då skulle
jag kunna spela in olika versioner av specifika ställen och välja ut den version jag tycker bäst
om.
Tillsammans upplevde jag att vi fick styckena att tala på ett nytt sätt och de saker vi under
lektionerna valde ändra eller uppmärksamma, sammanförde jag i en lista för varje stycke som
du får ta del av nu.
4.6.1. Allegro Barbaro
-

Takt 1: Szforsatot mycket starkare, större övertygelse
Takt 7: Vila tungt på g-oktaven
Takt 34: Obs: Pesante! – spela tungt!
Takt 50: Behåll forteklangen och gör sedan diminuendo
Takt 60: Spela inte högerhandens oktaver med fingersättningen 5-4-5-4 utan istället
5-5-5-5
Takt 101: Spela lite lugnare (poco sostento) och spela sedan a tempo i takt 101-103. Gör
också likadant i takterna 105-107, 115-117 och 120-122
Takt 102, 106, 116 och 120: Gör snabbare och torrare förslag10 med kort påföljande 8del
Takt 127: Byt fingersättning
Takt 153: Gå ner ordentligt i tempot och accelerera sedan upp till a tempo i takt 157.
Gör likadant i takt 179-188
Takt 201- 208: Observera cresendot! Och sedan piano i takt 209
Takt 212: Gör mer sostenuto, alltså gå inte fram i tempot

Allegro Barbaro (version 2) efter lyssningsanalyser och interpretering med pianolärare
4.6.2. Kjempevise-slåtten
-

10

Takt 1: Bind upptakten med första 8-delen så att de bli legato emellan
Takt 2: Spela ettstrukna d:et starkare
Takt 2-3: Gör större skillnad mellan de bundna 8-delarna och de inte bundna 8-delarna
Takt 17-24: Spela melodin staccato och inte legato
Överlag: vänta med pedalen och använd den först vid takt 25. Framhäv då också den
kromatiska/nedåtgående stämman i högerhanden
Takt 38-39: Spela högerhandens stämmor staccato (jag band dem omedvetet)
Takt: 41-44: Betona synkoperna starkare i vänsterhanden, observera accenterna!

Förslag: en ton som kommer före huvudtonen, har t.ex. funktionen som ornament till den efterföljande tonen.
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-

Takt 70-75: Spela de utskrivna sfzortsatona starkare och betona andra fjärdedelen i alla
takter från 76 till 82
Takt 73 och 75: Gör återigen större skillnad mellan de bundna och de inte bunda 8delarna. Ta denna gång hjälp av pedalen.
Håll tempot och intensiteten i slutet av stycket men stressa inte heller på 16 och 8delarna i takt 108 fram till slutackordet
Gör ett litet uppehåll innan slutackordet

Kjempevise-slåtten (version 2) efter lyssningsanalyser och interpretering med pianolärare
4.6.3. Black Earth:
-

-

Helt från starten: Gör mer utav det noterade crescendot och tänk på att ha forteklang
samt crescendo på den, andra gången ackordet kommer på första raden. Stressa inte!
På s.6 i takt 4 gör mer utav crescendot och få sista h:et i vänsterhanden att höra ihop
med följande takt. Gå där sedan ned i den noterade subito piano dolce-klangen och
skapa en ny stämning. Väx försiktigt lite och gör igen ett diminuendo till nästa takt där
du sedan återigen gör ett crescendo.
I Allegro assai – Drammatico-delen kan du snabbt slå an ackorden i högerhanden och
sedan lyfta handen en bit från klaviaturen. Undvik att fastna nere i klangbottnen utan
lyft snabbt! → Det klingar bättre och ger ett tydligare sound.
Kontrollera vänsterhandens rytmer i takt 8-13 på s.7 och var säker på att du spelar
takterna fullt ut och inte kapar takten med en 16-del.
Gör förslagen kortare och få dem att de hör ihop med de efterföljande tonerna i
vänsterhanden i takt 6 och 8 på s.8

Vid masterclassen förklarade Widlund att jag i början av Black Earth även hade möjlighet att
få ett starkare sound volymmässigt om jag dämpade strängarna så nära strängkanten som
möjligt och inte några centimeter in på strängarna som jag tidigare hade gjort. Ljudet blev då
ännu tydligare och klarare eftersom strängarna på så vis vibrerade med sina fulla längd.
Black Earth (version 2) efter lyssningsanalyser och interpretering med pianolärare
4.6.4. Analys av de senare inspelningarna
Inspelningarna (version två) som jag spelade in efter att jag hade gjort de korta
lyssningsanalyserna av olika inspelningar samt arbetat med Helge tyckte jag överlag var bättre
än de tidigare inspelningarna. Bättre i den bemärkelsen att de var mera säkra, mer övertygande
i tolkningen och närmare det slutresultat jag hade arbetat mot. Det var ändå några ställen som
inte fungerade helt optimalt och som jag fortfarande behövde öva på för att få dem klara till
min examenskonsert. När jag lyssnade på dem upptäckte jag också att jag på några ställen kunde
göra mer och tydligare agogiska förändringar.
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5. Diskussion
Jag kan efter att ha genomfört detta arbete inte hävda mig ha funnit en absolut metod eller
arbetsprocess att följa för att bli min egen lärare. Det är ett förlopp som sträcker sig över många
år för att nå full förståelse. Dock har arbetetssättet för att uppnå mitt mål blivit tydligare för var
dag genom de erfarenheter och insikter jag samlat på mig under denna process.
Min egen pedagogiska förmåga är ännu inte på den nivå jag önskar, men jag uppfattar mig själv
som både klokare och mer utvecklad än för ett år sedan, i början av arbetet att utforska min inre
lärare. Idag är jag även övertygad om att jag en dag faktiskt kommer kunna kalla mig själv min
egen lärare.
För att bli en duktig instruktör till sig själv krävs ett kunnande inom många olika områden i
musiken. Bland annat behöver jag känna till gällande uppförandepraxisregler till de stycken jag
spelar men också exempelvis kunskap om övningsstrategier och -metoder samt
fingersättningskunskap.
Genom arbetet fick jag utforska min egen inlärning och hur jag klarade att lära mig
pianostycken på egen hand. Jag upptäckte att min inlärningsprocess inte skiljde sig avsevärt
från min pianolärares tillvägagångssätt men insåg också en del brister i min övning och
interpretation.

5.1.

För att bli sin egen lärare

Jag har insett att jag för att bättre kunna vara min lärare behöver börja planera min övning. Dels
måste jag skapa en plan att följa under dagen över vilka stycken och avsnitt jag skall öva, men
också en plan för hur interpretationsarbetet skall se ut och utforma min övning därefter. Det
viktigaste upptäckten var hur stor roll som min egen medvetenhet spelar. Att bli ärlig och förstå
mina svaga och starka sidor, har gett mig en förståelse över de problem jag haft och också till
viss del hur jag skall kunna lösa dessa.
Jag har även insett att jag på egen hand inte alltid tar till mig den angivna informationen i
noterna, och behöva öva på att uppmärksamma all information för att kunna skapa en god
interpretation. Eftersom notationer är den interpretation som kompositören själv gjort, borde ett
korrekt utförande av dessa stå som grund för min egen interpretation. Därför bör jag
fortsättningsvis inte lämna kompositörens anvisningar åt slumpen.
Arbetet har utvecklat mig inom följande områden:
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-

Noggranna genomlyssningar av andras tolkningar har utvecklat mitt sätt att lyssna och
upptäcka saker jag själv velat använda eller undvika i min tolkning.

-

Jag har fått ökade kunskaper om vad jag bör tänka på, ur ergonomisk-, klanglig- och
memoreringssynvinkel, när jag fingersätter.

-

Jag har lärt mig mer om mig själv som musiker och mitt egna musikaliska kunnande.

-

En utökad variation av inlärningsverktyg har gett mig nyfunnen självständighet i
instuderingsprocessen. Jag kan ta större ansvar över etapper i en konsertförberedelse,
exempelvis memorering och analys av notbilden.

-

Genom litteraturstudier och samtal med andra pianister har jag fått en bredare
uppfattning om vad det innebär att vara sin egen lärare. Egenskaper att utveckla vid
nästa instuderingstillfälle utan lärarhandledning är tålamod, lösningsorientering,
självdiciplin samt metodisk och kontinuerlig arbetsteknik.

-

Insikten att alla pianister - oberoende av spelteknisk nivå - ständigt kommer möta olika
former av problem och att jag därför inte kan låta deras utvecklingskurva ligga till grund
för min egen.

-

Örat är det yttesta redskapet i strävan efter att bli min egen lärare, eftersom det är via
hörseln jag reagerar när något låter konstigt eller fel - även om resten av kroppen också
är del i perceptionen av detta.

-

Jag har också fått bekräftat att lyssning är ett bra hjälpmedel att använda när jag kört
fast i min instudering eftersom det hjälpt mig med tolkningssvårigheter.

Nästa gång jag arbetar musikaliskt på egen hand kommer jag slopa begränsningen i att inte få
lyssna på verken i förväg. Att använda audiell perception för att lokalisera och bedöma svåra
passager är långt mer tidseffektivt än att leta efter problematik utan hörslen som tillgängligt
verktyg. Dock kommer nästa instudering gå snabbare än den här gången eftersom jag då
kommer ha ytterligare erfarenhet av självständigt arbete.
Jag uppskattade även arbetet med att göra en kort analys av styckenas uppbyggnad och form,
samt att studera deras historiska bakgrund. Detta ger en tydligare idé om interpretation, samt
presentation av musiken vid ett framtida konserttilfälle.
Arbetet har motiverat mig att ta ett större ansvar kring mitt eget interpretationsarbete och det
har gett mig större självrespekt som musiker.
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