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Abstrakt 

Syftet med detta arbete är att hitta kopplingar mellan en musikers personlighetsdrag och hur 
det visar sig i spelet, för att kunna medvetandegöra vad som hänger ihop, hur det visar sig, 
och vad man kan göra om man vill förbättra sitt spel för att nå det ultimata musikaliska 
resultatet. Under arbetets gång har jag med hjälp av loggbok, litteratur och tidigare lärares 
ord,  analyserat och reflekterat över ett antal olika egenskaper som visar sig i mitt spel och 
möjliga tillvägagångsätt för att genomföra de förbättringar som önskas. I diskussionen tar jag 
upp vad som kunnat vara möjligt, vilka svårigheter och val jag stött på som ändrat arbetets 
gång, och vilket resultat det gett mitt spel samt om/hur det har förändrats. Med detta blir det 
slutgiltiga syftet att dra lärdom av sig själv, och medvetet jobba upp olika verktyg för att 
kunna förbättra sitt spel, och med denna nyvunna kunskap sedan analysera hur man kan 
vägledas framåt mot att bli en så skicklig musiker som möjligt. Resultatet har blivit att jag 
genom medvetandegörandet av vissa sidor hos mig själv som visas i spelet, lättare har kunnat 
tygla vad som sker och varför och därmed hittat större trygghet i mitt spel. Det har även gett 
mig större trygghet i mig själv som människan bakom instrumentet och musiken. 
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Förord 

 

Detta arbete hade inte kunnat genomföras utan mina tidigare lärares otroliga engagemang i 
mig, både som person och musiker. Genom deras konstruktiva kritik, målmedvetna och 
erfarna pedagogik har jag hittat intresset att vilja utmana mig själv och fortsätta utvecklas hela 
tiden. Det är just denna önskan, om stora steg framåt, och strävan mot nya mål och nivåer, 
som varit stommen i detta arbete. En stor tacksamhet känner jag inför deras omtanke och 
inspiration som gjorde att jag valde att skriva om detta breda och komplexa område. Jag vill 
rikta ett innerligt tack till lärarna, utan vilka jag inte hade varit den jag är idag: Anders 
Wälimäki, Elena Power, Hyacinth Oetke, Anders Peterson och Ulla-Britt Sandlund. 
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Inledning med personlig bakgrund 

Jag skriver detta arbete för att det är av största vikt för mig att försöka reda ut något jag 
mycket länge tänkt på. Jag fick min konkreta musikaliska fostran så sent som på gymnasiet, 
men började redan långt innan det fundera på personen bakom instrumentet, och kämpade 
med många ideal som jag ville leva upp till. Jag vill med detta arbete försöka samla mina 
tankar och fördjupa mig mer i vad de var. Det har varit avlastande och betryggande att en del 
litteratur som jag läste för längesen och litteratur jag läst specifikt för detta arbete, visat att 
dessa tankar är av värde för kommande musiker. Det är ett nyttigt och berikande fenomen att 
människan, livet och musiken, kan hänga ihop och möjligtvis reflektera varandra, en 
reflektion som ska gå att synliggöra för sig själv och på så vis möjligtvis också för andra.  

När jag var i tonåren blev det, i och med de många skiftningar som vanligtvis sker då, som 
mest påtagligt för mig att koppla ihop mig själv med det jag gjorde. Hela den tiden präglades 
för mig av ett sökande. Detta var bra i den bemärkelsen att det blev starten till att börja tänka 
på vem jag vill vara som pianist, vad jag utstrålar och hur jag gör det. Det var här som 
kopplingen mellan mig som person och musiker blev viktig. Jag insåg att den jag är, eftersom 
det är jag som spelar, måste visas i mitt spel, kanske inte på alla plan, men vissa. En 
övertygelse började gro hos mig, och därmed ett sökande efter belägg för detta. Jag ville hitta 
beläggen hos stora, erfarna och etablerade musiker och pedagoger. Till min stora glädje tog 
nästan alla de böcker jag läste (Arthur Rubinsteins självbiografi, Yehudi Menuhins 
självbiografi och Heinrich Neuhaus bok om pianospel) upp dessa aspekter på ett eller annat 
vis och gav mig anledningar till att tro att en koppling måste existera när så stora musiker tar 
upp det. En dag kom jag över en bok av Daniel Barenboim som öppnade mina ögon för 
storheten i musicerandet och gav mig de kopplingar jag ville finna. Denna bok var Everything 
is connected - the power of music (2009). 

 

Själv har jag ett antal gånger stött på hinder som gjort det svårare för mig att bli en bättre 
musiker och spela så bra som jag vill. Jag vill lyfta vilka egenskaper hos mig det är som har 
gett upphov till detta, och jag vill hitta en lösning som gör att jag kan ta itu med dem. Det 
främsta målet med detta är att bli en så skicklig musiker som möjligt men också att att finna 
idéer som kan hjälpa andra utveckla sig själva genom min arbetsgång. Det kommer vara en 
stor utmaning, delvis för att det kommer vara en kombination av många komplexa faktorer, 
men också för att alla människor är olika och jag kan bara hoppas att mina sätt kan fungera 
som ledtrådar för andra att hitta sina egna vägar. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt arbete är att med utgångspunkten att musikern och människan hänger ihop 
medvetandegöra och analysera sambandet mellan personlighet och musicerande och 
bearbetningen av dem i övningsrummet och genom litteratur. 

Jag väljer att sammanställa mina  frågeställningar enligt följande: 

1. Vad behöver jag göra för att uppfylla musikens krav? 
2. Hur ska jag lösa det jag vill ändra på? 
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Metod och val av repertoar 

Det första jag gjorde var att sammanställa de gemensamma områden där mina lärare genom 
åren har arbetat med mig. Jag letade särskilt efter vilka av dem som stämde överens med de 
som jag själv upplevt, när jag övat eller något jag insett under eller efter konserter. Jag 
bläddrade igenom anteckningar från lektioner med mina tidigare lärare, funderade över dem, 
fanns problematiken kvar idag eller har det dykt upp nya saker jag vill bearbeta? Jag 
analyserade min övning, vilka moment som saknades i den samt läste litteratur om vad som 
krävs av oss musiker. När jag funderat klart, gjorde jag följande sammanställning för mig 
själv, över det som jag främst behöver tänka på och arbeta med i mitt spel och med mig själv:  

- Planering: Att, innan jag börjar spela, veta vad jag vill göra och under spelet ha en 
lagom framförhållning inför varje del som komma skall. För att kunna göra detta 
måste jag förstå formen och uppbyggnaden på musiken som ska hjälpa mig vara 
intellektuellt aktiv och hålla koncentrationen igenom hela verket. 
 

- Puls: Att kunna vila i pulsen som ett självständigt uttryck, och med ”vila i” menar jag 
att låta rytmerna flöda som de är noterade och i den tempoangivelse som står skrivet 
utan att låta personliga dragningar störa musiken. 
 

- Långa linjer och frasering: Att hitta verktyg, både mentalt och tekniskt, för att kunna 
hålla en fras så länge som den är noterad. Jag har ofta känt att jag styckar upp musiken 
i många små delar på grund av antingen tekniska hinder, eller mentala, som att inte 
kunna hålla koncentrationen. Detta har gjort att jag bygger upp en frustration eftersom 
jag då hindrar mig själv från att göra musiken rättvisa. 

I  processbeskrivningen kommer jag behandla ovanstående punkter, vad jag vill komma åt 
och hur jag ska göra det. Innan dess, vill jag presenterna vilken repertoar som jag kommer 
arbeta med: Jag kommer ha med ett verk av J.S. Bach Partita no. 1 i Bess-dur samt ett verk av 
kontrasterande natur, nämligen Maurice Ravels, Jeux d’eau. Dessa två verk skiljer sig åt och 
ger en större bredd för mitt arbete eftersom de tar upp kompletterande moment och 
svårigheter. Vad jag har gjort, insett, tänkt och reflekterat över med dessa verk har jag 
kontinuerligt dokumenterat i min loggbok. 

Jag har också gjort tre inspelningar vid tre olika stadier av arbetet. Första inspelningen gjordes 
i november, strax efter instuderingen när stycket ännu var färskt, andra gjordes i januari då det 
var mer genomarbetat och tredje gjordes april, då det var så genomarbetat som jag kunde. 
Dessa inspelningar har jag lyssnat till och analyserat, vardera en efter en, och antecknat vilka 
aspekter jag skulle vilja förbättra till nästa inspelning. På så vis kan jag få en bättre översikt 
över hur arbetet fortgår och se om det har blivit en märkbar skillnad eller inte samt jämföra 
hur det som låter skiljer sig från det jag tror mig göra. Första inspelningen innehåller endast 
Bach då det tog längre tid att studera in Ravel, som är med först på andra och tredje 
inspelningen. 
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Utöver min bearbetning av ovanstående repertoar, kommer jag att ta hjälp av och referera till 
Barenboims bok(2009). I den boken gör Barenboim många kopplingar till fenomen i livet och 
hos människan som efterliknar fenomen i musiken. Just därför har han varit en stor 
inspirationskälla för mig och ökat min övertygelse om vikten av att tänka i dessa banor, att allt 
hänger ihop. Det har varit många exempel ur den boken som har väckt ytterligare tankar hos 
mig som jag har experimenterat med i övningsrummet. Min metod kommer att ligga just i 
detta: nämligen experimenterandet i övningsrummet med alla de olika insikterna från 
repertoaren, inspelningarna, litteraturen, pianolektionerna och mina egna spontana impulser 
och idéer. 
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Bakgrund 

I musiken, som är mitt absolut största intresse, har jag alltid fascinerats av musikern och 
undrat vem personen bakom instrumentet är. Jag har alltid varit väldigt intresserad av att gå 
till roten av sådant som intresserar mig, från människor och ting till stora samhällsfrågor och 
konst. Det är personen som skapar något som fascinerar mig, alltså har jag alltid velat vara 
som de personer som väckt denna fascination hos mig. Jag nämnde i början att jag har kämpat 
med många olika ideal i och med att det finns många personer jag velat efterlikna. Den 
fascination jag känner för dessa musiker (Evgeny Kissin, Krystian Zimmermann, Sviatoslav 
Richter, Gregory Sokolov, Roland Pöntinen, Martha Argerich, Glenn Gould och Helene 
Grimaud för att nämna några) gjorde att jag aldrig såg dem i min värld, utan i fascinationens 
värld. När jag hörde dem spela var det som magi. 

 

Det var när jag började på gymnasiet och började gå för min dåvarande pianopedagog Elena 
Power, som jag började intellektuellt förstå deras spel och det blev verkligt för mig. Elenas 
undervisning i praktisk och konkret pianospel, teknik som musik, fick mig att förstå vad dessa 
pianister gjorde som väckte en sådan fascination hos mig. Särskilt en insikt kommer jag aldrig 
glömma: efter att jag och Elena jobbat på Bachs första invention, och tagit upp anslutningen 
från en ton till nästa (hur vi måste lyssna på övergången och klangen däremellan och sjunga 
avstånden inom oss) som jag började förstå Glenn Goulds spel. Vad han lyssnade på, hur han 
tänkte, varför hans klang alltid fascinerat mig, blev nu förståeligt. Hon lärde mig att makten 
över ens spel, ligger i ens egna händer och att allt är genomförbart. Fingrarna kan vara stabila, 
handleden flexibel,  klangen kontrollerad och fraseringen formas fritt. Vilken helt ny värld 
som öppnades upp för mig! Denna pianistiska skolning och detta musikaliska formande hade 
jag aldrig tidigare fått erfara så inte undra på att jag tyckte stora pianisters spel var magi. 
Under två års tid gick Elena grundligt igenom med mig de grunder i pianospel och musik som 
jag inte kände till och jag övade outtröttligt och gjorde stora framsteg. 

 

Allting började klarna. Genom att jag fick lära mig hur jag skulle lyssna och tänka kring mitt 
eget spel, lärde jag mig lyssna och tänka kring andras. Jag började lyssna efter tolkning, 
kännetecknande klang och personliga drag hos olika pianister. Jag förstod vad de gjorde och 
kunde genom det se att det lyste igenom vilka typer av personer de var. Jag började då också 
sakta inse hur det lyste igenom i mitt spel vem jag var, och på pianolektionerna tog Elena upp 
allmänna exempel i min vardag som visade sig i mitt spel. Ett exempel var min spontanitet 
och överentusiasm, som tedde sig enligt följande i mitt spel: När jag började en fras hade jag 
svårt att tänka till slutet av den, utan var mer upptagen med att lyssna på andra stämmor eller 
nya saker som jag gjorde. När jag väl hade förstått en fras till slutet, ville jag så överdrivet 
entusiastiskt skildra det att det blev för mycket åt andra hållet istället, det blev onaturligt och 
oorganiskt och en smula dumförklarande av åhöraren. Till sin hjälp för att försöka få mig att 
förstå tog Elena många exempel ur vardagen, hon tog därmed upp återigen det jag tänkt på 
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länge, att hur vi är, vilka vi är och vad vi gör i vardagen, inte är så skilt från vad vi gör i 
musicerandet. 

Jag vill nu fortsätta med att ta upp ett par korta avsnitt om kompositörerna och författaren.  

J. S. Bach och vikten av hans musik för grunder i pianospel 

Bach är den kompositör som först lärde mig inse vikten av de aspekter (planering, puls och 
linjer) som jag berörde i min metod och hur kunnandet och behärskandet av dem hjälper mig 
vidare i andra stycken som jag ska ta mig an. Jag vill beskriva hans komponerande med syfte 
att göra det ännu mer förståeligt hur hans musik kan vara till hjälp för att förstå de ämnen som 
jag vill bearbeta. Vad finns det just i Bachs musik som underlättar för oss att se dessa 
aspekter?  Jo, hans noggranna form/struktur, polyfonin (förmågan att föra flera stämmor 
parallellt genom långa fraser som består av start, kulmenpunkt och avfrasering) samt att göra 
musiken levande utan att störa den orubbliga pulsen, vila i pulsen och låta varje rytmrörelse 
ha sin riktning och sitt fulla värde. 

Den kompositör som mina lärare genom åren tyckt lär oss mest om musiken, är Bach (även 
kallad ”vårt dagliga bröd” av Elena). Jag fick i början av min pianistiska skolning av Elena 
verk av Bach för att öva upp min förståelse av musikens form och uppbyggnad, samt tekniska 
aspekter på klang och rytm. Vi arbetade väldigt grundligt med hur han bygger upp varje etapp 
(fras), var den kulminerar och hur den går tillbaka. För att detta skulle hinnas med och vara 
möjligt var jag tvungen att tänka långa linjer och därmed långa tankar. Här kommer några 
anteckningar från den tiden som skildrar lite av det vi jobbade med:  

- Bach lär oss att lyssna och tänka genom polyfonin. Sjung en stämma medan du spelar 
en annan. Spela sedan båda samtidigt och hör dem båda, det kräver oerhörd 
koncentration.  

- Tänk att du intonerar på pianot likaså (med intonera menar jag hur du lyssnar på 
övergången från en ton till en annan, från ett intervall till ett annat, hur klangen 
förändras från en ton till en annan). När du lyssnar, spelar du automatiskt rytmiskt. 

- Varje sextondel i fyra sextondelsgrupper har en egen funktion, den första stark, den 
andra svag, den tredje riktad mot fjärde, och det fjärde leder till nästa etta. Detta tänk 
hjälper oss förstå varje tons funktion och därmed hitta stabilitet i rytmen, och vila i 
tempot. Alla toner får existera, utan att rucka eller köra över någon.  

- För att kunna spela Bachs uppbyggnader måste du kunna strukturen i han fraser, och 
varje etapp upp till kulmenpunkten och avfraseringen. Att kunna lämna långa toner 
hjälper dig skapa långa linjer, börja inte tonen efter en lång ton med en accent, då är 
linjen bruten där. 

Dessa aspekter påvisar varför många anser Bachs musik vara grunden för pianistisk och 
musikalisk fostran. Bach själv var väldigt tydlig och intellektuell i sitt komponerade, han 
lämnade inget åt slumpen, utan alla temata, passager och uppbyggnader var noga 
genomtänkta. I dessa begränsningar, d.v.s. praxis och regler som hans musik och epok har 
måste vi lära oss planera och prioritera så att vi får klarheten. Sådan planering och prioritering 
är en viktig aspekt att ta med sig in i vardagslivet. 
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M. Ravel och förmågan att se bortom instrumentet 

Det som gör att jag vill ha med Jeux d’eau är att den innehåller aspekter som är raka motsaten 
till Bach och barocken och på så vis fungerar som ett komplement. En aspekt är att vi vet att 
vi i Bachs musik har att göra med musik som är tolkad ur ett intellektuellt perspektiv, 
uppbyggnader med mål. I Ravels musik är inte uppbyggnaderna nödvändigtvis på väg till ett 
särskilt mål utan kan helt plötsligt avbrytas mitt i av en helt ny uppbyggnad mot något helt 
annat, en annan form av kontinuitet. Bildkonstnärer under impressionismen, inte bara 
tonsättare, som Delacroix, Turner, Monet, Renoir, hämtade sin inspiration från vind och 
vatten. Dessa två element inspirerade till kreativitet för vatten och vind är nästan konstant i 
rörelse. Vad de impressionistiska tonsättarna eftersträvade var att skildra just dessa två 
element, och deras rörelser, med hjälp av instrumentering, klangfärg och frasering. 

 

Ravel är en av de största och skickligaste kompositörerna under impressionismen. Få kan på 
hans nivå instrumentera så berättande, blanda och använda klanger som målar bilder och 
nästan får en orkester att låta som ett väsen. Dessutom kunde han också  komponera skickligt 
för instrumentet piano, med dess omfång och klangmöjligheter. Jeux D’eau är ett av de mest 
avancerade stycken jag spelat, men också ett av pianolitteraturen mest krävande verk. Det är 
exemplariskt skrivet för piano, han har tagit med alla instrumentets möjligheter som kräver en 
stor dos fantasi av musikern. Jeux d’eau betyder vattenlekar, och de två orden, lek och vatten, 
skvallrar redan om hur fritt och rörelserikt verket är. I detta stycke tas pianoteknik och 
förmågan att fantisera och kvickt växla från det ena till andra till en helt annan dimension än i 
exemplevis Bach. I Ravels musik tar form och uppbyggnad en helt annan skepnad än i Bachs 
musik som helt och hållet är baserat på en klar form och struktur. Den höga tekniska 
svårighetsgraden i kombination med den fria formen ställer krav på musikern att kunna 
fokusera i stunden, och ha en oerhörd kontroll, för att inte använda för mycket rörelser och 
energi som förstör flödet. Flöde är a och o  i denna typ av musik och det gäller att hitta fokus 
och vara så kontrollerad och koncentrerad att du därmed kan känna dig fri. Återigen en aspekt 
med koppling till vardagslivet: det är när vi vet vad vi gör som vi kan känna oss fria. 

 

Daniel Barenboim och tanken att musiken, livet och människan hänger samman 

Jag vill lite kort berätta varför jag använder Barenboims bok som mitt främsta litteratur 
material. Barenboim är en dirigent/pianist som är en av de mest respekterade och vördade 
musikerna i vår tid. Han var tidigare gift med stjärncellisten Jacqueline du Pré och de gav 
många konserter tillsammans som har kommit att bli bland de mest älskade framföranden som 
gjorts genom tiderna. Jag har nämnt flera gånger att tankar som jag baserar detta arbete på, är 
något jag har funderat på länge. Medan jag läste boken förde jag en loggbok där jag skrev 
minnesvärda citat och tankar och det gick knappt ett par sidor innan jag var tvungen att skriva 
mest hela tiden.  
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I Barenboims bok är musikerskapet inte endast ett yrke utan ett sätt att tänka och leva. Han 
drar kopplingar som exemplevis att svaga (korta notvärden) oftast leder till starka(längre 
notvärden) precis som det i vårt naturliga liv ser ut som så att svaga personligheter dras till 
starka karaktärer. Han är också av den meningen att musiken ska fylla en funktion för vår 
tillvaro, för att den har förmågan att göra det. Exempelvis hans syn på en symfoniorkester, 
inte endast som ett stort instrument, utan som en enande kraft, där flera människor tillhör ett 
verk, en helhet. Ett bevis på denna övertygelse hos honom är den ungdomsorkester han 
bildade med Edward Said, nämligen West-Eastern Divan Orchestra. Denna orkester består av 
musiker från Egypten, Iran, Jordanien, Syrien, Libanon, Spanien, Israel och Palestina, kort 
sagt i stort sett hela Mellanöstern. Barenboim själv, som har argentisk-israeliskt ursprung, 
bildade tillsammans med Edward Said, som har amerikanskt-palestinskt ursprung, denna 
orkester för att agera för förståelse mellan Israeler och Palestinier och bana väg för en fredlig 
och rättvis lösning av Israel-Palestina konflikten. Han säger själv så här om orkestern: 

 "The Divan is not a love story, and it is not a peace story. It has very flatteringly been 
described as a project for peace. It isn't. It's not going to bring peace, whether you play well 
or not so well. The Divan was conceived as a project against ignorance. A project against the 
fact that it is absolutely essential for people to get to know the other, to understand what the 
other thinks and feels, without necessarily agreeing with it. I'm not trying to convert the Arab 
members of the Divan to the Israeli point of view, and [I'm] not trying to convince the Israelis 
to the Arab point of view. But I want to - and unfortunately I am alone in this now that 
Edward died a few years ago - ...create a platform where the two sides can disagree and not 
resort to knives."  http://en.wikipedia.org/wiki/West-Eastern_Divan_Orchestra 

Vad jag vill säga är att Barenboim är en person som ser musiken som en del av livet, som är 
sammankopplat till allt. Med sitt stora, välkända och högt aktade renommé som pianist och 
dirigent, visar han ändå ödmjukt  på vikten av att göra något med musiken för varandra, för 
vår tillvaro, för vår verklighet. Detta drag hos honom har inspirerat mig mycket till de ämnen 
jag vill ta upp här, haft så mycket inflytande och betydelse, att det helt enkelt inte går annat än 
att ha hans bok med som en central del av denna uppsats. Vad han säger, vilken påverkan det 
haft och hur jag har använt mig av det, kommer jag att ta upp i min process där jag också 
kommer beskriva mer konkret vad han uppmuntrar att man gör och vad jag själv har fått för 
idéer att göra efter att ha läst hans bok.  
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Processbeskrivning 

Jag vill inleda min processbeskrivning med att återgå till de frågeställningar som jag tog upp 
samt de moment jag ville bearbeta i genomförandet.  

1. Jag väljer att utgå ifrån musiken och de krav som musiken ställer på mig som musiker. 
Vad behöver jag göra för att uppfylla musikens krav? 

Jag kommer först att arbeta med de aspekter jag nämnde i genomförandet med planering, puls 
och långa linjer utförligt och sedan börja göra inspelningarna och analysera hur arbetet går 
framåt och vad jag behöver förbättra ytterligare. 

 

- Planering: För att kunna förstå hur något hänger ihop, var man ska börja och med vad, 
måste man göra upp en planering. Barenboim skriver: 

 The three permanent questions that a musician must ask himself are: why, how and for what 
purpose. (2009, s.18) 

Det första jag gjorde med Partita no. 1 Bess-dur av Bach var att analysera varje del 
harmoniskt, och studera polyfonin. Partitan består av sex satser: Praeludium, Allemande, 
Corrente, Sarabande, Menuet och Gigue. Denna analys gav mig bl.a en central kunskap om att 
tonen bess, då stycket går i Bess-dur, är väletablerad i varje sats, och Bach använder olika sätt 
i varje sats för att visa dess betydelse. I preludiet ligger den som en orgelpunkt i de två första 
takterna, i allemanden upprepas den de fyra första takterna, i correnten cirkulerar de tre första 
takterna kring ett bess i högerhanden, i sarabanden är det återigen bess i basen i fyra takter, i 
menuetten är besset återigen inlindat i höger hand och till sist i giguen upprepas besset de fyra 
första takterna i basen. Kort sagt så fullföljer Bach idén med att ha ett bess som orgelpunkt på 
olika sätt i alla satser, vilket knyter ihop partitan. Efter detta gjorde jag en harmonisk analys 
av varje sats, mycket för memoreringens skull, men också delvis för att förstå musiken och 
hur den är uppbyggd och delvis var harmoniken kräver mer omsorg och olika emotionella 
betoningar. Barenboim skriver: 

It is impossible to be emotional without understanding in music. (2009, s.10) 

När jag förstått uppbyggnaden, polyfonin och harmoniken, då har jag studerat in stycket 
främst på ett intellektuellt plan så att jag kan hålla koncentrationen och veta vad som äger rum 
och vad som komma skall. Jag gjorde ett likadant arbete med Ravel. Skillnaden var att det 
finns inte med Ravel, det finns inte någon direkt form, det är enligt mig genomkomponerad. I 
Jeux d’eau är också harmoniken en helt annan med mer dissonanser och förminskade och 
överstigande intervall. Det finns nästan inget ackord som löses upp traditionellt utan 
klangerna går osammanhängande in i varandra. Detta ger en konstant kontinuitet som upplevs 
som ett av sätten som Ravel försöker skildra vattnet. Det som de båda verken hade 
gemensamt är frasuppbyggnaden, d.v.s. en fras presenteras en gång, en andra gången kommer 
lite mer, och en tredje gången riktar den vidare mot en annan fras, en s.k. trestegsraket. När 
jag jobbade med Jeux d’eau gick utantill-arbetet mer ut på att minnas klanger och ackord, 
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snarare än form och uppbyggnad. Det var en mycket stor utmaning, men när detta grovarbete 
var klart kunde jag börja med interpretationen av verken. Med det menar att välja hur jag vill 
frasera, nyansera och vad jag vill framhäva. Jag kommer ta upp mer om det avsnittet längre 
fram där jag också kommer ge mer konkreta exempel på hur jag tänkt och gjort kring 
interpretationen. 

 

Ett fenomen som jag stött på, både i mitt musicerande och i vardagen, är att påbörja och 
fullfölja något innan tanken på något annat stör koncentrationen. Jag har väldigt lätt för att 
påbörja en fras men svårare för att avsluta den. Det här är en påtaglig likhet med min 
personlighet. Jag vill öva upp min förmåga att hålla fokus på flera aspekter av spelandet. 
Särskilt vi pianister har så många komponenter att tänka på samtidigt och måste hålla i utan 
att för ett ögonblick släppa koncentrationen.  Om jag hittar ett sätt att hålla koncentrationen 
kan jag alltså fullfölja något jag börjat. Det centrala ordet för min första frågeställning och 
bearbetning är alltså koncentration.  

Barenboim refererar i sin bok till Schopenhauer som lyder: 

Schopenhauer saw in music an idea of the world: In music, as in life, it is really only possible 
to speak about our own reactions and perceptions. (2009, s. 5) 

Jag tolkar Schopenhauer som att det är endast min bild och mina tankar som jag kan referera 
till för att kunna förstå musiken. I övningsrummet fick jag en dag en idé om hur jag kan öva 
upp min koncentration och inte börja tänka på annat. Idén var att se varje stycke som ett eget 
rum. När du kliver in i det rummet så är du där tills du går ut därifrån, du kan inte vara i flera 
rum samtidigt, utan så länge du är i ett rum så är det endast det rummet som existerar. När det 
kommer till Bach och partitan så försökte jag först komma fram till styckets karaktär och den 
känsla det gav mig, för att med hjälp av detta måla upp en bild i huvudet: hur kunde ett sådant 
rum se ut? Så måste jag behålla bilden av rummet jag målar upp när jag spelar det stycket, 
endast den bilden, och hålla fast koncentrationen vid att det är just så rummet ser ut och inte 
på något annat vis. Med det här fick jag hjälp att rikta energin mot att hålla den bilden vid liv, 
och där fann jag ett hjälpmedel för att kunna hålla koncentrationen: bara tänka på det rum jag 
är i för det stycke jag spelar. Jag fick öva på att inte börja tänka på annat utan bara existera i 
det rummet, tills jag gick ut för övningspaus.  

Ett annat sätt som jag övade upp koncentrationen på fick jag genom något som min 
pianolärare Ulla-Britt Sandlund tog upp på pianolektionen en dag samt ett citat från boken. 
Jag börjar med citatet:  

If there is total silence before the beginning, we start a piece of music that either interrupts 
the silence or evolves out of it. The sound that interrupts the silence represents an alteration 
of an existing situation, whereas the sound evolving out of the silence is a gradual alteration 
of the existing situation. In philosophical language one could call this the difference between 
being and becoming. The music does not begin from initial A to F, but from the silence to the 
A. The music must already exist in the mind of the pianist, so that when he plays, he creates 
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an impression that he joins what has been in existence, albeit not in the physical world. 
Barenboim (2009, s.11) 

Nu till det min pianolärare tog upp. Det var att vara stilla i kroppen när jag börjar och medan 
jag spelar, så att jag inte stör fraseringen med onödiga rörelser. Just de orden, stillhet och 
tystnad, fastnade i mitt minne. Jag övade upp min koncentration genom att sitta still och höra 
tystnaden innan musiken börjar, på så vis är jag inne i verket redan innan jag  tagit första 
tonen. Nästa steg blev att bestämma om verket kom ur tystnaden eller bröt tystnaden, som 
Barenboim säger. Där tycker jag att Bach bryter tystnaden och Ravel kommer ur den. 
Partitans inledande ackord tolkar jag som sprudlande av ny energi medan Jeux d’eau  med sitt 
pianissimo i starten glider försiktigt ur tystnaden. Så för att hitta och rikta koncentrationen 
måste jag hitta stillhet i kroppen och mentalt, och sedan bygga upp bilder i huvudet av verket 
som håller koncentrationen mer långvarigt. 

 

-Puls: Ett personlighetsdrag hos mig är att jag antingen vill för fort fram eller dra ut på något 
alldeles för länge. Utmaning för mig har alltid legat i att hitta balans. Detta har visat sig i mitt 
spel genom att när jag spelat nöjt och säkert, har tempot haft en tendens att öka och där jag 
varit mer fundersam och osäker haft en tendens att sacka, bli långsammare. Därför har en 
jämn puls i spelet varit en av mina största svårigheter. Det har därför blivit en av de 
egenskaper jag valt att ta med i detta arbete. Hur ska jag då ta mig an arbetet med att hålla en 
jämn puls? Jag vill börja med två citat ur boken som hjäpt mig:  

1. Sound is a physical reality that should be observed objectively. (2009, s.8) 
Detta citat har hjälpt mig att öva upp en objektiv syn på musiken i övningsrummet. 
Denna objektivitet har hjälpt mig hålla koncentrationen på flödet, och då har den 
jämna pulsen kommit på köpet. Jag har försökt öva på att titta och lyssna på mitt spel 
som en konstnär som tar två steg tillbaka och betraktar sin målning, från en distans. 
 
2. A musician must possess the capacity to group notes. (2009, s.11) 
Detta citat, som inte bara Barenboim säger, utan också min pianopedagog på 
gymnasiet Elena sa, har hjälpt mig att förstå vad jag ska lyssna efter. Att kunna lyssna 
på varje ton och och höra dess funktion, gjorde att jag slappnade av i att varje ton fick 
sitt värde och kunde fylla sitt syfte och inte stack ut, vilket gjorde flöde till ett faktum. 

Jag har övat varje stycke noggrant och långsamt genom att lyssna på förbindelsen från en ton 
till en annan, och övergången mellan klangerna. Vilken koncentration detta har krävt! Jag var 
tvungen att ta paus varje kvart. En sådan intensiv koncentration går inte att hålla längre än så, 
i alla fall inte för mig. Det som gjorde det mödan värt var att jag redan efter bara en timmes 
övning, där jag tog om det parti jag övat på, kände en märkbar skillnad i mitt spel. Kroppen 
var stilla och lugn (eftersom koncentrationen var riktad mot något som tog mycket energi och 
det inte blev någon energi kvar för kroppen att slösa på onödiga rörelser), och gav mig 
möjligheten att höra det jag gjorde. Kort sagt, denna övning lärde mig att lyssna. Min slutsats 
från det blev att det inte går att uppnå en jämn puls utan att lyssna med total koncentration. 
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Pulsen kan liknas vid vår egen tid, klockan, mot musikens tid, pulsen. Den rytm som 
kompositören noterat och valt, är där för att underlätta för oss, vi måste lära oss ge den tiden 
och inte rusa igenom, utan ta hand om den med omsorg för varje ton i notationen. Tydligheten 
i det vi försöker säga, precis som talet, kommer från vår artikulation. Musiken förstärks också 
av musikens artikulation, rytmen. 

When one plays five legato notes, each fights against the power of silence that wants to take 
it’s life, and therefore stands in relation to the notes that precede and follow it. Each note 
cannot be self-assertive, wanting to be louder than the notes preceding it, if it did, it would 
defy the nature of the phrase to which it belongs. A musician must possess the capacity to 
group notes. (Barenboim, 2009, s. 14) 

Jag tolkar både min gamla lärares och Barenboims ord som att man genom att låta varje not 
och notvärde få ha sitt värde och fylla sin funktion, låter allting klinga mer som det är noterat 
och önskat av kompositören, och då låter musiken tala för sig själv. 

 

-Långa linjer: Det kreativa arbetet, interpretationen av verken, är den mest spännande delen 
av övningen. Att få  välja hur jag vill frasera, nyansera och vad jag vill framhäva. Det är också 
här jag vill ta upp konkreta musikexempel på hur jag tänkt och gjort kring detta. Jag börjar 
med Bach: De fyra första takterna i preludiet är en nyckel till att  kunna förstå strukturen kring 
hela partitan. De börjar med en orgelpunkt, som jag tolkar som en tråd som ska hålla ihop 
frasen, och ge mig en ledtråd om hur lång den första frasen är. För att hjälpa mig själv hålla i 
hela den första frasen, som är fyra takter lång, tog jag hjälp av orgelpunkten på följande vis: 
jag övade att spela den tonen så stark att den skulle höras igenom alla andra stämmor och 
verkligen lägga koncentrationen på att hela tiden höra den tonen. Det hjälpte koncentrationen 
ta vägen någonstans så att jag kunde samla mig till att lyssna. På köpet fick jag också det 
fokus som behövdes för att hålla den långa frasen, och den stabilitet i kroppen som lyssnandet 
på en lång ton ger. Det är i denna tydliga uppdelning, stillhet i kroppen och lyssnandet, som 
jag fick klarhet i min spel. När jag själv visste att orgelpunkten var fundamentet i frasen och 
höger handen ett slags utsmyckning över det, så vet jag vad det är jag vill förmedla till min 
publik och denna klarhet lyser igenom. Det ger mig en chans att kunna kommunicera med 
publiken. Det är nämligen detta jag har upplevt att de stora pianisterna gör, det spelar så klart 
att det känns som att de nästan pratar med en via instrumentet och musiken. 

 

Nästa steg blir rent pianistiskt att kunna föra tre olika stämmor parallellt, där varje stämma får 
höras, men inte sticka ut. Det är i detta som essensen i Bach ligger, att varje stämma är 
självständig, och stämmorna går hand i hand med varandra. Jag har övat på detta på följande 
vis: Jag har sjungit en stämma och spelat de andra. Jag har spelat en stämma starkt, de andra 
svagt, och på så vis växlat styrkenivå mellan stämmorna. Slutligen har jag tänkt på att ge varje 
stämma en egen vikt, vilken stämma väger 20 g, 40g eller 65 g? Det har gett mig en lust att 
experimentera med klangen. Dock, mest av allt har jag övat mentalt på att oberoende av hur 
det låter eller känns, börja frasen och inte sluta spela förrän den är slut: att först då ta ett 
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andetag och gå vidare med att spela nästa, helt enkelt hålla andan under varje fras. Med dessa 
små medel har jag upplevt stora skillnader, och byggt upp en intuition för var det är 
lämpligast att stanna och andas och var inte. Det sista jag gjorde var att tänka igenom hela 
stycket från början till slut och ge varje fras en konkret mening som den ska säga, exempelvis: 
En morgon var stranden så vacker. På så vis har jag med fantasi känt efter vad varje fras kan 
tänkas vilja säga, och skrivit ner det för mig själv. Avslutningsvis satt jag och bara tittade på 
noterna, som om jag tittade på ett händelseförlopp som jag skapar i mitt eget huvud. Om jag 
inte kan hålla det spännande i mina egna tankar, hur ska jag kunna få en publik att känna att 
stycket är spännande? Sakta men säkert började jag med dessa metoder  uppleva en skillnad 
både i mitt spel och i mig själv, jag kände mig medveten, närvarande och aktiv. Jag trodde att 
arbetet med Ravel skulle bli mycket annorlunda mot Bach när jag började skriva, men jag har 
kommit att arbeta på samma sätt. I båda verken har det varit de fyra första takterna som varit 
de mest nödvändiga för att förstå och få ett grepp om hela stycket. I Ravel har dock en 
märkbar skillnad varit att det är mycket mer komplext att lyssna till, många klanger, där var 
och en kräver total lyhördhet. Man skulle kunna säga att Ravels musik är pianospelets 
gourmet. Klangerna är så delikata att det skulle förstöra hela verket att köra över dem. Jeux 
d’eau har också, till skillnad från Partitan,  mycket längre fraser som byggs på efterhand, och 
sedan plötsligt mynnar ut till inget eller storm.  

 

Jag har funderat mycket på något som min lärare Elena alltid sa: ”Ju längre tankar, desto 
värdefullare musik.” När hon sa detta jobbade vi med ett Preludium av S. Rachmaninov och 
han är mästaren på långa fraser i musiken. Det är däri utmaningen i hans musik ligger, att 
oberoende av tekniska hinder och vackra sidomelodier, låta det flödet vara ostört för att kunna 
förmedla de långa linjerna i all sin härlighet. Jag minns att jag kämpade mycket med detta, 
eftersom musiken var så vacker att jag bara ville njuta av en takt i taget medan hans linjer 
sträckte sig längre än så, ibland över flera system. Jag fick lära mig att musiken pratar inte i 
enstaka ord, ton för ton, utan i långa meningar(fraser) och stycken(system).  

 

Jag har försökt ta mig an detta praktiskt genom att spela varje fras från början till slut och 
medvetet inte låta vare sig teknik eller känsla hindra mig från att nå frasslutet och först då 
stanna upp, andas och antingen ta frasen igen eller gå vidare till nästa fras. Detta har visat sig 
vara nyttigt i all sin enkelhet. Jag har övat upp disciplinen att oberoende av hinder fortsätta till 
frasslutet. På något vis har detta hjälpt att släppa den mentala spärren som skapas av tekniska 
svårigheter och av att stirra på notpappret och taktstrecken. Jag har också testat en metod som 
Åsa Unander-Scharin gav vid ett handledningstillfälle: att lägga sidorna på golvet i en följd 
och ovanifrån se stycket bortom sidor och takter, i en enda lång följd, för att överblicka vad 
som händer från början till slut. Detta satte lite perspektiv på helheten som man lätt blir blind 
för.  
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Det har hjälpt mig att i övningsrummet innan jag lägger på emotion och tolkning, bara spela 
som det står noterat. Dessutom har jag nått den insikten att innan jag ens medvetet börjar tolka 
och göra stycket till mitt så är det redan gjort eftersom det är just jag som sitter här och nu och 
spelar. Dessa insikter har hjälpt mig hålla disciplinen vid liv och hoppas på att jag, när jag rett 
ut min planering, hittat trygghet i pulsen och förståelse i rytmerna och startat och avslutat 
mina fraser, då kommer ha fått en del verktyg som krävs för att kunna förmedla musiken 
rättvist och uppfylla dess krav. 

 

Reflektioner och metoder efter att ha lyssnat på inspelningarna 

En väldigt lärorik process i det här arbetet har varit att lyssna igenom mina stycken i olika 
stadier under arbetets gång. Min lärare Ulla-Britt Sandlund har sagt att att spela in sig själv 
och lyssna är den bästa läraren, för då hör man allt och upplever själv vad som behöver göras. 

De tre inspelningar jag har gjort, har varit i tre olika stadier i arbetet och den absolut första 
inspelningen var bara av Bach. Denna första inspelning gjordes när stycket ännu var färskt, då 
jag hade lärt mig mina stycken och kunde dem, men allting satt inte riktigt genomtänkt och 
optimalt. Inför andra inspelningen, satte jag mig ner och lyssnade igenom dem först och förde 
anteckningar om vad jag tyckte behövde förändras. Här kommer anteckningarna jag gjorde 
över saker jag ville förbättra efter att ha lyssnat på första inspelningen. Denna inspelning 
gjordes i mitten av november, under höst-terminen: 

1. För direkt och hård klang. 
2. Stressigt, det är för fort. Kör över fraserna. Mer stabilitet i tempot. 
3. Andas inte, ge den tid som behövs för hinna med. Ej organiskt just nu. 
4. Lyssnar inte på frassluten, avslutar ryckigt. Övergången mellan slutet och starten ska 

lyssnas på. 
5. Likartad klang, mer nyanser. Dålig tonkvalité. 
6. Värsta av allt är frassluten. 

När jag skulle förebereda den andra inspelningen, satte jag mig ner och övade och funderade 
igenom hur jag kunde applicera dessa anteckningar. Jag övade på följande vis: 

För att få en bättre klang, och kunna göra mer nyanser så behöver jag vara avspänd i arm och 
underarm så fingertopparna kan känna tangenten och jobba från den. Klang handlar om att 
kunna kontrollera sin ton, vara på plats på tangenten, innan den trycks ner för att kunna känna 
hur man vill ha tonen innan man spelar den. Jag spelade så långsamt jag kunde så att jag hann 
tänka på att både känna mig avslappnad i armen, fri i handleden och lyssna på efterklangen av 
varje ton. När jag efter denna övning spelade stycket igen, var det som att jag kunde lyssna på 
ett helt annat sätt, och medvetet höra det jag gjorde.  

Nästa aspekt var att jag tyckte mitt spel upplevdes stressigt och andfått, och därför fick 
fraserna aldrig ta den tid de behövde på grund av tempot. Frasernas starter och slut fick inte 
gå in i varandra jämnt. Detta gjorde att jag upplevde mitt spel som stressigt och nästan 
omusikaliskt i och med att fraserna blev så ryckiga. För att hjälpa mig själv att höra varje fras 
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och avsluta den, tog jag hjälp ifrån jämnhet i pulsen. En insikt som jag har fått om pulsen är 
att att tänka på pulsen som hjärtat. Ett hjärta pumpar ut blodet inifrån och ut och med varje 
slag pumpas energi ut till kroppen som ska klara sig till nästa slag. Där fick jag idén att tänka 
på pulsen som något som kommer inifrån, från tangenten och ger energi till de noter som 
tillhör slaget, pumpar ut energin tills nästa slag då den ger energi igen. På detta sätt blev varje 
slag viktigt, och fick min hjärna att ge lite extra tid på just slagen så att de kunde förse de 
andra noterna med energi. Denna övning gjorde att när jag skulle spela igen kunde jag känna 
varje slag och fick automatiskt ett behov av att höra slagen. Då fick jag en chans att ge mig 
den tid jag behövde för att hinna med att starta och avsluta mina fraser. 

 

Med alla dessa aspekter testade, övade och upplevda, gjorde jag så efter en tid den andra 
inspelningen. Denna gång spelade jag även in Ravel. Jag upplevde en skillnad när jag 
lyssnade på andra inspelningen. Ändock var det några saker jag inte riktigt var nöjd med och 
denna gång skrev jag ner mer utförligt vilka ställen de gällde (särskilt i Partitan) och 
separerade verken. Här kommer anteckningarna om de saker jag hörde som var bättre denna 
gången och annat som jag ville förbättra efter att ha lyssnat igenom andra inspelningen. 
Denna inspelning gjordes i slutet av januari: 

-Bach: 

1. Prelude-Bättre klang, och mer tidsgivande. Hjälpt av ett lägre tempo. 
2. Allemande-Mycket jämnare, lättare, vilket ger bättre sväng. Stabilare tempo, bättre. 
3. Courante-Behövs lyssnas bättre på vänster hand, välja ut viktigare toner och lyssna ut 

dem. Mer uppmärksam på V.H. 
4. Menuet-Måste börja fraserna svagare, låter jämn tjockt. 
5. Gigue-Höger hand måste spela svagare 

-Ravel: 

1. Vänster hand måste vara klarare, ha klarare klang och ge mer flöde. 
2. Mer stabilitet i tempot behövs, upplevs ostadigt. 
3. Lätta upp klangen i melodin, och spela mer organiska ritardandon och inte så ryckigt. 
4. Noggrann så klarheten i varje ton hörs, fuska inte och slarva inte. Låter ojämnt. 
5. Mer nyanser, överdriv nyanserna. 

Inför min tredje och sista inspelning, som jag gjorde i början av april, satt jag återigen som 
med första och andra och tänkte igenom mina anteckningar. Jag fick nya idéer om hur jag 
kunde jobba med Ravel. Jag kände att i Bach var det några finjusteringar kvar på på vissa 
satser, men i Ravel var det några mer omfattande aspekter som behövde förbättras som jag tog 
mig an på följande vis: 

 

Något som jag kunde applicera på båda styckena var att, om jag vill ha långa linjer, om jag 
anser att musiken kräver det, då kan jag öva på det genom att spela igenom stycket för fort för 
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att spränga gränserna och på så vis uppleva att det är fortlöpande och varje del tillhör en 
helhet. Så vad jag gjorde var att jag spelade igenom både Bach och Ravel, i ett onödigt snabbt 
tempo, för att greppa vad som egentligen försiggår och resultatet blev över förväntan. Jag 
kände direkt efter genomspelet att, det är något som kontinuerligt pågår och konstant kräver 
ett flöde, oberoende av mina mentala spärrar och tekniska hinder. På ett vis vill jag återgå till 
det exempel jag gav om hjärtat: hjärtat pumpar på medan allt hela tiden passerar, ingenting är 
stillastående. Detta fick mig att se mer en enda stor helhet och förloppet som en stor 
musikalisk frihet. Detta i kombination med det jag nämnde tidigare om pulsen gav mig en 
insikt om att det är liv vi skildrar när vi spelar. Pulsen är hjärtat, flödet är tiden och stycket är 
händelseförloppet. 

I Ravel är det givetvis ännu viktigare än i Bach att lyssna ordentligt på sin pedalisering. Jag 
upplevde att pedaliseringen, eftersom det är mycket klanger som skiftar hela tiden, behöver 
göras ofta vilket störde mig i fraserna. Jag behövde avlösa pedalen från fraseringen så att den 
inte hackade upp fraserna, utan pedalen ska ju egentligen hjälpa att förstärka fraserna, men nu 
stjälpte den mer än hjälpte. Så jag övade på detta genom att börja lyssna på klangerna 
vertikalt, låta mig höra alla dessa delikata klanger som Ravel bjuder på, så att jag därmed blev 
medveten om vilka vackra klanger som existerade och sedan kunde pedalisera därefter så det 
fick höras klart, utan grumlighet. 

I de snabbaste passagerna i Ravel upplevde jag mitt spel som ojämnt och aningen tungt och 
segt. Vid närmare analys och obeservation av min hand under övningen, och av minnen från 
sådant som gamla lärare har sagt, insåg jag att mitt tredje finger i höger hand var som en 
bromskloss. Det hindrade flödet eftersom toppen var mjuk, istället för stabil så att den snabbt 
kunde trycka ner tangenten. Genom att tänka på att böja tredje fingret mer samlades handen 
mer till en boll, vilket gjorde att fingrarna var på jämn nivå med varandra. Med hjälp av detta 
kunde jag kontrollera mitt tredje finger mer och forma det så att det passade in i handen. Den 
böjde sig tillräckligt mycket för att kunna stabilt gå in i tangenten och ge en klar klang och 
också mer flexbilitet till min hand och handled. 

 

Ett annat finger som också skapade oflexibilitet och hindrade jämnheten var tummen. Vad jag 
övade då var att inte låta den släpa efter handen utan följa med och snabbt förflytta sig och 
inte fastna och eftertrycka på den ton den redan skapat. Dessutom att som med tredje fingret, 
böja in tummen lite mer så den passade in på handens form, och inte stack ut och behövde 
någon extra rörelse. Detta skapade en mjukhet i min hand som gjorde att jag kunde sträcka ut 
mina fingrar och bli stöttad av handleden i Ravels långa arpeggion. Jag har en förhållandevis 
liten hand, vilket gör just detta stycke extra svårt för mig, och kräver desto mer flexibilitet i 
händerna. Att kunna känna tummen och tredje fingrets topp gjorde att jag kunde kontrollera 
klangen på ett sätt jag tidigare inte kunnat. Därmed upplevde jag att det jag ville uppnå, en 
klarare lättare, tydligare och jämnare klang, blev möjligt.  

När man vet vad man vill, när man hittar problemet och hur man ska lösa det är det enklare att 
sedan sätta igång och försöka under övningen att uppnå det. Övningen inför tredje 
inspelningen var den mest givande jag gjort hittills. Jag kände mig självständig som hittat 
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orsakerna och ännu mer självständig när jag själv försökte komma på sätt att åtgärda dem. På 
relativt kort tid lyckades jag därmed göra justeringar som kanske hade tagit ännu mer tid att 
göra om jag inte själv hade hört och upplevt dem så starkt. Analyserna och reflektionerna 
efter att ha lyssnat på varje inspelning lärde mig snabbt och effektivt vad jag behövde göra 
vilket gjorde arbetet med effektivt. Detta på grund av att jag själv fick så direkt höra och 
uppleva skillnaden. På något vis hade alltså Ulla-Britt rätt, att spela in sig själv kan vara den 
bästa läraren. Inget är så starkt som när man själv inser vad som behöver åtgärdas. Jag känner 
nu att den tredje och sista inspelningen resulterade i ett spel som jag kan stå för , som är det 
bästa jag kan göra med dessa stycken i nuläget, och det har varit mitt mål: att göra det bästa 
jag kan nu. 
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Resultat 

Den väg jag valt i denna uppsats, att musiken ska hjälpa musikern, har visat sig ge mig mer 
resultat än vad jag i början hade kunnat ana. De resultaten har förändrat mig till att bli en 
mycket mer medveten människa och musiker idag. Eftersom jag blivit mer medveten och 
analyserat och tagit ställning mycket mer, så har jag också blivit mycket tryggare i mitt spel.  
Jag känner mig trygg både i övningsrummet och på scen, mycket tryggare än innan, eftersom 
jag känner att jag vet vad jag gör. Efter det mentala arbetet jag gjort för koncentrationen som 
musiken kräver, kan jag självsäkert spela med ett helt annorlunda psyke. Det har också 
förändrat min förmåga att forma fraser, lyssna och nyansera. Genom att jag blivit mer 
observant på vad som står i noterna och grävt och medvetet letat efter ledtrådar just där, vet 
jag vad jag ska lyssna efter. Jag har letat efter lösningar i musikens språk, puls, frasering, 
notation och struktur. Malcom Bilson, en professor i piano vid Stanford University i USA, sa 
en gång på ett seminarium: ”Everything is in the score. You just got to be able to read.” Jag 
skulle vilja ha ännu mer kontroll över det jag spelar och det jag vill förmedla. Det är ännu en 
bit kvar på den vägen och musiker påstås nästan aldrig bli färdiga, man lär sig något nytt varje 
dag. Jag känner att jag har gjort allt för att göra skillnad i mig och i mitt spel, och skillnad har 
det blivit.  
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Diskussion 

Det finns en gammal regel som säger att för att kunna förändra något måste man börja med 
sig själv. Om jag vill bli en bättre musiker, ska jag börja med att bearbeta sakerna hos mig 
som  jag vill slippa ska visas i mitt spel. Hur mycket arbete med mig själv behöver jag innan 
jag ens börjar gå mot övningsrummet och börja öva? Det är en stor och komplicerad filosofisk 
fråga vilken väg man ska ta, och jag funderar än. Men vad detta arbete har hjälpt mig inse är 
att det faktiskt är till mycket bättre hjälp att utgå ifrån musiken. Musiken i sig har ju medel 
som den ska uttryckas med. Harmonik, tempo, nyanser, artikulationsanvisningar, 
karaktärstitlar, allt det är musikens språk. Innan man tar musiken till den filosofiska nivån, 
den mer spirituella funktionen med musik och den indivuduella aspekten av musicerandet 
måste man först lära sig tala dess språk. Dess språk är något konkret, något som står i noterna 
och ska utföras på ett visst sätt. 

 

.Jag har också insett att det är så många olika komponenter som ska klaffa för att du ska ge 
dig själv en ärlig chans att förstå alla dessa aspekter. De kan vara kopplade till kroppen 
(dagsform), instrumentet (tyngd i tangenter) och verket (hur välskrivet det är, hur gärna man 
vill spela det och känner för det). En gång såg jag Roland Pöntinen spela på TV, och 
förundrades av hur lätt det såg ut, som om han bara lade ner sina armar och händer på 
klaviaturen, och stannade där tills stycket var slut. Jag provade direkt efter att jag sett detta att 
gå till pianot och bara tänka att jag lägger ner vikten från mina armar och håller mig nära och 
spelade. Det kändes jätteskönt och lätt, men efter den gången hittade jag inte känslan igen. 
Det finns en del faktorer som kanske helt enkelt inte går att skapa/påverka, inte går att öva på, 
som bara kommer vid rätt tid, rätt tillfälle. Jag kanske är en pianist som behöver se, och sedan 
efterhärma och göra för att förstå, kanske är det så jag enklast lär mig. Dessa moment tänker 
jag vidare på än idag, hur lär jag mig något egentligen? När vet jag att jag kan eller vet något? 

 

Jag har också stött på ett par situationer där jag ville ha det på ett visst sätt men det blev något 
helt annat. Ett exempel är starten på preludiet,  jag ville ha den mer festlig och rörlig och 
energifylld men när jag väl tänkte på att jag skulle lyssna på vad jag gör och ge mig själv tid, 
så blev det raka motsatsen, ett mycket lugnare tempo och en nästan meditativ atmosfär. Det 
var oväntat, men jag kunde verkligen höra att jag själv hörde vad jag gjorde och vad jag ville 
få fram. 

 

I just valet av repertoaren, Bach och Ravel, har jag eftersom jag jobbat så grundligt med dem, 
insett några nya fenomen hos dem som kompositörer. Jag startade arbetet med synen att det 
skulle bli två helt olika arbeten med två väldigt olika kompositörer, från skilda epoker, men ju 
mer jag jobbat med dem, desto fler saker har jag sett att de har gemensamt. Både skriver sin 
musik utifrån en nästan fängslande syn på pulsen, Ravel vill inte att pulsen ruckas såvida han 
noterar det i noterna. Båda har också den otroliga förmågan att bygga upp till kulmenpunkter. 
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Den klang som Ravel krävde, klar och tydlig, behövs också i Bach, men för ett helt annat 
syfte. I Bach behövs tydligheten i klangen för att skildra polyfonin och strukturen. I Ravel 
behövs klarheten i klangen för att lysa igenom pedaliseringen och klangerna. De är också 
båda två väldigt skickliga på att skriva för instrumentet piano och behärskar polyfoni. 
Musiken de skrivit vet de precis vad de vill med, de behärskar sina kompositioner. Det jag 
senaste tiden funderat mycket på, i samband med att hitta flöde hos dem båda, det är om man 
inte kan klassa, i alla fall Ravel, lite som en program musik-kompositör. Han vill måla upp 
bilder med sina stycken, de skildrar något. Jag har tänkt att Jeux d’eau, som då betyder 
vattenlekar, skildrar någon form av lek i vattnet bland många olika djur och varje passage är 
en rörelse från någon av de djuren. Det har känts som det i hur han komponerat, som jag 
nämnde tidigare har Ravel en förmåga att få instrumentet att låta som ett väsen, snarare än ett 
instrument. Detta har jag tyckt varit fascinerande. 

 

Det har funnits svårigheter med att samla alla tankar, samla vad som ska komma med i 
uppsatsen egentligen. Än idag har jag tänkt och känt mycket som jag inte kan få med i  
uppsatsen, för jag vet inte i vilket parti de skulle hamna och hur jag skulle formulera det. Att 
jobba med något så i djupet både hos sig själv och musiken har varit en utmaning för mig. 
Prioritera är ett centralt ord: om jag skulle sammanfatta mitt arbete i ett enda ord så skulle det 
vara prioritering. I allt det man känner och ser, vad väljer man ut, hur väljer man ut, allt det 
måste genomgå en prioritering. Den formas utifrån den jag är, den jag vill vara och den jag 
ska bli, och kampen där emellan. Till de kommer då musiken som i sig är något, vill något 
och skildrar något. Det känns ibland som att att man jobbar med två djupa fenomen på skilda 
plan. Mitt arbete har på ett vis varit en kombination av psykologi, filosofi och musik. Dem tre 
orden skrämmer livet ur vem som helst när de ska in tillsammans i ett och samma arbete. 
Därför har det inte varit utan svårigheter jag försökt välja ut vad som bör finnas med för att 
förhoppningsvis ge läsaren klarhet. Jag tycker att jag har på det sätt jag kan, fått fram mina 
övertygelser och beskrivit och förmedlat dem så gott jag kunnat. I detta har jag många gånger 
behövt gå tillbaka till mig själv för att ta valen och besluten i musiken och mig själv och 
prioritera vad som måste fram. På detta sätt vill jag avslutningsvis knyta till mitt syfte som var 
att utvecklas och bli bättre både som musiker och människa. De val och situationer jag 
tampats med under arbetets gång har gjort att jag känner att jag nu går vidare med mitt arbete 
på en bättre nivå, som musiker och människa. Jag har utvecklats, och känner att jag nått den 
högsta nivå jag kan nå för närvarande, och det är något som glädjer mig otroligt mycket. 
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