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Sammanfattning  

Det krävs en underliggande kunskap och en utvecklad grund för att kunna uppnå ett önskvärt resultat 
med ett verk. Denna undersökning har gått ut på att hitta olika tekniska tillvägagångssätt för pianospel 
med hjälp av Rachmaninovs preludium Op. 32 No. 10 i b-moll. Genomförandet har skett utifrån 
litteraturstudier, infallsvinklar från Johan Fröst, observationer av processen och dokumentation i form 
av videoinspelning. Undersökningen har resulterat i kunskap om olika tekniska tillvägagångssätt och 
lösningar till preludiets svårigheter, om Rachmaninovs livshistoria och om inspirationskällan till 
preludiets uppkomst. I sin förlängning kan den för andra möjliggöra individuella interpretationer av 
preludiet, egna ställningstaganden om vilka övningar som känns användbara och självständiga val av 
vad som önskas tillämpas i det egna pianospelet.  
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1. Inledning och bakgrund  
Målen under mina fjorton år som studerande pianist har varit att utvecklas i rätt riktning, få 
mer kunskap om att kunna bemästra tekniska svårigheter i pianospel och skapa fler 
erfarenheter baserade på egna upplevelser och nya lärdomar. Den klassiska musiken föll mig i 
smaken redan under mina första pianolektioner och har sedan dess varit mitt hjärta nära. 
Under den stund då mina fingrar vidrör tangenterna, då min uppmärksamhet är närvarande 
och då mitt musikaliska sinne är på topp, kan musiken genom den uttrycksfulla klangen 
gestalta mina känslors tillstånd. Det är inte alltid lätt att uppfylla sina egna förväntningar och 
det krävs en stor kunnighet i att åstadkomma ett önskat resultat men med rätt verktyg är det 
möjligt. Ett element som är viktigt och som till största delen påverkar den musikaliska 
upplevelsen är den tekniska aspekten i pianospel. 

Ambitionen med denna undersökning är att finna tekniska övningar för att underlätta 
utförande av klassisk pianorepertoar och kunna få en påfylld "teknisk verktygslåda". Genom 
arbete med Rachmaninovs preludium Op. 32 No. 10 i b-moll är intentionen att ta reda på 
vilka övningar som finns att tillgå vid svåra passager och hur resultatet av spelet blir med en 
viss övning. Med hjälp av litteraturstudier och samtal med min pianolärare Johan Fröst, 
doktor i musik och lektor vid Kungl. Musikhögskolan, kommer undersökningen utgå från 
rörelser, klang och övningar.  

Rörelser i pianospel är en central utgångspunkt som ligger till grund för tekniska 
utarbetningar och klangliga gestaltningar. Genom att ha en följsam och avspänd spelapparat , 1

ett aktivt och uppmärksamt öra och en lust att uppfylla den eftersträvade känslan kan klangen 
åstadkomma en ljuvlig ton. En ton som klingar unikt och som levandegör den egna 
interpretationen. I strävan att finna min interpretation har nyfikenheten av Rachmaninovs 
livsbakgrund utvecklats och intresset för hans bakomliggande kompositionstankar av 
preludiet vuxit fram.                  

1.1.  En kort biografi 
Sergej Rachmaninov (1873-1943) var en enastående rysk kompositör och pianist som ansågs 
vara en gigant under sin livstid. Med sin stora pianistiska skicklighet i att bemästra pianot och 
med sin känsla för att smycka ut melodier, berika klanger och dekorera stycken med tekniska 
ornamentik, var han högt rankad i förhållande till samtida kompositörer (Gillespie, 1972, s. 
276). 

 Spelapparat innebär att axlar, armar, händer och fingrar gemensamt arbetar vid pianospelet. 1
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Rachmaninov föddes i den ryska staden Semyonov och flyttade tillsammans med sin familj 
till St. Petersburg år 1882 på grund av faderns ekonomiska misskötsel. Den första 
pianoundervisningen fick han av sin mor Lyuboy Batukova, därefter av musikern Anna 
Ornatskava och när Rachmaninov studerade vid stadens konservatorium studerade han för 
professorn Nikolai Zverev. Zverev var känd för sin strikta undervisning. Rachmaninov visade 
stora framgångar och blev under året 1888 pianoelev till sin kusin Alexander Siloti (Ramos, 
u.å; Chunningham, 2001, s. 1-3).  

Efter att Siloti hade lämnat sin tjänst vid konservatoriet år 1891 bad Rachmaninov om att få 
avsluta sina studier ett år tidigare än beräknat. Han fick sin önskan beviljad och komponerade 
sitt examensverk operan Aleko Op. 72. Rachmaninov gjorde enorma framsteg och 
komponerade aktivt fram till år 1897 då han oväntat tappade sitt självförtroende efter att den 
vid tillfället berusade dirigenten Alexander Glazunov hade förstört hans Symfoni i d-moll No. 
1 Op. 13 med sitt fruktansvärda dirigerande. Han ansåg att stycket var fördärvat och det 
spelades aldrig åter under hans livstid. År 1902 blev Rachmaninov dirigent vid Bolsjojteatern 
och började åter verka som kompositör. Han tog på sig jobbet som ansvarig för sin första 
konsertturné och åstadkom bl.a preludierna i Op. 32 och etyderna i Op 33 under åren 1909 
och 1910 (Rodman, u.å; Ramos, u.å; Chunningham, 2001, s. 3-5).  

Den ryska revolutionen bröt ut år 1917 och Rachmaninov flydde tillsammans med sin fru 
Natalia Satina och två barn Irina och Tatiana och bosatte sig först i Danmark innan de året 
därpå flyttade till New York på grund av goda ekonomiska möjligheter. Kompositioner 
fullbordades, ekonomin stadgades och under andra världskrigets utbrott flyttade paret till 
USA och fick ett godkänt medborgarskap. Rachmaninovs sista konsert hölls i Tennessee år 
1943 och elva dagar senare dog han efter att ha blivit diagnostiserad med cancer (Ramos, u.å; 
Chunningham, 2001, s. 5, 6).   

1.1.1. Preludium Op. 32 No. 10 i b-moll 

Verket Op. 32 komponerades år 1910 och består av treton preludier. Antalet treton utgör 
tillsammans med preludierna i Op. 23 och preludiet Op. 3 No. 2 totalt tjugofyra preludier, en i 
varje tonart. De anses vara Rachmaninovs vackraste pianostycken som med en teknisk och 
musikalisk utvecklad kompositionsstil når toppen av hans mästarliga skicklighet (Gillespie, 
1972, s. 276; Glover, 2003, s. 31, Roh, 2015, s. 8, 25, 26).  
Bild hämtad från Wikimedia Commons den 2015-10-21 
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Det var pianisten Benno Moiseiwitsch som av en slump upptäckte preludiet då han såg en klar 
föreställning av en bild under tiden han lyssnade till det. Rachmaninov avslöjade att den 
gåtfulla målningen The Return av konstnären Arnold Böcklin är inspirationskällan till dess 
uppkomst. På tavlan syns en man iklädd en röd klädsel med ett svärd i vänster ficka. Han 
sitter och ser ner mot ett upplyst fönster i en mörk dal med ryggen vänd mot åskådaren. 
Preludiet är likt målningen väldigt gåtfull och fylld av mystiska överraskningar (Glover, 2003, 
s. 31; Baylor, u.å, s. 5).  

Även om Rachmaninovs personliga uttryck är tydligt hörbart är preludiet utifrån stil och 
struktur komponerat i en liknelse av artonhundratalets instrumentala pianoform. Uttrycket 
tillkännages av hans övertygande pianistiska språk med klangfulla strukturer och blomstrande 
dekorationer (Flanagan, u.å, s. 6; Gillespie, 1972, s. 276). Det har ett gående tempo och en 
sjungande rytm, är berikad med breda ackord och klockliknande oktaver, ljuder i sorgsna och 
mörkfärgade klanger och utvecklas till stora och pampiga ackord med bullrande trioler innan 
nedtonade klanger återkommer. (Glover, 2003, s. 31; Baylor, u.å, s. 5). Inledningsfrasen ger 
en oklarhet om vilken tonart stycket är komponerat i. De förekommande tonerna E och B är 
två möjliga utgångspunkter men eftersom den avgörande tonen saknas, tyder tonarten mer åt 
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att vara modal än moll. I takt 10 visar sig tonarten vara E dorisk då tonen Ciss är en 
återupprepande ton medan den ledande tonen D är utesluten (Baylor, u.å, s. 5).  

Rachmaninovs kompositionsstil utmärker sig med en förekommande höjdpunkt och enligt 
honom själv är den ordentliga höjdpunkten nyckeln till ett lyckat framförande. Eftersom han 
var förtjust i att komponera ackord bestående av sex till tio toner består preludiets höjdpunkt 
av stora och mäktiga ackord. Vid beteckningen L'istesso tempo och fram till kadensen i 
styckets C-del utvecklas allt fler spännande rytmer. Bastonen ljuder i en underliggande 
dominantton som efter taktartsbytet 3/4 övergår till subdominant och fortsätter genom 
kadensen. Styckets sista del är fram till takterna i codan fortfarande hemlighetsfull om 
preludiets tonart men arpeggioackorden med upptakt i takt 49 avslöjar slutligen den med ett 
klingande b-mollackord. (Roh, 2015, s. 65, 90; Baylor, u.å, s. 5). 

1.2. Litteratur om pianoteknik   

Knut Wiggen (2015) föddes år 1927 och är en norsk-svensk kompositör, pianist och författare 
som har verkat i flera organisationer, komponerat i en nyskapande musikstil och skrivit 
litteraturer. Boken Att spela piano (1966) behandlar pianoteknik utifrån anslag, välklang, 
interpretation, historik, inlärning, muskler och rörelser. Wiggen (1966) för diskussioner kring 
ämnena, ställer öppna frågor, drar summeringar till frågeställningar och refererar till andra 
pianister. Han menar att rörelser behöver ske utifrån upplevelser och att det inte enbart räcker 
med den visuella aspekten utan att förståelsen grundas på känslan i utförandet (Wiggen, 1966. 
s, 118-119). I kapitlet om välklang beskriver han att fingrets anslag mot tangenten påverkar 
klangen och att tonstyrkan skapar olika klangfärger och på så sätt fler upplevelser (ibid, s.18). 
De övningar som ges utgår från handledernas rörlighet, underarmarnas verkan och axlarnas 
avspänning för att i gemensam strävan kunna åstadkomma en fri spelapparat (ibid, s. 104, 
113, 115).             

Jevgenij Timakin (1992) föddes år 1916 och är en rysk pianopedagog som har varit verksam 
vid konservatoriet i Moskva, haft stor inverkan på vissa internationella pianister och utgivit 
två böcker . I boken Att fostra en pianist (1992) berör han barns färdigheter, klangarbete och 
teknikutveckling (ibid, s. 4), citerar olika pianisters uttalanden och utgår från sin lärarroll med 
synvinklar och nödvändiga tankesätt från en lärares perspektiv. Timakin beskriver arbetet med 
klangen utifrån lyssnandet av klangen, känslan av musikens rörelse och samspelet mellan 
händer, fingrar, armar och axlar (ibid, s. 67, 74, 76). De övningar som han har angivit är 
tydliga notexempel på passager och fraser från olika klassiska stycken med tillhörande text i 
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form av en beskrivning till hur utförandet ska ske. Gradvis ökar svårighetsgraden och 
exemplen berör fler musikaliska element.       

Stefan Ydefeldt (2015) föddes år 1951 och är en svensk pianist, organist och pedagog som 
under sina pianostudier för Gunnar Hallhagen i Stockholm blev intresserad av rörelser i 
pianospelet, gjorde forskning inom området och utkom med boken Den stora runda rörelsen 
(2013). Den ger vägledning för utvecklandet av förståelsen i rörelser och innehåller en hel del 
bilder, notexempel och övningar som är till för att praktiseras. Ydefeldt (2013) beskriver tre 
sorters rörelser som han diskuterar för- och nackdelar av. I den raka rörelsen hålls handen 
stilla i en rak linje från underarmen till fingrarna medan de slår an respektive tangent likt en 
hammare. I den koordinerade rörelsen befinner sig fingrarna i kontakt med tangenterna och 
handen förs med hjälp av handleden sidleds i en spiralrörelse med en hög handled ovanför 
mittenläget. I den fria rörelsen används fingrarna som stöttepelare från tyngden av armen och 
får stöd av hela spelapparaten vid rörelser i utföranden (Ydefeldt, 2013, s. 125).       

Vilka rörelser är mest användbara och hur påverkas klangen av en övning? Undersökningen 
kommer beröra Wiggens, Timakins och Ydefeldts tankar och synsätt, ta del av Johans råd och 
infallsvinklar och sammanställa ett resultat av progressionen och uppkomna lärdomar. 
Visionen är att kunna utveckla relevanta övningar och bidra med egna erfarenheter för att ge 
intresserade pianister en hjälpande hand i deras arbete med preludiet eller andra klassiska 
stycken. 

1.3. Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka och pröva olika tekniska tillvägagångssätt i klassisk 
pianospel.  

2.Metod 

Undersökningen har genomförts med hjälp av litteratur, observationer, tidigare erfarenheter 
och Johans Frösts infallsvinklar samt slutförts med en dokumentation i form av 
videoinspelning.  

Litteraturen Att spela piano (1966) av Knut Wiggen, Att fostra en pianist (1992) av Jevgenij 
Timakin och Den stora runda rörelsen (2013) av Stefan Ydefeldt har lästs övergripande och 
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använts genom att finna relevant information från viktiga sidor och praktisera övningar som 
beskrivs. Den har uppmanat om hur tankar behöver förhålla sig till utförandet av en övning 
och lyft fram olika tillvägagångssätt som stärker en specifik svårighet. Citat och 
ställningstaganden har refererats och egna tankar kring innehållet har formulerats.   

Observationer har skett utifrån egna reflektioner och utvärderingar under de tillfällen då 
övningar har praktiserats. Utifrån analys, begrundan och bearbetning har tankar och slutsatser 
via minnet överförts till skrift och upplyst övningarnas verkan utifrån erfarna upplevelser. 

Tidigare erfarenheter har använts och utövats på samma sätt som nya tekniska 
tillvägagångssätt. De har såväl varit orörda och tillämpats vid genomföranden utan förändring 
som blivit påverkade av nya tankevägar och utvecklats av litteraturinnehåll.  

Johan Frösts infallsvinklar har tillåtits i undersökningen. Lärdomar har iakttagits och 
upptagits via visuell och upplevelsegrundad närvaro av tekniska utföranden samt av det som 
utövats under lektions- och övningstillfällen.      

Videodokumentationen har spelats in via en iPad och redigerats i programmet iMovie. Sju 
tekniska övningar och ett slutligt genomförande av preludiet har filmats och klippts ihop till 
en sammansatt film. Vita textrutor bestående av information om respektive övning har 
tillförts, svarta övergångseffekter mellan klippen har lagts till och slutversionen har med en 
rödtonad bakgrund avslutat filmen och givit ett helhetsintryck av hur det klingar.               

3.Genomförande och resultat  

3.1.Vägen till olika pianotekniker  
Arbetet med tekniken är för mig det viktigaste elementet för att åstadkomma ett gott 
musikaliskt resultat. De tekniska tillvägagångssätten som jag av tidigare erfarenheter har 
bevarat i mitt förråd är övningar för att åstadkomma en hörbar melodi, metoder för att uppnå 
aktiva fingrar och sätt att tänka för att få en avslappnad tumme. Dessutom är mig organiska  2

rörelser och en fri spelapparat kända begrepp. 

 En organisk rörelse är en förflyttning som sker i ett jämt fördelat tidsperspektiv mellan toner/ackord. 2
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3.1.1. Rörelser i spelet 

Min kunskap om organiska rörelser har jag fått av min pianolärare då jag har instrueras i en 
rörelse, behövt iaktta den ur en lärandes synvinkel och fått chans till att bli bekant med 
känslan under utförandet av mina händers agerande vid pianot. Jag har flera gånger känt mig 
missnöjd vid mina försök då jag varken har kunnat uppleva förståelsen av vad jag gör eller 
varit medveten om vad jag är ute efter. Wiggen (1966) menar att rörelser i pianospelet är 
påverkat av hur klart för sig en pianist har gällande hur den vill att det eftersträvande 
resultatet ska låta och att det är medvetandet om klarheten som gör att de önskade rörelserna 
kan åstadkommas. Han menar också att det i undervisningar mellan en lärare och en elev ofta 
förekommer att läraren som sitter vid en flygel, visuellt visar en rörelse för att eleven som 
sitter vid en annan flygel bredvid ska förstå och ta lärdom. Denna metod leder till att eleven 
inte kommer bli bättre eftersom det inte enbart räcker med en visuell upplevelse. Det finns två 
typer av rörelser. En som är grundad på en sedan tidigare känd rörelse och en som bygger på 
små sammansatta rörelser där kombinationen dem emellan är en ny rörelse. Vid en situation 
då en elev tycks ha förstått sin lärares instruktioner har den lyckats uppleva den kinestetiska 
upplevelsen och lärt sig en figuration, alltså en bildlig framställning. Lärdomen är inte en ny 
rörelse och inte en ny kombination av redan kända rörelser utan en bestämd figuration, alltså 
en bestämd kombination av de redan kända rörelserna. Denna lärdom som kräver en fullt 
närvarande koncentration, har uppstått med hjälp av den egna förmågan att kunna komplettera 
automatiska rörelser med den kinestetiska upplevelsen (Wiggen, 1966, s 118-120). 
Anledningen till att jag har känt mig missnöjd och inte lyckats bli medveten om vad jag gör är 
troligtvis för att mitt fokus har legat på de visuella bilder som jag har instruerats i, för att jag 
inombords har känt en egen press i att uppfylla min pianolärares undervisning och för att jag 
har haft nedtryckande tankar på mig själv som gemensamt trängt bort platsen för känslan. Det 
är under mina övningstillfällen, i djup koncentration och medveten ensamhet som jag har 
lyckats uppleva den sökta känslan och kunnat inse att den under varje nytt övningstillfälle går 
att uppleva på nytt. Det har varit till min fördel i arbetet med preludiet.    

Rätt rörelseriktning är nödvändigt för att underlätta svårigheter i passager. I preludiets C-del 
då musiken varierar mellan sextondelar i temat och klockliknande oktaver i över- och 
understämman (se s. 14 Notexempel 4) är det viktigt att spela inåt och utåt i den så kallade fria 
rörelsen (Ydefeldt, 2013, s. 125). Händerna ska med hjälp av hela spelapparaten organiskt 
föras i en bågformad rörelse från ackorden i mitten till oktaverna i pianots ytterlägen. Jag har 
övat på rörelsen genom att först vara medveten om vilka oktaver som förekommer mellan 
temats ackord och har därefter i ett långsamt tempo övat på förflyttningarna i både ulnar och 
radikal riktning som innebär att händerna först har vinklats mot tummarna och sedan mot 
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lillfingrarna (ibid, s. 29; Bojsen-Møller, F. 2000, s. 12-13). Rörelsen kan ske genom att 
antingen självständigt förflytta handen från utgångslägena eller genom att låta underarmen 
styra handleden (Ydefeldt, 2013, s. 28). Jag tycker att rörelser som styrs av underarmen är 
mest effektiv eftersom spänningar som lätt kan låsa handleden vid utgångslägena lättare 
undviks och medför att spelapparaten blir mjuk och ger en vackrare klang. 

I styckets kadens (se s. 18 Notexempel 9) behöver en framåt-och-tillbaka-drivande-rörelse 
utföras. Hela spelapparaten behöver vara aktiv och kännas avslappnad för att kunna ge en 
smidig och mjuk rörelse. Ydefeldt (2013) utgår bland annat från Caland (2013) som instruerar 
om handledens rörelsegång i en liggande åtta under en arpeggioslinga på klaviaturen. 
"Rörelsen utgår från överarmen som förblir lugnt hängande med en knappt synlig dragning 
och skjutning, där handleden inte går under ett mellanläge" (Ydefeldt, 2013, s. 122). Vad för 
mellanläge Caland (2013) menar är enligt min tolkning att handleden ska hålla ett relativt 
jämnt läge mellan den högsta och lägsta tonen i arpeggioslingan. Dock behöver handleden 
sänkas vid den högsta och lägsta tonen för att kunna utföra en bågformad avrundning nerifrån 
och upp. Under utförandet i kadensen har jag använt mig av Calands (2013) råd, utfört 
övningen i ett långsamt tempo och kunnat fastställa att hela spelapparaten är viktig.  

3.1.2. Övningar som hjälpmedel  

För att uppnå en god teknik i pianospel måste spelapparaten vara aktiv och fri. Handens 
position på klaviaturen kan kontrolleras genom att händerna inte hänger från upphöjda axlar, 
att fingrarna är halvt böjda och berör tangenterna med fingerkuddarna, att tummen och 
lillfingret utövar två stolpar som lyfter handen i ett naturligt läge och att handleden kan röras i 
alla riktningar (Timakin, 1992, s. 101). Med ett perfekt kroppsligt förhållande till pianot 
behöver utövandet ske i ett långsamt tempo och djup koncentration.  

I takt 1 (se s. 15 Notexempel 5) behöver fingrarna ha närkontakt med tangenterna samtidigt 
som det krävs en medvetenhet om vart melodin ligger. Upptakten dessförinnan spelas i två 
rörelser och landar med en tredje rörelse i nästkommande ackord. Jag övade på inledningen 
genom att vara säker på vilka toner mina fingrar behövde spela, använde mig av ett aktivt 
lyssnande för att veta vilken riktlinje musiken har och såg till att öva i ett långsamt tempo. 
Melodin framhävde jag med en lutad hand, spelade med extra tyngd mot melodifingrarna och 
såg till att de var aktiva.  

I takt 10 (se s. 16 Notexempel 6) skrev jag ut en egen fingersättning och valde att införa en 
tumundersättning i höger hand. För att underlätta och bli bekant med tumundersättningar har 
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jag använt Ydefeldts (2013) övning som går ut på att i ett femfingerpositionsläge med en 
stillastående hand, spela med fingrarna 1-2-1-2 på tangenterna C-D-E-D, 1-2-3-1-3-2-1 på C-
D-E-F-E-D-C och 1-2-3-4-1-4-3-2-1 på C-D-E-F-G-F-E-D-C. Handen behöver ha ett 
inåtriktat läge och armen måste hjälpa handen att förflytta handpositionen efter att tummen 
har gjort sin undersättning och innan finger 2 ska spela på sin tangent (Ydefeldt, 2013, s. 14). 
Om armen inte hjälper handen blir det svårare för fingrarna och särskilt tummen att inta sina 
tangenter eftersom handen kan låsas och tummen spännas. Denna övning har ökat min 
förståelse av armens viktiga verkan och tvingat mig att medvetet göra tummen fri från spänst. 

I takt 18 (se s. 16 Notexempel 7) börjar åttondelskompet i B-delen. Av tidigare erfarenheter är 
jag medveten om att spela ackord med en ta-tag-i-tangenterna-känsla. Det innebär att 
fingrarna som vilar på tangenterna ska likt en katt som river på ett föremål, lätt dra 
fingerkuddarna längs tangenterna och in mot handflatan. Med detta spelsätt blir 
pricksäkerheten större och tonerna mer precisa. Jag har använt denna teknik tillsammans med 
frigjorda handleder i en upp-och-ner-rörelse med tyngd från axlarna som har förts genom 
mina avslappnade armar till fingertopparna. Med både känsel och vision har jag kunnat 
fastställa att tonerna låter mer noggrant och är lättare att frambringa utan att råka spela på fel 
tangenter.    

I takt 37 (se s. 14 Notexempel 4) inleds den mjuka men svårspelade C-delen. De klingande 
ackorden som förekommer mellan de klockliknande oktaverna föregås av ett eller tre 
sextondelsförslag . När det är tre förslag har jag använt min pianolärares övning som går ut på 3

att vila fingrarna i det nedtryckta ackordet, organiskt förflytta händerna till oktaverna och på 
samma sätt återföra händerna till ackordet. Det innebär att förslagen hoppas över i början och 
allteftersom övningen utförs korrekt och blir medvetet säkrare, läggs ett förslag till. Det 
förslag som är närmst ackordet i passagen läggs till först och följs sedan av föregående och 
slutligen det första. Det har inte varit lätt att spela förslagen och speciellt inte i takt 42 och 43 
då det är trettiotvåondelar men med hjälp av övningen är jag visuellt medveten om vilka toner 
som ska spelas och har lättare att koordinera mina fingrar.   

I takt 48 (se s. 18 Notexempel 9) sätts fingerfärdigheten på prov. Den viktigaste regeln är att 
öva på kadensslingan i ett långsamt tempo med en hjälpsam spelapparat. I varje figur i slingan 
ska fingrarna vara samlade och handen vinklad mot tummen som avslappnat förs längs 
tangenterna till nästkommande tangent i efterföljande position (Timakin, 1992, s. 107-108). 
Jag har praktiserat Johans övning som går ut på att med aktiva fingrar öva på enbart en figur i 

 Förslag innebär att en eller flera toner spelas före den egentliga noten eller noterna.3
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taget med nästkommande ton som extra tillägg. Den har gjort mig medvetet säkrare om 
positionslägena och vilka toner som tummen förs till. Tummen är handens starkaste finger 
och kan ha en tendens att spela starkare än övriga fingrar. För att undvika det krävs det en 
medvetenhet om dess kapacitet, en uppmärksamhet på att den behöver spelas svagare, en 
lutad hand ifrån den och ett aktivt lyssnande till dess utförande i sammanhanget. En övning 
som är nyttig för att motverka tummens effekt är att öva på en skala med crescendo mot 
lillfingret och diminuendo mot tummen (ibid, s. 119). Jag har känt att det är svårare att spela 
starkt mot lillfingret och svagt mot tummen och det beror troligtvis på att övningen inte 
tillåter det som annars faller naturligt.      

I takt 58 (se s. 18 Notexempel 10) förekommer ett stort arpeggioackord som behöver fördelas 
mellan båda händerna. "Armen rör sig från armhålan och för handen över de toner som 
spelas" (Ydefeldt, 2013, s. 41). Min övning från tidigare erfarenheter har gått ut på att jag har 
låtit varje finger vila i den nedtryckta tangenten, tänkt på nästkommande ton och fört nästa 
finger till motsvarande tangent med hjälp av armen. Denna övning har bidragit till att 
memorera rätt tangenter och givit mig en jämnare arpeggioslinga. Då codan går från mf till p 
behöver fingrarna beröra tangenterna innan utförandet, tankarna fokuseras på svag dynamik 
och anslaget vara lättsam. Om fingrarna inte vilar på tangenterna innan anslaget kan 
anslagskänslan få kraft från armens fall och orsaka en starkare ton. De tillvägagångssätten har 
givit mig en upplysning om spelapparatens uppgift, en vision av fingrarnas stående position 
och en klarhet om vilka nästkommande toner är.     

3.1.3. Arbetet med klangen 

Klangen är den viktigaste komponenten i pianospelet. "Klang - musikens materia och inre 
substans - är det viktigaste som vi skall ägna oss åt under vårt dagliga arbete" H. Neuhaus 
(Timakin, 1992, s. 66). Det krävs ett aktivt lyssnande efter klangen eftersom det annars kan 
medföra passiva fingrar och kraftlösa händer. "Man skall inte bara placera fingret och handen 
på klaviaturen, utan ta fram klangen; inte trycka på tangenten och vänta ut, utan lyssna och 
föra med sig klangen; inte lyfta upp handen, utan ta ett andetag" (ibid, s. 67). Det finns 
passager i preludiet som särskilt kräver att klangen utförs på ett fokuserat sätt. I mitt arbete 
med de första takterna är det enligt mig svårt att inte lyssna till klangen eftersom musiken 
automatiskt kräver ett aktivt öra då den strävar mot det första ackordet efter varje upptakt. Jag 
har med hjälpande instruktioner av min pianolärare lyssnat till klangen, fört den vidare med 
överdelen av kroppen och likt en sångare andats in före varje frasstart och ut efter varje 
frasslut. Små medel kan göra stor verkan och görs de korrekt blir musiken mer spännande och 
klangen klarare.       
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Under mina övningstillfällen har jag varit i kontakt med flera olika klaviaturer. Klaviaturer av 
bra kvalité och klaviaturer som faller mig mindre i smaken. Jag upplever en stor skillnad i att 
framhäva en god klang vid en flygel som inte motsvarar mina förhoppningar jämfört med en 
flygel som klingar fantastiskt. En underbar flygel underlättar spelet och uttrycker mina 
önskningar på ett sätt som jag kan bli häpen av. Det blir plötsligt lätt att spela, lätt att spela 
som önskat och klangresultatet driver lyckan igenom hela utförandet av ett stycke. 
Tangenterna följer mina fingrars direktiv och örat hör den förutsägbara klangen. Wiggen 
(1966) skriver att en pianostämmares svar gällande vilket anslag som ger den vackraste 
klangen på en klaviatur, var att införskaffa en ny flygel (Wiggen, 1966, s. 9). Jag håller med 
pianostämmaren om att en ny flygel klingar vackert men vet att skälet ligger på vilket anslag 
som används. Min pianolärare har med ordet rekyl lärt mig att fingret ska utifrån dess anslag 
känna hur tangenten förs tillbaka till sitt ursprungliga läge efter att det har släppt den 
nedtryckta tangenten. Med förståelsen av känslan att angripa en tangent likt en lättsam 
avfyrning kan ett anslag anföras vilket piano som helst och ges samma efterfrågande respons. 
Dessutom behöver känslan under momentet vara tydlig för att återfå samma anslag vid varje 
nytt tillfälle. Enligt pianopedagogen Otto Ortmann har äldre flyglar en större klang då den 
största andelen ljud kommer från hammarens slag mot respektive sträng och även från 
fingrarna som slår mot tangenterna och tangenten som i sin tur rör vid botten. På så sätt har en 
äldre flygel som är mer torr större resonans vilket skapar ett större ljud (ibid, s. 15). Jag tror 
att en äldre flygel med rätt spelad anslagskänsla ger en lika god klang som en ny flygel med 
ett ospecifikt anslag.       

Av tidigare kunskap vet jag att det av egen kraft inte går att tillföra en sträng mer verkan än 
att enbart sätta den i svängning med hjälp av fingrets slag mot tangenten som i sin tur slår 
klubban mot strängen. Då en sträng sätts i svängning upplevs klangen som en färg och för att 
en pianist ska uppnå olika färger behöver den skaffa sig en repertoar med flera klangfärger 
genom att lära sig använda varierande styrkegrader på klaviaturen (Wiggen, 1966, s. 18). I 
detta fall har den tekniska aspekten en viktig roll. Det går inte att spela med en hård och låst 
spelapparat i väntan på att få ett fint resultat när klangen i själva verket kommer från spelets 
känsla. Är inte hela spelapparaten aktiverad svarar inte klangen som önskat och förblir 
uttryckslös, stolpig och saknar variation. "Är det likgiltigt för klangresultatet om man trycker 
ned tangenterna med ett finger eller med en penna?" (ibid, s. 11). Mitt svar är nej. 
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3.2.  Svårigheter i arbetet med preludiet 
Jag har haft svårt att finna en egen interpretation av preludiet, på egen hand veta vilka 
tekniska övningar som kan tillgås vid svåra passager, kunna avgöra hur vissa rytmer i 
preludiet ska spelas och med mina fingrar nå vissa ackordsomfång. 

Att sätta en egen prägel på preludiets karaktär och finna en tolkning till dess uttryck har mig 
inte varit lätt. Anledningen beror troligtvis på att min kännedom om det har varit otillräcklig 
och på att den klassiska musiken följer sin tradition och saknar ett brett utrymme för fritt spel. 
Wiggen (1966) uttrycker "Genom att studera vad tonsättaren noterat och samtidigt veta vad 
som är omöjligt att notera, kan vi söka oss fram mot målet, nämligen att få den musikaliska 
idé som den noterade melodin symboliserar att klinga lika klart i vår fantasi som den en gång 
gjorde för tonsättaren" (Wiggen, 1966, s. 21). Andras tankesätt och tolkningar gör lätta 
inflytanden på mig och utifrån dem har jag en tendens att låtas påverkas. Ur en positiv 
synvinkel ges jag fördelar i att kunna utvecklas som pianist, ta beslut och utföra ett stycke 
efter egna initiativ. Min interpretation av preludiet är baserad på min pianolärares 
infallsvinklar, olika lyssningsversioner och egna valmöjligheter i mitt spel. 

Jag får i de flesta fall hjälp av pianolärare när det gäller att finna tekniska övningar för 
specifika svårigheter. Det kan vara övningar som jag sedan tidigare kan men behöver utveckla 
och finslipa och övningar som är helt nya och behöver instuderas. Vid tillfällen då en lärare 
inte finns till hands är det nödvändigt att tillgå litteratur. Jag har bl. a. lärt mig att den 
kinestetiska upplevelsen ger upphov om vilken spänning en muskel har och att den är mest 
effektiv en kort stund efter ett utförande. Det gör att kontrollen över den kinestetstyrda 
rörelsen snabbt förloras och kan leda till en överansträngning av musklerna (Wiggen, 1966, s 
99). Jag har under utföranden i ett snabbt tempo kunnat känna av en tillfällig trötthet i mina 
underarmar och har således behövt återgå till ett bekvämt tempo för att undgå det. Orsaken till 
det beror troligtvis på att mina muskler är ovana och blir på så sätt spända.      
  
De rytmer som har varit svåra är åttondelarna som är omringade av trioler i slutet av takterna 
24, 28 och 32 (Notexempel 1, Notexempel 2, Notexempel 3) i B-delen och temat av 
sextondelar och trettiotvåondelar i C-delen (Notexempel 4).  
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Notexempel 1 (t. 22-24) 
Fig 1. Utdrag från S. Rachmaninov 13 Preludes Pour Piano Op. 32, s. 41. Edition A. Gutheil.  

Notexempel 2 (t. 28-30) 

Fig 2. Utdrag från S. Rachmaninov 13 Preludes Pour Piano Op. 32, s. 41. Edition A. Gutheil. 

Notexempel 3 (t. 31-33) 

Fig 3. Utdrag från S. Rachmaninov 13 Preludes Pour Piano Op. 32, s. 41. Edition A. Gutheil. 

Notexempel 4 (t. 37-43)  
Fig 4. Utdrag från S. Rachmaninov 13 Preludes Pour Piano Op. 32, s. 42. Edition A. Gutheil. 

Johan förtydligade att åttondelarna ska spelas i samma rytm som triolerna då jag råkade spela 
dem i en tre-mot-två-rytm. Skälet till notationen är för att åttondelarna har melodin och 
behöver på så sätt vara märkbara och lätta att urskilja. Det kan vara svårt att lära om en redan 
inlärd vana men med stark vilja och långsamt övande lyckades jag öva bort den. Det svåraste 
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med sextondelarna och trettiotvåondelarna har varit att spela dem i ett hyfsat snabbt tempo 
och få fingrarna koordinerade och tydliga. Eftersom rörelseförflyttningen behöver ske snabbt 
landade jag i många fall på fel toner som medförde en svårighet i att memorera ackorden och 
oktaverna men under långsamma övningar och i stillhet av nedtryckta tangenter har jag lärt 
mig notmönstret, fått kontroll över mina fingrars spel och känner att förslagen är mindre 
besvärliga. 

Rachmaninov är känd för sina stora händer då han med en hand kunde greppa ett ackord som 
sträcker sig från C till G i nästa oktav (Rodman, u.å). Hans verk består av stora klanger och 
breda ackord och i preludiets B-del förekommer det ackord som är mig svåra att nå. Jag har 
valt att reducera dem genom att ta bort en ton som antigen redan spelas av ett annat finger 
eller en ton som inte är lika viktig för klangen. I vissa ackord har den mittersta tonen uteslutits 
eftersom det har underlättat för melodifingrarna att nå respektive toner. 
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3.3.  Min interpretation 
Med kännedom av bakomliggande kompositionstankar uppger min analys att preludiet är 
komponerat i 4/4-takt, att tonarten är b-moll, att det finns olika musikalilska termer, att 
dynamiken varierar från pp till ff och att det förekommer ett taktartsbyte till 3/4. 

Notexempel 5 (t. 1-3) 

Fig 5. Utdrag från S. Rachmaninov 13 Preludes Pour Piano Op. 32, s. 40. Edition A. Gutheil. 

I preludiets första upptakt (Notexempel 5) ger Rachmaninov instruktioner om att stycket är 
komponerat i ett långsamt och brett tempo med beteckningen Lento och presenterar den 
rytmiska figuren som grundar sig på trioler. Nyansbeteckningen är p. Hur svagt Rachmaninov 
hade tänkt sig är svårt att veta men jag tycker att tonstyrkan behöver vara måttlig, ljuda med 
en strävande klang och ha en klart hörbar melodi. Jag är för det mesta noga med att vilja följa 
de beteckningar som av tonsättaren redan är förskrivet och känner att jag saknar mod till fria 
tyglar, ifrågasättanden och egna förändringar. Detta på grund av att min respekt för 
kompositörens åsikter är stor och att min kunskap om att grunda egna tankebanor inte är fullt 
tillräcklig. Wiggen (1966) uttrycker att då en not helt saknar direktiv eller inte är specifikt 
tydlig ges spelaren rum för egna tolkningar. Om detta rum inte skulle finnas och personliga 
val av olika interpretationsmöjligheter inte skulle kunna göras, hade utvecklingen av ens 
teknik och musikaliska uttrycksförmåga inte förbättrats. Det är kunskapen av vilken möjlighet 
man har valt och klarheten i vad man är ute efter att lära sig som bestämmer hur snabbt man 
lär sig de tekniska och musikaliska färdigheterna. Istället för att en lärare påverkar med sin 
undervisning eller notbilden accepteras som den är, tillförs den egen valda möjligheten till det 
musikaliska medvetandet (Wiggen, 1966, s. 27). Efter samtal med min pianolärare har jag 
kommit fram till att melodin under fraseringsbågarna ska ha en riktning mot tenutoackorden 
och därefter följas av de lätta, tydliga och inte alltför korta staccattoackorden. Jag tycker att 
Wiggen (1966) har rätt i sitt uttryck. Att lära sig något själv eller får makten att bestämma 
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själv är av egen erfarenhet det bästa inlärningssättet. Dock kan andra infallsvinklar vara en 
hjälp på traven eller också en god vägledning till egen kreativitet.     

Notexempel 6 (t. 10-12) 

Fig 6. Utdrag från S. Rachmaninov 13 Preludes Pour Piano Op. 32, s. 40. Edition A. Gutheil. 

Beteckningen m.d. som står utskrivet i takt 10 (Notexempel 6) betyder höger hand och innebär 
att höger hand ska spela den övre stämman medan vänster hand ska spela den undre. 
Rachmaninov skrev även ut vänster hands beteckning m.g. i efterföljande takter. Varför han 
har angivit de direktiven är troligtvis för att underlätta spelet och lättare kunna åstadkomma 
en jämn rytm för att så småningom behöva röra sig i ett mer rörligt tempo vid beteckningen 
poco piú mosso och fram till nästkommande del. Rörligheten kräver en säker fingersättning 
och ett klart lyssnande över vart meloditonerna förekommer och hur de framhävs. Enligt mig 
spelas sektionen med ett framåt och tillbakadraget tempo med små fördröjningar. 

Notexempel 7 (t. 22-24) 

Fig 7. Utdrag från S. Rachmaninov 13 Preludes Pour Piano Op. 32, s. 41. Edition A. Gutheil. 

B-delen (Notexempel 7) är en utsmyckad och händelserik del med breda och klangfulla 
ackord. För att åstadkomma känslan av buller med en accentmarkerad melodi som oftast 
spelas självständig men även tillsammans med resterande stämmor, ska fingrarna vara aktiva, 
ha närkontakt med tangenterna, spela med ta-tag-i-tangenterna-känslan och använda 
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tyngdkraften från armar och axlar. Tummarna ska vara avslappnade och handlederna behöver 
vara frigjorda från spänst och utföra en mjuk guppande rörelse. Jag tycker att tempot hellre 
ska vara stadigt drivande än långsamt framgående eftersom klangen växer och rörelserna blir 
större. Meloditonerna ska inte slås an med en tung spelapparat utan spelas bestämt och 
tydligt. Det är de som löser upp ackorden efter varandra samtidigt som dynamiken stegrande 
utförs genom beteckningen ff med tillfälliga diminuendo- och crescendobågar och avslutas i 
dim. och slutligen rit. e dim. Sektionen ger en känsla av oroväckande nyfikenhet och ett 
tillfälle för att återsamla sig under det sista fermatackordet. Kanske är det personen i den röda 
klädseln i Rachmaninovs inspirationstavla som är med om ett speciellt skeende eller är det 
Rachmaninov själv som uttrycker sina känslor? 

Notexempel 8 (t. 37-39) 

Fig 8. Utdrag från S. Rachmaninov 13 Preludes Pour Piano Op. 32, s. 42. Edition A. Gutheil. 

I nästkommande del (Notexempel 8) anger beteckningen L'istesso tempo. att pulshastigheten 
ska vara densamma trots en ny taktart. Det innebär att tempot inte ändras i taktarten 3/4 utan 
har samma puls som i resterande 4/4. Från ett dramatiskt föregående parti får preludiet en ny 
karaktär som ger en känsla av lugn. Dynamiken är tillbaka på pp och den rytmiska figuren av 
trioler speglas åter i temat. På andra och fjärde pulsslaget i varje takt förekommer det 
staccattooktaver som har ett ansvar att likt en klocka med lätta anslag fylla musiken med extra 
klang utan att sticka ut. De behöver ljuda svagt men behålla sin specifika karaktär trots temats 
sextondelar som i leggieretakterna 42 och 43 övergår till trettiotvåondelar. Beteckningen 
instruerar om att de ska spelas lätt och jag tror att anledningen till varför Rachmaninov skrev 
ut leggiere är för att trettiotvåondelarna lätt kan medföra ett dubbelt-så-snabbt-tänk vilket gör 
att sektionen blir svårare än nödvändigt. 
Notexempel 9 (t. 48) 
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Fig 9. Utdrag från S. Rachmaninov 13 Preludes Pour Piano Op. 32, s. 43. Edition A. Gutheil. 

Kadensen ska utifrån beteckningen veloce spelas livligt (Notexempel 9) och uttryckas med ett 
fritt spel då den saknar taktstreck och pulsmarkeringar. Tolkningen av frihet får jag av att 
sextondelarna inte spelas precist vid notvärdet utan breder sig i ett svepande och livfullt 
mönster fram och tillbaka. Den består av grupperade sextondelar som under fraseringsbågarna 
rör sig i en dynamisk stegring mot högsta tonen och återgår svagare till den lägsta tonen. Om 
föregående parti har en lugn och stilla karaktär efter B-delens dramatik, ger kadensen ett 
utrymme för att pusta ut då den spelas i ett mjukt legato med lätt drivande sextondelar och 
avslutas med ett ljust klingande fiss i fermat. 

Notexempel 10 (t. 57-60) 

Fig 10. Utdrag från S. Rachmaninov 13 Preludes Pour Piano Op. 32, s. 43. Edition A. Gutheil. 

Preludiet återgår efter kadensen till huvudtemat med små variationer innan det avslutas med 
en coda (Notexempel 10). B-dur ackordet i upptakten och b-moll tenutoackordet i styckets 
näst sista takt är markerade med arpeggiotecken. De ska fördelas mellan händernas fingrar 
och spelas i brutna klanger med nyansskillnad. Enligt mig är det klart hörbart att codan är 
styckets avslutning då ackorden i en fallande känsla dör ut och landar i fermatackordet b-
moll.   

3.4.  Slutsatser  

Undersökningen i rörelsearbetet har med hjälp av skriftlig information och praktiserande 
övningar givit en utveckling av organiska rörelser. Begreppet figuration och lärdomen kring 
Wiggens (1966) syn på när en elev har lyckats åstadkomma en förståelse av sin lärares 
instruktioner har uppvisats och tydliggjort vad som eftersträvas under ett övningstillfälle. 
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Beteckningarna ulnar och radikal är två termer som har namngivit den riktning Johan har 
gestaltat och de tillsammans med spelapparatens viktiga verkan har påvisat att klangen 
återskapar och klingar efter armarnas, händernas och fingrarnas agerande. Utan rörelserna blir 
svårigheten större.                

Det översiktliga resultatet av övningarna är att de gemensamt har bidragit till att preludiet har 
fått en framåtsträvande utveckling och ett förbättrat musikaliskt utförande. Ydefeldts (2013) 
övning för tumundersättning är ett tillvägagångssätt för att uppnå en avslappnad tumme som 
har uppmärksammat om dess fria förflyttning och viktiga roll. Att spela med ta-tag-i-
tangenterna-känslan har underlättat mina fingrars pricksäkerhet men även orsakat en aning 
överdriven fingeraktivitet som jag efter min pianolärares råd har åtgärdat med mindre rörelser. 
Johans övning för förslagen i C-delen har underlättat memoreringen av förslagstonerna och att 
hamna på rätt motsvarande tangent samt utvecklat ett bättre spelresultat. Då tempot har höjts 
har osäkerheten dessvärre blivit större. Kadensslingan har utifrån övningen som går ut på att 
öva i passager med ett vilande lillfinger på nästkommande ton tydligt påverkats av huruvida 
handen har varit varm eller kall. Med kalla fingrar har den varit svårare att utföra och gjort att 
spelet bromsats upp och blivit stolpig. Arbetet med arpeggioackorden i codan har utvecklat ett 
säkert utförande och genererat i ett bra avslut. 

Klangen i preludiet har fått en starkare musikalisk inlevelse trots att den i utföranden har 
varierat beroende på vikten av min koncentration och musikaliska närvaro. Då den ständigt 
går att förbättra har klangarbetet i preludiet inte fullt blivit uppnådd men är påväg i rätt 
riktning. 

Svårigheterna i arbetet med preludiet har med olika verktyg och tankesätt kunnat bearbetas 
och till stor del behärskats. Jag har skapat en egen interpretation, funnit tekniska övningar, 
överkommit styckets svåra rytmer och löst stora ackordsomfång med reducerade toner. 

4.Diskussion 

Detta arbete har genererat i en förståelse och erfarenhet i vad som krävs för att genomföra en 
undersökning. Trots min medvetenhet om att det går åt mycket kraft och energi har tidsplanen 
som fick en långsam start varit följsam och godtagbar. Det gäller att snabbt sätta igång med 
letandet av litteratur och information för att underlätta starten. Processen har påverkats av min 
vilja, mitt tillstånd, miljön runt omkring och dygnstiden. Under flera tillfällen då arbetet har 
känts svårt och kämpigt har insikten av vilken betydelse närvaron har blivit tydlig. Den 
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närvaro som främst uppstår i tysthet, ensamhet och lugn och som är opåverkad av klockan 
och yttre frestelser. De stunderna har givit glöd åt skrivningen, utrymme för tankarna och 
glädje till arbetet.  

Litteraturkällan har befattat tre böcker vars innehåll behandlar pianoteknik ur respektive 
författares synvinkel. Den information som har varit väsentlig och tilltalande har praktiserats 
vid pianot och utförts med hjälp av min förförståelse som är grundad på tidigare erfarenheter 
och kunskaper. "Givetvis bör man veta så mycket som möjligt om så många ting som möjligt i 
den tekniska processen" (Wiggen, 1966, s. 78). Utan den hade övningarna troligtvis inte 
kunnat utföras på ett medvetet korrekt sätt och resultatet hade inte efterliknat det förväntade 
resultatet. Vem skulle ge omdömen om den saknades och genomförandet underpresterade? 
Kanske hade utomstående kommentarer från kritisk observation eller egna visuella 
iakttagelser från filminspelning varit till hjälp men för mig är det viktigt att i stunden förstå 
det som sker för att snabbt hinna återuppta de skeenden som behöver ändras. 

Undersökningen har till stor del berörts av min pianolärares synvinklar. Att få musikalisk 
vägledning och undervisning av en enastående och fantastisk pedagog som bär på en otrolig 
begåvning och en stark inre vilja att hjälpa till, har varit den största motivationsfaktorn. Min 
utvecklingen har under processen varit tydligt märkbar, drivits av en framåtgående kraft och 
blivit fylld av värdig kunskap samt bidragit till stark ambition och envis vilja. Under flera 
pianolektioner har mina förkunskaper känts otillräckliga och mig har fattats lärdomar men 
med undervisningshjälp har jag givits en god grund och vägledning för vidareutveckling. 
Ordet rekyl har varit en ny lärdom utifrån beteckning men bekant utifrån betydelse. Det var 
dock till en början svårt att i ett upplevelsetillstånd förstå ordets innebörd i ett 
pianosammanhang men med förklaring och egen föreställning blev den efterfrågade känslan 
uppnådd. Lärdomen om rekyl och resterande nya övningar har behövt utövas och omtas ett 
antal gånger och med koncentration, tid och tålamod har resultaten givit framsteg.   

Videodokumentationen har spelats in på en vackert klingande flygel av märket Steinway & 
Sons. Min beslutsamhet av att vara ensam i förväntan att uppnå djup och oberörd 
koncentration har varit av stor prioritet med anledningen av att kunna frambringa en ljuvlig 
ton och en visuellt klar gestaltning av övningar. iPaden har verkat som inspelningsobjekt och 
filmat från ett notställ utifrån två vinklar. En från flygelns högra sida och en från baksidan av 
min högra axel. Nackdelen med dem och överhuvudtaget med inspelning i ensamhet är att 
den inte har fångat upp mina fingrar på bild alla gånger då kameran har stått still medan de 
har förflyttats. Tagningarna har dessutom blivit längre än nödvändigt på grund av min 
förflyttning mellan iPaden och flygeln. Vid eftertanke kan flera moment ha gjorts annorlunda. 
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Dels skulle inspelningen ha skett med en videokamera och en hjälpsam inspelningsvän och 
dels skulle spelmaterialet behövt omtas fler antal gånger för att undgå fel och komma 
inspelningsmålet närmare.             

Syftet har likt en påminnelse varit en vägledare genom arbetet. Med ett tydligt mål har det 
utifrån erfarenheter och lärdomar blivit uppnått. De tekniska tillvägagångssätten är övningar 
som antingen har vidareutvecklats från min tidigare grundkunskap eller också tillförts som 
nytt material. De har använts i arbetet med preludiet och uppvisat på stor nytta men trots det 
har den slutliga versionen inte uppnått min belåtenhet. Att kunna göra omtagningar av ett 
utförande och få ett likgiltigt resultat är ett av mina krav och dessvärre varierar omtagningarna 
ännu. 

Denna undersökning kommer i framtiden nyttjas genom att använda de olika tekniska 
tillvägagångssätten i arbeten av andra kompositioner, hitta nya övningar till ytterligare 
svårigheter och på egen hand kunna söka efter ursprungliga tankar om ett verk. Dessutom har 
den givit en insikt om dess förutsättningar och en god förberedelse för kommande 
undersökningar.        
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