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Sammanfattning 

I detta självständiga arbete har jag undersökt hur pianopedagoger som undervisar i den 

klassiska genren och i jazzgenren förändrar sin undervisning beroende på vilken genre eleven 

spelar i. Målet var att se vilka likheter och skillnader som finns i undervisningen samt att få 

kunskap om hur jag som pianist och pedagog kan dra nytta av en sådan jämförande studie. 

Syftet med undersökningen var att hitta konkreta jämförelsepunkter mellan genrerna samt 

urskilja hur pianopedagoger såg på undervisningen beroende på genre. Men även att som 

klassisk pianist få en inblick i jazzens tekniska värld och se om de två olika genrerna kanske 

inte är så olika i grunden. Målet är att kunna identifiera några delar där den klassiska genren 

och jazzgenren möts i pianoundervisning för att förbättra mitt eget pianospel men även i min 

roll som pianopedagog samt att kunna hjälpa andra i min position. 

Ett antal moment kopplade till pianoundervisning samt några specifika moment och övningar 

valdes ut. Fyra pianopedagoger som samtliga undervisar på minst gymnasienivå i både 

klassiskt och jazzpiano och har både musikalisk och pedagogisk utbildning från högre 

lärosäten, valdes ut som intervjupersoner och epostkontakter. Undersökningen visade att 

pedagogernas undervisningssätt inte ändrades nämnvärt mellan genrerna; vissa delar betonas 

mer men förhållningssättet är detsamma. Störst var skillnaden i jämförelsen av skalor i 

respektive genre, dels i hur övningen ska genomföras och dess syfte i respektive genre. Att 

notbaserad- och gehörsbaserad undervisning kan gå hand i hand framkom i mitt arbete trots 

att arbetet visar att notbaserad undervisning används lite mer vid klassiskt spel och 

gehörsbaserad vid jazzundervisning. 
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1 Inledning och bakgrund 

Under mitt andra år på Ämneslärarprogrammet med inriktning klassiskt piano på Kungl. 

Musikhögskolan läste jag piano med inriktning jazz som biämne. Under lektionerna öppnades 

jazzens värld och jag fick se hur jazz och klassiskt piano kunde höra ihop. Detta fick mig att 

tänka på vad det är som skiljer de två genrerna åt, alla de likheter som finns mellan dem och 

på vilket sätt mina två pianopedagoger i klassiskt piano och jazzpiano undervisade på olika 

sätt beroende på genre. Hur kan samma tekniska moment användas i olika genrer? Och hur 

ser pedagoger generellt på undervisning i olika genrer. Detta lade grunden till vilket område 

jag ville koncentrera min uppsats kring.  

I detta självständiga arbete har jag valt att undersöka hur fyra pianopedagoger med rötter i 

både den klassiska genren och jazzgenren ändrar sin metodik beroende på vilken genre de 

undervisar i. Jag kommer att behandla ämnet på en generell nivå men även mer konkret 

genom att jämföra hur informanterna arbetar med fem olika begrepp och moment i 

undervisningen. Jag har även valt ut två moment som jag undersöker djupare, varav det ena är 

bredare och det andra en specifik övning. Kan jag med hjälp av andra genrer förbättra mina 

elevers pianospel och mitt eget? Jag vill kunna utnyttja dessa kunskaper i mitt eget pianospel 

likväl som i min profession som pianopedagog och musiklärare för att nå yttersta kompetens 

av konstnärligt uttryck.  

 

Vad är egentligen klassisk konstmusik och jazz? Enligt min egen erfarenhet som klassisk 

pianist på Ämneslärarlinjen på Kungl. Musikhögskolan är det lätt att hamna i det ena eller 

andra facket. Ofta ställs de två begreppen emot varandra som varandras motsatser men jag 

tror att det finns många fler likheter än skillnader. Under kursen jazz som biämne upptäckte 

jag hur mycket av den klassiska musiken som kan hittas i jazzens värld och tvärtom. 

Momenten i undervisningen liknade varandra men vad som betonades skiljde sig. De lärare 

jag tidigare haft i vardera ämne har till största del varit inriktade på den ena eller andra genren 

vilket har format min tanke om att dessa två världar ligger långt ifrån varandra spelmässigt. 

Min pedagog i kursen jazzpiano har en hög musikalisk och teknisk nivå både inom jazz och 

klassiskt piano. I och med att min pedagogiska utbildning har fortsatt och mina egenskaper 

som lärare har utvecklats har jag tänkt mer på detta. Jag har en tanke om att man som pedagog 

med en fot i vardera genre ser likheterna på ett annat sätt än en pedagog befäst i endast den 

ena eller andra genren och har därför många gånger ställt mig frågan hur dessa två världar hör 

ihop ur ett pianopedagogiskt perspektiv. Vad är det i utlärningen som bestämmer vilken genre 

pianisten spelar i? Och hur går man tillväga som pedagog för att lära ut samma moment i 

olika genrer? Detta lade grunden för detta självständiga arbete på konstnärlig grund under år 4 

på Kungl. Musikhögskolan. 
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1.1  Klassiskt, jazz och lärande – begrepp 

I mitt arbete har jag valt att koncentrera mig på sju delar som man kan arbeta med inom 

pianoundervisningen. De moment som har undersökts är: de viktigaste momenten i respektive 

genrevärld, generella skillnader i undervisningen, teknik, interpretation och uttryck, 

notläsning och gehörsspel, Hanonövning 1 och skalövningar. Momenten valdes ut utifrån 

egen erfarenhet av pianoundervisning både som lärare och som elev men även utefter den 

valda litteratur som används i denna uppsats. Hanonövning 1 valdes ut då den ofta 

förekommit i den undervisning jag har medverkat i och jag ansåg därför att det var intressant 

att se hur pedagoger såg på denna övning inom olika genrer. För att undersöka detta måste 

några begrepp definieras: 

Ordet Genre beskrivs i Svenska Akademiens Ordlista som slag och sort.1 Lars Lilliestam 

beskriver begreppet i sin bok Musikliv som ett begrepp som, bortsett från själva musiken, 

innehåller delar som till exempel ett speciellt textinnehåll och speciella visuella koder, vilket 

jag tolkar som till exempel en speciell klädstil.2 

Klassisk musik beskrivs i Nationalencyklopedin som musikaliska verk som bedöms särskilt 

värdefulla och är en del av vårt kulturarv.3 Sohlmans musiklexikon skriver att ”Klassiskt 

musik avser, som värdering, musikverk från alla epoker och ur olika genrer, vilka på ett eller 

annat sätt anses ha ett odiskutabelt konstnärligt värde”.4 Genren kan även beskrivas som 

västerländsk konstmusik som har sin motsats i musik som jazz och pop.5 Jag har därför valt 

att tolka begreppet klassisk musik som musik skriven innan pop- och jazzmusikens ingång i 

början av 1900-talet och som även kan ses som dess genremässiga motsats. 

Jazz är en musikform präglad av improvisation som uppstod i USA under 1900-talet.6 Jazzens 

rötter finns främst i USA:s sydstater. Genren utvecklades sedan till flera olika stilar som 

efterhand har spridits till hela världen. Sohlmans musiklexikon skriver att jazzen framförallt 

är gehörstraderad och bygger till stor del på improvisation.7 Som inom alla genrer finns det 

många olika delar inom jazz som kan förklaras på olika sätt men jag har valt att se på 

begreppet ur ett vidare perspektiv, jazzen som helhet och stort samlingsnamn på många delar. 

Jazzen kan även kopplas till ytterligare ett begrepp, när man söker på Gehörsbaserad musik 

på Nationalencyklopedins hemsida får man fram begreppen jazz och improvisation.8 Ett 

begrepp som även kan beskrivas som ”förmågan att uppfatta och förstå musik som man hör”.9  

                                                 
1 Svenska Akademien. 2015, s. 400. 

2 Lilliestam. 2009, s. 62. 

3 Nationalencyklopedin, Klassisk musik. 

4 Sohlmans musiklexikon. 1977, s. 95. 
5 Bonniers musiklexikon. 2003, s. 248. 

6 Nationalencyklopedin, Jazz.  

7 Sohlmans musiklexikon. 1976, s. 661. 
8  Nationalencyklopedin, Gehörsbaserad musik. 

9 Nationalencyklopedin, Gehör.  
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Begreppet Prima vista beskrivs av Oxford Dictionaries och Nationalencyklopedin som 

notläsning utan övning och när det sker första gången man ser noterna.10 I musikens värld 

förkortas ofta denna term till a vista, vilket är den term som kommer att användas i detta 

arbete. 

Ordet Interpretera beskrivs i Svenska Akademiens Ordlista som att tolka eller förklara 

något.11 I det här fallet är det ett stycke eller en låt, det vill säga, interpretationen sker när 

musiken tolkas. 

 Metodik, synen på teknik och skalor 

I detta kapitel presenteras några tankar kring metodik, teknik och skalor från den litteratur 

som används i denna uppsats. Texten tar upp olika pedagogers tankar kring ämnet och 

presenterar några moment som av pedagogerna anses vara av stor vikt inom respektive genre. 

Kapitlet tar även upp en vidare beskrivning av moment och begrepp som tidigare nämnts i 

arbetet. Den valda litteraturen kan till stor del placeras antingen i den klassiska genren eller i 

jazzgenren.  

 

Den kände pianopedagogen Gottfrid Boons pedagogik innefattade många olika strategier och 

övningar för att musikaliteten inte skulle försvinna i övningen.12 Boon arbetade med skalor 

genom att arbeta med skalans harmoniska förlopp. Istället för att tänka på varje ton skulle 

man enligt Boon tänka på omfånget. Det han ville säga med detta var att man höll kvar den 

första och sista tonen i minnet och därigenom kunde höra harmoniken istället. Detta skulle 

underlätta vid spel av snabba passager. Han syftade på att man ska tänka framåt.13 

 

Gyorgy Sandor skriver i boken On Piano Playing om de tekniska moment som han anser vara 

de mest grundläggande i det klassiska pianospelet. Bland dessa hittar man femfingerövningar 

och skalor.14 Sandor skriver om hur viktigt det är med fingerspel, att fingrarna blir 

självständiga och hur de ska arbeta. Det är fingrarna som har den yttersta kontakten med 

instrumentet och i slutändan är det de som gör själva arbetet. Han skriver om att gruppera 

toner, vilket både är av stor vikt rent tekniskt i form av handens position men även 

musikaliskt. Sandor betonar vikten av att övningen inte blir mekanisk, han beskriver den 

mekaniska övningen som icke-tidseffektiv och att resultatet av övningen snabbt glöms bort. 

Många pedagoger menar att det är positivt att rytmisera övningar eller passager men Sandor 

hävdar att detta gör spelet mekaniskt och de toner som inte betonas i rytmiseringen får inte 

samma uppmärksamhet och slätas lätt över. Därför avråder han från att använda sig av de 

kända pianoövningarna av Hanon och Czerny. Han vill istället att all övning i teknik ska 

                                                 
10 Oxford Dictionaries, Prima Vista; Nationalencyklopedin, Prima vista. 

11 Svenska Akademiens Ordlista, Interpretera. 

12 Holmberg. 2013, s. 12. 

13 Tohver. 1998, s. 82 

14 Sandor. 1995, s. 115. 
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kopplas till musik, till exempel genom att använda sig av små delar av olika verk för att 

komma åt ett visst tekniskt moment.15 

Det konstnärliga arbetet i form av interpretation bör inledas så fort eleven kan läsa några 

noter, menar Heinrich Neuhaus i sin bok Om pianospelets konst. Vidare anser Neuhaus att en 

interpretation av ett stycke endast kan bli en bra tolkning om den går i linje med 

kompositörens verk, alltså när den följer verkets tanke och struktur. Musikens grund ligger i 

klangen, musik är toner och det är kring detta som Neuhaus tycker att arbetet bör kretsa kring. 

Neuhaus liksom Boon beskriver vikten av att tänka framåt och inte fastna, man måste vara 

förutseende med när och var nästa tangent ska tryckas ned och med vilket finger detta ska 

ske.16 Denna exakta noggrannhet är något som hans bok delar tillsammans med både Gottfrid 

Boon och Gyorgy Sandor. 

Mark Levine beskriver hur jazzmusikens revolution kom under 1950- och 60-talet när 

musikerna började att tänka musiken från ett horisontellt plan i form av skalor likväl som det 

vertikala ackordspelet. Detta var en revolution som kom att påverka jazzspelet och 

improvisation. Skalorna behövs i spelet för att se alla möjliga toner till ett ackord, utöver 

vanliga treklanger och de vanliga skalorna. Vägen till improvisation går genom skalorna, hur 

de används och hur de blir till ackord, framförallt kyrkotonarterna ses som viktiga. 

Genomgående skriver Levine om transponering av skalor, melodier, sekvenser, mönster och 

hur det hjälper vårt spel samt vikten av att öva all musik i alla tonarter. Skalor är som vårt 

alfabet, för att kunna skriva ord och meningar måste man först kunna stavning och 

grammatik. Olika symboler i musiken ger oss beskrivningar om hur musiken ska spelas, vad 

man ska koncentrera sig på och hur dynamiken ska vara. Enligt Mark Levine kan inte en 

ackordsymbol ge oss mer än en ungefärlig bild av hur musiken ska låta, ett ackord kan låta 

och utföras på flera olika sätt, ackordet ger oss en idé om hur en improvisation kan ske över 

ackordet.17 Mark Levines bok bygger mer på teknik och hur man kan applicera det i övningar 

och spel, hur man ska tänka med harmoniken. När han skriver om teknik handlar det mer om 

skalor, kvintcirkeln och att transponera låtar, skalor, melodier till olika tonarter för att bli 

säker över hela klaviaturen. 

 

I boken Jazzpiano beskriver författaren och musikern Daniel Nolgård skalspelets viktiga 

position i improvisationen och jazzmusiken. Byggmaterialet eller skalans tonförråd kan även 

tänkas vara toner i ackordet. Han menar att skalor är en bra väg att gå för att komma in i 

improvisationens värld. Man kan se på skalan som byggmaterial till ett ackord likväl som det 

blir material till improvisation.18 I sin bok skriver Nolgård mycket om kyrkotonarterna och 

deras betydande grund i det jazzmusikaliska spelet.  

                                                 
15 Sandor. 1995, s. 52, 66, 184 & 189. 
16 Neuhaus. 2000, s. 21, 50, 67 & 120. 

17 Levine. 1995, s. 31, 32, 16, 96, 113 & 483. 

18 Nolgård. 2004, s. 41, 43 & 80. 
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 Tidigare studier 

Joakim Högberg och Martin Sabinskys (2003) examensarbete visar att teknik i 

undervisningen kan vara individanpassad oberoende genre. De intervjuade fyra 

pianopedagoger, varav två var aktiva inom den klassiska genren och två inom 

jazz/rockgenren. Enligt undersökningen finner intervjuarna ingen större skillnad mellan hur 

de klassiska lärarna och jazzlärarna ser på teknik i undervisningen. Generellt sett tänker de 

fyra pedagogerna på samma sätt. De väljer teknik utefter vilket stycke eller låt eleven arbetar 

med så att övningen kan befästas och inte endast gripas ur luften.19 

I Mattias Nordqvist (1999) examensarbete om vilka moment som kan tänkas vara en del i 

undervisning i jazzpiano framkommer det att lärarna som blivit intervjuade ansåg att 

improvisation var ett viktigt moment. Hur de gick tillväga kunde variera beroende på lärare. 

Under rubriken ”Teknik” svarade informanterna lite olika. Några informanter tyckte att skalor 

och Hanonövningar, som är teknikövningar, kan vara till nytta för eleven och vissa tyckte 

övningarna ska skapas utifrån det eleven spelar, till exempel ett solo som skrivits ned. 

Uppsatsen tar även upp gehörsbaserad och notbaserad undervisning och diskussionen kring 

detta handlar om huruvida man måste ha förkunskaper i klassisk musikteori och teknik för att 

kunna spela jazz. Nordqvist menar att noter har en funktion som hjälper oss att bevara musik 

och spela musik som är för lång och komplicerad för att läras in på gehör.20  

Pontus Holmberg (2013) har skrivit ett examensarbete som heter Pianoundervisning genom 

genre? där han intervjuat klassiska och jazzpedagoger inom piano. Holmbergs klassiska 

informant beskriver tekniken som ett större begrepp som möjliggör för en pianist att utföra sin 

musikaliska mening, att kunna göra det man vill. Vilket i sin tur innefattar att skapa klang. 

Om man har god grundteknik hjälper man spelet i längden, kontroll skapar möjlighet till 

större frihet i spelet och att göra det man vill. Det framkommer även i arbetet tankar om hur 

för stor teknisk del i undervisningen även kan hämma det fria spelet och det egna uttrycket. 

Samtliga av Holmbergs informanter syftar på att individanpassa undervisningen oavsett genre 

och att en stor vikt måste ligga vid att skapa musik och uttryck även i tekniska övningar.21  

 Musikens två språk – det skriftliga och muntliga: gehör och a vista  

Att kunna tolka både musikens skriftliga och muntliga språk är något som i musikens värld 

känns naturligt och viktigt. Men vilken del som är viktigast i musikundervisning kan skilja sig 

beroende på genre. Detta påstående grundas på egen erfarenhet av pianoundervisning både 

som elev och lärare. Beroende på lärarens huvudgenre har gehörs- och a vista övningarnas 

täthet varierat. I doktorsavhandlingen Can you hear what they´re playing? av KG Johansson 

beskrivs förhållandet mellan gehörspel och a vista-läsning som något som hör ihop. Vidare 

skriver Johansson om hur hörseln hjälper till även vid a vista-läsning och hur det vid 

                                                 
19 Högberg & Sabinsky. 2003, s. 21. 

20 Nordqvist. 1999, s. 19, 23 & 28. 

21 Holmberg. 2013, s. 23 & 28. 
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gehörsspel finns andra delar som hjälper till.22 Lilliestam beskriver förhållandet mellan 

notläsning och gehörsspel genom att likna det vid talet. Lilliestam menar att vi kan tala utan 

att kunna läsa och på samma sätt kan vi spela musik utan att kunna läsa en notbild.23 

Holmberg visar i sitt arbete hur samtliga informanter, både jazzpedagoger och klassiska 

pedagoger tycker att vikten ligger i musikaliteten och att skapa uttryck men hur man kommer 

dit kan skilja sig. Man måste lära sig de olika ”språken” som finns i musiken, det skriftliga 

och det muntliga.24 

 Interpretation 

Knut Wiggen skriver att den musikaliska idéen, alltså interpretationen och den egna 

tolkningen, kan genomföras genom att musikern är medveten om vad som kan noteras i en 

notbild och vad som återstår för utövaren att tolka. Wiggen skriver att man inte kan veta en 

fjärdedelsnots längd i en melodi innan man vet var i frasen noten är placerad och vilka uttryck 

den innehåller som inte kan noteras. Det är hur vi tolkar och tyder notbilden som blir 

interpretationen, när de instruktioner tonsättaren delgivit oss översätts till musik och 

musikaliskt skapande.25 En av Holmbergs informanter, en klassisk pedagog vill peka på att 

klassiska pianister inte är bundna till noterna, det finns friheter även inom klassisk musik och 

den egna tolkningen kan göras med notbilden som grund.26   

 Hanonövning 1 

 

Bild 1. Hanonövning 1 takt 1-5, skapad av den franske pianisten och pedagogen Charles Louis Hanon. 

Hanon – The Virtuoso Pianist innehåller 60 övningar utformade av den franske pianisten och 

pedagogen Charles Louis Hanon.27 Ovan är de fem första takterna från Hanonövning 1 

nedtecknade efter Schirmer’s library of musical classics utgåva av materialet.28 Övningarna är 

utformade för att höger- och vänsterhand ska vara likvärdigt tränade och kunna utföra samma 

moment. I bokens förord beskrivs det som att det enda som återstår när fingrarna är lika 

                                                 
22 Johansson. 2002, s. 32. 

23 Lilliestam. 1995, s. 3.  

24 Holmberg. 2013, s. 32. 
25 Wiggen. 1966, s. 20 & 21. 

26 Holmberg. 2013, s. 31. 

27 Hanon. 1928. 
28 Hanon. 1928, s. 2. 
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tränade är fingersättningsproblematik. Övningarna går igenom alla de tekniska svårigheter 

som kan uppstå vid pianospel och är utformade så att de passiva fingrarna får vila. De menar 

att detta medverkar till att de tekniska svårigheterna kan överkommas utan risk för 

utmattning.29 Hanonövningar används än idag av pianopedagoger.  

 Förhoppningar och idéer 

Liknande undersökningar har tidigare gjorts men då med koncentration på jazz eller klassiskt 

piano som undervisningsform där endast jazzlärare eller klassiska lärare har intervjuats eller 

arbeten där till exempel två klassiska lärare och två jazz och rocklärare har intervjuats. Då jag 

inte har hittat något arbete där informanterna har varit aktiva inom båda genrerna verkade 

detta intressant. Hur förändrar en och samma lärare sin undervisning beroende på genre? Hur 

angriper man problem och moment på olika sätt? Då jag hittade denna lucka i den existerande 

forskning som finns fick det bli min utgångspunkt.  

 

Genom detta självständiga arbete hoppas jag kunna utreda vilka skillnader och likheter det 

finns mellan pianoundervisning i klassiskt piano och jazzpiano. Detta för att kunna utveckla 

min egen pedagogiska kompetens och för att hjälpa andra i min position. Min förhoppning var 

att kunna göra någon form av konkret analys av de resultat som uppkommer efter genomförda 

intervjuer. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att mer konkret jämföra undervisning i jazz och klassisk 

konstmusik samt att få en ökad inblick i respektive genres tekniska värld och undersöka vad 

de två genrerna har gemensamt vad gäller spelteknik för piano. Genom detta arbete önskar jag 

att inom pianoundervisning kunna identifiera några delar där den klassiska genren och 

jazzgenren möts. 

 

De frågeställningar jag har valt att använda mig av formuleras såhär:  

 

– Hur förändrar en och samma pedagog sin metodik beroende på genre?  

– Vad finns det för likheter och skillnader mellan undervisning i jazz och klassiskt 

piano samt hur kan en pianopedagog och pianist använda dessa kunskaper? 

 

 

  

                                                 
29 Hanon. 1928, förord. 
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2 Metod  

I detta arbete samlades data in från fyra pianopedagoger som undervisar inom både den 

klassiska genren och jazzgenren. Pedagogerna valdes ut inom den kategori som presenteras 

nedan i kapitlet om urval och avgränsningar (kap. 2.3). Frågorna som ställdes utgick från de 

moment och övningar som tidigare presenterats i denna uppsats och de svar som framkom 

analyserades sedan utefter detsamma. Därefter kopplades resultatet samman med den valda 

litteraturen för denna uppsats samt mina egna tankar och slutsatser kring ämnet och bildade 

kapitlet om diskussion (kap. 5). 

För att undvika eventuella moment som kunde gå fel under arbetets gång gjorde jag en 

riskanalys i arbetets första skede. Riskanalysen placerades sedan in den tabell som visas 

nedan. 

Riskfaktor Effekt Förebyggande Hantering  

Hittar inte ”likvärdiga” 

informanter. 

Det blir svårt att tolka ett resultat 

och göra en korrekt undersökning. 

Söka informanter på många 

olika håll och få kontakter av 

personer vars kompetens är 

tillförlitlig inom ämnet. 

Se stycket Begränsningar. 

Frågor och intervju blir för 

individuella. 

Det blir det svårt att tolka ett 

resultat och se samband i 

undersökningen. 

Göra noggrann efterforskning 

om hur man intervjuar, ställer 

följdfrågor. 

Följdfrågor ställdes när svaren 

behövde bli mer generella eller 

utvecklas. 

De jag väljer att intervjua 

vill eller kan inte bli 

intervjuade på samma sätt, 

dvs. genom muntligt samtal 

eller via epost. 

Det finns en risk att intervjuerna 

blir för olika kvalitetsmässigt. 

Vid första frågan om intervju 

utgick jag från att det handlade 

om muntlig intervju genom 

möte men om informanterna 

inte kunde detta gav jag kontakt 

via epost som förslag. 

Hälften av informanterna 

intervjuades muntligt och 

hälften kontaktades via epost. 

Detta för att få så likvärdiga 

intervjuer som möjligt. 

De personer jag frågar om 

intervju väljer att inte 

medverka. 

För få synvinklar från pedagoger i 

min undersökning för att se något 

samband. 

Då detta hände i början av mitt 

projekt såg jag till att jag 

samlade på mig många förslag 

på pedagoger som jag kunde 

intervjua till mitt arbete. 

Frågar fler personer. 

Riskanalysen fyllde sitt syfte då några av momenten inträffade. Dessa kunde sedan hanteras 

och åtgärdas med hjälp av analysen. En av de risker som inträffade var att de pedagoger jag 

frågade om intervju inte kunde bli intervjuade på samma sätt. Detta åtgärdades genom att två 

informanter blev intervjuade muntligt och två kontaktades via epost. I ett tidigt skede av 

undersökningen inträffade även tabellens sista punkt. Då flera namn på pedagoger hade 

cirkulerat i startskedet av min undersökning så kunde även denna punkt hanteras. 
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2.1 Intervjufrågor 

För att förbereda mig inför de intervjuer som skulle genomföras har jag läst och studerat 

Steinar Kvale och Svend Brinkmanns bok Den kvalitativa forskningsintervjun.30 Det finns 

inte så många standardiserade procedurer för utförandet av kvalitativa forskningsintervjuer. 

Många beslut måste fattas när själva intervjun genomförs. Mina frågor utformades efter Kvale 

och Brinkmanns kapitel om intervjufrågor. De sorters frågor som jag koncentrerade mig på 

var dessa; Inledande frågor låter informanten ge mer spontana och bredare beskrivningar av 

en situation. Uppföljningsfrågor kan ge ett rikare svar genom ifrågasättande eller en paus för 

att leda frågan vidare. Sonderande frågor är när man som intervjuare ber informanten att ge 

en utveckling på svaret, mer detaljerat. Specificerade frågor ger mer exakta beskrivningar. 

Direkta frågor ger direkta svar och Tolkande frågor där intervjuarens egna tolkningar ställs 

som frågor då informanten får möjlighet att utveckla eller förklara hur personen menar.31  

2.2 Etiska frågor 

Inom den kvalitativa forskningsintervjun finns det fyra osäkerhetsområden: Informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.32 Inför varje intervju 

informerades deltagarna om mitt arbete, vad som skulle undersökas och vad som förväntades 

bli produkten av mina intervjuer. Då jag ansåg att det inte skadade mitt arbete fick deltagarna 

veta allt om undersökningen, förutom förväntade resultat eftersom detta skulle kunna påverka 

deras svar. Deltagarna blev innan intervjun informerade om vilken information som skulle 

delges i mitt självständiga arbete. Detta för att deltagarnas konfidentialitet inte skulle 

påverkas. Efter genomförda intervjuer gjordes en transkribering av intervjuerna som 

informanterna sedan fick läsa igenom och godkänna. Vid detta tillfälle ställdes även 

följdfrågor samt korrigeringar och förtydliganden av texten gjordes.  

 

Det tredje osäkerhetshetsområdet är konsekvenser. Konsekvenserna för de deltagande i 

intervjun måste bedömas och enligt ”den etiska principen” ska risken minimeras, en intervju 

ska inte skada de deltagande. Jag anser att risken för detta är väldigt liten i min undersökning 

och har därför bortsett från denna punkt. Som intervjuforskare är det viktigt att hålla en 

professionell distans till deltagarna och inte vara för personlig eller lägga in egna åsikter.33 

2.3 Urval och avgränsningar 

Valet av informanter gjordes baserat på genre. Samtliga pedagoger spelar både klassiskt piano 

och jazzpiano och undervisar i båda genrer. Informanterna har alla varit aktiva pedagoger 

inom flera åldersgrupper och stadier från barn till vuxna men undersökningen syftar till största 

delen på undervisning i högre stadier. Samtliga informanter har både musikalisk och 

pedagogisk utbildning från högre musikutbildningar. 

                                                 
30 Kvale & Brinkmann. 2014. 
31 Kvale & Brinkmann. 2014, s. 141, 176, 177 & 178. 

32 Kvale & Brinkmann. 2014, s. 105 
33 Kvale & Brinkmann. 2014, s. 109, 110 & 112. 
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Min huvudsakliga tanke när informanterna valdes var att samtliga skulle undervisa på samma 

nivå, en förhoppning var att detta skulle vara undervisning på högre lärosäten med inriktning 

musik och därigenom piano. Detta visade sig vara svårt. Jag ändrade därför min första tanke 

och satte avgränsningen till att alla informanter undervisar på minst gymnasienivå. Ytterligare 

en begränsning kom i form av intervjusätt. Eftersom två informanter inte kunde bli 

intervjuade muntligt via möte intervjuades två pedagoger genom möte. De två informanter 

som inte kunde intervjuas muntligt, svarade via epost på de frågor jag valt ut.  

 

Informanterna valdes ut då de passar in i det urval undersökningen har. Detta medför att 

informanterna har en inblick i metodiken för respektive genre och kan därigenom ge sin bild 

av hur metodiken förändras beroende på vilken genre de undervisar i. Den litteratur som 

används i uppsatsen är inriktad mot antingen klassiskt piano eller jazzpiano. Detta för att 

jämföra hur pedagoger aktiva inom båda genrerna, ser på metodiken, momenten och 

undervisning i respektive genre gentemot vad den genrespecifika litteraturen säger. 
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3 Genomförande 

Kvale och Brinkmanns bok tar upp relevanta frågeställningar och aspekter som man bör tänka 

på när man planerar en intervju och innan man genomför den. Ett mycket användbart moment 

visade sig vara tystnad: genom att inte driva på intervjun hela tiden utan utnyttja tystnaden 

som uppstår kunde jag få ut mer svar av informanterna och sedan bygga vidare på frågan34 

Som underlag till min diskussion har jag två intervjuer och två skriftliga förfrågningar med 

pianopedagoger som är aktivt undervisande i både jazz och klassiskt piano. Två av 

intervjuerna genomfördes muntligt via möte och de två resterande skriftliga förfrågningarna 

genomfördes via epost då mina frågor samt bilaga skickades ut. Vi kom överens om att 

eventuella följdfrågor skulle ske via ytterligare epostkontakt. 

Innan intervjuerna genomfördes frågade jag informanterna via epost om de godkände att jag 

spelade in intervjun genom att använda ljudinspelning i mobilen. De informerades även om 

att inga namn, tidigare utbildningar eller arbetsplatser skulle nämnas i mitt arbete. Efter 

genomförd intervju transkriberades materialet. Transkriberingen skrevs ner så att texten blev 

läsbar och möjlig att följa. Detta betyder i det här fallet att de ord som ansågs icke-relevanta 

och vissa meningar som var ofullständiga togs bort. Vissa delar lämnades ofullständiga så att 

informanten kunde utveckla i ett senare skede. Jag valde att göra på det här viset då de 

intervjuer jag genomfört inte kommer att publiceras i transkriberad form. Den transkriberade 

texten skickades sedan till respektive informant som fick möjlighet att ta bort eller ändra 

delar. I samband med detta godkändes texten för användning och analys i mitt arbete. 

Texterna analyserades och sammanfattades sedan utefter olika delrubriker i resultatdelen och 

utgör därefter resultat och underlag för diskussion i mitt självständiga arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Kvale & Brinkmann. 2014, s. 177. 
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4 Resultat 

Detta kapitel är disponerat på följande sätt. Resultatet är uppdelat i fyra huvuddelar 

(Informant A, B, C och D) med underrubriker utformade efter de frågor som ställdes i 

intervjun respektive frågorna som ställdes via epost, alltså de moment och övningar jag valt 

att undersöka. När resultatet från alla intervjuer och epostkontakter har presenterats följer en 

sammanfattning, även denna med underrubriker utformade på samma sätt som tidigare. 

Därefter följer en kortare analys av resultatet och slutsatser kopplade till ämnet. Med underlag 

i de etiska principer som tidigare tagits upp (kap. 2.2) har valet gjorts att inte utlämna mer 

information i resultatet om de informanter som deltagit i undersökningen än den fakta som 

kapitlet om urval och avgränsningar ger (kap. 2.3). 

 

4.1 Informant A: 

Viktigaste momenten i respektive genre – A säger att det verkar som att ju mer man 

undervisar desto mer kommer man tillbaka till de gemensamma övningarna som 

Hanonövningar och skalor. De är viktiga fundament i musiken. Det är viktigt att få elever som 

vill vidare i musikens värld att förstå vikten av att ha den grunden och förstå varför man gör 

en viss sak. 

Generella skillnader i undervisningen – A säger att det inte förekommer några egentliga 

skillnader i undervisningen beroende på genre. Vid undervisning med en klassisk elev måste 

man vara noggrann med att eleven inte blir mekanisk i sitt spel utan att det efter instuderingen 

blir musik av det och att eleven inte fastnar i noterna. Inom jazzundervisning och 

improvisation gäller det att de förstår fundamenten. Där är det modala spelet och att de har 

skalorna i fingrarna av stor vikt, det är en viktig grund.  

Teknik – A försöker att lägga ungefär 5–10 minuter per lektion på tekniska övningar och 

moment. Målet är att ha tre eller fyra uppvärmningsövningar i omlopp samt två låtar från 

olika genrer parallellt. Teknikövningarna måste integreras i övningen och kopplas till de 

stycken och låtar eleverna spelar. A förändrar inte de tekniska momenten och övningarna 

beroende på vilken genre eleven spelar i, övningarna kopplas till stycken och låtar och inte 

genre. Övningarna kan till exempel vara övningar av Hanon, Schmitt eller Czerny, vilka även 

kan bytas ut mot en invention av Bach.  

Interpretation och uttryck – A ser genretraditionen som en stor del i momentet 

interpretation. Oberoende genre hävdar A att eleven måste förstå hur traditionen är; hur ska 

låten eller stycket låta i den här genren, hur är stilen? När eleven har förstått detta kan den 

egna friheten i form av interpretation och eget uttryck få sin början. Informanten säger att 

detta är än mer viktigt inom den klassiska genren på den nivå A undervisar, traditionen måste 

vara rotad. Inom klassisk pianoundervisning hävdar A att eleven bör hålla sig till de 
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föredragsbeteckningar som redan finns i stycket. Inom jazzundervisning arbetar A, förutom 

med hur traditionen ska låta, med de analytiska verktygen som altererade skalor och att härma 

låtar och solospel. Detta kan till exempel innebära att eleven får i uppgift att skriva av ett solo 

och därefter skriva ett eget sådant där eleven försöker härma en speciell jazzmusiker. Nästa 

steg är att skriva solot helt fritt. Då har det egna uttrycket nåtts.  

Notläsning och gehörsspel – I en undervisningssituation lägger A lika mycket vikt vid 

notläsning och gehörsspel oberoende genre. A vill att alla sina elever ska arbeta med 

notläsning, de ska ha notläsningen med sig även när de spelar jazz. I ett senare skede kan 

eleverna profilera sig och bestämma själva vad de vill ha med sig. Informanten säger att 

frasen ”Ska vi stänga den här dörren?” brukar få eleverna att tänka om och vilja öva lite mer 

på notläsning. 

Hanonövning 1 – A använder Hanonövning 1 i sin undervisning både för klassiska elever 

och jazzelever och utlärningssättet är detsamma för båda genrerna. A arbetar med 

rytmiseringar i övningen och flyttar den till olika tonarter. Informanten ser övningen som ett 

bra komplement till skalövningar i dur; det är ett annat sätt att känna tonarten i instrumentet 

och se tonarten på ytterligare ett sätt. 

Skalor – A gör ingen skillnad på hur arbetet med skalor sker beroende på huvudgenre och 

kravet att kunna skalorna är detsamma. A belyser än en gång att det måste finnas ett tydligt 

mål till varför man gör en övning och hur den ska utföras. Informanten har därför utformat 

skalövningen såhär: metronomen sätts på 75 fjärdedelspuls och sedan spelas skalan med båda 

händerna i två oktaver åttondelar, tre oktaver trioler och fyra oktaver sextondelar. Eleverna får 

välja två skalor till varje lektion som de ska arbeta med.  

 

4.2 Informant B: 

Viktigaste momenten i respektive genre – B säger att målet är att det ska bli musik, oavsett 

genre och att skapa klang och uttryck. Skillnaden ligger i hur man närmar sig det. 

Tonbildningen skiljer sig lite beroende på genre, i jazz kommer tonen lite mer direkt. Ett 

annat moment där det skiljer sig lite är hur man underdelar. I den klassiska världen arbetar 

man mer med långa linjer och fraser som har en början och ett slut. Inom jazzens värld är inte 

varje fras lika tydlig. Underdelningen finns inom båda genrerna men man tolkar det på lite 

olika sätt. 

Generella skillnader i undervisningen – Hur stor skillnad B gör vid undervisning i jazz och 

klassiskt piano beror på vilken nivå pianisten är på. Om en klassisk pianist ska lära sig jazz 

säger B att man kan börja på en pianistisk högre nivå men man måste ändå börja med de mest 

grundläggande momenten inom jazzen, till exempel progressioner som II – V – I. Framförallt 

är en ingång till jazzen att ett ackord inte bara är ett ackord utan en del av den större klangen. 
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Man kan arbeta med att hitta den underliggande klangen bakom varje ackord, se tonarter, 

helheter och sedan arbeta med rytmiken kring det. Man arbetar lite bredare på ett sätt, mer 

principiellt. Inom det klassiska är det mer principiellt när det kommer till instuderingsteknik; 

hur man ska lära sig ett stycke och i vilken ordning man tar vad. I båda genrer när man arbetar 

med klang brukar B låta eleverna improvisera över harmoniken och på det sättet lära känna 

stycket bättre. B säger att man som pianist i både den klassiska genren och jazzgenren tänker 

och ser kopplingar som andra inte ser, alltså om man bara är aktiv i en genre. B talar om att i 

ett klassiskt stycke är allt uttänkt, varje ton betyder något och detsamma gäller jazz. Det är 

inte bara toner man spelar, varje ton har en betydelse och det finns en tanke bakom alla val i 

spelet. Oavsett genre ska man bry sig om klangen och hur det man spelar faktiskt låter.  

Teknik – Målet är att 5–10 minuter läggs till teknik under varje lektion. Uppvärmnings- och 

teknikövningar kan göras i de tonarter man spelar i, delvis för att spara tid. Det kan skilja sig 

lite hur B arbetar beroende på genre. Förhållningssättet skiljer sig lite, om en klassisk pianist 

spelar ett stycke med terser i ger B en övning med terser och eleven får även bekanta sig med 

de tonarter som de aktiva styckena är i. Med en jazzelev kan arbetet mer handla om att röra 

sig upp och ner längs pianot i de olika modes som finns bakom ackorden. 

Interpretation och uttryck –  På frågan om hur stor frihet B tycker att man har inom den 

klassiska musiken kontra jazz svarar B att friheten beror på vilken elev som undervisas. Är 

eleven på en högre spelnivå krävs det att eleven har förstått vad de spelar, på det sättet blir 

friheten mindre. Spelar man ett stycke av kompositören Chopin så måste det låta Chopin och 

spelar man jazz måste det låta jazz. B beskriver interpretationen som gestaltning, inom den 

klassiska genren krävs det till allt större grad att man gestaltar efter ett manus men inom 

jazzen kan man hitta på mer själv och har där lite större frihet. Om en elev gestaltar jazz efter 

ett manus blir det inte lika bra. Inom jazzen är det personligheten viktig. Vid undervisning i 

klassiskt piano brukar B påtala att stycket ska betraktas som ett partitur. För att stämmorna 

ska betyda något måste man höra hur de hör ihop, att öva var hand för sig betyder ingenting 

förrän de sätts ihop. Då finner man samklangerna som gör musiken. Inom jazzundervisning 

handlar det mer om progressioner. Att veta vilken ton man spelar är inte lika viktigt som att 

veta om det är till exempel ters eller kvint. Därifrån kan man utveckla samklang och 

harmonik. 

Notläsning och gehörsspel – B säger att jazzen handlar mer om att kompa och mindre om 

solopiano. Man läser ackordspapper och gör egna tolkningar. Inom jazzen handlar notbilderna 

mer om att tolka det rytmiskt. I det klassiska är det egentligen inte någon större skillnad. Man 

behöver fortfarande gehör även om man spelar klassiskt, men på ett annat sätt. Man måste 

höra det man ska spela innan man spelar det, det handlar mer om att höra notbildningen än att 

läsa den.  

Hanonövning 1 – Även B tycker att Hanonövning 1 kan användas både vid klassiskt 

pianospel och jazz och beskriver övningen som en konditionsträning. När det handlar om 

fingrarna kan man göra skillnad på att spela med aktiva fingrar eller att falla ner på dem, man 
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ska sträva efter ett jämnt flöde utan ansträngning. B tycker att Hanonövning 1 har en naturlig 

fingersättning då det är en femtonsövning och blir därför lättare än skalor på det sättet. B 

koncentrerar sig på att dra upp tempot hellre än att transponera till olika tonarter. 

Skalor – B arbetar mest med de vanliga dur- och mollskalorna när det kommer till en klassisk 

elev och ser då fingersättningsproblematik som en av de större svårigheterna. Inom jazz 

koncentrerar sig informanten mer på kyrkotonarter och att dessa lärs ut mer som klanger. 

Informanten talar om det lydiska modet och hur det inte endast består av sju toner utan hur det 

låter på ett visst sätt. Skalor kan ses som klanger och fält. Om de sju tonerna grupperas som 

tre och fyra bildar de olika fält, vilket enligt B förkortar inlärningstiden. Om man ska spela F-

durskala till exempel kan man börja från tonen C, spela tre toner och sedan spela nästa fyra 

toner upp till tonen Bb. 

 

4.3 Informant C: 

Viktigaste momenten i respektive genre – C har mer konkreta svar på vad som skiljer sig i 

respektive genre. Inom jazzens värld ligger betoningen på timing, sväng, fraser, harmonik, 

tonspråk, improvisation, gehörsspel, stilkänsla och lyssna-härma samt att spelet är lite friare. I 

det klassiska är det viktigare med notläsning, teknik, memorering av skriven notbild, 

interpretation och stilkänsla samt att sträva efter perfektion och noggrannhet i spelet. C tycker 

att det är lika viktigt att lyssna in musiken och spela med känsla i båda genrer. 

Generella skillnader i undervisningen – C tycker att det finns skillnader i undervisningen. 

Vid klassisk pianoundervisning har man en notbild att gå efter som man övar in och därefter 

kan lägga på känslor och dynamik för att skapa musik. Oftast står det mesta inskrivet i 

notbilden, därmed de dynamiska skillnaderna. Man måste arbeta mer med tekniska övningar 

och att memorera stycken. Vid undervisning i jazzpiano brukar C använda noter mer för att 

spela temat eller melodin till en låt. C går tillsammans med eleven igenom harmoniken, 

färgningar och voicings samt hur kompet ska låta. C går igenom tonförrådet i låten och eleven 

får sola över lite olika skalor, ofta kyrkotonarterna. Undervisningen är mycket mer 

gehörsbaserad än vid undervisning i klassiskt piano. Något som C tycker är lika viktigt 

oberoende av genre är anslaget vid spel. 

Teknik – C lägger mer tid vid det tekniska vid undervisning i klassiskt piano men tycker att 

man även när det kommer till jazz måste arbeta med teknik. I princip använder C samma 

övningar till både klassiska elever och jazzelever. Det kan bland annat vara skalor, 

omläggningar av ackord, färgningar, femtonsövningar och Hanonövningar. De tekniska 

momenten i jazz brukar även innehålla mer ackord och färgningar till exempel kvintcirkeln 

och olika rundgångar. 5–10 minuter läggs på tekniska övningar vid varje lektion. 
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Interpretation och uttryck – C tycker att begreppen interpretation och uttryck är lite friare 

inom jazzens värld. Tolkningen kommer mer av sig själv vid jazzbaserat spel. Inom den 

klassiska musiken ger C exempel på att man kan tänka kring interpretation och uttryck med 

hjälp av att tänka på bilder, olika sinnesstämningar och berättelser. Men C tycker att det är 

lika viktigt i båda genrer men man kan gå tillväga på olika sätt. 

Notläsning och gehörsspel – C säger att det läggs mer vikt på notläsning inom det klassiska 

spelet under Cs lektioner respektive mer gehörsspel och ackordsspel inom jazzen. Oberoende 

genre vill C att eleverna övar a vista. 

Hanonövning 1 – Även C lär ut Hanonövning 1 till elever i båda genrer. Informanten lägger 

stor vikt vid att rytmisera övningen och transponera till olika tonarter. C tycker att eleven bör 

öva långsamt och lyssna på klang och ton samtidigt som eleven spelar. Ett hjälpmedel kan 

vara att använda metronom vid övningar som denna. 

Skalor – C använder sig i princip av samma teknik övningar oberoende genre. De vanliga 

dur- och mollskalorna lärs ut till båda genrer, för jazzelever lägger C oftare till 

kyrkotonarterna, altererande skalor och dimskalor. Övningarna lärs ut på samma sätt, eleverna 

bör öva långsamt och koncentrera sig på tonen och klangen. Andra metoder är att öva till 

metronom och rytmisera skalorna på olika sätt, både för klassiska elever och jazzelever. 

 

4.4 Informant D: 

Viktigaste momenten i respektive genre – D tycker att det viktigaste inom både klassiskt 

piano och jazzpiano är att det finns en känsla och ett uttryck i pianospelet, så att det blir 

musik. Eleverna måste få uttrycka och vilja något med musiken de spelar. D tycker att svänget 

och timingen i musiken är en lite viktigare del i jazzen. D brukar arbeta med att eleverna får 

testa olika sätt att uttrycka sig i musiken; de får själva upptäcka och experimentera kring 

exempelvis dynamik så att de känner att musiken blir deras egen.  

Generella skillnader i undervisningen – D gör inte några större skillnader vid undervisning 

av jazzpiano eller klassiskt piano. Grunderna är desamma.  

Teknik – D tycker att det är viktigt att undervisa allmänt kring teknik och inte koncentrera sig 

för mycket på specifika partier. D upplever att tekniken kan bli bättre när man koncentrerar 

sig på något annat, som uttrycket. Istället för att spänna sig så slappnar eleverna av vid svåra 

passager. Inom jazz brukar D mest använda sig av skalövningar men inom den klassiska 

genren läggs mer vikt vid teknik. Eleverna kan till exempel få spela arpeggios upp och ned 

längs klaviaturen. När det kommer till skalor är det framförallt dur- och mollskalor som 

eleverna får spela. Mycket bygger på att röra sig över pianot, upp och ned, och att få hela 

armarna att röra sig ”in och ut” längs pianot, alltså in mot mitten och ut mot sidorna. Och 
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därigenom få känslan av att hela armen rör på sig och att det inte bara är fingrarna som gör 

arbetet. Även D lägger ungefär 5–10 minuter på teknik vid undervisning. 

Interpretation och uttryck – D tycker att det är lika viktigt oavsett genre. Det är inte förrän 

uttrycket finns med som musicerandet blir intressant. Informanten tycker att man bör införliva 

uttryck i elevens läroprocess så tidigt som möjligt men D upplever ofta att det är först när 

eleven kan stycket som interpretation och uttryck kan komma fram. 

Notläsning och gehörsspel – D tycker att notläsningen är en väsentlig del inom den klassiska 

pianoundervisningen och inlärningen. D märker att många elever lär sig att spela klassiska 

stycken genom att titta på videofilmer på internet, vilket fungerar till en viss nivå men när 

styckena blir för avancerade måste notläsningen fungera för att eleven ska komma vidare. D 

tycker inte att notläsningen har samma väsentliga del i jazzgenren, dock nämner D att det är 

en stor fördel att kunna läsa en kompskiss eller skriva egna solon och så vidare där förmågan 

att förstå och kunna skriva noter kommer till uttryck. Inom jazzen har gehörsspelet en större 

vikt. 

Hanonövning 1 – D undervisar Hanonövning 1 till elever oavsett genre. Informanten listade 

fyra olika punkter på hur övningen lärs ut till en elev. Den första punkten är att spela 

övningen med endast fingrarna och arbeta utåt från knogarna. Nästa övning är att spela med 

fingrar och handled, där handleden rör sig upp och ned i en cirkelrörelse. Den tredje punkten 

är att röra fingrar och arm från handen ut till armbågen. Den fjärde är att kombinera och byta 

mellan dessa övningar. 

Skalor – D undervisar skalor till båda genrer, mest dur- och mollskalorna till klassiska elever 

och ibland kyrkotonarternas skalor till jazzelever. Informanten gav exempel på hur skalor 

kunde läras ut. Skalorna ska spelas med tyngd på tonerna och sedan även med lätt arm vilket 

tar bort tyngden. Det är viktigt att inte binda mellan ton tre och fyra för att undvika en ryckig 

rörelse. Handleden bör vara relativt rak och ha en fast position då tummen ska under 

långfingret eller ringfingret när skalan spelas, detta för att inte flytta och röra på hela armen 

och handen. 

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Viktigaste momenten i respektive genre – A och B delade samma uppfattning om att det 

egentligen inte skiljer sig så mycket när det kommer till vilka moment som är viktigast. A 

beskrev det som att det är musikens grunder som har lika stor betydelse och B menade att 

målet är att det ska bli musik, att få fram klang och uttryck i musiken. Även D delade denna 

uppfattning, eleverna måste få uttrycka något med den musik de spelar. B menade att det 

skiljer sig lite mellan genrerna när det kommer till tonbildningen och hur man underdelar och 

D ansåg att sväng och timing är av lite större vikt inom jazzen, en tanke som även C delade. C 
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hade konkreta svar på vad som var viktigast inom genrerna, inom klassisk musik är 

notläsning, teknik och interpretation några av de viktigaste delarna och inom jazz är det 

improvisation och gehörsspel.  

Generella skillnader i undervisningen –  Även här tycker A att det inte är så stor skillnad i 

undervisningen, även D delar denna tanke. B delar samma uppfattning och trycker på att 

klangen har en stor betydelse inom både genrer. B tror att man som pianist aktiv inom både 

genre ser kopplingar som man annars kanske inte upptäcker, som hur varje ton har betydelse 

även i jazzens värld även om det kanske verkar friare. C tycker däremot att det är många 

moment som skiljer sig i undervisningen. Vid klassisk pianoundervisning är mycket 

koncentrerat kring notbilden, tekniska övningar och memorering av en notbild. Inom jazzen är 

undervisningen mycket mer gehörsbaserad och koncentrationen ligger vid harmonik, voicing, 

komp och melodi. 

Teknik –  Samtliga informanter använder 5–10 minuter av lektionstiden till tekniska 

övningar. D brukar integrera tekniken i andra moment för att eleven inte ska bli låst i sitt spel. 

A och B trycker på vikten av att övningarna ska kunna kopplas till det eleven spelar. Alla 

informanter använder skalor som en del av teknikövningar. Både C och D lägger mer vikt vid 

tekniska övningar vid undervisning i klassiskt piano, de ser detta som en viktigare del i 

undervisningen än vid jazzpiano. B säger att vid undervisning i jazzpiano handlar det mer om 

att kunna röra sig längs med pianot i olika modes. I klassiskt piano kan en övning till exempel 

vara en övning med terser, övningarna bör kopplas till de stycken eleverna spelar. 

Interpretation och uttryck –  A, B och D tycker att frihet i interpretation och uttryck är lika 

stor oavsett vilken genre eleven spelar i. A och B tycker att traditionen är viktigt. B beskriver 

interpretationen som en gestaltning, inom klassisk musik kan man gestalta mer utefter ett 

manus om man gör på det viset i jazz blir resultatet inte lika positivt, där finns en större frihet. 

Detta är en tanke som även C delar.  

Notläsning och gehörsspel –  D tycker att notläsningen är en väsentlig del i den klassiska 

pianomusiken och gehörsspel tillhör med jazzens värld. Även C delar den synen men trycker 

på vikten av att öva a vista-läsning oberoende genre. B säger att inom jazzen handlar det inte 

lika mycket om att läsa av en notbild utan mer om att kunna tolka ett ackordspapper och det 

rytmiska i notbilden. B beskriver det som att man även behöver gehör vid klassiskt pianospel 

men då handlar det om att kunna höra det man spelar innan man spelar det, det handlar mer 

om att höra notbildningen än att läsa den. A vill att alla elever ska öva notläsning, oberoende 

genre. 

Hanonövning 1 –  Samtliga informanter använder Hanonövning 1 till alla elever oberoende 

genre. A och C brukar låta eleverna rytmisera och transponera övningen. B och D tycker att 

man istället ska lägga större vikt på hur övningen spelas, till exempel spela med aktiva fingrar 

respektive att falla ner på tangenterna. 
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Skalor –  B, C och D använder sig mer av de vanliga dur- och mollskalorna vid klassiskt 

piano och kyrkotonarterna när det är en jazzelev. B säger att med en klassisk elev handlar det 

mer om fingersättningsproblematik och med en jazzelev handlar det mer om att höra klangen 

mer än att endast tänka det som skalor. A och D talar om att rytmisera skalövningarna och 

ändra hur de spelas, till exempel med tyngd på varje ton eller med lätt arm. Även C brukar be 

eleverna att rytmisera skalorna på olika sätt och belyser vikten av att lyssna på skalans klang. 

 

4.6 Analys och slutsatser av resultat 

 

Målet är att skapa musik, detta framstår som det mest grundläggande i undervisningen 

oberoende genre. Det är många moment som återfinns i undervisning i både jazz och klassiskt 

piano. Tre av fyra informanter använder vanliga dur- och mollskalor inom undervisning i 

klassiskt piano och kyrkotonarternas skalor används inom undervisning i jazzpiano. Inom 

momentet skalor skiljer det sig mer hur skalorna används. Inom jazzen är skalorna enligt mina 

informanter en väg till improvisationen, vikten ligger vid att höra harmoniken och veta vilket 

byggmaterial skalan innehåller. Inom den klassiska undervisningen används skalorna mer 

som fingerövningar och för att öva smidighet upp och ned längs klaviaturen. Den övning som 

undersöktes, Hanonövning 1 används enligt informanterna på samma sätt oberoende vilken 

genre eleven spelar i.  

 

Att eleverna får frihet till egen tolkning av musiken såg samtliga informanter som en viktig 

aspekt av ämnet. Däremot skilde det sig lite hur stor frihet det fanns beroende på genre. Att 

det finns en tradition som måste vara rotad och att det därigenom finns ett manus att följa 

inom båda genrerna framkom i undersökningen men hur långt utanför manus eleverna får gå i 

interpretationen skilde sig lite. Framförallt kan skillnader hittas inom momenten notläsning 

och gehörsspel, vid diskussionen kring detta moment framkom även vikten av a vista-läsning. 

Notläsning är en viktigare del inom klassiskt piano och gehörsspel används mer inom jazz 

men de två delarna samspelar inom pianospelet och behövs på olika nivå och till olika stor 

grad inom undervisningen och pianospel överlag. Två informanter tyckte generellt att det inte 

var någon större skillnad i undervisningen eller de viktigaste momenten medan två 

informanter tyckte att till exempel teknik var viktigare inom undervisning i klassiskt piano.  
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5 Diskussion 

Min undersökning visar att pedagogernas undervisningssätt inte förändras så mycket beroende 

på vilken genre eleven spelar i, pedagogerna betonar vissa delar lite mer men överlag är 

förhållningssättet detsamma. Jag valde att använda mig av böcker skrivna av antingen 

jazzpianister eller klassiska pianister för att få en så stor inblick som möjligt i hur respektive 

genre tänker kring pianoundervisning och dess moment. Därav var det även medvetet att välja 

pedagoger aktiva inom båda genrer för att få ännu en aspekt på ämnet. I min undersökning 

kan man urskilja att informanterna inte håller sig vid den ena eller andra genren, gentemot den 

litteratur jag hittat, utan deras åsikter kan befästas i litteratur från båda genrerna. Har en 

pianist en fot i varje genre verkar min hypotes stämma att man ser det på ett lite annat sätt. 

Man hittar det bästa från vardera genren och ser likheter som annars kanske inte ses, vilket 

även en av mina informanter höll med om. Att det finns många likheter mellan genrerna och i 

undervisning blir här tydlig. Dels när Generella skillnader redovisas då samtliga utom en 

informant delade samma åsikt, men även i de övriga momenten jag undersökt som 

interpretation och Hanonövning 1. Genomgående visas hur informanterna lär ut momenten på 

samma sätt oberoende genre men ibland med betoning på olika saker. I resultatdelen med 

skalor är det ganska uppenbart att informanterna använder sig av skalorna på lite olika sätt, 

som fingerövningar eller som medel för improvisation. Att notbaserat spel och gehörsbaserat 

spel har lite olika stor vikt i undervisningen beroende på genre var ett resultat jag väntat mig 

men det framgår tydligt en bild av att man som pianist behöver båda delar. Både det muntliga 

och skriftliga språket likasom skalornas språk som kan vara improvisationens ord och 

meningar.35  

 

Informanterna var ganska eniga när det kom till vilka moment som var de viktigaste inom 

respektive genre. Målet är att det ska bli musik, att skapa klang och att nå musikaliskt uttryck. 

Centralt inom jazzen är bland annat improvisationen vilket både Levine och Nolgård ser som 

viktiga grundpelare inom jazzgenren och inom det klassiska pianospelet läggs stor vikt vid 

notläsning.36 Detta kopplas ihop med nästa ämne som var generella skillnader i 

undervisningen, då det framkommer att klangen och det egna uttrycket är av stor vikt. 

Notläsningen blir sedd som en viktigare del i undervisningen av klassiska elever av några 

informanter, även i Sandor och Neuhaus böcker om den klassiska pianoundervisningen är 

noterna en central del och en viktig grund i den klassiska musiken.37 Nordqvist skriver i sitt 

arbete att noterna kan ses som hjälp att bevara äldre stycken och att lära sig musik som är för 

komplicerad för att läras ut på gehör.38 Denna tanke delar jag inte då jag tycker att noterna 

fyller ytterligare funktioner i musiken, jag tycker att noterna är till stor hjälp vid bland annat 

interpretation och att skapa tydlighet i musiken i form av bland annat fraser. B belyser min 

hypotes om att man som pianist inom flera genrer ser kopplingar mellan genrerna som andra 

                                                 
35 Levine. 1995, s. 113. 

36 Levine. 1995; Nolgård. 2004. 

37 Sandor. 1995; Neuhaus. 2000. 

38 Nordqvist. 1999, s. 28. 
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inte ser. B säger att jazz får ofta stämpeln att varje ton inte betyder något som den gör i 

klassisk musik men B menar att så är inte fallet, varje ton betyder något men kan ses som lite 

friare än inom den klassiska musiken. 

 

Synen på teknik skiljer sig inte mellan informanterna, vilket även verkar vara det samlade 

intrycket av de tidigare undersökningar jag tagit del av. Samtliga informanter i mitt arbete 

använder 5–10 minuter av undervisningstiden till tekniska moment. A, B och C diskuterar 

kring hur de tekniska momenten måste integreras i stycket eller låten som eleven spelar. 

Genom att spela en övning i samma tonart eller få in det tekniska momentet i en annan övning 

för att få det att flyta bättre, vilket både Sandor och Levine förespråkar.39 Jag anser att detta är 

av stor vikt när det kommer till undervisning, att få eleven att förstå varför man gör något. 

Detta är en tanke som även A delar i intervjun. Detta befästs även i Högberg och Sabinskys 

arbete då deras undersökning visade att samtliga pedagoger i undersökningen ansåg att de 

tekniska moment man använder måste kunna kopplas till det aktuella i undervisningen, för att 

göra övningen konkret.40 B förklarar förhållandet till teknik, beroende på genre, som att det är 

av lika stor vikt men vilka övningar det handlar om skiljer sig. I jazz handlar det mer om att 

röra sig i olika modes, än en gång kommer vikten av harmonik in i bilden. I klassiskt spel kan 

övningen vara en mer fingerövning som hjälper ett visst stycke. Denna tanke delas av Sandor 

som trycker på hur viktigt det är med fingrarnas färdigheter, hur de måste bli självständiga 

medan Levine skriver mer om hur harmonik, klang och att få musiken att flyta vilket kan 

kopplas till hur man inom jazz ska röra sig i de olika tonarterna.41 D menar att man inte bör 

koncentrera sig för mycket på det tekniska momentet utan väva in det i en annan övning och 

därigenom nå önskat resultat utan att eleven endast koncentrerar sig på det enskilda 

momentet, så att musikaliteten inte försvinner.42 Detta verkar vara centralt hos samtliga 

informanter, att undvika det mekaniska övandet och skapa musik av allt. Teknik är en central 

del i undervisningen oberoende genre men beroende på hur den utformas verkar fakta tyda på 

att den passar bättre i den ena eller andra genren. Min undersökning visar liksom Högberg och 

Sabinskys undersökning att undervisningen måste individanpassas för att nå det mest 

önskvärda resultatet.43  

 

Traditionen ses som en viktig del i den fria interpretationen, om man spelar jazz ska det låta 

jazz och likadant i den klassiska pianovärlden. B förklarar interpretation som gestaltning efter 

manus och beskriver det som ett lite striktare manus inom den klassiska musiken. Jazzens 

gestaltning måste vara lite friare. Oavsett genre verkar informanterna dela meningen att 

interpretation och det egna uttrycket är lika viktigt men skillnaden ligger i hur stor frihet det 

finns. Frihet inom ramar är ett uttryck som är djupt myntat men det finns alltid ramar, 

skillnaden ligger i var dom är placerade. Inom ramarna kan man gå olika långt utan att 

komma för långt ifrån manus. Jag tror att det är viktigt att förebilda och få eleverna att förstå 

                                                 
39 Sandor. 1995, s. 189. 

40 Högberg & Sabinsky. 2003, s. 21. 

41 Sandor. 1995, s. 67; Levine. 1995, s. 32 & 483. 

42 Tohver. 1998, s. 82 

43 Högberg & Sabinsky. 2003, s. 21. 
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vad de spelar och hur det ska låta, hur det givna manuset låter, vilket även A påpekar. Sedan 

kan uttrycket få ta plats, D menar att det egna uttrycket måste vara en del i musiken. Som 

både Neuhaus och B säger är målet att det ska bli musik, enligt Levine kan det givna manuset 

inte låta på ett speciellt sätt, en tanke som delas av Wiggen.44 Att interpretation är en stor och 

viktig del i pianoundervisningen inom både klassiskt piano och jazz verkar vara en 

självklarhet, vilket förvånar mig lite. Informanterna ser det som en mindre del i det klassiska 

men de understryker att det fortfarande är viktigt. Som Holmbergs informant säger är tron ofta 

att man som klassisk pianist är bunden till noterna men tolkningen ligger utöver noterna.45 

Som klassisk pianist är jag själv osäker på vilka ramar man kan sätta upp inom jazzens manus 

och tradition. Genom att prova att gå utanför ramarna och att konstant söka efter det egna 

uttrycket och klangen i musiken vid pianospel tror jag att man utvecklas som pianist. Det är 

viktigt att inte bli låst vid noterna, Neuhaus trycker på vikten av att tidigt börja med 

interpretation i undervisningen men det är viktigt att eleverna inte blir låsta vid ett manus eller 

tvärtom vilket A vittnar om. För att nå det egna uttrycket krävs en frihet i att skapa musik och 

klanger. Jag tror liksom mina informanter att uttryck i musiken är lika viktigt oavsett genre 

men att manuset och de ramar som sätts upp förändras beroende på genre och tradition. Att 

själv vara medveten och samtidigt göra eleverna medvetna om hur det ska låta och sedan 

tillåta eleverna att pröva själva tror jag är av stor vikt, tankar vilka jag grundar i resultatet från 

mina intervjuer och frågor till informanterna. Manus och beteckningarna finns där som en 

hjälp och ett stöd för att utvecklas på bästa sätt. 

 

Synen på not- eller gehörsbaserad undervisning verkar skilja sig lite mellan informanterna 

men vikten av a vista-läsning i undervisningen är lika stor oberoende genre. B beskriver det 

som lika viktigt men man använder det på olika sätt. Inom det klassiska tolkas noterna i en 

notbild men inom jazzen handlar det mer om att tolka det rytmiska och helheten. B förklarar 

sambandet mellan den lika viktiga delen av gehör i både genrerna som att man i den klassiska 

pianovärlden måste höra vad man spelar innan det spelas, liksom Boon och Neuhaus tycker 

att det är viktigt att tänka framåt, att veta vilken ton som ska tryckas ner innan man gör det.46 

Johansson skriver om hur notläsning och gehörsspel hör ihop och Lilliestam skriver om 

förhållandet mellan noter och gehör som ett samtal, vi kan tala utan att kunna läsa.47 Jag tror 

att liksom informant B att båda delarna behövs, ge frihet att släppa noterna men även skapa en 

trygghet i att ha gehöret. Holmbergs arbete visar att det i grunden handlar om att skapa musik, 

att genomföra den egna tolkningen och uttrycket men för att komma dit behöver man båda 

språken.48 Denna mening verkar delas även av mina informanter, hur mycket man behöver av 

varje del beroende på genre skiljer sig lite men i grund och botten behöver man båda språken 

för att utvecklas optimalt.  

 

                                                 
44 Levine. 1995, s. 483; Neuhaus. 2000, s. 67; Wiggen. 1966, s. 20 & 21. 

45 Holmberg. 2013, s. 31. 
46 Tohver. 1998, s. 82; Neuhaus. 2000, s. 120. 

47 Johansson. 2002, s. 32; Lilliestam. 1995, s. 3. 

48 Holmberg, 2013, s. 32. 
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Informanterna motsätter sig Sandors tanke om att Hanonövningar inte bör användas i 

undervisning. Min undersökning visar på både delade uppfattningar och en del skillnader i det 

här ämnet huruvida övningen bör rytmiseras och transponeras eller om koncentrationen bör 

ligga vid om man spelar med tyngd i armen eller utan skiljer sig hos informanterna. 

Informanternas tankar kring detta delas av båda klassiska pedagoger som Sandor som syftar 

på de självständiga och aktiva fingrarna som underlättas då man spelar med tyngd i armen 

eller inte och inte vill ha rytmiseringar likväl med Levine som förespråkar rytmiserade och 

transponerade övningar.49 Holmbergs arbete visar att samtliga informanter i undersökningen 

lägger störst vikt vid att övningarna blir musik och att det egna uttrycket kommer till uttryck 

även vid tekniska övningar. I diskussionen framkommer det även att de tekniska övningarna 

ger pianisten möjlighet att spela det man vill. Det skapar en frihet som jag tror är viktig både 

för det egna uttrycket men även för klang och att det blir musik av det man spelar, både för 

mig själv som pianist men även för mina elever.50  

 

Generellt ser informanterna på skalor på samma sätt och deras syn kan kopplas till Sandor, 

Neuhaus, Levine och Nolgård. För de klassiska eleverna används mest de vanliga dur- och 

mollskalorna och för jazzelever används kyrkotonarternas skalor av de flesta av 

informanterna, vilka Levine och Nolgård ser som en del i jazzens grund. Undersökningen 

visar att det finns delade meningar om hur skalorna ska utföras, om de ska rytmiseras eller 

inte, vilket även de författare jag använt mig av är oense om. B säger att inom det klassiska 

handlar skalspelet mer om fingerproblematik och Levine skriver att inom jazz används 

skalorna som möjliga ackordstoner, vilka toner man kan använda för att improvisera över ett 

visst ackord, vilket är en tanke som delas av flera informanter.51 Detta kopplar jag till Bs 

kommentar om att i jazzens värld istället för att tänka på skalor som en ton i taget så tänker 

man på hur det specifika modet låter. Alltså hur låter den lydiska skalan, hur klingar den och 

hur är harmoniken i skalan. Men denna tanke kan man även hitta hos den klassiska pedagogen 

Boon som tyckte det var av stor vikt att ha kvar den första och sista tonen i minnet för att höra 

harmoniken.52 B brukar även se skalorna som fält istället för enskilda toner även detta styrks 

av den klassiska pedagogen Sandor, man kan gruppera skalor dels för att underlätta handens 

position men framförallt för att underlätta musikaliteten, en tanke som även D såg som 

relevant då noggrannhet hur skalspelet skulle utföras var av stor vikt för informanten.53 

Generellt sett verkar skalornas plats i undervisningen vara ganska jämnt fördelad, hur de 

används och lärs ut skiljer sig lite men att de bör användas i undervisningen råder det inga 

tvivel om. 

 

Den här undersökningen har fått mig att se samband mellan de två genrerna på ett tydligare 

sätt. Det verkar vara så att hur en pedagog lär ut ett visst moment beror mer på pedagogen än 

genren i sig. Att öva kyrkotonarternas skalor är inte den mest förekommande övningen för 

                                                 
49 Sandor. 1995, s. 189 & 52; Levine. 1995, s. 96. 
50 Holmberg, 2013, s. 23 & 28. 

51 Levine. 1995, s. 32. 

52 Tohver. 1998, s. 82. 

53 Sandor. 1995, s. 66. 
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mig utan jag brukar främst koncentrera mig på dur- och mollskalorna, med olika 

rytmiseringar och tempon. När jag övat på kyrkotonarternas skalor har jag ofta fastnat i det 

teoretiska, vilket steg som kommer var och så vidare. Men som en av informanterna lyfte 

fram så kan man tänka det som olika fält och att en viss skala låter på ett visst sätt. Till 

exempel det lydiska modet som tas upp i resultatdelen. Detta är något jag tror kan lyfta mitt 

eget pianospel och därigenom min undervisning. En annan del som jag blev uppmärksammad 

på var att samtliga informanter använde sig av samma övningar oberoende genre, till exempel 

Hanonövning 1 och att oberoende genre lärdes ut på samma sätt. Generellt skiljer det sig mer 

mellan hur den enskilda pedagogen lär ut än beroende på vilken genre eleven spelar i. 

Hanonövningar är övningar som jag främst har kopplat till det klassiska pianospelet 

koncentrerat kring fingersättning och jämt flyt i övningen men att samtliga informanter 

använder denna övning oberoende genre var nya och intressanta fakta för mig. Jag har främst 

tänkt att det är en övning som används vid klassiskt pianospel, för att jag själv har haft den 

som en övning under de klassiska lektionerna. Det är något som jag har användning för i min 

egen övning till exempel hur jag tänker vid skalspel, som nämndes tidigare men även när jag 

har elever som spelar olika genrer.  

 

Undersökningen har öppnat jazzundervisningens värld för mig och fått mig att se att det finns 

många likheter mellan dessa två världar, klassiskt och jazz. Jag har även fått en större inblick i 

den klassiska världen där jag är mest aktiv i mitt eget pianospel. Jag tycker att resonemanget 

kring interpretation och när den kan få sin början är intressant. Neuhaus skrev att så fort 

eleven kan spela några noter bör interpretationen få börja.54 Vilket även informanterna 

påpekade men i form av att när eleven kan traditionen och vet hur det ska låta så kan den egna 

tolkningen och uttrycket träda fram, då de syftar på högre åldrar då exempelvis en viss kurs 

kräver att traditionen är rotad. Detta är något som jag själv tar till mig som pianist. Att våga 

släppa traditionen inom båda genrer och våga göra min egen tolkning, till viss del. Om jag 

själv vågar och provar som pianist så tror jag att det blir lättare att få elever att våga prova 

själva och på den vägen utvecklas i det egna uttrycket. Framförallt har jag fått större insikt i 

hur mina informanter ser på interpretation i jazz och hur man som pianist kan använda sig av 

notbilden, gestaltning av manus och den givna tradition som genren ger, på olika sätt. 

Eftersom jag länge har känt mig låst och framförallt osäker när jag har spelat jazz så har 

denna undersökning gett mig verktyg att utvecklas och hitta en ingång till denna för mig 

ganska outforskade genre. Denna information för utveckling ger i sin tur möjlighet till 

utveckling även som pedagog. I grund och botten är det dit jag strävar, i mitt konstnärliga 

arbete, att utvecklas som pianist men framförallt få kunskap och lärdom som kan hjälpa mig 

att hjälpa andra i min profession och hjälpa mina elever att utvecklas på allra bästa sätt. Det är 

det som driver mig och har drivit detta arbete framåt. All kunskap är bra kunskap och jag tror 

att, att ha insikt i flera genrer och se de samband, likheter men även skillnader som finns 

mellan dem utvecklar oss som musiker och som pedagoger. 

 

                                                 
54 Neuhaus. 2000, s. 21  
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Hur jag kan använda mig av detta för att skapa ett konstnärligt uttryck hos både mig själv och 

mina elever framgår i diskussionen kring de ämnen jag tagit upp. Denna undersökning gjordes 

i hopp om att jag som pianist och pianopedagog skulle få ökad inblick i jazzens pedagogiska 

värld likväl som den klassiska värld jag är mest van vid. Förhoppningen var att jag skulle få 

verktyg och ökad kunskap om hur de två genrerna kan kopplas ihop, både för min egna 

konstnärliga utveckling men även i min roll som pedagog. Genom detta arbete tycker jag att 

jag har fått ökad förståelse och en inblick i hur man som pedagog kan gå mellan genrerna och 

ta de bästa delarna från respektive metodik. Jag har fått ökad insikt om vikten av att 

individanpassa undervisningen och att koppla samman olika moment, som en teknisk övning 

och stycket eleven spelar samt hur detta kan ske på olika sätt men även på samma sätt. 

Kontentan av resultatet av detta arbete är att vilken genre man än spelar i så är det 

huvudsakliga syftet och målet att det ska bli musik, som Heinrich Neuhaus sa, musikens 

grunder ligger i klangen, musik är toner och det är kring det arbetet måste kretsa.55 Och 

kanske finns det någon sanning i min hypotes att pedagoger aktiva inom båda genrer ser 

likheterna andra inte ser, i alla fall B håller med mig.  

 

5.1 Förslag på vidare forskning 

 

Då mitt arbete inte är inriktat på en viss nivå i pianoundervisningen skulle en fortsättning 

kunna vara undersökning vid specifika åldrar eller nivåer. Man skulle även kunna intervjua 

både klassiska pedagoger, jazzpedagoger och det urval vilket denna undersökning har haft 

som underlag, pedagoger som undervisar båda inom klassiskt och jazz och jämföra deras svar 

i en och samma undersökning. Ytterligare en aspekt för förbättring är att alla intervjuer utförs 

på samma sätt, för att ha möjlighet att samla lika mycket material från samtliga informanter. 

En utveckling av detta arbete skulle kunna vara att undersöka fler moment, övningar och 

ytterligare aspekter som tillhör pianoundervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Neuhaus. 2000, s. 67. 
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Bilaga 

Intervjufrågor  

– Godkänner du att den här intervjun får användas i mitt självständiga arbete på Kungl. 

Musikhögskolan? 

 – Undervisar du i både klassiskt piano och jazzpiano? 

– Hur länge har du undervisat i piano? – båda genrerna.  

– Vilken nivå undervisar du på?  

– Har du gått någon musik- och/eller pedagogisk utbildning?  

– Om ja till pedagogisk utbildning, har du läst metodik? I vilken genre?  

– Betraktar du dig själv som klassisk eller jazzpianist?  

– Vilka moment anser du är viktigast i respektive värld, klassiskt vs. jazz?  

– Gör du någon skillnad generellt när du undervisar klassiskt vs. jazz?  

– Hur ser du på begreppet a vista och notläsning jämfört med gehörsspel i respektive genre? 

– Hur ser du på begreppet teknik? 

– Vilka slags teknikövningar ger du eleven beroende på genre?  

– Hur stor vikt lägger du vid det tekniska beroende på genre? – under lektionstid. 

– Jag har valt ut 2 tekniska moment som jag undersöker, skulle du kunna berätta hur du lär ut 

dessa på olika sätt beroende på genre?  

– Skalor och Hanonövning 1 

 

 

 

 


