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Något för alla!
Yamaha är världens största tillverkare av piano och flygel 
och faktiskt musikinstrument överhuvudtaget. I över hundra 
år har vi tillverkat akustiska pianon och flyglar, erkända över 
hela världen för sin klang och kvalitet. Denna kunskap om det 
akustiska pianots egenskaper, har också tagits fasta på när vi 
utvecklar våra digitalpiano. 

Oavsett om du är nybörjare eller proffs, ute efter digitalpiano 
eller ett akustiskt, har vi något för alla. Välkommen in till 
Yamaha Piano Center!
Läs mer på www.yamahapianocenter.se
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En av Sveriges största pianolegender gick 
ur tiden i oktober förra året. I ett utförligt 
porträtt får vi möta Greta Erikson som både 
pedagog och pianist.  

 
I artikelserien “Pianometodik i fokus” får vi i detta 
nummer en bild av den nutida pianolärarens möj-
ligheter och utmaningar. Här efterfrågas även ett 
mer strukturerat upplägg på all instrumentalunder-
visning och större erfarenhetsutbyte mellan  
pedagoger. 
 
Ett annat sätt att strukturera undervisningen är att 
följa något av de många internationella grade- 
system som finns. Här i Sverige används främst 
det brittiska ABRSM-systemet. Pianobulletinen vill 
genom en serie artiklar öka kännedomen om hur 
man kan dra nytta av att använda systemet. 
 
Nya rön om språkinlärning och närminne är högst 
relevanta för alla som spelar piano. Eva Nivbrant 
Wedin ger exempel på hur man ur ett rytmikpedago-
giskt perspektiv kan använda detta i instrumental-
undervisning. 
 
Trevlig läsning! /Redaktionen
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Pianobulletinen 5 år!
Efter femton nummer fyller nu Svenska 
Pianobulletinen 5 år. Ett stort tack till alla 
skribenter som bidragit med en mångfald av 
artiklar inom pianoämnet! 
 
I och med detta jubileumsnummer har vi 
tagit fram en uppdaterad layout och utökat 
antalet sidor. Tidningen riktar sig nu till alla 
som spelar eller undervisar i piano och det 
finns möjlighet att prenumerera utan att vara 
medlem i EPTA. 
 
Nytt digitalt arkiv! 
Femårsjubiléet till ära lägger vi nu upp ett digi-
talt arkiv och artikelregister där förbundets 
medlemmar och tidningens prenumeranter 
kan läsa alla tidigare publicerade artiklar.  
Tillsvidare får du tillgång till arkivet genom att besöka  
www.sppf.net/pianobulletinen och logga in med lösenordet “piano1827”

Att spela piano  
i en virtuell verklighet

Företaget Fove utvecklar för närvarande ett högprofilerat VR-headset 
för att hjälpa barn med fysiska funktionshinder att spela piano. 
Ögonen spelar piano är ett projekt där barnen blinkar med ögonen på 
en panel som utlöser en signal som sedan transporteras till det fysiska 
pianot. Enheten visades upp första gången i december 2014 när den 
användes vid en julkonsert på University of Tsukuba av en student som 
hade övat i fyra månader. Man försöker nu att distribuera hårdvaran 
till 135 skolor för rörelsehindrade barn runt om i Japan. ”Idén om 
att uttrycket endast kommer från det mänskliga ögat gäller inte bara 
pianospel, utan vi tror också att denna teknik kan öppna upp nya 
möjligheter för alla typer av människor”, säger vd Yuka Kojima på Fove. 
Läs mer: www.sppf.net/289

Nyheter
“Ungdomar,  
håll er borta från  
klassisk musik!”

 
Pianisten Stephen Hough reflekterar över en 
nyligen publicerad studie som avslöjar att allt 
fler barn väljer elgitarrer och tangentbord fram-
för fioler och blockflöjter:

“- Jag måste säga att jag blev förvånad när 
jag läste detta, inte på grund av övergången i 
sig utan för att jag hade föreställt mig att det 
hade hänt för länge sedan, har inte ungdomar 
valt Beatles framför Beethoven under mer än 
ett halvt sekel nu?

Naturligtvis finns det en allvarligare poäng 
bakom detta. Jag är inte glad om barnen ser 
musiken främst som en väg till berömmelse 
och rikedom, men jag är glad om ett intresse 
för att lyssna på musik föder ett intresse att 
spela musik, oavsett medium.”

Läs mer av Stephen Houghs tankar om 
klassisk musik och om att lära sig att spela ett 
instrument: www.sppf.net/290
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Anslagets  
betydelse för 
pianotonen
Hur en pianist närmar sig tangent-

bordet har blivit en kärnfråga hos 
såväl fysiker som utövare. Det faktum 
att en pianoton uppfattas olika beroende 
på hur man hanterar tangenten är inte 
självklart hos vissa fysiker. Många fysiker 
och skapare av självspelande pianon har 
hävdat att bara en faktor bestämmer 
tonens intensitet och klangfärg: hamma-
rens hastighet mot pianosträngen, men 
pianister hävdar att man måste väga in 
alla de oundvikliga extraljud som kommer 
när man spelar, såsom ljudet av fingertop-
par, naglar samt instrumentets mekanik. 

Man menar att det bildas en synestesi 
liknande exempelvis det doft och smak 
gör under en vinprovning och att denna 
form - mellan ljud och beröring - är nyckeln 
till vad som gör liveframträdanden från 
framstående musiker så universellt över-
tygande. I ett antal studier har ett team 

av musiker och akustiska forskare dragit 
slutsatsen att anslaget mot tangenten och 
mekanikens ljud står i symbios med varan-
dra. Deras arbete har nyligen publicerats i 
novembernumret av Journal of Acoustical 
Society of America.  
Läs mer: www.sppf.net/291

Bill Evans  
kom på knepet
Som en av 1900-talets stora pianojättar är Bill 
Evans lika beundrad i de klassiska leden som 
av de i jazzen. Hans filosofi var centrerad på att 
jobba hårt och länge för att uppnå en enkelhet i 
spelet som ledde till ett naturligt “flow”.  
Läs mer: www.sppf.net/292 

 
Är memorering  
verkligen så svårt?
Ända sedan Franz Liszt gjorde det populärt att 
memorera vad man spelar, har det blivit mer 
standard än ett undantag. Ny forskning visar att 
det är mycket svårare än vi trodde.  
Läs mer: www.sppf.net/293

Ska man undvika  
tekniska övningar?
Liszt lärde sig alla 1 100 Czernyetyder utantill, 
vilket var grunden för hans transcendentala 
teknik. Erica Ann Sipes spelar nästan aldrig 
teknikövningar men är ändå framgångsrik. Vad 
är hennes hemlighet?  
Läs mer: www.sppf.net/294

Öva piano i badet?

Filosofer och stora tänkare har sedan länge lyft frågan varför det verkar 
som om vi tänker bättre i badet. Kanske gäller det även pianoövning? Läs 
mer: www.sppf.net/295

Den där Beethoven...
Sena Beethovensonater är lika emotionellt expansiva som tekniskt krävan-
de och så även de sena stråkkvartetterna. I verk som Hammarklaverson-
aten och Grosse Fuge krävs en i det närmaste transcendental utgångspunkt 
för ett framförande. Läs mer: www.sppf.net/296  
 

Musik och kreativitet utan text
Den klassiskt skolade New Yorkbon och jazzpianisten Vijay Iyer granskar 
improvisation och musikskapande utan notbild. Läs mer: www.sppf.net/297
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Practicing The Piano 
- How Students, Parents & Teachers Can Make Practicing 

More Effective - av Nancy Breth (2012)

Detta är en handbok i övningstekniker för piano. Lärare 
kan använda den för att förstärka och expandera sina 

egna idéer kringa att öva. Föräldrar kommer att hitta en upp-
sjö av idéer att bistå 
sina barns övning på 
bästa sätt. Studenter 
- ung som gammal - 
görs uppmärksamma 
på att det är HUR man 
genomför varje övning 
som räknas. Om man 
använder bokens 
breda utbud av övn-
ingstips så förbättras 
inte bara de pianis-
tiska färdigheterna 
men lägger också till 
spänning och njutning 

i arbetet med att bemästra ett musiksktycke. Boken erbjuder 
ett brett urval av övningstips med bifogade musikaliska exem-
pel för att hjälpa elever i alla åldrar hitta fantasifulla lösningar 
på pianistiska problem. Exempelvis utforskas:

• hur man organiserar övningstid
• att skaffa en överblick över den musikaliska terrängen 

som ligger framför oss
• att använda övningstid effektivt från första läsningen 

fram till framförande 
• att utveckla flyt i kombination med noggrannhet
• att polera och memorera ett stycke
• att lägga grunden för säkra konsertframföranden 

Boken finns på amazon.com:  
www.sppf.net/298

The Balanced Musician: 
Integrating Mind and Body for Peak Performance
av Lesley Sisterhen McAllister (2012)

Henri Matisse erkände en gång, “Vad jag drömmer om 
är en konstens balans.” Artister söker också en sund 

balans både i sina personliga och professionella liv. Med sin 
mångfacetterade helhetssyn är McAllisters bok ett välkom-
met bidrag inom musik- och pedagogikområdena. Informativ, 
praktisk och heltäckande i sitt förhållningssätt, väver förfat-
taren samman relationen mellan kropp och själ i övning och i 
framförande. I varje kapitel utforskas besläktade ämnen som 
kognitiva strategier, idrottspsykologi, prestationsångest, men-
tal repetition och stretching. Bokens fokus ligger på mental 
träning, bilder och andra kognitiva färdigheter men det mest 
omfattande kapitlet är en introduktion till yoga för musiker.  
I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning i punktform, 
en lista över viktiga begrepp, namn att veta, lästips, frågor för 
reflektion, inlämningsuppgifter, referenser, relaterade ämnen 
m.m. Möjligen 
skulle boken vara 
som mest effektiv i 
en instruktörsledd 
klass- eller  
gruppsituation 
med möjlighet till 
diskussion och 
feedback. Privata 
musikinstruktörer 
hittar dock rikliga 
exempel på övnin-
gar och aktiviteter 
att utforska tillsammans med sina elever. Boken bjuder gen-
erösa diskussioner om stöd till forskning, studentsjälvutvär-
deringar med betoning på övningstekniker utan instrument. 
På grund av sitt fokuserade förhållningssätt till integrationen 
kropp/själ, är den ett välkommet tillskott till biblioteket för 
såväl musiker som lärare. 
Boken finns på amazon.com:  
www.sppf.net/299

Assessing and Improving Your Teaching:  
Strategies and Rubrics for Faculty Growth and Student Learning - av Phyllis Blumberg (2013)

För att kunna förändra och förbättra sin undervisning och elevernas lärande, måste man först 
och främst veta hur man undervisar nu. Att söka och finna detta själv - för att stärka sin 

undervisning - skall ske på ens egna villkor. 
Denna praktiska evidensbaserade guide främjar kvalitet i undervisning och förbättrar stu-

denternas lärande genom självreflektion och självskattning av sin egen undervisning. Phyllis 
Blumberg granskar nuvarande metoder för instruktörsutvärdering och beskriver dess brister. Hon 
presenterar därefter en ny modell för att bedöma undervisning som bygger på en bredare bas av 
bevis samt stödkällor. Denna modell leder till självskattningsrubricering (som är tillgängliga för 
nedladdning) och boken kommer att guida dig i hur man använder dem. 

Boken innehåller fallstudier av genomförda kritiska reflektionsrubriceringar från en mängd 
olika kunskapsdiscipliner, inklusive de estetiska ämnena och basvetenskaperna. Dessa visar 
hur de kan användas på olika sätt och hur man tolkar rikedomen i de uppgifter man kommer att 
finna. Boken finns på amazon.com: www.sppf.net/300  

Böcker



SightRead4Piano
Appen är lätt att använda: Placera iPaden 
på notstället, öppna programmet (appen), 
välj ett stycke att prima-vistaläsa, skaffa dig 
en snabb överblick över stycket, välj tempo 
och börja spela. Appen tar dig igenom 
stycket och suddar ut den senast spelade 
takten. Ingen väg tillbaka, bara framåt.

Det finns massor av musik att välja mel-
lan. Urvalet kommer från ledande Gradesys-
tem från hela världen inklusive ABRSMs 
eget material. Man kan köpa musikexem-
pel efter gradnivå eller i paket om flera 
nivåer. Appen är skapad av Dr. Christopher 
Wiltshire (Wessar International) som har mångårig erfarenhet inom Trin-
ity Guildhalls prima-vistaenhet. Han var sedan länge missnöjd med elevers 
läsförmåga och bristen på kontinuitet i läsningen. Detta faktum inspirerade till 
utformningen av programmet som ju som sagt tar bort möjligheten att vänta 
eller gå tillbaka i texten. Finns i Appstore: www.sppf.net/303
 
ABRSM Aural Trainer 
ABRSM har även tagit fram en gehörsträningsapp. Denna erbjuder hundratals 
övningar som hjälper eleven att stärka och bygga upp sitt gehör exempelvis 
genom prima-vistasång och härmövningar och korta musikaliska fraser. Det 
finns även övningar där man skall lokalisera skillnader i melodiken mellan 
spelade musikexempel. Läs mer: www.sppf.net/304 

Learn Notes!
Basal och enkel Flashcard-app 
som tränar notigenkänning i 
diskant- och basklav. Beroende 
på elevens ålder och nivå kan 
toner inkluderas/exkluderas om 
man exempelvis vill sätta fokus 
på elevens svårigheter i olika 
register. Man väljer mellan tre 
svarsalternativ: notnamn, notnamn och tangent, tangent.  
Finns i Appstore: www.sppf.net/305

Right Note Ear Trainer
Right Note skapades för att lätt kunna träna 
gehör samtidigt som man kan utforma övn-
ingarna efter sina egna/elevens behov. På 
så sätt kan man göra förprogrammerade övn-
ingar eller anpassa efter egna behov. Right 
Note har melodidiktat-mode som innefattar 
skaltoner, notomfång, visa första noten, tyst 

svar, slumpmässig tonlängd m.m.Appen stärker förmågan att identifiera melo-
din man hör eller har i sitt huvud och utvecklar därför gehörsmusicerande 
och improvisation. Show answer (visa svar)-läget möjliggör att lära från sina 
misstag istället för att gå vidare till nästa fråga. Med hjälp av närliggande 
stödtoner/intervall analyseras misstaget innan man går vidare. 
Finns i Appstore: www.sppf.net/306

  
 Notläsning & gehör  

på iPad & iPhone   
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DIGITALA VERKTYG 
i pianoundervisningen

Webb
Entrada Piano - pianoteknikresurs 

Två Syracuse University-professorer har 
lanserat “Entrada Piano Technique”, en on-
line-resurs för lärare och studenter i pianospel 
med videolektioner och webinars.

Richard Breyer och Fred Karpoff skapade 
plattformen som en uppdatering till deras 
“3-D Piano Technique”, som lanserades som 
DVD under 2009. www.entradapiano.com

Hör Ravel spela

Det är mer än 90 år sedan Ravel spelade in 
sin Oiseaux tristes och inspelningen är såväl 
ett bevis på Ravels genialitet som Duo-Art-
inspelningsteknologins magnifika storhet. 
www.sppf.net/301

Hör Trifonov live från Carnegie Hall

I den absolut första live-streamade pianore-
citalen från Carnegie hall den 10 december 
2014 spelar den sensationelle pianisten 
Daniil Trifonov musik av Bach, Beethoven och 
Liszt. Se video av hela konserten på Medici: 
www.sppf.net/302
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Kurser 
Enskede pianodagar 12-17 juni
Kurs för unga pianister. Lärare: Niina Uggeldahl Sköld, Simon 

Craford-Phillips och Antti Hotti.
Information och anmälan: www.enskedepianodagar.se

THE 16th INTERNATIONAL PIANO WEEK  
19–25 juli, 2015 i Ollerup, Danmark
Tre pianoprofessorer kommer till Ollerup, Danmark, för att 
undervisa och ge dagliga masterclasses för unga pianister i 
åldrarna 14-26:  
Mikhail Voskresensky (Tjajkovskijkonservatoriet i Moskva), Paolo 
Giacometti (Robert Schumann Musikhoch-schule i Düsseldorf) 
och Eugen Indjic (Schola Cantorum i Paris) 
Pianoveckan lämpar sig för pianister, pedagoger, studenter och 
musikälskare. Information: www.sppf.net/307

Narnia Arts Academy - International Summer Training 
Program 2015
Den fjärde upplagan av den internationella sommarkursen i 
Narni, Italien, äger i år rum 19 juli - 2 augusti och riktar sig till 
unga instrumentalister, sångare och dansare i den vackra och 
pittoreska staden Narni, sju mil norr om Rom. Programmet om-
fattar instrumentallektioner, workshops, master classes, konfer-
enser, utställningar, guidade turer och konserter som äger rum i 
stadens historiska salar och miljöer. Internationella instruktörer 
från bl.a. Juilliard School of Music, New York, Tjajkovskijkon-
servatoriet, Moskva och Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Rom. Information och anmälan: www.sppf.net/308

International Music Camp for the Youth, Rom, Italien 
25 - 31 juli.
Den sjunde upplagan av det för flera svenska elever bekanta 
Pollica International Summer Camp for Children dubbleras i år i 
huvudstaden Roms spektakulära omgivningar. Undervisningen 
sker vid det påvliga universitetet - Università Popolare di Roma. 
Instrumentallektioner, improvisation, psykomotorisk koordina-
tion, kammarmusik, sång, rörelse och kroppsfunktionalitet är 
strukturella grundmoment som tränas för en harmonisk balans 
i det egna musicerandet. Instruktörer: Guido Gavazzi (IT), Franc-
esco Mario Possenti (IT), Heribert Koch (DE), Vesna Mattsson 
(SE), Patrick Jovell (SE). För information och anmälan:  
info@musicamadeus.it Information om tidigare lägerupplagor 
(Pollica):  www.sppf.net/309

Aurora Piano Master Classes
Kursen som är öppen för pianointresserade ungdomar kommer 
att äga rum på Edsbergs slott 5-9 augusti. Detaljplan kommer i 
mars på www.aurorachambermusic.com
Kursledare är professorerna vid Kungl. Musikhögskolan Mats 
Widlund och Stefan Bojsten.

EPTA
Vinterkonsert 2015 i Stockholm
Vinterkonserten äger rum söndagen den 15 mars kl. 18.00 i 
Högalids församlingssal. Mer information på www.sppf.net 

Vårkonsert 2015 i Stockholm
Vårkonserten äger rum söndagen den 17 maj kl. 16.00 i A399 
på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Mer information på  
www.sppf.net 

Elevkonserter övriga landet
EPTA planerar att arrangera elevkonserter i olika delar av landet 
med utgångspunkt från den nya, väl fungerande, modellen med 
konsert som föregås av en förberedande workshop veckan in-
nan. Kontakta styrelsen på info@sppf.net om du är intresserad 
av att arrangera en konsert på din ort.

EPTA-dag med årsmöte 2015
Årets EPTA-dag som inkluderar årmöte, vårkonsert och fortbild-
ning äger rum 17 maj på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 
Mer information på www.sppf.net i början av april. 
 
Kongress i Västerås 26-27 september
Årets nationella kongress hålls i år i Västerås och med målet att 
ännu fler ska kunna delta prövas ett nytt upplägg med kongress 
lördag-söndag. Mer information på www.sppf.net i början av maj.

International EPTA Conference 2015 
22-25 oktober i Amsterdam, Nederländerna 
Tema: Hur ska vi hantera viktiga relationer inom vårt yrke? Hur 
kan vi relatera till vårt instrument och dess genrebreda musik, 
våra elever och deras värld, vår publik, till andra konstdisciplin-
er, och till vetenskapen? Frågor och svar presenteras av varje 
EPTA-land. Mer information: www.sppf.net/310 

Uppsatser
Koncentration: Nyckeln till framgång
Master-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för 
klassisk musik, av Julia Reinikainen ([2014)
Det här arbetet handlar om koncentration från pianistens 
perspektiv; hur man förbereder sig mentalt för en konsert och 
koncentrerar på det viktigaste: musiken. Koncentration hand-
lar om att lära sig ta kontroll över sitt medvetande, men det 
krävs också engagemang och intresse samt förmåga att kunna 
slappna av. Nervositet, hög stress och dåligt självförtroende 
sätter musikerns koncentrationsförmåga på prov men genom 
mental träning kan man påverka egna tankar och känslor och 
förbereda sig mentalt för kommande situationer som kräver 
djup koncentration. Det här arbetet ger en omfattande inblick 
i den mentala sidan av musikerns yrke och fungerar som en 
handbok om koncentration för klassiska musiker.
Läs uppsatsen: www.sppf.net/311
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www.gehrmans.se

Tolv preludier
Twelve Preludes

for piano

Martin Skafte

inspired by 

Claude Debussy’s Préludes: premier livre

Variationer över

Bä, bä, vita lamm
för violin och piano

Tobias Ringborg

Martin Skafte

Nyheter  från Gehrmans

Tobias Ringborg

Variationer över

BÄ, BÄ, viTa laMM
för violin och piano

Nio variationer i nio olika genrer. Snillrikt och 
underhållande. 
Partitur och stämmor. ge12546  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195 kr

Tolv pReludieR
inspirerade av Claude debussys 
Préludes: premier livre.

För piano.
ge12575   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195 kr

Hög konstnärlig nivå

”Utbildningen genomsyrades av profes - 
sionalism och enga gemang. Den konstnärliga  
och pedagogiska nivån var mycket hög och förutsätt-
ningarna ultimata för att utvecklas till en både hant-
verksmässigt och musikaliskt rik pianist.”

Musiklinjen Kapellsberg 
Ansökan 10 mars
Kursstart 24 aug 2015 

hfs.se

Spetsutbildning
Riksintag
Sveriges ledande musikhögskole-
förberedande utbildning – under 
snart 50 år.

Läs mer på:
musikkonservatoriet.com

DRÖMMER DU OCKSÅ OM
ETT LIV MED MUSIKEN?

klassiskt  |  jazz |  folk |  komposit ion
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Vem har tid 
att spela piano?
 

I vår serie PIANOMETODIK I FOKUS har turen nu kommit till Karlstad Universitet. Grete Helle Ras-
mussen som är ansvarig för pianometodiken vid Musikhögskolan i Ingesund får här, liksom tidigare 
metodiklärare fria händer att skriva inom ämnet pianometodik. Grete Helle Rasmussen utbildades 
vid Østlandets Musikkonservatorium och Musikvetenskapliga institutionen vid Universitetet i Oslo. 
Hon har studerat piano för Synøve Lochen, Stanislav Knor och Jens Harald Bratlie.
När det gäller verksamhet i musikens område har hon ett brett spektrum. Hon är pedagog och 
författare, har haft olika solistuppdrag samt en omfattande kammarmusikverksamhet med olika 
framträdanden i radio och TV. Grete bedriver också konsertverksamhet inom skolor och institu-
tioner i regi av Riksteatern. Hon har även spelat in CD skivorna “Remembrance” (Simax) och “Ugly 
girls “(Grappa).
I flera sammanhang har hon haft en framträdande roll som idéskapare och producent till kon-
serter och samarbetsprojekt mellan barn, vuxna, amatörer och professionella musiker. Hon är för 
närvarande professor vid Barratt Due musikinstitut och sektionschef för Instrumentalpedagog-
programmet.
Text: Grete Helle Rasmussen, Översättning: Sven Smedberg

Bara det är kul …
Dagens instrumental- och vokalundervisning är baserad 
på flera hundra år gamla traditioner. Detta arv skall 
både tillvaratas, vidareutvecklas och anpassas till vår 
tid. Förr pluggade elever namn på noter, notvärden, 
tonarter och skalor innan de småningom fick närma 
sig tangenterna. Sträng korrigering av fel och av och till 
ett rapp över fingrarna med linjalen – som till exempel 
Edvard Grieg praktiserade – var godtagna metoder. Min 
generations pianolärare vigde mer eller mindre sitt liv 

åt pianoundervisning och stod färdiga med te och fralla 
när jag kom till lektionen, som kunde vara både två och 
tre timmar – fingersättningar skulle granskas, stilistiska 
egenheter diskuteras och optimala tekniska lösningar 
undersökas – detta var klassisk undervisningstradition 
av bästa märke.

Dagens lärare sätter eleven i centrum. Mycket tid går 
åt att anpassa undervisningen till den enskilde elevens 
speciella behov och önskemål. Detta är svårt eftersom 
elevers omdömen ofta begränsar sig till kategorierna 
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”kul” och ”tråkig” och ”är det inte kul är vi inte intresse-
rade”. Fokus på motivation och spelglädje ägnas därför 
stort utrymme – efter bästa förmåga – i utomordentligt 
snäva tidsramar. 

Måste jag öva?
Undervisning på elevens villkor är ingen självklar succé. 
Ofta kommer eleven oförberedd till lektionen.  
I Norge lämnar hälften av eleverna Kulturskolen redan 
under de två första åren. Vi undervisar barn och 
ungdom som spelar endast på lektionen. För många in-
nebär det tjugo minuter trettio veckor om året.

Forskning visar att de mest försigkomna musik-
erna har övat 7 410 timmar före fyllda arton, medan 
de ”goda” har övat 5 301 timmar. Det motsvarar i 
genomsnitt 1 till 1,5 timmars övning varje dag från sex 
års ålder. Det betyder att en kulturskoleelev, som inte 
övar hemma, behöver 530 år för att tillägna sig god 
färdighet. Många elever upplever därför att de har miss-
lyckats, att de inte är ägnade att spela, att de saknar 
talang, medan den faktiska orsaken är att de varken 
har använt tid hemma eller fått nog undervisningstid på 
Kulturskolan för att lyckas.

Vilka är talangerna? 
Om vi jämför en tolvåring, som började i en Suzukigrupp 
som treåring och obesvärat spelar Mendelssohns violin-
konsert på TV, med en tolvåring, som inte kom in på 
Kulturskolen förrän hon eller han 
var elva år och som bara spelar 
tjugo minuter i veckan, blir skill-
naden stor. Det är lätt att peka 
ut solisten som den talangfulle. 
Den yngsta eleven, som klarar de 
svåraste uppgifterna, betraktas 
fortfarande i bästa Mozarttradi-
tion som den mest talangfulle.

Forskning visar dock att en 
musikalisk expert (talang) är 
någon som börjar tidigt (före 
sju års ålder), har stödjande 
föräldrar, undervisas av rätt 
lärare vid rätt ålder, vistas i en 
inspirerande miljö och – inte 
minst – övar 7500 timmar innan 
han eller hon har fyllt arton år. 
Receptet är på många sätt enkelt 
och utesluter ingen.

I dagens samhälle är det viktigt 
att vara duktig och prestera optimalt. PISA-rapporter 
skapar rädsla att man ska bli avslöjad som sämst i 
klassen. Detta behov av att vara duktig kombineras med 
stor upptagenhet av att framstå som positiv. Vi redovisar 
sällan våra frustrationer, tårarna, ilskan och känslan av 
otillräcklighet som också karaktäriserar arbetet med 
konstnärligt uttryck och med att lära sig spela. Elever 
som upplever att de måste kämpa för att nå framgång, 
att det inte känns så positivt och roligt som de initialt 
hade intryck av, slutar spela därför att de tror att det är 

något fel på dem.
Det blir därför nödvändigt att ta bladet från mun-

nen och säga som det är: vi måste se till att roa eleven, 
men samtidigt också tala om att det är krävande och 
tidskrävande att lära sig spela. Att det tillhör vanligheten 
att man inte lyckas i första försöket, att man känner 
sig dum och misslyckad, att vi alla måste öva för att 
övervinna både mentala och motoriska utmaningar. Det 
är för lätt att tro att den som beskrivs som talangfull 
blev ”född sådan” och inte ”blev sådan”.

Idrottsutövare är mycket bättre på att tala om 
arbetsinsats, smärtor och avsaknad av självtillit. Det 
ger tioåringen på sitt första träningsläger en helt annan 
insikt om vad som är en naturlig och nödvändig process.

Även den norska kulturministern har anslutit sig till 
”talangkören” och lanserat ”Talent Norge” – ett samver-
kansprojekt mellan offentliga och privata aktörer som 
skall bevilja medel till ”unge mennesker som har vist 
at de har et kunst- og kulturtalent”. ”Skal man lykkes 
krever det mye og tillpasset øving. Dette er vår oppmun-
tring til dem som vill satse på sitt spirende talent”, säger 
kulturminister Thorild Widvey. Vad detta kommer att in-
nebära vet vi ännu inte. Pengar till mer undervisningstid 
på kulturskolor borde vara en självklar prioritering. 

 
Det är viktigt att veta 
vad man ska lära sig

Det är viktigt att veta  
att man har lyckats 

 
Det är viktigt att  
få tillräcklig hjälp

Piano + bildkonst + hip-hop = meningsfull samverkan
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Känslan av att lyckas
Alla barn som vill lära sig spela vill lyckas och bli bra. 
Det är aldrig OK att vara dålig. Den 
israelisk-amerikanske sociologen 
Aaron Antonovsky anser att up-
plevelsen av att bemästra något 
och känna att man äger den 
nödvändiga kompetensen är de 
väsentligaste faktorerna i ”jag 
har det bra-upplevelsen” (salu-
togenes = det som befrämjar 
hälsa). Tre centrala faktorer 
spelar in: att man förstår den 
situation man är i och upplever 
den som meningsfull, att man 
tror sig kunna finna lösningar 
och till sist att man upplever 
delaktighet och att det finns 
en avsikt med att arbeta för att 
finna lösningar.

Mihály Csikszentmihály, 
professor i psykologi vid Clare-
mont Graduate University har 
också forskat på vad som 
kännetecknar situationer där vi 
har det bäst och är bäst både 
i förhållande till kreativitet och 
prestation. Hans teorier om 

områden eller tillstånd där vi upplever ”flow” beskriver 
oss som starkt motiverade och så uppslukade av en 

aktivitet att vi glömmer både oss 
själva, tid och rum. Tillstånden som 
vi vanligtvis beskriver som ”lycka” 
eller ”det var roligt” eller ”jag hade 
det fantastiskt” inträffar bland an-
nat när vi ställs inför utmaningar vi 

tror oss bemästra.

Gränssprängarna
En utmanande uppgift är inte 
bara ett stycke musik med hög 
teknisk svårighetsgrad. En ut-
manande uppgift är även att ta 
på sig ”möjlighetsglasögonen” 
och ställa sig öppen för nya, 
okända och oförutsägbara 
utmaningar.

”Teaser-kulturen” råder 
bland unga: De känner till och 
prövar lite grann av många-
handa, men sällan eller aldrig 
mycket av något. De vill impro-
visera och spela Bach och lära 
sig jazzharmonik och plugga 
skalor och kompa poplåtar och 
träna teknik. De samarbetar 

Dagens pianoundervisning är varierad och experimentell

Dagens elever önskar infor-
mation om vad de ska lära sig  

Dagens lärare har behov av 
uppdaterad kunskap och 

delar gärna erfarenheter med 
varandra 

Dagens föräldrar är angelägna 
om att veta och förstå vad 

deras barn ägnar sig åt 

Politiker önskar kunskap om 
vad som krävs så att de kan 
anslå tillräckligt med pengar

- Överskådligt  
- Meningsfullt  
- Utmanande
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– din närmaste nota� är!

199:-

GLADA TONER FÖR PIANO
av Åse Söderqvist-Spering
33 � na pianostycken för elever som 
har spelat ett par år. En blandning av 
klassiska stycken och nyare sånger i 
olika stilar. Ur innehållet: ”Alla turca”, 
Ballad (Burgmüller), Bamse, Ding dong 
merrily on high, Do you want to build 
a snowman?, Eg rodde mig ut, Jacob’s 
blues, Jag vill ha en egen måne, Melodi 
(Schumann), Menuett (Bach), Scherzo 
(Diabelli), Sonatina (Clementi), The 
doll’s funeral, The phantom of the 
opera m.� . 

Det är aldrig för sent ...
ATT SPELA PIANO
Nybörjarbok för ungdomar och 
vuxna. Innehåll:
 teori och teknik
 fakta och praktiska råd
 pianostycken – från klassiskt till pop
 läsning om klassiska tonsättare
 CD med bakgrundsmusik & övningar

169:-
169:-

PIANOSTUGAN 1
av Armenohi Hakobyan
Pianostugan är en 
rolig pianoskola för 
nybörjare. Här � nns 
� na melodier i olika 
stilar, både välkända 
och nya låtar som 
kan bli riktiga favoriter. Boken är il-
lustrerad i fyrfärg och innehåller gott 
om pysselsidor. Många av låtarna 
har vuxenackompanjemang och de 
� esta har ackordanalys. Pianostugan 
fungerar lika bra i gruppundervis-
ning som i individuell undervisning. 
80 sidor.

Del 2
kommer

i höst!

Upptäck möjligheterna på www.helsjon.se

Satsa ett år på Helsjön!

H E L S J Ö N
F O L K H Ö G S K O L A

Musik på heltid i ett eller två år – det 
är vad du får på Helsjöns musiklinje. 
Undervisningen står på en grund i klassisk 
tradition, men möter dig där du är.
Målet är att du skall utvecklas under tiden du 
är här – både musikaliskt och som person.

Klassiska pianister särskilt välkomna!
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gärna med dansare, visuella konstnärer, EDM-kom-
ponister och skådespelare om de får möjligheten.

Vi möts tvärs över gränser mellan uttrycksformer. 
Hierarkier faller. Undervisningen förvandlas till ett 
både/och. Striden mellan det gehörsbaserade och 
det notbundna är över. Den konstgjorda åtskillnaden 
mellan rytmisk och klassisk musik är på väg att förs-
vinna i undervisningen. Vi lärare improviserar, spelar 
Beethoven och är uppdaterade på det senaste inom 
dataspelsmusiken. Vår största utmaning är att även 
fortsättningsvis kunna utveckla våra kunskaper och 
färdigheter i detta breda perspektiv med nödvändig 
fördjupning.

Tidsanpassad undervisning
Det sätt på vilket vi lär barn och unga att spela måste 
alltid vidareutvecklas och anpassas sin tid. Det bety-
der inte att vi skall uppfinna hjulet på nytt. Tvärtom. 
Det är i samspelet mellan det gamla och det nya som 
god undervisning uppstår. 

Våra undervisningsformer är baserade på demo-
kratiska värden. Eleven är en respekterad samarbets-
partner, men inte en leverantör av villkor. Vi skall leda, 
men inte härska. 

Det är därför inte tal om antingen behavioristiskt, 
kognitivt eller socialt anstruken läroprocess utan en 
kombination av alla tre, beroende på sammanhanget. 
Och även lärandets teorier är i ständig utveckling och 
påverkas av uppdaterad kunskap om hur hjärnan 
fungerar, av mentala processer, upplevd egenförmåga 
(self-efficasy), anatomi, uppförandepraxis, teknologiska 
möjligheter m.m. Ole Brums ”Ja tack, både och” är enligt 
min mening inte ett uttryck för svaghet och glupskhet 
utan ett tecken på mod att förhålla sig till flera möj-
ligheter samtidigt. Kanske den viktigaste egenskap en 
kulturskolleärare idag behöver? 

Det handlar inte längre om de korta vägarnas ”Jag 
lär dig. Du gör som jag säger”. För eleven handlar det i 
stället om att få beskrivet och förklarat för sig, att få tid 

att förstå, få möjlighet att känna efter och acceptera – 
innan det är dags att utföra det man lärt sig. Detta är 
processer som kräver stor flexibilitet och olika metod-
verktyg – samt tid. Jag upprepar: DETTA ÄR PROCESSER 
SOM KRÄVER TID. 

Delningssamhället
I denna vår mångfaldiga verklighet finns stort behov 
av en gemensam kunskapsarena där vi kan dela med 
oss av metodtips och samarbeta nationellt och interna-
tionellt med att vidareutveckla det fackmässiga innehål-
let i vår verksamhet. Det finns i dag inget gemensamt 
system som tar tillvara pianopedagogers erfarenheter av 
undervisning. I vår tid gör webben detta möjligt. Den är 
tillgänglig för alla och den är enkel att uppdatera.

Den svenska bildkonstnären och webb-designern Leif 
Haglund i Göteborg har byggt en webbplats för instru-
mental- och vokalundervisning. Under 2015 blir  
www.plattform12.com en realitet (se det norska pilotpro-
jektet www.no.plattform12.com)

Kunskapsbasens material är strukturerat med 
avseende på nivå, ålder, instrument och ämne och skall 
innehålla undervisningsmaterial för elever i åldrarna 
6 – 19 år, från nybörjarundervisning och etablering av 
grundläggande färdigheter till undervisning som för-
bereder eleven för högre studier i musik: 
Nivå 1 (nybörjarundervisning: 6-10 år) 
Nivå 2 (mellanstadiet: 10-13 år) 
Nivå 3 (ungdom: 13-16 år) 
Nivå 4 (avancerad nivå: 16-19 år) 

Ämnesinnehållet skall omfatta allt från konkret un-
dervisningsrepertoar i form av noter, mp3-filer och video 
till pedagogisk, psykologisk och metodisk grundkunskap 
om gehörsutveckling, instrumentalteknik, notläsning, 
skapande processer, övningsmetodik, musikproduktion 
och uppförande. 

Bildkonstnären webb-designern Leif Haglund från Göteborg.
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“I have a dream”
Min vision är att vi under 2015 påbörjar 
ett arbete med att dela och systema-
tisera våra erfarenheter och sörjer för 
att kunskap om pianoundervisning blir 
tillgänglig för alla som vill uppdatera sig. 
”Olympiatoppen” i Norge har redan byggt 
en kunskapsbas för idrotts-utövare där 
alla oavsett nivå och färdighet har något 
att hämta. En motsvarande kunskapsbas 
för musikundervisning ger musiklärare 
och elever samma möjlighet. 

Vi får inte vara rädda för att struk-

turera undervisningsinnehållet och skapa 
översikter med förslag på vad man bör 
lära sig och när det är lämpligast att 
lära det. Somliga fruktar att strukture-
ring bidrar till att undervisningsformer 
stelnar och hämmar lärares kreativa och 
spontana förmåga att anpassa undervis-
ningen. Men om alla bidrar, tryggar vi i 
stället undervisningens mångfald och ger 
pianolärare ett större metodiskt spelrum 
och fler verktyg som gör det lättare att 
anpassa undervisningens form och inne-
håll till lärarens och elevens individuella 

behov. Att dela undervisningsrecept gör 
oss helt enkelt till bättre lärare.  

Men vem har tid?
Faran med en genomorganiserad 

vardag är att vi får känslan av att all tid 
är förbrukad. Men tid för att spela finns. 
Arthur Rubinstein var 82 år då han entu-
siastiskt utbrast att ”nu har jag äntligen 
funnit den klang jag har letat efter!” Då 
hade han övat i 77 år … n
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Greta Erikson föddes 20 december 1919 som yngst 
av fyra syskon. Som i många andra hem vid den 

tiden sjöng och spelade man tillsammans. De tre år 
äldre tvillingarna Stina och Olle spelade piano och Greta 
ville också börja. Som treåring fick hon hjälp av sin mor 
Märta som lärde henne skalor och treklanger och några 
mindre pianostycken. Far Arvid var en av Stockholms 
ledande ostgrossister. I Karl Wohlfarts musikskola som 
hade flera lärare anställda började hon som femåring 
och från tioårsåldern fick hon Karl Wohlfart själv som 
huvudlärare. I Konserthusets arkiv står det att hon 
framförde Mozarts Rondo i D-dur med Konsertförenin-

gens orkester 16 april 1932. Dirigent var Adolf Wiklund. 
Det berättas att när man repeterade före konserten 
frågade Maestro Wiklund om Greta ville ta om det hela. 
Hon svarade då att ”nej inte för min skull men orkestern 
får gärna ta det en gång till”. Redan som barn hade hon 
uppenbarligen lätt till den snabba repliken. 

Hon uppgav själv att hon gjorde sin första seriösa 
pianoafton som 15-åring. Efter en annan pianoafton 
som 17-åring ville Karl Wohlfart tillsammans med 
Gretas föräldrar gå ut och fira på restaurang men Greta 
berättade att hon istället gick och lyssnade på Jimmy 
Luncefords orkester i Alvikshallen. Det var det första 
av swing-erans storband som kom till Stockholm. Greta 
improviserade ibland för sig själv i den stilen, det roade 
henne och hon hade ett absolut gehör. Men som hon 
själv sade ”Någon jazzmusik som vi menar nu var det 
inte frågan om”. I vilket fall verkar det som att hon 
hade en uppväxt som gav henne en del fria tyglar. Hon 
studerade aldrig vid Musikaliska Akademin men åkte 
som nittonåring till Paris för att ta lektioner en kort tid. 
Att ta lektioner för en annan lärare var inte populärt hos 
Karl Wohlfart. När hon återkom och spelade upp tog han 
noterna, stampade på dem och sa att hon hade blivit 
förstörd. Även om hon senare säkert förlät och i viss 
mån förstod honom var det en upplevelse som präglade 
hennes framtida förhållande till de egna studenterna. 
Hon sade att ”man måste förstå att eleven ska frigöra 
sig och bli självständig, man ska inte ha samma lärare 
för länge” Den pedagog som hon själv beskrev som 
avgörande för hennes musikaliska och pianistiska 
utveckling var Anna Hirzel-Langenhan (1874-1951), elev 
till Theodor Leschetizky och Anna Yesipova. 

Bakgrunden var denna: Hans Leygraf som var 
jämnårig ung pianostjärna i Stockholm, elev till Gott-
frid Boon och i viss mån konkurrent till Greta (även 
om det mer troligt var lärarna Boon och Wohlfart som 
var konkurrenter) hade studerat en period på Schloss 

Mats Widlund studerade för Greta Erikson 
1977-82 på Musikhögskolan i Stockholm. 
20 år senare 1997 anställdes han som 
lärare och sedan 2001 är han professor vid 
Kungliga Musikhögskolans avdelning vid 
Edsbergs slott.

Greta Erikson  
1919–2014
 
Greta Erikson, en av 1900-talets största svenska musiker gick ur tiden i oktober förra året.
Genom sina stora insatser både som pianist och pedagog formade hon stora delar av Sveriges 
musikliv. Hennes många elever har påverkat landets piano- och musiktradition långt in i detta 
sekel. Pianisten Mats Widlund summerar hennes livsgärning som pianist, musiker och människa.  
Text: Mats Widlund
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Berg i den Schweiziska kantonen Thurgau för Hirzel-
Langenhan och återkom 1940 för att spela Schumanns 
pianokonsert med Stockholms Konsertförenings 
orkester (sedermera Kungliga Filharmoniska Orkestern) 
under Fritz Busch. Denna ”enorma utveckling” (Gretas 
ord) av Leygrafs spel gjorde sådant intryck på henne 
att hon 1941 följde Leygraf till Schloss Berg dit hon 
sedan återvände i perioder under de närmaste åren. 
Det stora huset fungerade som internatskola och Greta 
hade piano på rummet. Schloss Berg var en fristad för 
många berömda musiker under kriget och en strid ström 
av unga begåvade pianister kom för att studera där. 
Förutom Greta Erikson och Hans Leygraf var även Käbi 
Laretei en av Langenhans elever. Käbi Laretei skrev 
1983 en bok ”Tulpanträdet” som handlar om tiden hos 
”Madame Langenhan”. En av de gästande musikerna 
var den rumänsk-schweiziska pianisten Clara Haskil 

(1895-1960). Greta höll henne som sin stora förebild, 
om hon skulle nämna någon, och beskrev i lyriska orda-
lag hur det var att lyssna till en konsert med Haskil.

Disciplinen på skolan var hård men vänlig. Man 
kunde få i uppgift att transponera såväl Chopinetyder 
som Bachfugor på ett par dagar och instuderingstakten 
var hög. Men framförallt var det för Greta den första 
gången hon var i ett sammanhang med andra unga 
musiker. Hon sade senare att det var fel att hon inte 
studerade på Akademien i Stockholm därför att hon på 
så sätt inte lärde känna sin egen generations musiker 
och det dröjde innan hon fick det nätverket. 

Greta fick Musikaliska Akademiens ”Jenny Lindstipen-
dium” 1943. Stipendiet var endast för utlandsstudier 
och på den tiden inte knutet till sångstuderande. Belop-
pet var 5 000 kr som motsvarar över 100 000 kr idag. 
Men under brinnande krig gick det inte att få inresevi-



18 Svenska Pianobulletinen nr 1 2015

sum till Schweiz. Tyska ambassaden som tidigare hade 
utfärdat visum ville istället att Greta skulle studera i 
München. På grund av kriget ville Greta absolut inte åka 
till Tyskland utan använde i stället stipendiet för flera 
vistelser i Köpenhamn med lektioner för ”Hofpianistin-
de” Johanne Stockmar (1869-1944). I Danmark fanns 
far Arvids affärskontakt Peter Jensen vars hem blev 
Gretas. (Sonen Knud W Jensen grundade f ö Lousiana 
Konsthall 1958).

Men redan 1941 hade Greta debuterat på riktigt 
som professionell pianist tillsammans med Konsertföre-
ningens orkester i Selim Palmgrens pianokonsert nr 3 
”Metarmofoser”. Dirigent var Tor Mann (1894-1974). Det 
blev starten på ett intensivt samarbete där Mann kom 
att bli en viktig mentor för den unga pianisten. Han var 
chef för dåvarande Radioorkestern och flitig gästdirigent 
hos Konsertföreningens orkester. Under 40-talet fram-
förde de upprepade gånger bl a Rachmaninovs 2:a och 
3:e konsert, Tjajkovskijs 
b-mollkonsert, Saint-
Saens 2:a, konserterna 
av Grieg och Schumann 
samt Stenhammars 2:a 
konsert. Under denna in-
tensiva period framträd-
de Greta också med 
andra dirigenter i andra 
verk och kom också att 
bli inhoppare för solister 
som särskilt under krigs-
åren hade svårt att resa 
till Sverige. En av dessa 
var den chilenske världspianisten Claudio Arrau och ver-
ket var Tjajkovskijs b-mollkonsert. Nästan 50 år senare 
i april 1990 gjorde hon med kort varsel återigen ett 
inhopp för den då 87-årige Arrau, nu i Beethovens 5:e 
pianokonsert. Också denna gång i Konserthuset med 
Kungliga Filharmonikerna. Konserthuschefen Åke Hol-
mqvist fick på tisdagskvällen åka ut till Edsbergs slott i 

Sollentuna där Greta hade sitt 
notbibliotek och hämta noterna 
samtidigt som Greta övade 
frenetiskt hemma i lägenheten. 
Redan nästa förmiddag var det 
repetition och på torsdagen 
konsert. Dirigerade gjorde 
Paavo Berglund och succén var 
formidabel. 

I repertoaren för solopiano 
var det framförallt  
Beethoven och de tidiga 
romantikerna Schumann, 
Brahms och Chopin som 
dominerade. Även Haydn.  
Mozart, Schubert, Liszt, 
Bartok, Debussy och Prokofjev 

förekom ofta i hennes program.
Förutom solist i pianokonserter av de tidigare 

nämnda tonsättarna var hon flera gånger solist i 
Brahms båda konserter, Beethovens alla fem samt 
trippelkonserten, flera Mozartkonserter liksom Bartoks 
1:a och 3:e, hans Rapsodi för piano och orkester samt 
Sjostakovitj 1:a med trumpet och stråkar. Bland de 
pianokonserter av svenska tonsättare som hon spelade 
var Franz Berwald, Wilhelm Stenhammar, Adolf Wiklund, 
Yngve Sköld, Dag Wirén, Karl Birger Blomdahl och Mau-
rice Karkoff. Andra tonsättare hon samarbetade med 
var nära vännen Gunnar de Frumerie, Erland von Koch, 
Ingvar Lidholm (pianosonaten på Caprice LP25) och 
Gunnar Bucht (uruppförande av Sonat nr 2)

På skiva finns på ovan nämnda inspelning av Lid-
holmsonaten också Schumanns Carnaval och Bartoks 
Rumänska danser. Vidare finns inspelningar av Wiklunds 
andra pianokonsert, Berwalds pianokonsert och Sten-
hammars andra pianokonsert, som hon studerade in 
på 40-talet på uppmaning av Tor Mann. Han hade själv 

dirigerat den med 
Stenhammar själv som 
solist och hade därför 
direkta kunskaper om 
tempo och frasering. 
Långt senare (1989) 
spelade Greta in 
konserten på Musica 
Sveciae (MSCD622) 
med Sveriges Radios 
Symfoniorkester under 
Jevgenij Svetlanov. 
1994 spelade Greta in 
Mozarts kvintett med 

blåsare K452 och pianosonaterna K331 och K545 samt 
Rondo K485 på Vanguard Classics.

I Sveriges Radios arkiv finns det dessutom en mängd 
inspelningar med Greta.

1953 var hon inbjuden att spela i Sovjetunionen där 
hon framförde Griegs pianokonsert och Rachmaninovs 
3:a! Dessutom gjorde hon en pianoafton i Tjajkovskij-

Mats Widlund och Greta Eriksson, Berwaldhallen1982

“Greta var noga med att 
inte framhålla någon 

student framför de andra 
och respekterade alla uti-
från deras personlighet 
och förutsättningar.” 
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konservatoriets stora sal i 
Moskva med Chopins  
b-mollsonat, Schumanns fiss-
mollsonat och Emil  
Sjögrens Erotikon.

Nämnas måste också att 
hon framträdde 12 gånger 
inom Fylkingens verksamhet 
1947-57 med såväl svenska 
uruppföranden och Sverige-
premiärer av utländska verk. 
Däribland Bartoks Sonat för 
2 pianon och slagverk och 
Hindemiths sonat för 2 pianon. 
Alltid i pianoduo med Hans 
Leygraf som sedan studietiden 
i Schweiz och fram till sin död 
2011 tillhörde Gretas nära vänner. Andra musiker hon 
lärde känna och spela kammarmusik med var violin-
isterna Endre Wolf och Matla Temko, violasten och 
tonsättaren Sven-Erik Bäck, cellisterna Claude Genetay, 
Gunnar Norrby och Georg Rastenberger, basisten Tor-
wald Fredin, slagverkaren Bengt Arsenius för att nämna 
några. I verken med orkester var ofta Sixten Ehrling 
dirigent.

Mycket duospel och även skivinspelningar blev det 
från 1960-talet och framåt med violinisterna Josef Grün-
farb och Leo Berlin. 

Under 1960- och 70-talet hände det att gästande 
solister inbjöds av Sveriges Radio att göra en kam-
markonsert eller någon inspelning i studio. Såväl Msti-
slav Rostropovitj som David Ojstrach tillhörde dessa och 
Greta var kammarmusikpartnern. Hon beskrev dessa 
musikaliska möten som otroligt inspirerande. Det finns 
en inspelning i Radions arkiv av Stenhammars violin-
sonat som hon och David Ojstrach framförde i samband 
med Musikaliska Akademiens 200-årsjubileum 1971. 
Ojstrach hade studerat in sonaten för detta tillfälle och 
framförde den bara denna enda gång. Ett unikt doku-
ment vad gäller både violinist, pianist och tonsättare. 
Efter repetitionerna frågade Ojstrach artigt Greta på 
tyska - Sie sind jetz mit mir zufrieden? – (Är ni nöjd med 
mig nu?)

Den pedagogiska verksamheten kom efterhand att 
bli lika viktig för Greta Erikson som den konserterande. 
Hon var anställd vid Musikhögskolan i Stockholm 
1956–86, fick professors namn 1966 (första kvinna 
inom musikområdet) och efter pensioneringen från 
Musikhögskolan engagerades hon av Sven-Erik Bäck 
till Edsbergs Musikinstitut 1986-96. Efter 40 år som 
pedagog har hundratals elever studerat för henne och 
hon har på så sätt präglat flera generationer av pianister 
och pianopedagoger. Även organister och studenter med 
annan huvudinriktning än pianospelet har tagit starka 
intryck av Greta. Hon älskade verkligen sitt arbete och 
det gav också stadiga rutiner. Det var mycket sällan hon 
ställde in några lektioner. Om hon hade varit borta för 
konserter på helgen var hon tillbaka till första måndags-

lektionen 13.00. Bland lärarkolle-
gorna de första åren fanns Gunnar 
de Frumerie, Sven Brandel, Stina 
Sundell och Gunnar Hallhagen.

När jag studerade på Musikhög-
skolan 1977-82 fanns i pianokol-
legiet förutom Hallhagen bl a Irene 
Mannheimer, Esther Bodin-Karpe, 
Carin Gille Rybrant och Lars Seller-
gren.

Som ny student för Greta fick 
man ett tekniskt ”startpaket” med 
fingerövningar av Brahms och ety-
der av Moszkowski. Alla skalor och 
treklanger gicks igenom. Dessutom 
ingick Chopins etyd i ciss-moll op 
10:4 och Dess-dur op 25:8. Här fick 

man lära sig grundfilosofin i Gretas syn på pianospelet. 
Fri arm, flexibel handled, stabilitet över knogarna och 
fasta fingertoppar. Gripande rörelse i såväl fingerspel 
som ackordspel. Tät kontakt med tangenterna. Vilande i 
tangentbotten som stödpunkt och utgångspunkt för det 
så viktiga legatospelet. Repertoarspelet började alltid 
med några nocturner av Chopin för genomgång av det 
sångbara melodispelet samt en tidig Beethovensonat. 
Chopin och Beethoven var de tonsättare som Greta 
ansåg att man som student ständigt skulle sysselsätta 
sig med. Sättet att spela Bach på piano var då liksom 
nu ett ständigt tvisteämne. Gretas egen generation 
var uppvuxen med att spela Bach i arrangemang och 
transkriptioner. Dessa förekom knappast längre på 
repertoaren på 70-talet. Det florerade också många till-
rättalagda utgåvor parallellt med det som kallas Urtext 
(vilket inte betyder att det är samma sak som tonsät-
tarens manuskript). Tidig musik-rörelsen med krav på 
autenticitet växte snabbt samtidigt som individualisten 
Glenn Gould gjorde succé med sina extremt subjek-
tiva tolk-ningar. Men Bach spelade vi, även om det var 
ett säkert sätt att dra på sig kritik vid examinationer 
och prov-spelningar. Den samtida musiken var väldigt 
närvarande i utbildningen. Det fanns ju också helt andra 
offentliga plattformar för den nya musiken än idag. Sver-
iges Radio, Kulturhuset och Rikskonserter drev ambitiö-
sa nutida konsertserier med internationella inslag och 
det var närmast självklart att en diplomkonsert skulle 
innehålla ett nytt verk, gärna ett uruppförande. Greta 
var på senare år tydlig med att hon personligen inte 
uppskattade den samtida musiken men som pedagog 
uppmuntrade hon oss att spela och utforska reper-
toaren. Dock på egen hand, helst i direkt kontakt med 
tonsättarna, eller med hjälp av andra lärare. Hon hade 
ju faktiskt gjort detsamma med sin egen generations 
samtida tonsättare.

Greta var väldigt öppen för alternativa lösningar 
vad gällde interpretation men noga med det som hon 
menade var det klangliga fundamentet. Grunden var en 
solid öppen klang med rena harmonier och ett cantabile 
som byggde på legatospelet i botten av tangenterna. 

“Här fick man lära 
sig grundfilosofin 
i Gretas syn på 
pianospelet. Fri 

arm, flexibel hand-
led, stabilitet över 
knogarna och fasta 

fingertoppar.“ 
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Oklarhet, så kallat ”ovanpåspel” eller ”fubb” (Gretas 
egna uttryck) samt att slå ner tangenter och ackord istäl-
let för att ha en gripande kontakt med tangenterna var 
bannlyst. Korrekt pedalbehandling (”rena pedaler”), ofta 
med ”taktpedal” på såväl melodiska och dynamiska be-
toningar samt egalitet i passagespelet var också viktiga 
element. Allt detta var också något som låg till grund för 
de långa linjerna som utmärkte hennes egna tolknin-
gar. Hon kände sig särskilt hemmastadd i Beethovens 
och Brahms pianokonserter som krävde detta fågel-
perspektiv. Något som 
hon reagerade tydligt 
mot var överdrifter i 
spelet. Här i meningen 
tempoval, ritardando, 
accelerando, rubato och 
extrem dynamik. Gärna 
starka känslor men inte 
sentimentalt spel. Med 
allt detta som en slags 
grundattityd i botten ville 
hon sällan diskutera musikens karaktär på ett psykolo-
giskt plan eller lägga sig i enskilda detaljer. 

Vid Musikhögskolan under min studietid ledde Bo 
Wallner öppna kompositionsseminarier, Gunnar Hall-
hagen interpretationsseminarier och Sigfrid Naumann 
Nutida Musik-seminarier och ensembler. Greta respek-
terade dessa kollegor mycket och kunde ofta uppmana 
oss att gå dit om vi ville problematisera och diskutera 
estetiska frågeställningar och musikens inre väsen. Hon 
kunde med lätt road ton säga ”vill du diskutera Goethe 
får du gå till Gunnar (Hallhagen)”. Själv ville hon inte 
sätta ord på dessa saker utan ge intuitionen och spon-
taniteten fritt spelrum. Allt med hänsyn till fundamentet 
vad gällde stil, smak och tonal kvalitet.

Greta var noga med att inte framhålla någon student 
framför de andra och respekterade alla utifrån deras 
personlighet och förutsättningar. Hon hade klart för sig 
vad man gjort lektionen innan så det var inte roligt att 
komma oförberedd. Hennes kommentarer kunde vara 
både precisa och roliga. Men visade man ointresse bet 
hon snabbt ifrån och ”undrade om man trodde hon satt 
där för sin egen skull”. Att komma för sent till lektionen 
gjorde man bara en gång. Hennes respekt för den 
personliga integriteten gjorde att hon sällan berörde 
privata saker på lektionerna. Hon kunde i undantagsfall 
diskutera med studenter som led av svår nervositet 
om yrket verkligen var något för dem. Hon visste ju vad 
som väntade och önskade inte att det tuffa arbetet som 
pianist skulle tyngas av alltför stor olust. Själv talade hon 
inte gärna om nervositet, annat än att när hon var ung 
längtade hon efter att få spela för publik och att det nog 
var lite annorlunda som etablerad pianist. Med åren kom 
de inre kraven, pressen ökade. Men det krävdes erfaren-
het och vana att hantera situationen. Hon bekymrade sig 
ofta för att svenska pianister inte engagerades i samma 
utsträckning som när hon kom fram. Att öva, var däremot 
det roligaste hon visste. 

 

I början av 2000-talet höll Greta ett seminarium på 
Musikhögskolan för att gå igenom Chopins samtliga 
24 etyder. Alla studenter hade fått 1-2 etyder att spela. 
Några etyder föll bort p g a sjukdom eller tidsbrist men 
då spelade Greta dessa istället. Hon hade fortfarande 
alla i fingrarna. Här fick vi också en inblick i en annan av 
hennes specialiteter. Konsten att välja fingersättning. Jag 
vårdar själv många noter med hennes fingersättningar 
som dyrgripar.

Åren efter studietiden var vi flera som höll kontakten 
med Greta. Ibland 
för att spela igenom 
kommande konsertpro-
gram. Detta avmat-
tades med tiden men 
man kunde plötsligt få 
ett uppskattande brev 
eller telefonsamtal 
från Greta om hon hört 
något man spelat i ra-
dion. Ett starkt sentida 

minne är den härliga fest som Greta höll på sin 90-års-
dag. Trots sin stroke var hon lika slagfärdig som vanligt 
och deklarerade att vi skulle fira henne nu, säga det vi 
hade att säga och inte vänta till begravningen. Många 
mötte upp, gamla vänner, elever från förr, representan-
ter från musiklivet. Musikinslagen och talen var många. 
Efter ett tag bad Greta om mikrofonen och påpekade att 
”med sånna ord som ni använder kunde man tro att jag 
redan är död”.

Från debuten som underbarn i början av 30-talet i 
Stockholms Konserthus till det sista stora framträdande 
i samma sal 1995 med en pianoafton hade hon en 
enastående karriär. Av många var hon ansedd som den 
främsta svenska pianisten, särskilt i de stora pianokon-
serterna.

Liksom andra framstående och färgstarka konstnärer 
så gjorde hon ett starkt intryck på människor även 
utanför kretsen av vänner, elever och kollegor. Hennes 
spiritualitet var vida omtalad och många anekdoter finns 
som skulle ta ytterligare flera sidor i anspråk att åter-
berätta. Mitt första möte med henne på Musikhögskolan 
hösten 1977 som 16-åring vid den första lektionen var 
ett exempel på hur hon kunde avväpna en lite spänd 
situation. Efter att jag kämpat mig igenom en sonat av 
Mozart stod hon och tittade ut genom fönstret. Efter en 
stunds tystnad sa hon: ”Jag fattar inte hur dom kan hålla 
sig däruppe...flygplanen”. 

Så var isen bruten och arbetet kunde börja. n

Efter en stunds tystnad 
sa hon: ”Jag fattar inte 
hur dom kan hålla sig 
däruppe...flygplanen”. 
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– Vad tänker du på när du ser 
följande ord? 
RYTM  PULS  TEMPO  MELODI  
BETONING  DYNAMIK  KLANG 
Den som är musiker as-

socierar nog till musik, och tänker kanske att orden 
beskriver musikens beståndsdelar. Men en språklärare 
eller lingvist skulle troligen associera till språk och säga 
att det är de delar som bygger språket. 
Språk och musik är två ljudsystem som bygger på 
samma parametrar. Om vi tränar oss att lyssna, urskilja 
och laborera med dessa parametrar påverkas både den 
musikaliska utvecklingen och den språkliga. 
– Hur uttalar du detta ord?  
BANAN 
Ja, ordet kan uttalas på två sätt, och det har två olika 
betydelser. Det kan både vara en frukt och något man 
åker på/i, och uttalas antingen som BANAN i BANAN-
SKAL eller som BANAN i TUNNELBANAN. 
I det svenska språket finns många ord som kan uttalas 
på två olika sätt, och som då får helt olika betydelser. 
Några exempel:
TRUMPET OLIVER JAPAN KANON FASAN PLANET
Det som skiljer sig i de olika uttalen är både betoning 
och vokalklang. Dessa två språkliga parametrar utgör 
grunden för språkets ledtrådar. Betoningen i språket är 
en del av prosodin, melodin. Tillsammans med vokal-
klangen avgörs ordets eller hela meningens betydelse. 
Varieras dessa kommer betydelsen att förändras.

Ett skrivet ords innebörd blir inte tydligt förrän vi lagt 
till det talade språkets ledtrådar – det vill säga bestämt 
var betoningen ska ligga och vilken klang vokalen ska 
ha.
Att kunna uppfatta och laborera med betoning och 
klang är avgörande för läsförståelsen. Det är just denna 

förmåga som många lässvaga elever brister i. Betoning 
och klang är också naturliga aspekter inom musikutö-
vande, och genom musikaliska aktiviteter kan man ut-
forska dem och medvetandegöra dem. Detta får positiv 
effekt även på läsförståelsen.  

Kopplingar mellan musik och språk.
Det finns många kopplingar mellan musik och språk. Om 
man har kännedom om detta kan man både använda 
musik för att utveckla språket, och språk för att utveckla 
musiken. Det finns möjligheter till positiva effekter i 
båda riktningarna. Jag kommer här att nämna några 
exempel på detta samband, men det finns många fler. 

Jag har haft den stora glädjen att under flera år 
samarbeta med Susanne Weiner Ahlström som är 
specialist på läs- och skrivutveckling. Susanne som 
är speciallärare och jag som är rytmiklärare har mötts 
regelbundet och lärt av varandra. Vi har undersökt 
hur våra respektive områden kan stötta varandra och 
försökt hitta praktiska arbetssätt som kopplar ihop 
musik och språk. Sedan flera år undervisar vi tillsam-
mans i Musik & Språk inom musiklärarutbildningen 
vid KMH. Vi har också skrivit böcker och hållit kurser 
för både musiklärare och grundskollärare. En del i vårt 
arbete har varit att ta fram aktiviteter som stimulerar 
både den musikaliska utvecklingen och den språkliga. 
Dessa aktiviteter delar sig huvudsakligen i två områden; 
Sjunga och Lyssna.  

Sång
Förutom att det är kul och musikaliskt utvecklande att 
sjunga så är sången dessutom bra för läs- och skrivin-
lärningen, särskilt om man sjunger sånger med svensk 
text. När man sjunger delar man automatiskt upp orden 
så att man (oftast) sjunger en stavelse på varje ton.

Musik och språk
 
Eva Nivbrant Wedin är lektor i rytmik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I 
denna artikel summerar Eva det mycket uppskattade föredrag hon höll under EPTA 
Swedens kongress i Göteborg förra året. Eva är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö 
(Rytmikpedagogexamen 1979). Hon har även studerat vid Kungl. Musikhögskolan 
i Stockholm, Musikvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet samt 
Linköpings Universitet.  
Text: Eva Nivbrant Wedin
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Stavelsen är ordets rytmbärande enhet. När man 
sjunger övar man upp känslan och förståelsen för vad 
stavelser är och tränar på stavelsesegmentering utan 
att man vet om det. Detta har man nytta av när man ska 
lära sig läsa och skriva.

Att sjunga sånger med text tränar dessutom:
• betoning i flerstaviga ord
• förståelse av meningsindelning
• betoning i meningen
• rim
• allitteration
• fonem

Höra eller lyssna?
Att höra handlar om den fysiska förmågan att uppfatta 
ljud, medan att lyssna innebär en reaktion och en 
medveten bearbetning eller aktivitet av något slag. Om 
vi vänder på det blir det tydligare: Det är stor skillnad 
på att inte höra och att inte lyssna. Ett barn som har 
bra hörsel kan ändå ha problem med att lyssna eller att 
skilja mellan olika ljud.

En viktig del av musikundervisningen är att lära barn 
att skilja mellan olika ljud och ljudkvaliteter samt att 
ge dem ord och begrepp för vad de hör. Att träna sitt 
lyssnande och sitt gehör har en positiv påverkan på 
musicerandet. Man får lättare att både lära sig och att 
utföra musik. Men lyssningsträning har man även nytta 
av inom andra områden, inte minst vid den språkliga 
utvecklingen.
Lyssningsträning kan exempelvis handla om:
• att urskilja ett ljud bland andra 
• att skilja mellan olika ljud och ljudkvaliteter
• att förstå relationen mellan olika ljud
• att få ord och begrepp för det man hör
• att fokusera sitt lyssnande

Min uppfattning är att barn behöver mer träning 
och undervisning i det som hörs. Men barn lär sig inte 
att lyssna bättre bara för att de hör mycket musik. De 
behöver snarare bearbeta och utforska ljudvärlden, 
och de behöver få begrepp för vad de hör på samma 
sätt som de får begrepp för vad de ser. För att erövra 
ljudvärlden behöver vi vara aktiva; sjunga, spela, dansa, 
leka ljudlekar och träna lyssnande. Detta kan man göra 
på många sätt. 

Inom rytmikmetodiken brukar man bland annat utgå 
från begreppet Visa vad du hör. Det kan exempelvis 
handla om att klappa, stampa eller göra någon annan 
rörelse när man hör en viss sak i musiken. Om man 
”bara lyssnar” på ett musikaliskt förlopp är det lätt att 
man tappar fokus och att tankarna far iväg. Men om 
man dessutom ska visa i rörelse vad man hör skärps 
koncentrationen och man lyssnar mer aktivt. 

Arbetsminnet 
Arbetsminnet är det vi har aktuellt i medvetandet ”just 
nu” och behövs för att man ska kunna koncentrera sig, 
lösa problem, läsa mm. Arbetsminnet har en begränsad 

kapacitet, och barn har inte lika stor kapacitet som en 
vuxen. Personer med bättre arbetsminne kan hålla kvar 
fokus även under utmanande uppgifter, och de ”kommer 
ihåg vad de ska koncentrera sig på”. Personer med min-
dre arbetsminne kan ofta få koncentrationssvårigheter, 
svårigheter att följa instruktioner samt problem med 
läsförståelse. Barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
har ofta mindre arbetsminne än andra jämnåriga barn. 

Enligt aktuell forskning av bl.a. Torkel Klingberg 
kan arbetsminnesträning förbättra prestationen med 
15-20%, och det har gjorts många olika försök med ak-
tiviteter och datorprogram för att hitta effektiva metoder 
för detta. En av de saker man funnit är att musicerande 
har mycket positiv effekt på den kognitiva förmågan 
och arbetsminnet. Att spela ett instrument är ett av de 
bästa sätten att öka sin arbetsminneskapacitet. Detta 
hänger troligen samman med att instrumentalspel är 
daglig koncentrerad träning. Man håller kortare stycken 
i arbetsminnet och längre stycken i långtidsminnet, och 
om man tappar koncentrationen märker man det direkt, 
dvs. får man en omedelbar feedback. 
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Mönster
Hjärnan har generellt sett lätt för att uppfatta mönster. 
När vi läser och skriver sker det ständiga översättnin-
gar mellan auditiva och visuella mönster. Därför är det 
viktigt att upprepa samma språkmönster och visuella 
mönster många gånger så att igenkänningen blir au-
tomatiserad. Förmågan att skriva och läsa bygger på att 
känna igen dessa mönster. En lyckad läs- och skrivin-
lärning innebär alltså att eleverna får förmågan att både 
visuellt och auditivt kunna organisera och känna igen 
språkliga mönster. 

Musiken bygger också på mönster, både rytmiska, 
melodiska och harmoniska mönster. Ett tydligt ex-

empel på mönster är exempelvis taktarterna, där en 
grundstruktur med betonade och obetonade taktdelar 
upprepas gång på gång. 
Hjärnan letar efter mönster – i allt. 
Som pedagoger kan vi underlätta för eleverna genom 
att tydliggöra olika mönster och att hjälpa dem att 
upptäcka mönster i olika sammanhang. När man ser 
mönstret blir det lättare att lära. Det blir också lättare 
att organisera materialet och att sortera ny kunskap. 

Att arbeta med mönster i musiken underlättar mön-
sterförståelsen och stimulerar både den musikaliska 
och den språkliga utvecklingen.  
 

Ögon kan se och öron kan höra
Men händer vet bäst hur det känns att röra
Huden vet bäst när någon är nära
Hela kroppen behövs för att lära

Hjärnan kan tänka och kanske förstå 
Men benen vet bäst hur det känns att gå
Ryggen vet bäst hur det känns att bära
Hela kroppen behövs för att lära

Om vi ska lära oss nåt om vår jord 
Så räcker det inte bara med ord
Vi måste få komma det nära
Hela kroppen behövs för att lära
  Okänd författare

I den första boken beskrivs de teoretiska 
sambanden mellan musik och språk samt 
barns musikaliska och skriftspråkliga 
utveckling med utgångspunkt från aktuell 
forskning. Här finns även ett antal övningar 
som knyter ihop de musikaliska och språk
liga sambanden.

Den andra boken bygger vidare på den förs
ta – här finns ännu fler sånger att använda 
i undervisningen. Totalt finns här sexton 
sånger – några nyskrivna, några afrikanska 
och några mer välkända. Till var och en av 
sångerna finns förslag på övningar och aktivi
teter som tränar olika förmågor – både språk
liga och musikaliska. Boken innehåller också 
en cd med samtliga låtar inspelade, både de 
som finns i denna boken och de ifrån del 1.

Del 2 utkommer mars/april

Eva Nivbrant Wedin håller  
föredrag och workshops.

Se www.nivbrantwedin.se

Eva Nivbrant Wedin

Utveckla sprAket med musik
O

 

 www.isaberg.nu

Beställ på
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Musikpedagoger en stor tillgång
Kopplingen mellan musik och språk är naturlig. Men kunska-
pen om hur man kan använda musik för att stärka språk-, 
läs- och skrivutveckling är ännu inte så utbredd i Sverige. De 
flesta förskollärare och lågstadielärare har inte fått del av 
detta i sin utbildning. Inte heller de som undervisar i svenska 
2 för invandrare. Många av lärarna känner sig också osäkra 
inför den musikaliska delen eftersom de inte har någon 
musikalisk träning. Här har musikpedagoger och musik-/
kulturskolor en stor marknad, och det finns i och med detta 
samband en gyllene möjlighet att erbjuda sina tjänster till 
förskolor och skolor. Tyvärr satsar inte skolorna tillräckligt 
på musikaliska aktiviteter och att anställa kompetenta 
musiklärare, men om skolledningen blir medveten om kop-
plingen mellan musik och språk har vi en större möjlighet att 
komma in med bra undervisning. 

Jag är medveten om att många tycker att musik inte ska 
behöva motiveras med nytta för något annat, och det håller 
jag med om. Musiken är utomordentligt viktig och värdefull 
i sig själv. Men att det finns en koppling behöver inte betyda 
att musiken blir utarmad. De parametrar som bygger upp 
språket är de som vi ändå arbetar med i musikundervisnin-
gen, och att få in mer musik i skolorna skulle stärka både 
musikalisk och språklig utveckling. Det finns skolor som har 
extra musik för att stärka läs- och skrivutvecklingen, och här 
arbetar musikläraren tillsammans med övriga lärare som en 
naturlig och viktig del av lärarlaget. 

Notläsning
På samma sätt som sambandet mellan musik och språk kan 
utnyttjas för att stärka läs- och skrivutvecklingen, så kan man 
också vända på det. Språket kan stötta musiken på flera sätt. 
Ett exempel är att det är mycket lättare att minnas en rytm 
om man sätter ord på rytmen. 

Ett annat exempel är att kunskapen om hur man lär sig 
läsa och skriva går att tillämpa även på notläsning. Många av 
de strategier som är effektiva i läs- och skrivundervisning är 
direkt överförbara på notläsning. Jag beskriver några av dem 
här. 
1. Hjärnan letar efter mönster
Mönsterförståelse kan vara till stor hjälp vid notläsning. Det 
kan vara både rytmiska mönster, tonala mönster, harmoniska 
mönster, form mm. Genom att hjälpa eleverna att hitta mön-
ster underlättar man för dem att förstå och att organisera sin 
kunskap. 
2. Korta motiv – inte enstaka noter
Använd korta motiv; rytmiska eller melodiska.
En bokstav är inget i sig själv, den är beroende av sitt sam-
manhang. Ett G uttalas exempelvis helt olika i GAFFEL, GÖK 
och UGN. På samma sätt är en not eller ett notvärde inget i 
sig själv. Den får betydelse i relation till andra noter. En fjär-
dedelsnot betyder ju inget när den är ensam, men den får en 
betydelse i relation till halvnoter eller åttondelsnoter. 

Likadant är det med tonhöjd. Visserligen kan en enstaka 
not på en viss linje direkt återges med en viss ton på instru-
mentet, men den får större betydelse i samband med fler 
noter. Då kan man uppfatta intervall, melodi och harmoni.

 

3. Korta motiv – inte långa rader
Om man är nybörjare i att läsa är det svårt med långa rader. 
Detta gäller både vid läsning av text och läsning av noter. 
Arbeta därför med korta motiv, exempelvis korta rytmer, istäl-
let för hela rader.
4. Under varandra
Skriv korta mönster/motiv under varandra istället för på en 
rad. Det blir mycket lättare att läsa. Dessutom ser man då 
mönstret lättare, exempelvis när man skriver korta rytmer 
som är en takt vardera. (se foto på föregående sida)
5. Skriv först – läs sedan
När man ska lära sig läsa och skriva utgår man från det 
talade språket. Att skriva innebär att översätta de talade 
orden till bokstäver och ord; att först säga och sedan skriva. 
Skrivprocessen är en enklare process än läsprocessen efter-
som utgångspunkten är det talade språket. Likadant är det 
med noter; utgå från den klingande musiken och skriv ner 
den – helst i form av några kända mönster. 

Och liksom det i början är lättare att lära sig skriva med 
”färdiga bokstäver” i form av klossar, lappar eller på en iPad, 
är det lättare att lära sig skriva noter med färdiga notsymbo-
ler eller kombinationer på kort. Då kan man från ett begrän-
sat urval välja vilket kort man ska ta. 
6. Repetera och bearbeta – Inte nytt hela tiden. 
När man lärt några mönster är det viktigt att bearbeta den 
nya kunskapen på flera olika sätt. Ta inte in nya saker hela 
tiden utan vänd och vrid på det ni lärt, så att kunskapen 
befästs. Det är bättre att lära ut något ordentligt än att hafsa 
över mycket nytt så att inget blir riktigt inlärt. När vi väl lärt ut 
någon del bygger vi sen vidare på detta.  

Som rytmiklärare använder jag givetvis kroppsliga metoder 
även för att lära ut notläsning. Då involverar man fler sin-
nen och engagerar en större del av hjärnan. Genom rörelse 
”minns” kroppen puls, rytm, melodi, harmoni, dynamik…

Vi börjar alltid med att göra en praktisk aktivitet. Utifrån 
den kan man sen reflektera och analysera. Praktik bör 
komma före teori.  

Göra för att lära
Vare sig det gäller att lära sig noter, lära sig läsa och skriva 
eller att spela piano så är det viktigt att ”Göra”. Det räcker 
inte att höra hur man ska göra eller att se någon annan 
som gör det. Man behöver göra det själv. Inom pedagogiken 
brukar det beskrivas som Learning by doing. Vi lär oss genom 
att prova, utforska och öva. I instrumentalundervisningen är 
detta en självklarhet. Alla vet att man måste öva. Men det 
är inte lika självklart när det gäller notläsning, gehör eller 
musiklära. Då kan det bli mycket prat istället för görande.   

Prata mindre – Visa mer.
Det är lätt att man som lärare pratar mer än man behöver. 
Ibland är det som att man tänker medan man pratar, istället 
för att tänka först och sedan bara säga det som behövs. Om 
man ransonerar sitt prat och istället gör fler aktiviteter av 
olika slag lär eleverna bättre. Eleverna behöver Göra för att 
lära – och helst använda både hörsel, syn och kropp. n
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ABRSM i Sverige
 
I en första av två artiklar om det brittiska grade-systemet ger pedagogerna Valentina Lorenz Cam-
mans och Elisabeth Lang oss en bakgrund och beskrivning kring ABRSM:s verksamhet i Sverige. 
Text: Valentina Lorenz Cammans och Elisabeth Lang

Associated Board of the Royal Schools of Music är 
en ideell organisation med huvudkontor i Lon-

don. 1889 grundade Royal Academy of Music och 
Royal College of Music en förening för att etablera ett 
examenssystem för musikinstrument. 1947 anslöt sig 
även Royal Northern College i Manchester och Royal 
Conservatoire of Scotland till ABRSM. Under årens 
lopp har organisationen expanderat och skickar nu ut 
examinatorer till 90 länder runt om i världen. Valentina 
Lorenz Cammans, harpist och pedagog, är sedan 2010 
Sveriges lokala representant och 
administrerar alla examination-
erna. År 2014 var det totalt 650 
000 kandidater som anmäldes 
till examinationer. I Sverige hade 
vi läsåret 2013-2014 totalt 346 
anmälda kandidater. I Sverige har 
vi länge haft två examentillfällen 
per år, ett på våren och ett på 
hösten. På senare tid har tyvärr 
våra nordiska grannländer anmält 
stadigt minskande antal elever, så i år har ABRSM 
beslutat att ta bort höstens examenstillfälle och foku-
sera enbart på våren. Det är högst beklagligt eftersom 
det nu blir ett helt år mellan examenstillfällena och det 
är för många lång tid att vänta, särskilt mellan de lägre 
graderna. London har satt som mål att vi ska få 400 
anmälningar år 2015, men för att få tillbaka höstens 
examinationer behöver vi bli betydligt fler. Mitt mål är 
att få en tillväxt de närmaste åren och uppnå 500 
anmälningar år 2016

Vad innebär det att ta examen?
Det finns 8 grundläggande praktiska nivåer tillgängliga 
för alla instrument och sång. Dessa åtföljs av skriftliga 
prov i 8 nivåer i musikteori varav grad 5 är ett ”nyckel-
hålsprov” för att få gå vidare till grad 6 eller högre 
praktiska examina. En specialutbildad examinator 
från England kommer och lyssnar på alla föranmälda 
kandidater och ger ett skriftligt omdöme med konstruk-
tiva kommentarer. Sedan får de godkända eleverna 
ett diplom. I varje praktisk examen ingår förutom tre 
valda solostycken även gehörstest, notläsningsprov 
samt skalor och arpeggion. Anmälan sker på särskild 
blankett som kan laddas ner från webbsidan www.
abrsm.org eller beställas från den lokala representanten. 
Anmälningsavgift varierar beroende på vilken grad det 

gäller, och betalas sista anmälningsdatum för gällande 
examenstillfälle.

Ett nytt examenscenter öppnas i Stockholm
När jag tog över representantskapet i Sverige för As-
sociated Board of the Royal Schools of Music läsåret 
2010-2011 hade Nacka Musikskola just sagt upp samar-
betet efter många år. Det var bara att tacka för allt stöd 
under åren som gått och blicka framåt. Anmälningar 
droppade in och jag hade ingen skola att ha examen 

på i Stockholm. Efter många 
telefonsamtal och ihärdigt 
sökande fick vi till slut komma 
till Musikpedagogiska institutet, 
vilket var mycket vänligt av Ian 
Plaude och räddade oss ur en 
nödsituation. Hösten 2011 
öppnade Lidingö Musikskola 
sina dörrar för oss och vi fick, 
tack vare Elisabeth Lang som 
har arbetat med ABRSM exa-

men i decennier och undervisat otaliga elever som nått 
framgångsrika examensresultat, en ny hemvist. Stock-
holms ABRSM - examinationer hade fått en ny värdskola 
på Lidingö. Men så i somras var det dags igen. I juni fick 
jag veta att vi inte kunde fortsätta med examinationer 
på Lidingö Musikskola för att de hade för hög belast-
ning och kunde inte längre avvara lokaler. Jaha, tänkte 
jag. Vart ska jag vända mig nu då? Sommarlovet kom 
och alla bara försvann, utom Elisabeth som troget har 
stöttat mig med goda råd och förslag. Anmälningarna 
hade åter börjat droppa in och vi hade ingenstans att ta 
vägen. Det kändes lite konstigt att under kongressen i 
Göteborg inte kunna säga var i Stockholm examination-
erna skulle hållas. 

Den första kongressdagen, fredagen den 26 septem-
ber, sitter Elisabeth och jag i kaféet på Artisten i Göte-
borg och filar på vårt föredrag över en eftermiddagsfika. 
Bäst vi sitter där med bekymrade miner och diskuterar 
vilka skolor i Stockholm vi fortfarande kunde fråga för 
att lösa lokalfrågan så får jag ett sms från Monika Kow-
alska, rektor på Nordiska Musikgymnasiet, som erbjuder 
oss att vara på deras skola. Monikas generösa erb-
judande kom verkligen som ett bönesvar i sista stund! 
Sista anmälningsdagen för praktisk examen i höstas var 
just den fredagen, 26.september. Associated Board of 
the Royal Schools of Music har nu haft både teoriprov 

“...vårt samarbete är av 
viktig karaktär för att 
höja den musikaliska 

kunskapsutvecklingen” 
hos barn och ungdomar i 

Sverige.”
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och praktiska examinationer på Nordiska Musikgym-
nasiet, och vi är så glada och tacksamma över det fina 
mottagandet där. En av skolans många framgångsrika 
före detta elever, Jae-Won 
Trignell, som numera själv är 
pianopedagog, har varit värd 
för examinationerna. Stort 
tack till rektor Monika Kowal-
ska som visat stor entusiasm 
för detta examenssystem. Jag 
anser att vårt samarbete är av 
viktig karaktär för att höja den 
musikaliska kunskapsutveck-
lingen hos barn och ungdomar 
i Sverige. 

Mera om Associated Board och vår ideologi
ABRSM diplom ger eleverna ett särskilt mål att sträva 
mot. Det ger även alla kompetenta pedagoger runt om i 
Sverige en bekräftelse och en internationell måttstock. 

Associated Boards graderade examina ger både elever 
och lärare:
•Motivation och inspiration att arbeta med en väl 
genomtänkt läroplan mot ett väldefinierat mål
•Ett sätt att mäta personliga framsteg mot interna-
tionellt erkända riktmärken
•En objektiv vägledning till förbättring av elevens musi-
kaliska färdigheter
 •Skriftligt omdöme av en respekterad och opartisk 
musiker som har högsta utbildning och träning och är 
under ständig kontroll
•Förståelse och uppmuntran 
•Tillfällen och övning i konsten att uppträda
•Feedback på vad examinatorn faktiskt har hört och 
uppfattat
•En äkta känsla av att ha åstadkommit något speciellt 

På alla nivåer är det viktigt att komma ihåg att även om 
inget fokuserar övningen så effektivt som en stundande 
examen, så är det framskridandet och utvecklingen 
under förberedelseperioden som är det verkligen viktiga. 
”Det är just själva resan dit som bara är så rolig.” (citat 
Elisabeth Lang)

Examinationerna i Sverige i höstas hölls i Stockholm, 
Göteborg och Lund. Jag var själv med i Stockholm och 
i Göteborg och agerade examensvärdinna. Vartefter 
eleverna kom ut efter examen passade jag på att fånga 
upp några och ställa lite frågor om hur det hade gått. 
Varje elev får gå in till examinatorn själv, med undantag 
för en tolk eller en ackompanjatör, så när de kommer ut 
vill de gärna berätta hur det var. Frågorna jag ställde till 
eleverna var: Vad var bäst och svårast och hur kändes 
det att spela upp?

”Att klappa takten var lite läskigt” tyckte en av de min-
sta. ”Kommer förmodligen att göra det igen nästa vår”, 
sa en annan medan några andra tyckte att ”Notläsnin-
gen var svår”, ”Han fick mig att spela bättre och känna 
mig mer självsäker”, ”Att spela styckena var den bästa 

delen”, ”Pirrigt men jättekul”.
Innan eleverna går in är de fulla av spänd förväntan. 

De har övat och förberett sig på alla sätt. Efter examen 

är de uppspelta och glada att de har klarat det. Dock är 
det inte alltid givet att alla får godkänt, speciellt på de 
högre nivåerna då det krävs att eleven uppfyller högre 
kriterier och krav på både precision, interpretation och 
musikalisk känsla. Som jämförelse kan nämnas att grad 
åtta är i nivå med inträdesprov till svenska musikhög-
skolor (eller college/konservatorium runt om i världen).

Elisabeth Lang pratar med Richard Markham
I november 2014 träffade Elisabeth Lang höstens exami-
nator Richard Markham. Hon berättar: 
- Ljusa, vackra lokaler möter nu de elever som vill ta en 
grade-examen och Richard var begeistrad. Han kände 
musikglädjen på skolan och tackade rektor Monika Kow-
alska för det fina mottagande han fått. Det här var inte 
hans första möte med Sverige, men han hade inga erfar-
enheter av samarbete i övriga Norden. Richard pratade 
om glädjen att utveckla sin kunskap i gehör och musik-
teori genom Grades för alla åldrar.”It is a good system” 
sade han och jag kunde bara instämma. Jag berättade 
om mina tre, fyra grupper i veckan i teori, som jag haft 
på Lidingö Musikskola under de sista tolv åren. Vilken 
utveckling för mina pianister och vilket självförtroende de 
fick genom de här studierna! De flesta tog examen och 
följde upp till grade 5 i teorin. Några få klarade även sex 
och sju av 8 grader.

Vi konstaterade båda att ”avista-spelet” utvecklas 
och nyfikenheten till improvisation växer. Om de yngre 
eleverna regelbundet får hålla på med sitt gehör, lära 
sig att lyssna och känna att de förstår rytmer, intervall 
och tonarter så utvecklas deras pianospel påtagligt. 
Även några minuters regelbunden övning kan bli nog så 
värdefullt. Richard påminde om att elever som spelar i 
orkester får en självklar utveckling i avista-spelet. Det 
är sant och därför måste pianisterna få in det här på ett 
stimulerande sätt tillsammans med andra. Mina egna 
grupper var aldrig större än fem, sex elever.

Vi talade om det förnämliga med ABRSM och Grade-
systemet, nämligen bredden på nivåer: från PREP TEST 
till DIPLOMA. De här dagarna mötte han elever på just 
dessa nivåer. Richard talade också om ”the quality of 
teaching” och som han sa ”if you want to achieve some-
thing…this is a measure.” n
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musik 
Sommarkurser 

Mästarkurser
Ulf Wallin (violin)

Lluis Claret (cello)

Jiri Hlinka (piano)

Ett samarbete mellan Musikhögskolan i Piteå vid LTU,  
Framnäs Folkhögskola och Festspelen i Piteå

12-18 juni 2015

Folkhögskole- och högskolekurser 
Sten-Johan Sunding, Nino Bisori (violin och viola)

Hampus Linderholm, Mattias Sandlund (cello)

Tobias Carron, Sven-Erik Sandlund (flöjt)

Hermann Stefansson, Robert Ek (klarinett)

Christer Johnsson (saxofon)

Helge Kjekshus, Ulla-Britt Sandlund (piano)

Gary Verkade, Andrew Canning (orgel)

Synnöve Dellqvist, Kjell Peder Johansson, 

Mona Sandström (rösten på scenen) 

Anmälan

Högskolekurser:

senast 15 mars 2015

 

Folkhögskolekurser:

Senast 15 april 2015 

 

Anmälan och mer information

ltu.se/sommarkurser

 

Alla kurser är gratis! 

Missa inte sommarens roligaste 

kurser! Fantastiska lärare, bra 

stämning, superbra konserter 

och ljusa sommarnätter när 

Norrland är som alla vackrast!

ltu.se

Pianister     Sångare  

Spännande och innehållsrik utbildning
 i en fantastisk miljö!

Välkomna till Vadstena 
och folkhögskolans musiklinje.

Sista ansökningsdag 1 april 2015

www.vadstena.fhsk.se



Klassiska pianostudier 
vid Kävesta folkhögskola
Alla deltagare på Kävesta folkhögskolas musiklinje får:

• Spela mycket
• Delta i många konserter
• En välorganiserad utbildning

Linjen är tvåårig. Första året ger en bra grund för fortsatt 
musicerande. Årskurs två förbereder för högre studier.

Kammarmusik varje dag
Undervisningen på den klassiska inriktningen fokuserar på 
kammarmusik, med 80 minuter schemalagd tid varje dag. 
Eleverna är med i flera ensembler av varierande storlek, 
och deltar i en omfattande konsertverksamhet. Musiken vi 
arbetar med sträcker sig från barocken fram till 1900-talets 
konstmusik.

Fokus på spelandet
Alla elever har 40 minuter huvudinstrument per vecka i åk 
1, som utökas till 60 minuter per vecka i åk 2. Pianisterna 
samlas till en gemensam lektion varje vecka. Det är ett 
tillfälle att träna på sin solorepertoar samt att spela inför 
en mindre grupp. De lär sig även om olika legendariska 
pianister, kompositörer och uppförandepraxis.

Teknik & musikalitet hand i hand
Pianoundervisningen ska ge en ordentlig teknisk och 
musik alisk grund. För att få fram olika klanger ur pianot 
behöver pianisten fingerstyrka, avslappning och tyngd från 
armar, samt mycket mer. Tekniken går hand i hand med 
det musik aliska skeendet.

Elain Olsson
Pianolärare på Kävesta

Foto: Dan Lindberg

Foto: Dan Lindberg

Sisa ansökningsdatum
18 mars 2015

Antagningsprov
Vecka 16 & 17

Mer om lärare och undervisningsupplägg finns på 
www.kavesta.fhsk.se/utbildningar/musiklinjen.

Avsändare: 
Svenska Pianopedagogförbundet 
c/o Sandback, Drakenbergsgatan 13, 11741 Stockholm, Sweden


