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Abstract 
 

English title: The Russian Piano Method, a study of Russian piano methods in a Swedish pe-

dagogical context 

Author: Louise Persson 

 

The purpose of this study is to examine how Russian piano teachers work with their students 

in Sweden. The study is primarily based upon interviews with three piano teachers who are 

working within Swedish voluntary music education, which allowed me to learn their thoughts 

on their teaching and the teaching of their colleagues. Russian piano teachers working in 

Sweden have specific ideas about priorities and pedagogy. Their teaching is characterized by 

an ambitious approach to the student's development, mainly through a classical repertoire; an 

emphasis on music making from an early age; and a distinct method of cultivating familiarity 

with the keyboard, thereby laying a solid foundation for the future. The Russian method, 

however, seems to be completely dependent upon Russian conditions; it can therefore be as-

sumed that, over time, it will cease to exist in a Swedish context. 

 

Keywords: Piano education, Russian piano method, Pedagogy, Didactics, Voluntary music 

education.  

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Titel: Den ryska pianoskolan i Sverige, En studie av rysk pianometodik i en svensk musikpe-

dagogisk kontext 

Författare: Louise Persson 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pianopedagoger med ryskt ursprung arbe-

tar med sina elever i Sverige. Studien utgår huvudsakligen ifrån intervjuer med tre pianopeda-

goger som jobbar inom den svenska frivilliga undervisningen, och genom dessa intervjuer har 

jag fått ta del av deras tankar runt sin egen och andras undervisning. Mina resultat visar att 

pedagogerna har en konkret bild av vad de tycker är viktigt och hur de vill jobba med detta. 

Utmärkande för deras undervisning är den ambitiösa inställningen till elevens utveckling ut-

ifrån en klassisk repertoar, vikten av musicerande från tidig ålder kombinerat med att tydligt 

främja ett naturligt förhållningssätt till klaviaturen och därigenom lägga en bra grund inför 

framtiden. Den ryska metoden verkar emellertid vara direkt anknuten till ryska förhållanden, 

och kan därför antas att med tiden upphöra existera i en svensk kontext. 

 

Nyckelord: Pianoundervisning, Rysk pianometodik, Pedagogik, Didaktik, Frivillig musikun-

dervisning. 
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1. Inledning 

 

Jag har länge varit intresserad av den ryska kulturen och den ryska pianotraditionen. Ett så-

dant stort land med så mycket historia, och med så många mytomspunna fenomen, är lätt att 

fastna för. Min fascination sträcker sig från den ryska konsten till de nutida politiska uppfatt-

ningarna, från det tidvis karga klimatet till det som brukar kallas ”den ryska själen”. När jag 

hade gått de första två åren på Musikhögskolans lärarprogram tog jag ett uppehållsår och 

bodde ett läsår i Moskva, för att ta del av och uppleva det ryska samhället. Detta var ett väl-

digt intressant år på många sätt och jag lärde mig mycket om stolthet, lidande och målmed-

vetenhet, om skillnader och likheter mellan våra kulturer, och inte minst lärde jag mig massor 

om mig själv. 

 

Intresset för Ryssland har vuxit fram genom åren. Under hela min uppväxt gick jag hos en 

polsk lärarinna och tog pianolektioner, men efter studenten från gymnasiet började jag på en 

folkhögskola för att kunna satsa mer på musiken som en framtida karriär. Där träffade jag en 

människa som påverkat mig på fler sätt än jag insåg vid det laget. Det var en kvinna, och hon 

undervisade i bland annat piano och mer teoretiska ämnen så som musiklära och gehör. Jag 

fascinerades av hela hennes person, hon var något så annorlunda mot det väntade. Hennes 

passion, hennes engagemang och hennes kunnande smittade av sig på alla runt omkring henne 

och för mig förmedlade hon mest av allt en positiv känsla av att allt är möjligt, men inte utan 

arbete! Det var också under året på folkhögskolan som min kärlek till de ryska romantiska 

kompositörerna växte fram, i synnerhet till S. Rachmaninov, och jag förundrades över hur 

pianot verkade få eget liv genom deras kompositioner. Sedan dess har mitt intresse fortsatt att 

växa fram för den ryska kulturen, inte minst under mitt år i Moskva då jag också fick chansen 

att gå på många konserter på Konservatoriet och de andra konsertsalarna runtom i staden. 

 

Under min tid som student på musikhögskolan har jag under ett flertal gånger stött på männi-

skor som har uttalat sig om den ryska pianotraditionen. Både lärare och elever verkar ha stor 

respekt för ryska pianister och deras vanligtvis höga nivå på sitt pianospel, även om det inte är 

många som vet vad som egentligen utmärker rysk pianometodik. En av mina lärare i kursen 

pianometodik har berättat mycket varmt om sina studieresor till Sankt Petersburg där hon bli-

vit djupt imponerad av metodiken i pianoundervisningen för barn och ungdomar, och detta 
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har i sin tur inspirerat mig till att vilja veta ännu mer om deras traditioner och tillvägagångs-

sätt. Vad är det egentligen som gör att många av världens ledande pianister har sitt ursprung i 

just den ryska pianotraditionen? Kanske finns det en förklaring i landets storlek och urvals-

process, kanske ligger sanningen någonstans i landets mångåriga utarbetning av pianounder-

visning… Antagligen är det en kombination av dessa och andra faktorer. Hur som helst tror 

jag att det finns saker att lära här, och jag vill låta mig själv och andra pedagoger i Sverige ta 

del av erfarenheten hos ryska pianopedagoger och därigenom utvecklas och inspireras. 

 

Min uppsats gör inte anspråk på att ge en fullkomlig utredning av den ryska pianotraditionen, 

och det har heller inte varit min idé. Det intressanta för mig är istället att titta på hur den kan 

te sig och anpassas i det svenska samhället, vilka erfarenheter pianopedagoger med ryskt ur-

sprung har gjort sedan de kom till Sverige, och hur de tänker omkring sin undervisning. 

 

Runt om i Sverige verkar det just nu finnas en problematik i att ungdomars kunskapsnivå på 

sina instrument blir lägre och lägre, samt att färre väljer att gå vidare med sina instrumental-

studier till högskolenivå, detta inte minst inom den klassiska genren. Prahl (2008) har i sin 

uppsats problematiserat den rädsla som finns i dagens Sverige i att ställa krav på instrumen-

taleleverna. Hon menar att denna rädsla många gånger verkar bottna i en bristande kompetens 

hos läraren, och hon har även kommit fram till att instrumentallärare projicerar sina uppfatt-

ningar om musicerande på sina elever. Kan denna kompetens utvecklas genom att pianolärare 

i Sverige delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter? Genom att låta olika pedagoger, 

inte minst från andra kulturer, visa på olika sätt att utarbeta sin undervisning, är det möjligt att 

upptäcka nya synsätt och metoder. Vår samlade kunskap är oerhört värdefull och förtjänar att 

belysas, istället för att stängas inne och isoleras i de otaliga undervisningsrummen runtom i 

vårt land. 
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2. Syfte 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur pianopedagoger, utbildade och fostrade i en rysk 

pianometodiks tradition, arbetar med sina elever i Sverige. Med tradition, alltså det mångdi-

mensionella sociala arv som överlämnas från generation till generation, syftar jag i detta 

sammanhang dels på den rent musikaliska och pedagogiska uppfostran, dels på förhållandena 

runt omkring denna uppfostran. Här spelar hela samhället med dess värderingar och politiska 

strukturer in. Syftet är att via intervjuer ta del av informanternas tankar och idéer om den rys-

ka pianometodiken i svenska förhållanden och traditioner.  

2.1 Termer och begrepp  

När jag i fortsättningen talar om den ryska pianometodiken kommer jag använda mig av ett 

antal olika begrepp, för variationsrikedomens skull, vilka egentligen endast fungerar som 

omskrivningar av ett och samma fenomen. Andra omskrivningar kan vara ”den ryska pia-

noskolan” vilket är ett mytomspunnet begrepp över hela vårt land även om det inte finns nå-

gon nationellt erkänd korrekt förklaring av detta begrepp. Den nationella slagkraften är också 

anledningen till att jag använder denna term i huvudtiteln för min studie. En annan term kan 

vara ”rysk pianotradition” vilket alltså också syftar på den ryska pianometodikens tradition. 

 

Ett annat begrepp jag frekvent kommer att återvända till är benämningen ”klassisk” pianomu-

sik. Med detta menar jag med andra ord västerländsk konstmusik skriven för piano. Flera va-

rianter av detta uttryck förekommer men är benämningar av samma genre. 

2.2 Forskningsfråga 

Hur manifesteras den ryska pianometodiken i en svensk musikpedagogisk kontext? 
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3. Teori 

 

I detta kapitel kommer jag att ge en bild av den ryska pianometodiken och ge en inblick i pia-

nolärarens arbetssituation i Sverige. 

3.1 Den ryska pianotraditionen 

Den ryska pianotraditionen har en historia som sträcker sig långt tillbaka och den ryska pia-

noskolan producerar än idag många av världens mest berömda pianister. Men det finns lika 

många olika beskrivningar av den ryska pianometodiken som det finns uttalanden. Varje lära-

re verkar ha sin egen definition, även om man kan tycka sig avläsa vissa likheter. När det 

gäller det globala samhällets uppfattning av vad uttrycket innebär har jag valt ut två citat häm-

tade från internet. ETRP – École Traditionnelle Russe de Piano, grundad i Schweiz, beskriver 

på sin hemsida den ryska pianotraditionen på följande sätt: [min översättning från franska] 

 
Till skillnad från vad som hände i väst och i synnerhet i Frankrike, har den ryska skolan 
alltid varit öppen för bidrag utifrån. Den har gjort djupa intryck i historien när det gäller 
tolkning av musik genom att föra in det allra bästa i konsten att spela piano: lojalitet gent-
emot texten, en polerad klang, en naturlig position av fingrarna och fysisk lätthet med 
klaviaturen. (École Traditionelle Russe de Piano, 2009-11-18) 

 
Vad de menar här är antagligen den starkt nationalistiska prägeln i Frankrike som har gjort att 

pianospelet genom historien har varit starkt influerat av det tidiga cembalospelet. Detta har 

gjort att det franska pianospelet präglas av en läcker, men ganska spröd klang som påminner 

om tekniken vid just cembalospel. I Ryssland menar de, i citatet ovan, alltså att skolorna har 

varit mer öppna för utländska pianisters influens. En anledning till detta skulle kunna vara att 

konservatoriet i Sankt Petersburg, som var det första i Ryssland, grundades år 1862, ca 70 år 

senare än konservatoriet i Paris, och lät sig från starten påverkas av bland annat Chopin, 

Beethoven och Lizst som alla härstammade från olika traditioner. Tre av de största och mest 

inflytelserika pianoskolorna i väst är den tyska, franska och ryska. Den franska kan sägas stå 

för elegans, jämvikt och känsla för proportioner; den tyska för styrka snarare än charm, solidi-

tet snarare än känslighet, intellekt snarare än instinkt, soberhet snarare än briljans. Den ryska 

skolan lägger däremot tyngden på en solid, teknisk grund och en frihet i det stilistiska uttryck-

et. Så här beskrivs den på en annan hemsida: 

 
The ‘Russian Method’ places a lot of focus on technique as a way of expressing the musi-
cal idea. Russian pianists are drilled from very early on in scales, arpeggios, and other 
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sorts of finger exercises and patterns. Technique is not the ultimate goal, but the Russians 
ask the question, ‘Without a solid foundation in technique, how can one express the mu-
sical content, which is most important?’ (Piano World Forum, 2009-11-18) 

 
Det viktigaste är alltså musikens innehåll, men för att fritt kunna uttrycka detta innehåll krävs 

en solid teknisk grund, vilket man erhåller bland annat genom övningar med olika rörelse-

mönster såsom skalor och arpeggion. Detta är dock endast en del av det musikaliska arbetet.  

 

Jevgenij Timakin (f. 1940), pianist och pedagog och utbildad vid Moskva-konservatoriet, har 

under drygt 30 år verkat som pianolärare i Moskva och fostrat flera framstående pianister. I 

sin bok Att fostra en pianist återspeglas en av riktningarna inom den ryska pianoskolan. Han 

väljer att dela in boken i tre kapitel: 1. Barnets första musikaliska färdigheter, 2. Arbete med 

klangen, 3. Utveckling av teknik. I förordet berättar han att denna indelning är rent symbolisk, 

eftersom man, i det praktiska arbetet, brukar lösa dessa problem i samspel med varandra och 

med en målsättning: att lära barnet spela piano (Timakin, 1992). Jag anser att denna indelning 

på ett tydligt sätt visar var tyngdpunkterna ligger inom den ryska skolan, och vad som anses 

viktigt från allra första början av en pianists karriär. 

 

Heinrich Neuhaus (1888-1964) är en av den ryska pianoskolans absoluta förgrundsfigurer. 

Han var en av de främsta pedagogerna i Ryssland under 1900-talets första hälft och bland 

hans elever finns storslagna pianister som Svjatoslav Richter, Emil Gilels och Radu Lupu. I 

sin bok Om pianospelets konst ger han en sammanfattning av sina erfarenheter och tankar från 

sitt yrkesverksamma liv. Boken genomsyras av en upphöjd, näst intill religiös attityd till mu-

sik och konst vilket är mycket inspirerande, samtidigt som han ger många uppslag på hur man 

övervinner pianospelets olika svårigheter. Hans egen spelstil, som erkänd pianist, är en kom-

bination av sensibilitet med stor frihet, uttrycksfullhet och klang. En stil som stämmer väl 

överens med ovan nämnda beskrivningar av den ryska pianotraditionen. I sin bok predikar 

han en naturlighet till spelet och en strävan att alltid lösa problem efter vad som helt enkelt 

låter och känns bäst, en inställning som kan uppfattas som förhållandevis modern för sin tid 

(Neuhaus, 1999). Månsson (2005) kom i sin uppsats fram till att mycket av den svenska pia-

noundervisningen på högskolenivå är influerad av Neuhaus bok och hans tankar. Det verkar 

som att den ryska pianotraditionen är något som många lärare i Sverige ser upp till och re-

spekterar. 
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3.2 En annan pianotradition 

Gottfrid Boon (1886-1981) var verksam som pianopedagog på Kungliga Musikhögskolan i 

Stockholm under första delen av 1900-talet. Han underströk att tekniken inte satt i fingrarna 

utan i hjärnan och arbetade mycket med klang och psykologisk förberedelse (Tohver, 1998). 

Fokus låg på kontakten mellan hjärna och rörelseschema, ett synsätt som också utvecklades 

på flera andra håll i Europa under 1900-talet. En annan pianopedagog som förespråkar samma 

metoder är Peter Feuchtwanger, född i München men i huvudsak verksam i London under den 

senare delen av 1900-talet och framåt (The Website of the Pianist, Composer and Pedagogue 

Peter Feuchtwanger). Denna metod förefaller, liksom mitt intryck av den ryska pianoskolan, 

verka för total kontroll vid klaviaturen, men med en mer holistisk syn på människan. Man kan 

vidare se likheter mellan denna filosofi och en mer introvert, buddhistisk inriktning som ge-

staltas i böcker som Zen in the Art of Archery (Herrigel, 1953) och Effortless Mastery; Libe-

rating the Master Musician Within (Werner, 1996). 

3.3 Pianometodisk litteratur 

Galina Sjevtjenko Ehrngren och Natalia Kazimirovskaja är båda utbildade pianopedagoger i 

Ryssland och numera verksamma i Sverige. De har tillsammans skrivit en pianobok för ny-

börjare i två delar vid namn Pianoresan. Till denna pianoskola hör också en mycket innehålls-

rik lärarhandledning där många tankar kring pianoundervisning finns nedskrivna. I förordet 

skriver de: 

 
I ’Pianoresan’ vill vi med en kombination av rysk, klassisk pianoskola och moderna un-
dervisningsmetoder presentera en metod att uppmuntra och utveckla barns förmåga till 
eget, aktivt skapande. (Sjevtjenko & Kazimirovskaja, 2005) 

 
Tanken, förstår jag, är att anpassa ryska metoder efter svenska förhållanden. Boken är på det 

stora hela mycket noggrant uppbyggd, med klara instruktioner till läraren, och med fokus på 

klangen redan från första lektionen. 

 
Vi försöker att fokusera barnens uppmärksamhet på klangen. Vi jämför musiken med bil-
dande konst och berättar hur man kan måla med toner på samma sätt som med färger. 
Med handen och fingrarna som pensel kan man skapa olika bilder. Det kan vara fåglar 
som flyger eller sjunger. Det kan vara stämningen en regnig morgon, kyrkklockors klang, 
glada barn som springer. Man kan ‘måla’ vintern eller våren osv. (Sjevtjenko & Kazimi-
rovskaja, 2005, s. 4) 
 

Skillnaden mellan den här boken för nybörjare och andra svenska nybörjarböcker är framför-

allt den ovanligt innehållsrika lärarhandledningen som också kräver mer än vanligt av lära-
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ren. Tonmaterialet, där ryska små stycken med ”klassiskt” tonspråk och stor musikalitet redan 

från de första styckena, utgör vid sidan om fingersättningen stommen i boken. Fingersättning-

en byggs upp på så sätt, att istället för att nybörjarnas otränade händer börjar spela i s k fem-

fingerläge i legatospel där alla fem fingrar övas likbördigt nära tangenterna, så börjar eleven 

istället jobba med de starkaste fingarna – pekfinger och långfinger, så småningom ringfinger – 

ofta i portatospel. Det man kan vinna med denna metod, som för övrigt alltså går tvärtemot i 

stort sett alla andra svenska nybörjarböcker, är att man kan undvika många av de spänningar 

som lätt uppstår i ett statiskt femfingerläge och att man frigör handled och arm redan från 

början genom portatospelet. En frigjord arm och handled är i förlängningen en fundamental 

kunskap i arbetet med klang och övrigt pianospel, på alla nivåer. 

3.4 Pianolärarens situation i Sverige 

Eftersom kulturskolan i Sverige inte har någon läroplan, till skillnad från förskolan, grundsko-

lan och gymnasiet, så kan skolorna och lärarna mer eller mindre fritt utforma sina egna mål 

för verksamheten. Detta betyder i sin tur att kulturskolornas målbeskrivningar och lärarnas 

undervisningssätt skiljer sig mycket från skola till skola, och lärarnas egna idéer och pedago-

giska erfarenheter styr hur undervisningen utvecklas (Hylén, 2006). Med andra ord finns det 

för en pianolärare i Sverige alla möjligheter att inspireras av olika metoder och skolor. 

 

Under de kommunala musikskolornas framväxt under 1940- och 50-talen bestod de flesta 

lärarna av militärmusiker och solistiskt inriktade klassiskt utbildade musiker (Prahl, 2008). 

Även om notläsning fortfarande används som grund i de flesta svenska kultur- och musiksko-

lor har synen på klassisk musik ändrats en del genom åren. Svenska Kommunförbundet utgav 

i två skrifter 1976 och 1984 vissa riktlinjer för hur verksamheten skulle bedrivas, men dessa 

riktlinjer var endast rådgivande och inte tvingande. Prahl skriver i sin uppsats (2008) att ”I 

kommunförbundets skrift från 1984 poängteras vikten av gehörsspel, improvisation och fritt 

skapande som en grund för kunskapsutvecklingen, så att spelandet styrs av inre bilder mer än 

en statisk reproduktion av notsymboler.” (s. 4) Dock är det svårt att avgöra huruvida dessa 

riktlinjer har följts eftersom det saknas övergripande forskning och utvärdering av verksamhe-

ten (Rostvall & West, 2001). Tydligt är att instrumentalläraren under de senaste årtiondena i 

större grad förväntas utgå från eleven och dennes livsvärld. Lilliedahl (2007) menar i sin upp-

sats att i en tid av förändringar, med en alltmer öppen inställning till nya pedagogiska idéer 

och nya genrer har det blivit svårare att legitimera den västerländska konstmusiken som ut-

gångspunkt. 
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Dilemmat kring kulturarv och efterfrågan är något som först uppkommer under 1900-
talets sista årtionden. De estetiska ideal som var så självklara vid musikskolans uppkomst 
kom senare under århundradet att ifrågasättas, vilket i många fall alltså blev på bekostnad 
av den klassiska traditionen. (Lilliedahl, 2007, s. 28) 

 
En annan intressant aspekt i den frivilliga musikundervisningen är den tydliga influensen från 

den socialdemokratiska ideologi som präglat Sverige under 1900-talet. Prahl (2008) visar på 

sambandet mellan statligt subventionerad kommunal musikundervisning tillgänglig för alla 

barn och ungdomar och de kommunala musikskolornas ständiga ekonomiska problem. I en 

ansats att höja inkomsterna från elevavgifter har skolorna tagit in fler elever, vilket i sin tur 

har lett till fler grupplektioner, kortare lektionstid och en större belastning för lärarna. 
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4. Metod 

 

Här kommer jag att beskriva hur jag har förberett mig inför datainsamlingen och vilka meto-

der jag valt att använda mig av i undersökningen. 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod ligger i vilken typ av data man skapar. 

Kvantitativ metod bygger på mätningar och siffror, statistik alltså ”hårda” data. Därför lämpar 

sig denna metod väl när man undersöker till exempel hur många ryskfödda pianopedagoger 

det finns i Sverige, hur ofta de använder rysk musik i sin undervisning, vilken omfattning av 

kommunal tjänst de har i kulturskolorna etcetera, kort sagt, sådant som vi anger i olika siffer-

värden, procentandelar m.m. (Patel & Davidson, 2003). Kvalitativ metod inriktar sig däremot 

på människors upplevelser, erfarenheter och känslor, och hur de väljer att beskriva detta i ord 

och berättelser, alltså ”mjuka” data. När man ska bestämma sig för hur man ska genomföra 

undersökningen tar man sin utgångspunkt i problemformuleringen och hur man uttryckt denna 

i syfte och frågeställningar. Sedan måste man lägga upp undersökningen och genomföra det 

hela med beaktande av den tid och de medel som står till ens förfogande. Problemformule-

ringen ger en föreställning om vilken kunskap man vill få genom resultaten, och därigenom 

kan man också bedöma vilken typ av metod som passar bäst för det ändamålet. Exempel på 

metoder som kan ge både hårda och mjuka data är fallstudie (undersökning av en individ eller 

avgränsad grupp), experiment eller survey (vanligen mycket stora studier).  

 

Fallstudier är oftast användbara när man vill undersöka förändringar och processer. Experi-

ment går ut på att man studerar några enstaka variabler och försöker få kontroll över vad som 

påverkar dessa variabler. En survey används till största delen vid kvantitativ forskning efter-

som man med hjälp av till exempel enkäter eller intervjuer kan samla en stor mängd informa-

tion om ett stort antal variabler. När man genom till exempel en survey-undersökning under-

söker en s.k. population, med andra ord en större avgränsad grupp, så måste man ta ställning 

till om man har möjlighet att undersöka hela gruppen, alltså göra en totalundersökning, eller 

om man väljer att göra ett urval, ett s.k. ”stickprov”. Om man väljer att göra en stickprovsun-

dersökning är det bäst om stickprovet representerar hela populationen. Då kan man nämligen 

uttala sig om tusentals människor, alltså populationen, trots att man enbart studerat etthundra 
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människor i stickprovet. Ibland kan tidsmässiga eller ekonomiska ramar göra att man inte kan 

välja deltagare i sin undersökning på det sätt som hade varit det bästa, och då får man använda 

sig av en s.k. ”tillgänglig grupp”. Denna grupp är inte representativ för en population. Om 

man använder sig av en sådan ”tillgänglig grupp” är det viktigt att komma ihåg att man inte 

kan påstå att resultaten gäller för någon annan grupp än den man undersökt, även om man 

som forskare kan argumentera för i vilken utsträckning gruppen kan tänkas representera en 

population. 

4.2 Tekniker för datainsamling 

Det finns olika sätt att samla information för att få sina frågeställningar besvarade. Man kan 

använda sig av befintliga dokument, test och prov, olika former av självrapporteringar, atti-

tydskalor, observationer samt intervjuer och enkäter (Patel & Davidson, 2003).  Ingen av des-

sa tekniker kan sägas vara bättre eller sämre än någon annan. Vilken teknik man väljer beror 

på vad som verkar ge bäst svar på frågeställningen i förhållande till den tid och de medel som 

står till ens förfogande. 

 

Dagböcker är en form av självrapportering som man kan använda. Med dagböcker menas i det 

här avseendet sådana dagböcker som man ber människor föra eller skriva kring ämnen som 

man har intresse av att undersöka. Man kan använda dagboken så att man får både kvalitativa 

och kvantitativa data. Dock är det viktigt att innan undersökningen tänka igenom t.ex. hur ofta 

och under vilken tid dagboksskrivningen ska ske, om individerna som ska skriva har tid och 

lust med detta och vidare deras förmåga att uttrycka sig i skrift.  

 

Både intervjuer och frågeformulär, är tekniker för att samla data som bygger på frågor eller 

uppmaningar att berätta. Detta innebär att individernas villighet att svara spelar stor roll. Där-

för är det av största vikt att man försöker motivera dessa personer på de olika sätt som står till 

buds. Till att börja med måste man klargöra syftet med intervjun eller enkäten. Likaså är det 

viktigt att man klargör på vilket sätt individens bidrag kommer att användas, om de är konfi-

dentiella eller ej. Vid enkäter är det även viktigt att det framgår om deltagandet är anonymt 

eller ej. Skillnaden mellan anonymt och konfidentiellt är att om en enkät är anonym, finns 

varken namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering på den. Är enkäten konfidentiell 

betyder det att man vet vem man har fått svar från men att det är bara forskaren som har till-

gång till de uppgifterna. 
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Observationer är mycket användbara när man vill studera något som berör beteenden och ske-

enden i naturliga situationer. Med observationsmetoden kan man studera beteenden och ske-

enden i sitt naturliga sammanhang på samma gång som de inträffar. Metoden är även relativt 

oberoende av individers villighet att lämna information, även om en nackdel med observa-

tionsmetoden är att den är dyr och tidsödande. Observationer kan genomföras på olika sätt. 

Dels kan man i förväg bestämma vilka beteenden och skeenden som ska observeras och i för-

väg arbeta fram ett observationsschema. Dels kan man ha ett utforskande syfte och vilja an-

vända observationer för att erhålla så mycket kunskap som möjligt, vilket alltså utesluter ett i 

förväg färdigställt observationsschema. Den första typen brukar kallas strukturerad observa-

tion medan den andra kallas ostrukturerad. Vilken typ av observation man än använder, så 

måste man ta ställning till hur observatören ska förhålla sig i observationssituationen. Man 

brukar i stort skilja mellan deltagande och icke deltagande observatörer. Dessutom skiljer 

man på om observatören är känd eller okänd av dem som observeras. Det här betyder att det i 

princip finns fyra olika sätt att förhålla sig som observatör. 

 

I kvantitativa studier är det viktigt att man försäkrar sig om tillförlitligheten i den insamlade 

informationen. Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste 

veta att vi har god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett pålitligt sätt, dvs. vi måste 

veta att vi har god reliabilitet. Det finns olika statistiska metoder att testa tillförlitligheten i 

materialet. 

 

I kvalitativa studier är det också viktigt med validitet och reliabilitet men här saknas självklart 

statistiska metoder för att pröva dessa. Man måste emellertid försäkra sig om kvaliteten i sina 

data och det kan man göra på olika sätt. Ett ofta tillämpat begrepp i detta sammanhang är tri-

angulering, innebärande att flera olika datainsamlingsmetoder tillämpas, t.ex. intervjuer, ob-

servationer, dagböcker och dokument. Informationen från dessa vägs sedan samman i analy-

sen för att ge en så fyllig bild som möjligt. En annan aspekt av kvalitetsarbetet är transkrip-

tionsprocessen vid intervjuer. Det är viktigt för validiteten att forskaren är medveten om och 

reflekterar över de val som görs i hanteringen av informationen och hur detta kan påverka 

analysen. I kvalitativ metod talar man snarare om trovärdighet än om reliabilitet och validitet. 

Trovärdigheten bygger på stor öppenhet och transparens i hela arbetet, inte minst i rapport- 

eller uppsatsredovisningen. Det är läsaren som avgör trovärdigheten. 



 

12 

4.3 Deduktion, induktion och abduktion 

Deduktion innebär att man i sin forskning utgår från teori för att sedan applicera denna på det 

aktuella fallet. Man prövar teori mot verkligheten och ser vad som händer. Induktion är mot-

satsen till deduktion, nämligen att man utgår från verkligheten, empirin, och utifrån den for-

muleras en teori. Abduktion innebär att man pendlar mellan teori och empiri, alltså mellan 

teori och verklighet. Från enskilda fall formas preliminär teori som man sedan testar på nya 

fall, vilket i sin tur gör att teorin antingen förändras eller utvecklas. Med detta arbetssätt slip-

per forskaren känna sig låst, men det gäller dock att vara medveten om de uppenbara riskerna, 

som uttrycks så här av Patel och Davidsson (2003): 

 
Alla forskare är färgade av erfarenheter och tidigare forskning. Detta innebär att ingen 
forskning startar förutsättningslöst. Risken är att forskaren (omedvetet) väljer studieob-
jektet utifrån tidigare erfarenhet och dessutom formulerar en hypotetisk teori som uteslu-
ter andra alternativa tolkningar. Om forskaren inte är tillräckligt vidsynt finns risken att 
den hypotetiska teorin verifieras i abduktionens deduktiva fas. (s. 24) 

 
Det finns alltså en risk i att låsa sina tankar redan i det första skedet i forskningen, vilket ett 

abduktivt arbetssätt bidrar till att undvika. Det gäller för forskaren att vara öppen för att arbe-

tet kan ta nya vägar. 

4.4 Val av teknik och metod 

Eftersom jag inte är intresserad av kvantitativa mått, eller hårda data, utan snarare av männi-

skors tankar och erfarenheter har jag valt kvalitativ metod. Jag har kommit fram till att inter-

vjuer är en datainsamlingsmetod som passar min studie eftersom mina informanter har ett 

annat modersmål än svenska och antagligen känner sig mer bekväma med att prata än med att 

t ex skriva dagbok eller fylla i enkäter. Dock kompletterar jag min studie med observationer, 

detta som ett första steg i en metodtriangulering. Som jag beskrev tidigare finns det nackdelar 

med intervjuer, det är alltid forskarens subjektiva tolkning av informantens subjektiva be-

skrivning som utgör data, och det är därför bra om man kan använda sig av olika metoder för 

att skapa nödvändiga data. Jag kommer därför att använda mig av ostrukturerade observatio-

ner av undervisningen hos mina informanter. Jag är inte känd av deltagarna, vilket i viss grad 

påverkar situationen. Både lärare och elev kommer antagligen att vara lite mer spända än van-

ligt. Mitt hopp är emellertid att jag, sittandes i en sida av lektionssalen, fortfarande kommer få 

en rimlig bild av vad som händer under lektionstimmarna. Till hjälp för mitt minne kommer 

jag använda mig av videodokumentation. Av främst tidsmässiga skäl kommer jag dock inte 

kunna göra observerationer under någon längre period. Man kan därför ifrågasätta huruvida 
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min undersökning kommer att ge en tillräckligt bred bild för att kunna utröna någon slags 

helhet. Denna fråga kommer jag vidare behandla i mitt diskussionskapitel. 

 

Intervjuerna kommer att ha en låg grad av standardisering, dvs. frågorna som jag ställer ger 

stort utrymme för respondenten att tolka och besvara. Motsatsen till en låg grad av standardi-

sering skulle vara om jag hade haft exakt samma frågor till alla informanter. Jag strävar efter 

ett så avslappnat och fritt samtal som möjligt, där informanten känner sig få möjlighet att ut-

trycka sina känslor och tankar. Däremot kommer jag ha en viss grad av strukturering, att i 

förväg noga ha tänkt igenom frågorna så att jag med säkerhet berör alla de områden jag är 

intresserad av. Detta innebär en semi-strukturerad intervju. Patel och Davidsson (2003) skri-

ver: 

 
Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaf-
fenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. 
Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller 
avgöra vad som är det ‘sanna’ svaret på en fråga. I denna mening är en kvalitativ intervju 
riktad mot ett induktivt eller abduktivt arbetssätt i forskningen.  
(s. 78) 

 
Detta citat styrker min uppfattning om att jag bör använda mig av kvalitativa intervjuer med 

en låg grad av standardisering eftersom jag är ute efter mina informanters uppfattningar om 

ett fenomen, dvs om en speciell företeelse.  

4.5 Datainsamling och urvalsprocess 

Min plan är att jag ska intervjua tre olika pianopedagoger som på något sätt har erfarenhet av, 

och tankar runt, rysk pianopedagogik i Sverige. Alla dessa tre pianolärare är kvinnor som har 

kommit till Sverige efter sin utbildning i Ryssland. Jag fick deras namn av mina pianolärare 

på Musikhögskolan när jag bad om förslag på pianopedagoger med ryskt ursprung verksam-

ma i Sverige. Med hjälp av en av mina pianolärare på Musikhögskolan har jag utöver dessa 

tre ryska pianolärare kommit i kontakt med en pianolärare verksam i Ryssland. Mina samtal 

med denne kommer ge mig möjlighet att få ta del av synen på rysk pianopedagogik i en rysk 

kontext, något som är av stort värde för helheten av min uppsats. Jag har valt att presentera 

mina informanter under fingerade namn, med undantag för Sjevtjenko Ehrngren eftersom 

hennes namn förekommer även i mitt teorikapitel. Mer om detta beskrivs under presentatio-

nen av informanterna i resultatkapitlet. 
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Den första pianoläraren, Svetlana, undervisar inom ett studieförbund i södra Sverige. Jag 

kommer att dokumentera tre olika lektioner med video samt i anslutning till dessa även göra 

en intervju som jag spelar in audiotivt. Valet av dessa elever bedömmer jag som förhållande-

vis slumpmässiga; hon lät mig välja en dag som passade, vi träffas i början av hennes dag och 

sedan stannar jag tills jag är tvungen att gå. 

 

Den andra pianoläraren, Olga, undervisar på en musikskola i södra Sverige. Utöver detta har 

hon ibland elever hemma hos sig, i sitt hem, och det är också här vår intervju kommer att äga 

rum. Jag kommer också i samband med intervjun att observera tre lektioner med en pojke på 

14 år, som är en av hennes mest framstående elever, samt två flickor i åldrarna 12 och 7 år. 

Hon valde dessa elever eftersom de är på olika kompetensnivåer och hon tyckte att de kunde 

representera hennes undervisningsstil på ett rättvist sätt. Det är tydligt att dessa elever är några 

av hennes mer ”problemfria”. Eftersom Olga inte känner sig bekväm med videodokumenta-

tion, kommer jag endast att spela in vad som händer under lektionerna och vår intervju audio-

tivt. 

 

Den tredje pianoläraren, Sjevtjenko Ehrngren, är verksam på Maestroskolan i Nacka. På 

grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl kommer jag inte observera några av hennes lektio-

ner, utan endast göra en intervju som spelas in audiotivt. Intervjun sker över internet med 

hjälp av Skype – ett program för internettelefoni. 

 

Pianoläraren i Ryssland, Irina, är verksam på en musikskola i Moskva. Vi har korresponderat 

via e-post och diskuterat pianopedagogik i Sverige och Ryssland. 

4.6 Intervjuerna 

Intervjuerna ska ge informanterna en chans att fritt uttrycka tankar om framförallt sin egen 

metodik, men även andra pianolärares, utan att känna sig styrda åt något håll. Därför kommer 

jag börja intervjuerna med övergripande frågor innan jag i samtalsform bearbetar sådant som 

specifikt hör till min forskningsfråga. Min förhoppning är att jag genom samtal ska få en god 

bild av informantens erfarenheter och tankar. 

4.7 Transkribering 

När det gäller transkribering av intervjuerna kommer jag, oavsett intervjumetod, att överföra 

ljudinspelningarna till text och presentera relevanta delar av dessa i resultatkapitlet. Tyvärr 
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faller många nyanser i det talade språket bort när man översätter det till skrift, men jag tror 

ändå att det kommer ge en förhållandevis bra bild av vad som sägs under våra samtal. Jag 

kommer att rätta rent språkliga misstag såsom ordföljd och artikelformer, detta för lättläslig-

hetens skull. 

4.8 Etiska överväganden 

Alla deltagare i min studie har varit positiva till att delta. Eftersom jag inte ser något skäl till 

att publicera mina informanters riktiga namn, kommer jag behandla både lärare och elever 

konfidentiellt. När det gäller eleverna som observeras under lektionerna, litar jag på att deras 

lärare har frågat eleverna och föräldrarna i förväg.  
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5. Resultat 

 

I detta kapitel presenterar jag de tre pianolärarna bosatta i Sverige jag har varit i kontakt med 

och analys av våra samtal utifrån vilket ämne vi behandlar. Eftersom jag kommer att citera 

några av de samtal jag haft via e-post med pianoläraren verksam i Moskva, inkluderar jag 

följaktligen också en presentation av denna. Svetlana, Olga och Irina är, som jag nämnt tidi-

gare i uppsatsen, fingerade namn. 

5.1 Presentation av informanterna 

5.1.1 Svetlana 

Svetlana är uppvuxen i Nizjnij Novgorod, en av Rysslands största städer med över en miljon 

invånare, belägen 35 mil från Moskva. Det var också här hon utbildade sig till pianopedagog. 

Hon kom till Sverige i början av nittiotalet då hon var knappt 25 år, har jobbat många år på en 

privat musikskola här i Sverige och jobbar nu som pianolärare genom ett studieförbund. 

5.1.2 Olga 

Olga är uppvuxen i Moskva, där hon studerat på vanlig kulturskola, musikgymnasium och till 

sist på musikhögskola, på Gnesin-institutet, i fem år. Det finns två stora musikhögskolor i 

Moskva, nämligen Musikkonservatoriet och Gnesin-institutet. Musikkonservatoriet är mer 

inriktat på konsertmusiker och Gnesin-institutet mer på pedagogik. Efter det jobbade hon i 

många år på en musikskola i Moskva, fram tills dess att hon kom hit till Sverige år 1990. Nu 

har hon en tjänst på en kulturskola, där hon varit anställd de senaste sju åren. 

5.1.3 Sjevtjenko Ehrngren   

Sjevtjenko Ehrngren har blivit omskriven tidigare i min uppsats som en av två författare till 

den svenska nybörjarboken Pianoresan (s.6). Anledningen till att jag har valt att använda mig 

av samma person både i mitt teorikapitel och som informant är att urvalet när det gäller ryska 

pianolärare och författare är mycket begränsat. Eftersom Pianoresan är den enda svenska pia-

noboken för nybörjare influerad av ryska metoder och eftersom Sjevtjenko Ehrngren har en 

betydande roll inom rysk pianopedagogik i Sverige så har jag tagit beslutet att inkludera hen-

ne både som informant och som författare. Jag är medveten om riskerna med detta och ber 

också läsaren att vara uppmärksam på detta faktum. Detta gör det också omöjligt för mig att 
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presentera henne under ett fingerat namn, varför hon är den enda av mina informanter som går 

under sitt eget efternamn. 

 

Svevtjenko Ehrngren är uppvuxen i Vladikavkaz, en stad på ungefär 300 000 invånare belä-

gen i södra Ryssland. Där gick hon i musikskola och musikgymnasium. När hon var 17 år 

flyttade hon till Sankt Petersburg och kom in på konservatoriet där. Efter den femåriga utbild-

ningen på konservatoriet jobbade hon som pianolärare och konsertmästare i Sankt Petersburg, 

totalt i 23 år, innan hon kom till Sverige. Detta var 2002. Sedan dess har hon jobbat på Maest-

ro-skolan i Nacka, en grundskola med årskurserna förskola till årskurs 9 med inriktning på 

musik, dans och konst. Vid sidan av arbetet på Maestro-skolan har hon alltså tillsammans med 

Natalia Kazimirovskaja utvecklat en pianobok för nybörjare, där de har haft som ambition att 

använda den ryska pianoskolan anpassad till svenska förutsättningar. 

5.1.4 Irina 

Irina är uppvuxen i Moskva och tog examen från Musikkonservatoriet 2003 som solopianist, 

kammarmusiker, ackompanjatör och pianolärare. För tillfället är hon verksam som pianolärare 

på Central School of Fine Arts i Moskva. Utöver sin tjänst som lärare arbetar hon även som 

musiker. 

5.2 Rysk pianometodik 

Som jag beskrev tidigare i mitt teorikapitel är det inte självklart vad som anses vara ”rysk 

pianometodik” eller ”typiskt ryskt”. Svetlana uttryckte det så här: 

 
Ja, alltså, det är bland annat sånt enkelt som att forma handen, handställningen. Det gör 
nog inte så många här. Man kanske gör något försök men det är många som ger upp efter 
några lektioner. Jag kör hårt med det här. De flesta händerna brukar jag lyckas forma rätt, 
men det finns händer som är väldigt svåra och då alltså, till en viss punkt så kör jag inte 
längre utan det ska ju ändå, det ska vara roligt för eleven. Det ska inte vara för tjatigt. 

 
Svetlana är noggrann med handställning, har med andra ord ett stort fokus på handen. Där-

emot vill hon inte att arbetet med en god handställning ska komma före elevens glädje och 

trivsel. Om det visar sig vara ett hårt arbete att få till en bra hand tillåts det arbetet inte  även-

tyra en god stämning under lektionerna. I så fall släpper hon på noggrannheten. Vidare berät-

tar hon: 

 
Jag pratar mycket om musikalitet redan från början, alltså de minsta enklaste låtar som de 
spelar, redan då försöker jag prata lite i stil med ‘lite starkare, lite svagare’, alltså de 
minsta nyanserna, för att jag vill att de redan från början försöker leva sig in i musiken. 
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Och det är ju också svårt, för de har svårt att relatera känslomässigt, och då tar vi det na-
turligtvis på deras nivå. Från början så säger jag till exempel ‘lite svagare’ eller så som 
kontrast – piano, forte. Eller så gör man det gradvis. Men jag försöker träna upp det så ti-
digt som möjligt. 

 

Utöver det manuella pratar hon om musikalitet genom att utifrån styrkegrader och nyanser i 

ett stycke få musiken att kännas mer musikalisk för åhörarna. I mina noteringar från de obser-

verade lektionerna kan man hitta anteckningar om dessa moment. I ett stycke med melodilin-

jer i såväl höger som vänster hand övade Svetlana och en 12-årig elev med något som för mig 

tidigare är känt som ”spänning/avspänning” i en fras, d v s melodilinjens intensitet och rikt-

ning, men som hon i detta fallet valde att uttrycka i termer som ”crescendo/diminuendo”, allt-

så starkare och svagare. Det verkar för mig vara en strategi i att förenkla intensitet och rikt-

ning till något som är mer greppbart för eleverna, här alltså i termer som ”starkare” och ”sva-

gare”. Till skillnad från denna förenkling lade jag märke till under samma lektion att Svetlana 

tidvis använde sig av ett ganska vuxet språk med den unga eleven, ord som ”struktur” och 

”konstnärligt sätt” förekom när hon arbetade med musikaliska idéer med samma stycke och 

elev. Detta skulle kunna ha något att göra med språkbarriärer, kanske påverkades hennes 

språk av min närvaro. Ett annat alternativ skulle kunna vara att hon i detta sammanhang tidigt 

vänjer sina unga elever vid dessa och liknande ord. Det är svårt att bedömma lärarens långsik-

tiga metoder genom att endast ha observerat enstaka lektioner, och därför kan jag bara rappor-

tera om dessa fragmenterade intryck. Angående det manuella fick alla hennes tre elever i bör-

jan av lektionen göra en eller ett par tekniska övningar, såsom skalövningar och treklanger, i 

olika lägen. När det gäller handställningen var det ganska olika mellan eleverna. Den yngsta 

eleven, som var åtta år och inte spelat särskilt länge, fick noggranna instruktioner om tyngd 

och handled under en legatoövning, medan spänningar i handen tolererades utan någon an-

märkning. Den 12-åriga eleven hade trots många onödiga rörelser i handen en fin rörlighet 

och avslappning. Den tredje eleven, en pojke även han på 12 år, hade en avslappnad och fin 

hand. En slutsats av denna observation är att god handställning och teknik är något som växer 

fram över tid, ibland under många år, och som lärare kan man inte förvänta sig ett perfekt 

resultat av en lektion, utan man måste vara tålmodig och fokusera på olika områden i taget. 

Det kan alltså vara klokt att, som läraren här arbetade med den yngsta eleven, koncentrera sig 

på ett moment, här tyngd och rörlig handled, under en hel övning, och att jobba med till ex-

empel avspända axlar eller spänningar i handen under en annan övning. 
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Teknik, musikalitet och uttryck är något som återkom om rysk pianometodik i samtalen med 

de andra informanterna. Olga berättar: 

Först och främst tycker jag att det är att pianospelet blir uttrycksfullt. Att eleven kan ut-
trycka sig genom musiken. Men det händer bara när eleven klarar tekniska grejer och tex-
ten. Då är det nästa steg att skapa nånting. Därför att ibland kommer man aldrig till nyan-
sering eller dynamik och kontrast, man pratar inte alls om vad det handlar om, man bara 
räknar och gör fingersättning och spelar tre-fyra noter, sen kommer de om en vecka och 
det är ingenting, för de flesta.[…] Sen vad det gäller den typiskt ryska, som jag, jag för-
söker uppnå färdighet, att låten blir liksom klar. Att eleven vet, ‘här ska jag spela på så 
sätt, och här ska jag spela på så sätt’. Att det är detaljer som skapar helhet, det är jättevik-
tigt. 

 
Jag tolkar detta som att Olga tycker det är otroligt viktigt för eleven att veta på vilket sätt den-

ne ska använda sin kropp (teknik) och hur en notbild ska tolkas innan man kan öva sådant 

som som nyansering, dynamik och kontrast i musiken. Att det är viktigt att många detaljer 

sitter på plats för att skapa musik har jag förstått. Eftersom hon nämner att elever ofta fastnar i 

problem med notläsning, tonmaterial och puls kan man fråga sig om detta beror på en ovillig-

het att öva hemma hos eleverna, eller att nivån på styckena är för hög. Olga berättar vidare: 

 
Jag tror att det är typiskt ryskt att det är hela klangen. Och hela grunden av handen. Hur 
man behärskar pianot, hur man förbereder, och hela pianoklangen, hur man jobbar med 
legato, hur man jobbar med frasering. Jag tycker att efter att eleven klarat texten, är det 
otroligt viktigt med frasering, otroligt viktigt. Och jag tvingar dem sjunga, och tvingar 
dem sjunga med noter. […] Och det skapar liksom bättre notläsning och bättre gehör.  

 
Här pratar Olga, precis som Svetlana, om handställning. Sedan nämner hon dels behärskning-

en av instrumentet och klangen, dels uttrycken ”legato” och ”frasering” vilka är två mycket 

centrala delar i västerländsk konstmusik även om dessa element självklart existerar inom alla 

musikgenrer. När Olga pratar om att ”klara texten”, menar hon att en grund för att musicera är 

att eleven har förstått och klarar av notbilden, spelar rätt toner på rätt ställe o.s.v. Vid observa-

tionen av Olgas lektioner kunde jag se en bra teknik hos alla tre elever med tanke på deras 

ålder, framför allt hos den mest begåvade och längst komna pojken. Den äldsta flickan sakna-

de dock tyngd och botten i sitt spel, även om hon hade flinka fingrar. Pojken började sin lek-

tion med genomspel av en etyd. De två flickorna började sina lektioner med teknikövningar 

bestående av mönster som transponerades till olika tonarter. Olga beskrev ofta musiken med 

liknelser som ”puls av hjärtat”, ”vatten”, ”två människor som bråkar”, o.s.v. Detta speciellt 

under pojkens lektion, vilket kan stämma med att Olga först övar det manuella innan hon fo-

kuserar på uttrycket. Ett annat alternativ skulle kunna vara att utgå från det musikaliska ut-

trycket för att ta itu med de tekniska detaljerna, men detta verkar inte vara en metod som Olga 

använder sig av. 
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Sjevtjenko Ehrngren inleder sin beskrivning på följande sätt: 

 
Det är inte så lätt… Först och främst vill jag gärna utveckla intellektuell- och gehörsför-
måga. Och förståelse förstås. […] Och jag vill säga att rörelse kommer efter. Först gehör, 
först förståelse, intellektuellt jobb att förstå vad de måste spela. Om de spelar melodi till 
exempel - vilka intervall är det? o.s.v… Först är det musikspråk. Men inte i tid, det går 
parallellt förstås. Det kommer inte senare i tid […]. Det intellektuella påverkar rörelsen. 
Varför måste vi göra den eller andra rörelser? Jo, eftersom det måste låta så och så och så. 

 
Metoden hon talar om här är alltså att utgå ifrån tanken, att föreställa sig hur man vill att det 

ska låta innan man placerar fingrarna på tangenterna. Varifrån metoden härstammar är oklart, 

men när det gäller Ryssland verkar den ha sitt fäste i Sankt Petersburg – landets ”fönster mot 

Europa”. Hon fortsätter: 

 
Det finns bara i Sankt Petersburg tror jag. Det är skillnaden från alla andra ryska konser-
vatorier, att i Sankt Petersburg vill man alltid först ‘prata med fingrarna’. 

 
Irina nämnde även hon en liknande idé i vår diskussion om termen ”den ryska pianometodi-

ken”: 

 
Another describing of this term as I've heard it from foreign colleagues is the method us-
ing only hearing as a tool of perfectness. That means when you want to play a passage 
well you should imagine it perfectly well in your mind and as a result you will play it 
well. But if you can't play well you should work only on your hearing imagination. It's 
not very true because this kind of teaching is used only in conservatory with very little 
amount of people who have an extraordinaire virtuosity by nature and excellent playing 
school. In reality teacher uses hearing method in combination with physical method, 
which is describing what kind of condition you should have in your hands or which 
movements you should produce to gain a definite sound or a phrase. 
 

Att först höra en passage perfekt inom sig innan man placerar fingrarna på tangenterna ska 

tydligen ha en effektiv, positiv påverkan på det fysiska spelet. Men Irina menar alltså att den-

na metod fungerar endast för ett fåtal extraordinära talanger, och på en redan hög nivå. Precis 

som Sjevtjenko Ehrngren förklarade, måste man parallellt med den intellektuella aspekten 

även lära sig vilka rörelser som främjar dessa intellektuella idéer. Jag tolkar det som såhär: 

Rörelsen må utgå och härstamma från förståelsen och gehöret men själva tanken kan inte leva 

av sig själv, utan måste förankras i spelet. Alltså en dialog mellan inre föreställning och yttre 

spel. Irina fortsätter: 

 
As for my teaching, I use different methods depending on individuality of pupil, includ-
ing Suzuki, Dalcroze, Chopin methods. […] As for Russian piano method I would say 
that again in my mind there are good teachers and bad teachers. Nothing more, nothing 
less. To play the piano is not just clapping the keys, you should produce music. Actually 
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it’s true for any instrument. Otherwise it's boring to play, don’t you think? […] I agree 
that Russia is a country of contrasts but not for fanaticism. It's better to perceive any 
teaching as a combination of different approaches. That is my personal mind. 

 
Det verkar som att Irina låter elevens förutsättningar bestämma vilken metod som fungerar 

bäst, ofta blandformer, men att det snarare beror på läraren än på metoden om resultatet blir 

lyckat. Hon framhåller också betydelsen av att musicera när man spelar, alltså att inte särskilja 

hantverket från musiken. 

 

När vi diskuterade Sjevtjenko Ehrngrens nybörjarbok ”Pianoresan” och de ryska metoder hon 

och hennes kollega försökt anpassa till svenska villkor, beskrev hon de ryska metoderna på 

följande sätt: 

 
Jag menar själva repertoaren. När man spelar svårare och svårare, steg efter steg, som le-
der till några resultat, jag menar i pianospelet. Det är inte bara att spela till exempel kända 
och berömda och populära stycken, eller populära visor eller något sånt. Utan att lära barn 
att få steg efter steg svårare och svårare kunskaper och …. När vi går steg efter steg…. 
[…] Men du förstår att det är bara början. Det är ‘Pianoresan’ och det är… Om det hade 
varit i ryska skolan, då hade det tagit bara ett år, och här tar det två-tre år. Och sen efter 
den får man komma till svårare böcker som också finns i Ryssland i stor mängd. Men 
tanken var att ge ordning, att ta ordning på början. Det är jätteviktigt att man inte spelar 
kaotiskt till exempel om det handlar om pianoanslag eller intervall eller funktioner, toni-
ka, dominant, och subdominant. 

 
Jag tolkar detta som att tanken med boken är att styra upp grunderna i pianospel, det vill säga 

funktionsanalys, anslag, intervall, o.s.v. En central del är den klassiska repertoaren. Det verkar 

som att de vill att repertoaren ska tjäna syftet och utvecklingen av elevens kunskaper, i stället 

för att spela populära melodier som kanske inte leder till elevens utveckling. Sedan understry-

ker hon att boken bara är tänkt att fungera som en första start i en pianists utveckling, och inte 

på något sätt är fullkomlig och heltäckande. 

5.3 Ryskt och svenskt – likheter och skillnader 

Genom intervjuerna har det visat sig att ryska förhållanden skiljer sig mycket ifrån svenska. 

Många av informanterna har tjänstgjort på kulturskolor och musikgymnasier i Ryssland innan 

de kom till Sverige och verkar uppleva stora skillnader. Olga berättar: 

 
Sen har jag jobbat på en ganska central och fin musikskola, då hade vi två gånger i veck-
an 45 minuter. Så jag hade tolv elever i min klass, de gick tisdag 45 minuter och fredag 
45 minuter. Och i hela paketet ingick musiklitteratur 45 minuter, kör, och satslära en 
timme, solfeggio kan man säga. Så de hade lite mer bred utbildning. Men titta på våra 
kulturskolor. Kan jag undervisa […] på 20 minuter? Det går inte, vad kan man hinna på 
20 minuter? En sida kanske. 
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Olga berättar om ”hela paket” vid musikskolorna innehållande långa pianolektioner två gång-

er i veckan samt andra musikämnen som satslära och kör. Längre lektioner medför också att 

varje pianolärare får färre elever och mindre arbetsbelastning. Liknande uppgifter lämnas 

också av Irina: 

My School is rather big, it's the biggest school in Moscow region […] In it there are a lot 
of departments, piano department consist of 5 sections, and there are about 40 teachers 
and about 400 children. Each teacher has about 10-20 pupils. In Russia it's very common 
to have 10-20 or 15-25 pupils per week. The duration of each class is 45 minutes, so to 
have more pupils would be rather difficult. 
 

Irina vittnar även hon om längre lektioner samt färre elever per lärare än i Sverige. Intressant 

är att hon inte kan tänka sig hur man skulle kunna ha fler elever än 25 i veckan, medan många 

svenska lärare ibland har det tredubbla antalet. Kanske är detta ett tecken på hur orealistiskt 

och pressat de svenska lärarnas schema är. Sjevtjenko Ehrngren berättar också om de stora 

skillnaderna: 

 
[…] jag jobbade på musikskolan där, det var typ lyceum, inte bara skola utan musikgym-
nasium samtidigt. Vi jobbade med barn från 5 till 16-17 år. […] Och vi hade några hund-
ra elever på avdelningen och 19 pianolärare på samma avdelning på en skola. Det är en 
stor skola och utvecklas fortfarande jättebra. […] I Ryssland […] hade vi alltid stöd, stort 
stöd från teoretiska ämnen, från körledare… det är stor vikt som ligger i ryska musiksko-
lor på de här ämnena, som kör, solfeggio, och här finns inte sånt stöd, och därför tar det 
tid här hos mig att förklara såna saker som jag aldrig behövde förklara och visa i Ryss-
land, jag menar musikteori. Jag höll i Ryssland bara på att anpassa musikteori till piano-
praktik. Och här måste jag göra både och, förklara teoretiska saker och att anpassa dem 
till att använda […] Och en sak till, i Ryssland får alla barn minst en och en halv timme 
per vecka. Minst. 

Till skillnad från svenska skolor där elever oftast har 20-30 minuters undervisning i veckan 

verkar alltså de flesta ryska skolor, både kommunala musikskolor och musikgymnasier, an-

vända sig av ”hela paket” där längre lektioner (45 minuter, ibland två gånger i veckan), satslä-

ra (även kallat solfeggio), kör och eventuellt ytterligare lektioner som till exempel musiklitte-

ratur ingår. På frågan om dessa förhållanden är vanliga främst på de finaste skolorna svarade 

Sjevtjenko Ehrngren: 

 
Nej, det angår vanliga kommunala musikskolor. Minst två gånger, 45 minuter varje gång, 
och det blir en och en halv timme, och det är minst. […] Det kostar olika pengar här och 
där. Där satsar landet, staten, på musikskolor, och betalar fortfarande bidrag per varje elev 
i musikskolor, och här, här finns det inget sånt system. […] Och där, i Ryssland, finns det 
överallt och föräldrarna betalar mycket mindre än här, och därför är det kanske lättare att 
påverka hur mycket tid barnen ska spela. Nu spelade jag hela förra veckan med mina ele-
ver i skolan, och då hade vi 45 minuter, en timme.. Och då kände jag mig så lugn, och det 
gick jättebra för både mig och eleverna, det var ingen brådska. Men du kan föreställa dig, 
vad kan det ge, vad kan man hinna, om man har bara 20 minuter, och det är ett litet barn 
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som inte kommer själv och en lärare måste jaga eleven på skolgården eller i matsalen 
o.s.v. Och sen tar på, tar av ytterkläder, och då är redan en halv lektion borta (skratt)… 

 
Avgifterna verkar inte vara större i Ryssland än i Sverige, snarare menar Sjevtjenko Ehrngren 

att det är billigare för föräldrarna att låta sitt barn få musikundervisning i Ryssland. Dock ver-

kar kraven högre för barnen på ryska musikskolor, och konkurrensen hårdare. Olga utvecklar 

detta: 

 
Här är det bara kö som gäller, men där är det prov. Rytm, gehör, minne, allt! Så jag spelar 
till exempel en treklang eller ett sept-ackord eller intervall och de måste höra och klappa 
olika rytmer och allt. Det är stor konkurrens. Och det är klart att det varje månad är något 
prov, antingen tider eller polyfoni, eller sonater, eller tekniska grejer som de måste klara. 
Så det är hela tiden motivationen som hjälper barnen att växa, och liksom att skapa nån-
ting… 

 
Något anmärkningsvärt är att den stora konkurrensen inte verkar vara något negativt i infor-

manternas ögon. Tvärtom berättar de att barn som har talang och verkligen vill utvecklas får 

chansen att göra det, samt att de höga kraven kan fungera som en sporre för de elever som 

passar väl in i systemet. De elever som inte passar in i systemet nämns inte av mina informan-

ter. Min uppfattning är att instrumentspelet uppfattas på ett seriösare sätt i Ryssland och att de 

elever som inte har tillräckliga anlag eller ambitioner att utvecklas antingen slutar eller inte 

börjar över huvud taget. Detta är bara min egen spekulation eftersom jag inga som helst un-

derlag har för något annat. Klart är i vilket fall som helst att fokus ligger mycket mer hos de 

begåvade och framstående eleverna i Ryssland än i Sverige, där eleverna istället verkar ses 

som en mer eller mindre medelmåttig massa. 

 
I Ryssland tänker man just på att man ska utvecklas och då finns det musikstycken oftast 
som man prioriterar som utvecklingsstycken […] så man måste gå igenom ett visst mate-
rial för att visa att man har nått en viss nivå så att säga, utvecklats på ett visst sätt, och det 
är materialet i de styckena som visar att man klarar av det så att man kan gå vidare. Och 
då blir det väldigt mycket att man inte bara har roligt. Eleverna som vill utvecklas de har 
roligt i alla fall tycker jag, alltså det är just det här positiva, det är ju den biten…  

 
Svetlana beskriver här att pianospelet inte handlar om att bara ha roligt och att man prioriterar 

s k utvecklingsstycken framför glädjemomentet, men att elever som vill utvecklas har roligt i 

alla fall, eftersom de stimuleras intellektuellt. Det här beskriver och understryker progressio-

nen i undervisningen. Glädjemomentet verkar vara sekundärt, det viktigaste är att eleverna 

utvecklas. När det gäller det svenska sättet att lära ut har de flesta av informanterna inte någon 

direkt erfarenhet av det. De flesta förklarade att de aldrig suttit med på svenska lektioner och 

känner sig därför inte säkra på vad den svenska metoden, om det nu finns en sådan, innebär. 

Bland några av spekulationerna kan man dock se vissa genomgående tendenser som handlar 
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dels om en lättsam och ytlig inställning till instrumentet och spelet, dels om bristande teknik 

och svag klassisk repertoar. Detta kan man avläsa i Svetlanas uttalande: 

 
[Svensk pianopedagogik är] att ha det roligt, kan man säga. Att elever ska tycka att det är 
roligt väldigt mycket, man lär eleverna just de populära låtar som är de mest populära för 
tillfället och jag tycker att det är lite synd, för nu ser jag själv att de uppskattar väldigt 
mycket klassisk musik som är väldigt enkelt spelad… 
 

Här verkar Svetlana mena att lärare i Sverige oftast spelar populära och moderna låtar med 

sina elever, men att hon tycker att man borde presentera mer klassisk musik eftersom det kan 

vara en källa till både kunskap och glädje. Hon berättar också: 

 
[…] jag är ganska noga med det här med detaljer som man inte gör här i Sverige så 
mycket, just det här med handställning och dynamik och frasering, redan från början vän-
jer jag dem vid såna saker som känslan att spela lite mer musikaliskt… tycker jag alltså. 
För de flesta sätter sig bara och spelar igenom stycket. Stabilt och starkt och kraftigt men 
musiken brukar inte vara där så mycket. ‘Visst är det bra’ och så, säger man, ‘jag har ny-
börjarelever så de ska inte ägna sig så mycket åt det’, men jag tycker visst att de kan göra 
det. 
 

Återigen tolkar jag henne som att hon vill lyfta fram grunderna och sedan progressionen (ut-

vecklingen). Svetlana upplever att de flesta lärare i Sverige inte tycker att nybörjarelever ska 

ägna sig så mycket åt att musikaliskt gestalta ett stycke, men berättar att hon själv är av en 

annan åsikt. Hon menar att man borde ställa högre krav på sina elever. Olga pratar även hon 

om låg kvalitet i form av dåligt grundarbete med tekniken, svag klassisk repertoar och låga 

krav på eleverna: 

 
Kanske inte så noggrann. Kanske… […] Det är olika svenska lärare också, olika ryska 
också. Men som jag, under de åren jag har haft elever från andra lärare, så först och 
främst är det inte alla som gör mycket bra grundarbete, det är otroligt viktigt med vilken 
apparat man ska behärska pianot. Hur de sitter, hur de gör med ryggen, fötterna, allt allt 
detta. […] Först och främst saknas det grundposition, hur man håller händerna. Och sen 
har de en mycket svag repertoar. Och detta på grund av att eleverna övar så lite att lärare 
går med de minsta och lättaste steg, och använder de lättaste böckerna. Till exempel kom 
det nu ut en bok, ‘tusen lätta melodier’. […] Vad är det för bok? Det är schlagerlåtar utan 
noter, endast text och ackord! Är det pianospel? frågar jag. Är det pianospel? Nej. Nästa 
bok, ‘Pianobus’ med cd - också mycket lätta låtar så jag vet inte, vad kan man utveckla? 

 
Olga verkar inte tycka att man kan arbeta med genrebredd som mål i pianospel. Ackordsbase-

rad musik kan inte ersätta klassisk pianomusik. Nyutgivna spelböcker anpassas till elevernas 

låga nivå till den grad att det inte längre finns något att arbeta med, tycks hon mena. Att lärar-

na tvingas anpassa sig efter elevernas låga nivå verkar vara ett problem. Även i diskussionen 

om upplägget i nybörjarboken ”Pianoresan” uttryckte Sjevtjenko Ehrngren de ”svenska vill-

koren” på ett sätt som påminner om de föregående uttalandena: 
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Det är ungefär det som jag sa till dig, när man inte lägger så mycket tid för att lära sig att 
spela ett instrument, till exempel när man börjar ett intstrument sen om ett eller ett par år 
byter instrument. Och sen går till handbollsskola eller något sånt. Jag menar det, att när 
man vill prova ganska många saker i livet, men inte så djupt. Kanske en sak, eller två, jag 
vet inte.. Ryska böcker som finns i Ryssland och som vi alla pianolärare i Ryssland följ-
de, de går inte att använda här direkt, utan nån förberedelse, de är för svåra. 

 
Informanterna talar om en påtaglig skillnad när det gäller nivå och engagemang hos eleverna i 

Ryssland jämfört med i Sverige. Frågan är då var anledningen till detta ligger. Det skulle 

kunna vara något som lärarna gör, eller kanske en grundläggande mentalitet som avspeglar sig 

också på andra områden i samhället. En bidragande faktor till de stora skillnaderna mellan den 

svenska och ryska metoden verkar ligga i de konkreta olikheterna i undervisningstid och anta-

let elever per lärare. På frågan om skillnaden i lektionstid är anledningen till att ryska piano-

böcker är för svåra för svenska barn svarade Sjevtjenko Ehrngren: 

 
Ja, och i Ryssland spelar eleverna hemma mycket mer än här. Varje lektion ger vi läxa 
och man måste lära sig hemläxan till nästa gång. Och då går vi framåt. Men här måste vi, 
jag kan inte säga till 100 % här men jag vet inte hur många procent som inte spelar hem-
ma. Och därför spelar vi bara på lektionerna. Och det förstås, du förstår att det är, det 
hjälper inte för att gå fram, det hjälper inte… Och när vi planerade ‘Pianoresan’, då pla-
nerade vi en sak till, om du minns att det finns teoretiska uppgifter också, det fanns aldrig 
i ryska böcker. Allt detta gör man på Solfeggio, det är gruppundervisning och det är spe-
ciella lärare som gör det, och vi pianister spelade bara pianorepertoar. 

 
Spelboken ”Pianoresan” är tydligt anpassad till svenska förhållanden, alltså med komplette-

rande gehörsträning och annat, där ingen paketundervisning erbjuds till pianolektionerna som 

i Ryssland. Pianoboken har utrustats med sådant som saknas utanför pianolektionerna i Sveri-

ge. Många barn övar inte mycket mellan lektionerna vilket innebär att all utveckling vilar helt 

på det man hinner göra under lektionstiden. Detta tillsammans med att man oftast inte har 

något stöd från någon annan kompletterande musiklärare gör att progressionen hos svenska 

barn inte går lika snabbt som hos ryska. 

 

Mina informanter verkar ha en positiv bild av det ryska undervisningssättet och nämner inga 

nackdelar med detta system. Jag har inte studerat hela det ryska samhället eller tittat på kon-

kreta anställningsavtal för pianolärare i Ryssland, men kan spekulera i sämre anställnings-

trygghet, lön och pension för dessa gentemot de som arbetar under svenska förhållanden. Jag 

är heller inte insatt i om det svenska systemet skulle ha ekonomiska möjligheter att erbjuda 

liknande ”paket” med musikundervisning och samtidigt behålla den trygghet som finns för 
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lärare i Sverige. Kanske är det en fråga om prioritering i samhället, kanske är det en ekvation 

som inte går ihop. 

5.4 Kulturbyte och anpassning 

Det är mycket som ändras när man flyttar till ett annat land, det har tydligt framgått av mina 

intervjuer. Olga upplevde en annan mentalitet när hon kom till Sverige: 

 
Jag kunde rätt snabbt språket men själva metodiken, det är en annan mentalitet här. Man 
kan inte stressa barn, man kan inte tvinga på samma sätt. Och de har inte samma ambitio-
ner som ryska barn. 

 
Jag förstår att uttalandet har med en annan mentalitet att göra än den ryska. Hon berättar att 

hon kan bli upprörd om elever inte övar, missar lektioner eller kommer försent vid upprepade 

tillfällen, och att vissa elever inte klarar den pressen. Här ger hon ett exempel: 

 
[…] Så fjärde, femte gången, är det klart att jag blir förbannad. Och jag säger ‘Vilken 
klass går du i?’ ‘Sjätte.’ ‘Du är en stor flicka, du måste skärpa dig!’. Då ringer hennes 
mamma och säger, ‘Du var inte snäll mot min dotter, hon vill inte komma mer till dig’. Så 
man måste hela tiden ha vissa gränser. Till och med när man formar handen, och då tar i 
elevens hand, det är också mycket farligt. 

 
Uttalandet beskriver en tydlig slitning mellan två kulturer. Olga motsätter sig flickans och 

hennes föräldrars inställning men förstår samtidigt att hon är tvungen att anpassa sig till den 

svenska kulturen och gemene mans åsikter om hon ska bli accepterad på den svenska arbets-

marknaden. Med tiden lär man sig det nya landets ramar och vet att man måste hålla sig inom 

dessa, även om det blir på bekostnad av ens egen tradition. 

 

Att klassisk musik är en utgångspunkt för seriöst pianospel verkar vara en självklarhet för 

mina informanter – en åsikt som inte alltid stämmer överens med de svenska barnens uppfatt-

ning. Men informanterna verkar ändå försöka anpassa sitt material efter sina elever. Sjevtjen-

ko Ehrngren berättar: 

 
Och jag försöker anpassa. Förstås, det är inte med alla elever jag gör något allvarligt. […] 
Många elever vill inte spela klassisk repertoar, vill spela bara populärmusik. Jag har 
många sådana noter, och erbjuder dem för eleverna. 

 
Sjevtjenko Ehrngren försöker erbjuda noter med populärmusik när hennes elever inte är in-

tresserade av att utvecklas genom klassisk musik. Att det finns en problematik runt elever 

som inte vill spela klassisk musik håller Olga med om. Här framhåller hon betydelsen av fa-

miljen och hemmet i följande dialog med mig: 
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Vissa elever är jättesvåra [att undervisa] och till vissa elever kan jag inte säga nånting. 
Det beror mycket på familjen, om hemma liksom låter nån klassisk musik, om de försö-
ker gå på balett eller konserthuset, då blir barnen lite mer engagerade i klassisk musik. 
 
Men om de inte är det? 
 
Svårt, det är jättesvårt. Då försöker jag spela rätt mycket. Och de säger ‘ah, det har jag 
aldrig hört, det är inte känt, det är begravningsmusik’. Då säger jag ‘Men Julia, kan du 
tänka att du är elva år gammal, du kan inte känna igen alla låtar, de är alla okända, men 
om du spelar det lite mer…’ […] De spelar rätt mycket Mozart, såna små stycken, Menu-
ett, Musette, och Gavotte och… olika Rondo. Så jag letar väldigt mycket efter fakta om 
kompositören. Man måste liksom hitta något för att locka eleverna, för att eleverna ska 
brinna och börja spela. 

 
Det finns en stor skillnad mellan musikundervisningen i grundskolan och den inom den frivil-

liga undervisningen. I grundskolan är det obligatoriskt för eleverna att vara närvarande och 

delta i alla lektionsmoment. I den frivilliga kulturskolan finns eleverna däremot bara där så 

länge de känner motivation och glädje. Om en elev på kulturskolan känner att denne inte når 

upp till lärarens krav och förväntningar finns det en risk att eleven då tappar sin motivation 

och så småningom slutar ta instrumentallektioner, alternativt byter till en annan lärare. Upp-

giften ligger alltså hos läraren att motivera sina elever till de uppgifter hon eller han presente-

rar, och även då till exempel till att spela klassisk musik. Två sätt att överbrygga problemati-

ken kan vara att låta eleverna lyssna på styckena genom att läraren spelar upp dem, eller att 

man hittar intressant information om kompositören för att locka eleverna. Men att vissa elever 

slutar efter ett år eller två, är dock något man får räkna med, enligt Sjevtjenko Ehrngren: 

 
Det finns många elever som slutar kanske om ett år, det känns redan nu. […] De tappar 
lusten. Såna elever som inte vill spela… som inte vill utveckla sig på allvar. Och det 
känns, jag känner det på en gång, och föräldrarna känner det också. Men för att de inte 
ska lämna instrumentet, lämna att spela piano, så vill jag alltid att barn ska fortsätta så 
mycket som möjligt. Det spelar ingen roll för mig om de ska utvecklas på professionell 
nivå eller bara som amatörer eller nåt sånt. Jag försöker att anpassa mig till alla deras be-
hov. Och jag hjälper såna elever att förenkla de här styckena som de vill spela men inte 
kan. Och att arrangera lite för dem. Det finns här i Sverige många såna spelböcker med 
enklare, bland annat klassiska, stycken. Det finns många elever som tycker om klassisk 
musik, och de får möjlighet hos mig att spela klassisk musik med en enklare variant. 

 
Det är alltså viktigt att man håller kvar även mindre engagerade elever, även om anpassningen 

sker till en viss gräns. Vanliga lösningar kan vara att man förenklar stycket eller gör ett nytt 

arrangemang på ett visst tema. Men i detta citat kan man också ana ett svek mot den ryska 

pianometodiken. Sjevtjenko Ehrngren beskriver hur hon offrar sina höga ideal inom den klas-

siska musiken, försöker anpassa sina krav till sina elevers behov, och ger stöd till de elever 

som inte når upp till nivån för ”normalsvåra” klassiska pianostycken. Trots detta känner hon 
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på sig, redan vid början av sina elevers pianistiska bana, att hon inte kommer lyckas hålla 

kvar dem under sina vingar. Detta är en insikt som hon måste acceptera, och hon avsäger sig 

delvis ansvaret för denna utväg genom synen på dessa elever som ”mindre seriösa”. 

 

Men det är inte alltid elever reagerar negativt mot den klassiska musiken. Svetlana har tvärt-

om fått många positiva reaktioner från elever som uppskattar hennes ingång i musiken och 

hon får elever att känna att de kan något som ingen annan kan, att de är lite speciella. Hon 

berättar: 

 
Jag tycker det är roligt att elever visar lite annorlunda sätt att spela och de blir ju väldigt 
glada när de verkligen lyckas visa det och när publiken uppskattar det. Så det är roligt. 
Och när alla andra spelar blinka lilla stjärna så kommer min elev och spelar tema ur ‘Rap-
sodi’ av Frans Lizst, och då blir det väldigt uppskattat med sånt.[…] Då känner man sig 
lite speciell på något sätt. Alla kan blinka lilla stjärna men om någon spelar det här rapso-
ditemat så ‘titta vad jag kan, det är det ingen annan i min klass som kan’ till exempel… 

 
Man kan alltså komma åt en positiv effekt genom att hitta ett sätt att spela som skiljer sig från 

den stora mängdens sätt att spela. I detta fallet blir det den klassiska musiken som skiljer sig 

från de övriga barnens pianostycken. Svetlana verkar vara den av mina informanter som är 

mest öppen för andra genrer. På frågan om vad hon tror att hon gör annorlunda i Sverige mot 

vad hon hade gjort om hon bodde kvar i Ryssland svarade hon: 

 
I och med att vi måste använda svenska böcker väldigt mycket så blir det lite mer svenskt 
material naturligtvis, och då är det de där populära låtarna som blir ändå i rätt stor omfatt-
ning på lektionerna och ibland så kommer ju elever som säger helt enkelt rakt ut ‘jag vill 
inte spela klassiskt’, och då får vi inte spela klassiskt. Så då blir det lite mer populärmusik 
och lite jazzmusik naturligtvis och jag undervisar ju i alla riktningar, alla sorters, men inte 
så djupt som riktiga professionella jazzmusiker skulle gjort naturligtvis men lite grunder, 
lite sånt. 

 
Detta uttalande tolkar jag som en inställning starkt påverkat av den svenska kulturen. Hon 

uttrycker samtidigt lite medgivande att mycket av lektionsinnehållet ofta består av svenska 

visor och populärmusik, trots att jag får känslan av att hon hellre skulle spela mer klassisk 

musik. Kanske är Svetlana mer influerad av svensk metodik eftersom hon kom till Sverige 

som väldigt ung. Men även Olga, som kom hit lite senare i livet, berättar att hon har ändrats 

mycket sedan hon kom hit: 

 
Så småningom har jag tappat det bestämda greppet jag hade, ‘du ska spela skalor, du ska 
spela arpeggio, du ska spela Bach, du ska spela Beethoven’ liksom, det tog tid att gå ifrån 
det obligatoriska programmet. Däremot lärde jag mig här betydligt mer ackordspel, och 
jag har äldre elever som kompar och sjunger. Och det har jag faktiskt på mina konserter, 
de äldre eleverna speciellt, de som söker musikal i Lund eller Heleneholm. Då kompar de 
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väldigt mycket från olika musikaler. Det är något nytt för mig, att man ska… förmodligen 
händer det just nu i Ryssland också, därför tiden stannar inte. Kan du tänka dig om man 
går tillbaka tjugo år? Det var ingen mp3, mobiltelefoner, datorer och allt. Så här har jag 
väldigt mycket från mina elever […].Till exempel just nu är alla mina äldre elever tokiga 
och vill bara spela den där Riverdown… Så den spelar nästan alla mina elever. Den har 
jag plockat från internet. 

 
Hon berättar att hennes elever, speciellt de äldre, ofta kompar sig själva i form av musikallå-

tar, och hon verkar både positivt inställd och stolt över de nya kunskaperna hon fått tack vare 

sina elever. Under de lektioner jag observerade såg jag dock inget av de mer gehörsgrundade 

bitarna, men det är svårt att få en generell bild bara genom att träffa tre elever. Olga uttrycker 

att hon har tappat mycket av den pedagogik hon hade med sig från Ryssland, nämligen meto-

den hon praktiserade genom det ”bestämda greppet” och det ”obligatoriska programmet”. 

Istället har hon anammat en attityd som passar bättre in i den svenska undervisningen, och 

hon verkar släppa på progression och västerländsk konstmusik till förmån för glädjen hos 

hennes elever och ackordbaserade populärsånger hämtade från internet. En intressant synvin-

kel är att samma utveckling troligen händer parallellt i Ryssland. Hon har alldeles säkert en 

poäng i det även om jag baserat på följande citat från Irina, som fortfarande är verksam i 

Moskva, tror att den ackordsbaserade populärmusiken inte är accepterad på samma sätt där 

och inte har samma status som den har i Sverige: 

 
And then, if we are not speaking about professionally oriented education, in Russia also 
there are plenty of studios with not demanding teaching, with very free modern repertoire 
etc. But on my mind only classical music can be helpful for people who want to develop 
yourself, his concentration ability, creativity or intellect. Otherwise, playing the piano is 
just a waste of time and very soon will be boring. But say again it's only my personal 
point of view. 

 
Irina menar alltså att det finns gott om undervisning utanför den professionellt orienterade,  en 

slags icke krävande undervisning i moderna genrer. Enligt henne krävs dock klassisk musik 

för att utveckla sin koncentrationsförmåga, kreativitet och sitt intellekt. Om man inte får den-

na utmaning är pianospelet, enligt henne, bortkastad tid och kommer så småningom att bli 

tråkigt. En sådan kommentar skulle anses som väldigt kontroversiell i Sverige, men i Ryss-

land är den mer eller mindre accepterad. För mig bygger en sådan kommentar på brist på för-

ståelse för dessa moderna genrer. Det finns enligt min mening modern musik som är lika krä-

vande som klassisk, men på andra sätt. För Irina, är detta emellertid en sanning och en åsikt 

som hon inte behöver dölja av risk att inte bli accepterad. Jag får en uppfattning av att även 

mina andra informanter har startat sin bana med denna inställning, men sedan anpassat sig 

mer och mer mot den svenska attityden som innefattar större acceptans för andra genrer. Vi-
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dare skulle en åsiktsyttring liknande Irinas kunna vara förödande för deras karriär och det tror 

jag de är väl medvetna om. Tolkat utifrån Irinas påstående, skulle det betyda att den klassiska 

musiken för dem kommer i första hand, att den är en utgångspunkt för allt musicerande. Om 

inte den klassiska pianomusiken finns som grund, är pianospelet ”bortkastad tid”, alltså är det 

inte lönt att utveckla sitt pianospel utanför den klassiska musiksfären. Med andra ord; Den 

klassiska musiken är det primära, pianospelet i sig är sekundärt. Glädjen till musiken kan an-

tas komma någonstans efter dessa två grundstenar, längre ner på listan. 
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6. Diskussion 

 

I detta kapitel kommer jag att utifrån min forskningsfråga diskutera mina resultat och anknyta 

till den teori och de metoder som finns beskrivna tidigare i uppsatsen. Forskningsfrågan löd: 

Hur manifesteras den ryska pianometodiken i en svensk musikpedagogisk kontext? 

 

Mina resultat har visat på fyra olika pianopedagogers sätt att se på sin undervisning. Som vän-

tat finns många likheter, men också olikheter mellan deras uppfattningar. Detta resultat är inte 

speciellt överraskande då det handlar om fyra olika individer som trots sitt ursprung i samma 

land har helt olika bakgrunder. 

6.1 Den ryska pianometodiken 

Samtliga mina informanter understryker teknik och klangkontroll som ett nödvändigt verktyg 

i musicerandet, även om de har olika sätt att arbeta med detta. Här gäller väl som inom andra 

metoder att arbetssätten skiftar en hel del från lärare till lärare även om de bygger på samma 

idé. Den ryska metoden utifrån vad jag presenterade i mitt teori-avsnitt verkar till största delen 

stämma överens med mina informanters uppfattningar. Att utgå från tanken, som Irina och 

Sjevtjenko Ehrngren talade om, är den filosofi som mest skiljer sig från de övriga informan-

ternas till synes mer praktisk-metodiska tillvägagångssätt. Denna intellekt-baserade metod 

förespråkade också pianopedagogen Gottfrid Boon, verksam i Stockholm, under 1900-talet i 

Sverige (s. 6). Metoden verkar emellertid i mina informanters fall ha en tydlig förankring i det 

rent konkreta och manuella. Min bild av lärarnas arbete är att de har en klar idé av vad de vill 

lära ut till sina elever och varför detta är viktigt. 

 

En intressant aspekt som Svetlana tar upp är synen på barn och deras musicerande. Hon säger 

att hon upplever att andra pianolärare i Sverige har för låga förväntningar och krav på sina 

elever och jag tror att detta kan stämma till viss del. Enligt Prahl (s. 2) har lärarnas inställning 

till musicerandet och musiken en väldigt stor inverkan på elevernas attityder, vilket i prakti-

ken skulle kunna betyda att barnen rättar sig efter lärarnas krav. För låga krav skulle i så fall 

kunna vara stjälpande för eleven, eftersom denne då inte ges tillfälle att utvecklas till sitt yt-

tersta. En annan sak Svetlana nämner är att ”de barnen som vill utvecklas har roligt ändå”, 

även om det är krävande. I min mening vill alla barn utvecklas, så vilka är i så fall de barn 
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hon syftar på? Kanske kan det vara så, att de barn som inte trivs och har roligt, inte känner att 

de får möjlighet att utvecklas med den metod läraren använder sig av. Kanske kan det till och 

med vara så, att en elev med en otrolig talang för pianospel inte trivs och inte utvecklas på 

grund av att pedagogiken inte passar elevens person. Här har vi som pedagoger ett otroligt 

ansvar att försöka läsa av våra elever och deras behov och sedan anpassa vår undervisning 

efter vår bästa förmåga. Vissa elever behöver kanske ett strukturerat upplägg med mycket 

skriftligt material, medan vissa elever kanske behöver röra sig i takt med musiken, dansa, 

sjunga, för att förstå ett fenomen. Oavsett metod, rysk eller svensk, är det alltid pedagogen 

som har det slutgiltiga ansvaret för undervisningen. 

 

Olga berättar att hon är noggrann med detaljer. Ett resultat av detta, tillsammans med den 

höga nivån på elevernas läxor jämfört med deras ambitionsnivå, är att hon ibland inte hinner 

jobba med sina elever med det musikaliska uttrycket. Är det möjligt att jobba med ett stycke 

utifrån en musikalisk idé och därigenom få bukt med detaljer? Jag tror det. Precis som Irina 

berättade (s. 21) så anser jag det otroligt viktigt att inte särskilja musiken från hantverket. Det-

ta är dock en utmaning för alla pianopedagoger och det torde vara svårt, men nödvändigt, att 

hålla musiken i fokus när man tillsammans med sin tjugonde elev för veckan spelar Blinka 

lilla stjärna. En annan sak Olga pratade om är betydelsen av legato-spel och frasering, detta 

främst utifrån klassiskt repertoarspel. Men det är dock inget som hindrar en lärare från att vara 

lika noggrann med teknik och musikaliska strukturer inom andra genrer som exempelvis jazz 

eller pop.  

6.2 Individanpassad undervisning 

Irina berättade om betydelsen av att individanpassa sin undervisning, vilket självklart är av 

yttersta vikt, men min bild är att detta sker endast inom den klassiska genren. Kan alla elever 

lära sig att uppskatta klassisk musik? Min åsikt i detta är, att om en lärare tillmötesgår sina 

elever och är öppen för deras kunskaper och önskemål, så är det också lättare för eleverna att 

acceptera när läraren väljer material som de inte är vana vid. Kanske är det också därför, som 

Svetlana beskriver både att hon är öppen för annan slags musik, men samtidigt att eleverna 

brukar uppskatta den klassiska musiken som något nytt och annorlunda. Detta leder in på ett 

annat dilemma, nämligen: Hur många genrer och områden är det realistiskt att en pianopeda-

gog ska behärska? Är det viktigaste att pedagogen är öppen för elevens önskemål och kan 

presentera olika stilar på en ”skaplig”, dvs grundläggande, nivå för att sedan lotsa vidare ele-

ven till en annan pedagog när eleven söker fördjupning, eller är det viktigare att läraren arbe-
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tar med sina ”starka” områden och därigenom ger eleven djupare och mer adekvata kunskaper 

från början av dennes utveckling? Kan man gå miste om en talang om en elev hamnar hos en 

mindre ”bevandrad” lärare inom den aktuella genren under den första tiden? Och hur kan 

man, rent konkret i vårt samhälle präglat av ekonomiska kriser, överbrygga dessa svårigheter? 

Om man tittar på kulturskolornas utveckling i Sverige de senaste decennierna, kan det gissas 

att den allmäna åsikten är att det viktigaste är att läraren utgår från eleven och dennes livsbild. 

Men om man alltid utgår från elevens uppfattningar om livet, går man inte då miste om en hel 

del kunskap och erfarenhet hos läraren? Skulle eleven lära sig mer om läraren alltid fick välja 

kunskapsområden och genrer som var bekväma för läraren själv? Och hur motiverar man då 

elever som inte är intresserade av dessa områden? Detta är frågor som jag inte har några svar 

på, men som tål att tänkas över och diskuteras. 

 

Jag upplever hos den ryska pianometodiken en tydlighet i utvecklingsprocessen hos barn och 

ungdomar som jag saknar i svenska nybörjarböcker. Metoden, presenterad i ryskt nybörjarma-

terial och i den svenska pianoboken Pianoresan, som innebär att eleven får börja spela med 

sina starkaste fingrar i ett portatoliknande spel (s. 6) är enligt mig genialisk och hör samman 

med den naturlighet till klaviaturen som de stora pedagogerna såsom Neuhaus (s. 5) föresprå-

kar. Dock tycker jag att det är synd att flera av mina informanter inte verkar använda sig av 

denna metod mer än som ett komplement till den övriga undervisningen. Detta kan bero på att 

svenska visor oftast har blivit arrangerade utifrån ett femfingerläge och det krävs en hel del 

arbete för att arrangera om dessa stycken så att de passar till denna andra metod. 

6.3 Ryskt och svenskt 

De rent konkreta skillnaderna i upplägget mellan Sveriges och Rysslands musikskolor är 

mycket intressant. Att de i Ryssland verkar använda sig av ”hela paket” innehållande längre 

lektioner, kör och musiklära är en lockande lösning. Även om jag i denna studie inte haft möj-

lighet att undersöka exakt vad det är som möjliggör en sådan lösning där men inte här, och 

vad den har för konsekvenser, kan det vara ett ideal att sträva efter. Men för att påverka mu-

sikskolornas förutsättningar gäller det att höja statusen för instrumentspel i hela samhället och 

ge utomstående människor chansen att se varför det är så viktigt med mer tid för eleverna. 

Utan deras förståelse är det svårt att påverka samhällets uppbyggnad. 

 

Sjevtjenko Ehrngren pratade om de svenska barnen som flackande mellan aktiviteter och oin-

tresserade av djupare kunskap. Även Svetlana och Olga upplevde en lättsam och ytlig inställ-
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ning hos eleverna. Kan denna attityd vara en följd av att lärare och föräldrar förväntar sig 

denna? Även här hänvisar jag till Prahls (s. 2) studie om att lärarna projicerar sina uppfatt-

ningar till eleverna. Om lärarna hade visat på en djupare kunskap, hade detta kanske inspirerat 

elever till att hålla fast vid ett instrument. 

6.4 Anpassning 

I Sverige är det inte accepterat att pressa barn på samma sätt som det är i Ryssland, en skill-

nad som samtliga mina informanter har fått anpassa sig till. I detta avseende tror jag att det är 

viktigt för pedagogen att möta eleverna på deras nivå utan att sänka sina förväntningar. En 

elev känner av vilken ”ribba” pedagogen lägger på undervisningen och anpassar sig därefter. 

Därför är det av största vikt att pedagogen har en stor tilltro till sina elever och en bred kun-

skap i hur man vägleder dem mot målet. 

 

Efterhand som mina informanter har arbetat i Sverige har de också fått lära sig vilka ramar de 

förväntas röra sig inom. Mina resultat har också visat att den ryska pianometodiken verkar 

kräva en ambitiös inställning från elever och föräldrar, en grund i västerländsk klassisk pia-

nomusik, samt mycket övnings- och lektionstid för att få ett önskvärt resultat. Om något av 

dessa villkor förändras eller saknas, förlorar också den ryska pianometodiken sin kärna och 

kraft. Rysk pianometodik är helt och hållet knuten till västerländsk klassisk pianomusik. Om 

den, som bäst, förekommer på musikskolor i Sverige i form av enklare menuetter av Mozart 

och liknande finns praktiskt taget ingen rysk pianometodik alls kvar, i varje fall inte hos majo-

riteten av elever som inte övar hemma och har svag förankring i klassisk musik. Undantagsvis 

finns självklart någon enstaka ”begåvad” elev och då kan rysk pianometodik glimma till som 

”en stråle av ljus” i mörkret, men bortsett från undantagen verkar det som att rysk pianometo-

dik blir mer och mer utvattnad ju mer den tvingas anpassa sig till svenska förhållanden. En 

intressant aspekt är Olgas uttalande (s. 29) som pekar på att detta troligtvis gäller i stigande 

grad även i Ryssland. Kanske är det så att den ryska metodiken hotas av samhällsutveckling-

en, inte bara i Sverige, utan också i resten av världen. 

 

Jag skulle trots detta vilja påstå att svenska pianopedagoger har mycket att inspireras av hos 

den ryska pianopedagogiken. Man skulle kunna använda sig av den mångåriga kompetensen 

och utvecklingen av instrumentspelet, också i andra stilar än klassisk musik. Om man applice-

rade den ryska tydligheten, noggrannheten, uttrycksfullheten, och totala kontrollen i en svensk 

kontext tror jag en lyckad kombination skulle uppstå. En viktig aspekt av den ryska pianome-
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todiken att inspireras av är enligt mig framför allt det ambitiösa synsättet på en elevs utveck-

ling, däribland vikten av att musicera tillsammans med att tydligt främja ett naturligt förhåll-

ningssätt till klaviaturen och därigenom lägga en bra grund inför framtiden. 

6.5 Metodreflektion och vidare forskning 

Eftersom mina resultat till största del grundas på endast tre intervjuer påstår jag inte att denna 

studie ger en helhetsbild av populationen av samtliga pianopedagoger i Sverige med ryskt 

ursprung. Jag inser också att mina observationer inte har räckt till för att ge en tillräckligt bred 

kunskap om pedagogernas verkliga arbete, utan att jag tillsammans med läsarna för det mesta 

tvingas att ta pedagogernas ord som sanning. Helst hade jag velat följa samtliga informanter 

under flera veckors tid, för att få en realistisk chans att skapa mig en rimlig uppfattning om 

den verkliga vardagen. Trots detta anser jag att man med hjälp av mitt teorikapitel kan se 

mönster i informanternas berättelser och det är just dessa mönster som jag anser utgör stom-

men i min studie.  

 

När det gäller valet av datainsamlingsteknik är jag nöjd med valet av intervju och observation. 

Att kräva ytterligare engagemang från mina informanter tror jag hade lett till att de hade dra-

git sig ur undersökningen. En svårighet med en sådan här undersökning är att stimulera in-

formanterna till den grad att de känner glädje inför att ställa upp och dessutom är bekväma 

och ärliga i samtalen med forskaren. Detta anser jag att jag i egenskap av forskare har lyckats 

med och jag hoppas att mina informanter känner att de har bidragit med viktig kunskap. 

 

Eftersom min studie har varit väldigt begränsad skulle jag gärna se en större undersökning 

bland svenska pianopedagoger om hur de ser på den ryska skolan och vilka eventuella influ-

enser den gett dem. Intressant skulle även vara att genomföra en studie av den ryska pianome-

todiken på rysk mark, alltså i en rysk kontext, och jämföra dessa resultat med hur den ryska 

metodiken manifesteras i Sverige. En annan idé är att titta på samband mellan ryska pianope-

dagoger och pedagoger inom andra områden, till exempel inom andra instrumentgrupper eller 

inom sportens värld. 
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