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Sammanfattning		
	
Självständigt	arbete	inom	musiklärarprogrammet	inriktning	gymnasium	
Titel:	Tekniskt	sett	–	En	självstudie	av	teknikövning	på	elgitarr	
Författare:	Martin	Andréasson	
Termin	och	år:	VT	2017	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
Examinator:	Ann-Sofie	Paulander	
	
Syftet	med	arbetet	är	att	studera	min	egen	läroprocess	och	hur	mitt	spel	påverkas	då	jag	
fokuserar	på	teknikövningar	för	elgitarr.	Med	hjälp	av	videofilmning	dokumenterade	jag	
ett	övningspass	i	veckan	under	den	bestämda	övningsperioden.	Jag	förde	även	loggbok	
som	komplement	för	att	dokumentera	vad	som	hände	under	läroprocessen.	Ett	design-
teoretiskt	perspektiv	låg	till	grund	för	studien.	I	resultatet	beskrivs	hur	jag	designade	
min	övning	samt	vilka	konsekvenser	detta	hade	för	mitt	spel.	Användandet	av	många	
olika	teckenskapande	resurser	visade	sig	ge	positiva	resultat.	Med	tiden	utvecklade	jag	
struktur	och	noggrannhet	kring	min	övning.	I	diskussionsdelen	diskuteras	hur	min	or-
kestrering	av	olika	resurser	skapade	möjligheter	till	instrumentaltekniskt	övande	och	
hur	denna	orkestrering	förändrades	med	tiden.	Jag	diskuterar	också	betydelsen	av	att	
starta	all	övning	i	ett	behagligt	tempo	samt	vikten	av	struktur	och	noggrannhet	vid	öv-
ning.	
	
Nyckelord:	elgitarr,	teknik,	övning,	lärandeprocess,	designteori,	videoobservation	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 3	

Abstract		
Degree	Project	in	Music	Teacher	Education	Programme	
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Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
Examiner:	Ann-Sofie	Paulander	
	
The	purpose	of	this	study	is	to	examine	my	own	learning	process	and	how	my	playing	is	
affected	when	practicing	guitar	technique.	I	documented	one	practice	session	every	
week	during	the	appointed	practice	period,	using	the	help	of	video	documentation.	I	also	
used	a	logbook	as	a	compliment	to	document	what	happened	during	the	learning	pro-
cess.	A	design	theoretical	perspective	was	used	as	a	basis	for	the	study.	In	the	result	sec-
tion,	I	describe	how	I	designed	my	practicing	and	what	consequences	this	had	for	my	
playing.	The	use	of	many	different	types	of	resources	for	learning	turned	out	to	provide	
positive	results.	Over	time	I	developed	structure	and	accuracy	in	my	practice.	In	the	last	
section	I	discuss	how	my	orchestration	of	resources	created	opportunities	to	practice	
guitar	technique,	and	how	this	orchestration	changed	over	time.	I	also	discuss	the	im-
portance	to	begin	all	practice	in	a	pleasant	tempo	as	well	as	the	importance	to	practice	
with	structure	and	accuracy.	
	
Keywords:	electric	guitar,	technique,	practice,	learning	process,	design	theory,	video	
observation	
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Förord		
Jag	vill	tacka	min	handledare	Ragnhild	Sandberg	Jurström	som	under	arbetets	gång	bi-
dragit	med	värdefullt	stöd	och	noggrann	korrekturläsning.	Tack!	
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1	Inledning	
I	detta	kapitel	presenteras	de	funderingar	kring	teknikövning	på	elgitarr	som	ligger	till	
grund	för	föreliggande	uppsats	samt	arbetets	syfte	och	frågeställningar.	

1.1	Inledande	text	
Gitarrister	kan	stöta	på	flera	olika	speltekniker	beroende	på	vilka	genrer	det	rör	sig	om.	
I	en	viss	genre	blir	vissa	tekniker	mer	relevanta	än	andra,	och	gitarren	kan	även	ha	olika	
roller	i	olika	stilar	och	ensembler.	Inte	minst	är	en	viktig	faktor	om	gitarristen	spelar	
akustisk-	eller	elgitarr	samt	om	olika	effekter	är	inblandade	för	att	ge	gitarren	olika	ka-
raktärer.	Då	behöver	instrumentet	hanteras	på	olika	sätt	för	att	göras	rättvisa.	Många	av	
de	gitarrister	jag	träffat	under	min	musikaliska	bana	värdesätter	ofta	just	specifika	tek-
niska	färdigheter	hos	sina	gitarridoler.		
	
Mitt	intresse	för	detta	område	bottnar	delvis	i	det	faktum	att	jag	själv	tidigare	aldrig	har	
lagt	någon	större	betoning	på	specifikt	teknikövningar.	Det	har	heller	aldrig	varit	ett	mål	
för	mig	att	till	exempel	spela	snabbast,	vilket	av	många	elgitarrister	både	ses	som	önsk-
värt	och	som	ett	tecken	på	god	teknik.	Det	finns	annat	som	spelat	större	roll	för	mig	
inom	musiken,	såsom	personligt	uttryck	och	kreativitet.	Jag	har	alltid	spelat	i	många	
olika	genrer	och	de	olika	låtarna	jag	då	har	stött	på	har	således	”blivit”	teknikövningar	
för	mig.	Jag	har	helt	enkelt	tvingat	mina	händer	att	så	småningom	kunna	spela	låtarna.	
De	senaste	åren	har	dock	improvisationsbaserad	musik	tagit	alltmer	plats	och	det	har	då	
hänt	att	jag	ibland	fått	impulser	att	vilja	spela	saker	som	min	bristfälliga	teknik	inte	har	
räckt	till	för. Jag	kan	inte	heller	bortse	från	det	faktum	att	god	teknik	är	en	viktig	faktor	
för	att	kunna	uttrycka	vissa	saker	och	känna	sig	mer	fri	med	instrumentet.	Viktigt	är	
även	att	komma	ihåg	att	ju	mer	uppmärksam	och	medveten	jag	är	om	mitt	eget	spel,	
desto	mer	gynnar	det,	enligt	min	mening,	också	min	kommande	lärarroll. 
 
Jag	har	således	blivit	nyfiken	på	hur	mitt	gitarrspel	skulle	förändras	om	jag	under	en	
längre	period	fokuserar	på	specifikt	utvalda	teknikövningar	som	känns	relevanta	för	
mig.	Överlag	är	självobservation	av	mitt	eget	spel	ganska	nytt	för	mig.	Vilka	hjälpmedel	
kommer	jag	behöva,	och	hur	använder	jag	dem	på	bästa	sätt?	Då	jag	som	tidigare	nämnts	
aldrig	haft	någon	riktig	strategi	för	detta	övningsområde	tidigare	är	det	extra	intressant	
för	mig	att	titta	på	hur	jag	går	till	väga	för	att	öva	teknik.	

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Arbetet	kommer	att	behandla	instrumentaltekniska	färdigheter	på	gitarr.	Trots	att	jag	
rört	mig	bland	flera	olika	genrer	och	mött	flera	olika	tekniker	har	jag	aldrig	haft	något	
organiserat	tillvägagångssätt	för	att	öva	detta.	Det	jag	vill	undersöka	är	hur	jag	arbetar	
med	teknikövningar	under	den	valda	övningsperioden	och	hur	detta	påverkar	mitt	spel.	
Min	förhoppning	är	att	studien	kommer	att	resultera	i	ett	ökat	instrumentaltekniskt	
kunnande	för	egen	del,	och	att	den	ger	både	instrumentala	och	pedagogiska	insikter	som	
är	värdefulla	för	en	kommande	lärarroll.	Syftet	med	arbetet	är	att	studera	min	egen	lä-
roprocess	och	hur	mitt	spel	påverkas	då	jag	fokuserar	på	teknikövningar	för	elgitarr.	
Studien	tar	avstamp	i	följande	forskningsfrågor:		
	

- Hur	designar	jag	min	lärandeprocess	vid	övandet	av	gitarrteknik?	
- Vad	händer	med	min	spelteknik	efter	tio	veckors	övande	med	fokus	på	teknik-

övningar?	
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	relevant	litteratur	och	forskning	för	det	valda	ämnesområdet	
samt	det	teoretiska	perspektiv	som	ligger	till	grund	för	detta	arbete.		

2.1	Områdesorientering	
I	detta	avsnitt	presenteras	litteratur	som	jag	funnit	relevant	för	mitt	ämnesområde.	Lit-
teraturen	presenterar	exempelvis	olika	koncept	och	idéer	till	övningar	för	den	som	vill	
utveckla	sin	teknik.	Vidare	presenteras	tankar	kring	vad	god	teknik	kan	innebära,	mer	
än	att	kunna	spela	snabbt	och	precist.	Jag	undersöker	i	denna	studie	hur	mitt	spel	på-
verkas	av	att	öva	teknik	och	det	innefattar	då	mer	än	exempelvis	hur	snabbt	jag	spelar.	
 
I	boken	The	Frank	Gambale	Technique	Book	1	beskriver	Gambale	(1989)	olika	system	för	
hur	gitarrister	kan	öva	och	utveckla	sin	solo-och	improvisationsteknik	samt	överlag	öva	
sådant	de	inte	redan	kan.	Han	menar	bland	annat	att	ett	sätt	att	göra	detta	är	att	an-
vända	ett	”modernare”	tonspråk	i	improvisationerna	och	därmed	låta	ett	modernare	
tonspråk	ligga	till	grund	för	teknikövningar.	Gambale	beskriver	hur	det	dels	skulle	
kunna	åstadkommas	genom	att	spela	oväntade	arpeggion	över	en	ackordföljd,	men	han	
hänvisar	även	ofta	till	olika	modus	inom	melodisk	moll.		
	
Goodrick	(1987)	ger	i	boken	The	Advancing	Guitarist	uttryck	för	sina	tankar	om	teknik	
på	följande	sätt:	
	

Usually,	when	we	think	of	guitarist	as	having	”great	technique”,	what	we	
mean	is;	how	clean	(precise)	they	play.	But	technique	really	involves	
much	more	than	that.	It	also	involves	how	slow;	how	sloppy;	and	everything		
else	in	between	all	of	these	extremes.	Technique	is	touch.	It’s	also	movement.		
It’s	the	point	where	what’s	inside	you	(intention,	thought,	feeling,	etc.)	meets		
the	instrument	and	is	transformed	into	what’s	outside	you	(sound,	music).	
(Goodrick	1987,	s.	105)		

	
Goodrick	(1987)	menar	alltså	att	god	teknik	innefattar	allt	vi	medvetet	utför	på	instru-
mentet,	så	länge	det	utförs	medvetet	enligt	våra	intentioner.	Han	framhäver	vikten	av	att	
kunna	gå	från	snabbt	till	långsamt,	precist	till	slarvigt	och	så	vidare,	beroende	på	vad	
som	gör	sig	bäst	till	musiken.	Goodrick	beskriver	även	ett	koncept	som	går	ut	på	att	öva	
mer	horisontellt	på	gitarren	för	att	bryta	sig	ur	de	visuella	boxsystem	som	ofta	uppstår	
vid	skalövningar	på	gitarren.	Detta	kan	uppnås	genom	att	öva	på	att	spela	melodier	och	
skalor	på	bara	en	sträng,	och	så	småningom	utöka	till	två	strängar	och	så	vidare.	Genom	
att	endast	röra	sig	upp	och	ner	på	en	sträng	uppstår	en	visuell	bild	av	gitarrhalsen	som	
påminner	mer	om	ett	piano,	och	det	blir	då	även	tydligare	om	till	exempel	en	melodi	går	
upp	eller	ner	i	tonläge.			
	
I	boken	Spelrum	av	Schenck	(2000)	skrivs	det	om	övning	ur	en	mer	generell	princip	kal-
lad	”stigen	i	snön”.	Här	liknas	övning	med	att	trampa	upp	en	stig	i	snön.	Övningen	måste	
upprepas	flera	gånger	för	att	stigen	ska	bli	tydligare,	och	då	blir	det	även	lättare	att	gå	
den	igen.	Vid	upprepning	övas	alla	rörelser	och	mönster	in,	vare	sig	de	är	medvetna	och	
önskade	eller	inte.	Således	lyfts	vikten	fram	av	att	öva	på	”rätt	sätt”	redan	från	början	så	
att	inte	misstag	övas	in	och	automatiseras.	Att	trampa	upp	stigen	på	fel	ställe	och	sedan	
behöva	skotta	igen	den	innebär	extra	besvär.	Då	gäller	det	att	medvetet	gå	in	för	att	
skapa	en	ny	önskad	stig.	Kontinuiteten	i	övning	är	viktig;	efter	ett	tag	hinner	det	falla	lite	
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nysnö	på	den	upptrampade	stigen.	Med	förnyade	resurser	kan	då	musikern	befästa	sti-
gen	igen	genom	att	trampa	upp	den	med	åtminstone	lika	hög	kvalitet	som	förra	gången.		
Schenck	beskriver	även	hur	överkompensation	av	det	som	ska	övas	kan	lämna	extra	
djupa	spår	i	snön.	Genom	att	exempelvis	öva	något	tekniskt	svårt	i	ett	snabbare	tempo	
än	nödvändigt	med	god	kvalitet	kommer	det	bli	lättare	att	sedan	gå	tillbaka	till	original-
tempot.	Schenck	lyfter	även	fram	att viss	teknik	är	nödvändig	för	själva	uttrycket.	
	
I	Rogers	(2016)	videor	Adam	Rogers	–	Technical	Studies	1	&	2	illustreras	flera	konkreta	
övningar	som	rör	plektrumteknik,	uppvärmning,	arpeggion	med	mera.	Likt	Gambale	
(1989)	menar	han	att	ett	modernare	tonspråk	bör	ligga	till	grund	för	teknikövningar	för	
att	uppnå	ett	modernare,	mer	sofistikerat	sound	i	improvisationerna.	Rogers	(2016)	
visar	till	exempel	i	en	arpeggioövning	hur	gitarrister	kan	bryta	sig	ur	treklangsmönster	
som	bara	sträcker	sig	över	tre	strängar	genom	att	istället	spela	över	alla	sex	strängar	och	
använda	gitarrens	fulla	register	genom	att	spela	arpeggion	med	mer	”färgningstoner”1.	
Som	första	exempel	använder	han	ett	femklangsarpeggio	där	både	sexten	och	nonan	är	
med,	vilket	är	en	vanlig	färg	inom	modernare	improvisationsmusik.		

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
I	följande	avsnitt	presenteras	forskningsstudier	som	jag	funnit	relevanta	för	mitt	äm-
nesområde.	Föreliggande	studie	sträcker	sig	över	en	längre	övningsperiod	och	därför	
har	jag	valt	forskning	som	bland	annat	beskriver	viktiga	variabler	och	parametrar	för	
övningsprogression	och	strategier	för	att	utveckla	snabbhet	på	instrumentet.	Då	jag	un-
dersöker	hur	mitt	spel	förändrats	efter	den	bestämda	perioden	kan	jag	diskutera	resul-
tatet	utifrån	dessa	tankar	om	effektiv	övning.	
	
Sundkvist	(2004)	har	i	sin	kandidatuppsats	undersökt	vad	hans	egenutformade	öv-
ningshäfte	Gitarrteknik	får	för	respons	från	lärare	och	elever.	Fyra	skolor	tog	del	i	utvär-
deringen	genom	intervjuer	och	enkäter:	en	kulturskola,	ett	gymnasium	med	estetiskt	
program,	en	folkhögskola	samt	en	musikhögskola.	I	resultatet	framkommer	att	majorite-
ten	av	de	som	deltog	i	studien	fann	övningarna	användbara	och	att	teknikövning	för	
många	är	viktigt	i	det	skede	då	tekniken	möter	musiken.	Sundkvist	belyser	att	det	är	när	
tekniken	används	i	ett	musikaliskt	sammanhang	där	musikern	även	har	en	vision	kring	
uttrycket	som	den	kommer	till	sin	fulla	rätt	och	blir	en	tillgång.	I	resultatet	framkommer	
också	att	flera	av	lärarna	som	deltog	i	studien	menar	att	ett	sätt	att	få	eleverna,	eller	vil-
ken	musiker	som	helst,	att	närma	sig	detta	och	även	bli	mer	motiverade	till	att	öva	tek-
nik	skulle	vara	att	spela	etyder	som	förutom	syftet	att	öva	upp	tekniska	moment	även	
bjuder	in	till	musikalisk	gestaltning.	
	
Wibergs	(2012)	examensarbete	om	strategier	och	förhållningssätt	för	att	förebilda	gi-
tarrteknik	bygger	på	intervjuer	av	fyra	olika	verksamma	gitarrlärare	på	olika	musikeste-
tiska	program.	Undersökningen	fokuserar	specifikt	på	elgitarrundervisningen	och	vilka	
strategier	och	förhållningssätt	lärare	i	ämnet	använder	sig	av	när	de	lär	ut	tekniska	
aspekter	av	gitarrspel.	I	resultatet	framkommer	att	gitarrlärare	behöver	flera	olika	stra-
tegier	och	sätt	att	utveckla	och	förebilda	teknik	för	att	möta	elevernas	olika	behov	och	
det	stora	utbudet	av	genrer	som	finns	samt	de	genrespecifika	tekniker	som	medföljer	
detta.	Gemensamt	för	lärarna	i	studien	är	att	de	vill	erbjuda	eleverna	olika	speltekniska	

                                                
1 Med ”färgningstoner” menar Rogers (2016) de toner utanför treklangsackorden som kan användas för att bygga 
exempelvis fyrklanger och femklanger. Dessa toner skulle kunna vara sexten eller septiman, med mera. 
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lösningar	på	samma	problem	för	att	inte	peka	ut	bara	ett	sätt	som	”rätt”	och	de	andra	
som	”fel”.	De	har	lite	olika	tillvägagångssätt	när	de	ska	förebilda	i	genrer	som	för	dem	
känns	ovana,	men	de	värnar	alla	om	den	konstnärliga	aspekten	i	ämnet.	De	uttrycker	att	
det	kan	kännas	svårt	att	peta	på	teknik	i	ett	konstnärligt	ämne,	men	att	de	ändå	vill	er-
bjuda	det	som	ett	hjälpmedel	för	elever	att	bredda	sitt	uttryck.	Wiberg	menar	själv	i	sin	
diskussion	att	det	i	konstnärliga	ämnen	är	svårt	att	ge	några	sanningar	om	hur	något	bör	
utföras	då	det	beror	helt	på	vad	individen	ifråga	vill	uttrycka	genom	musiken.	
	
Två	viktiga	variabler	som	både	utövare	och	forskare	är	överens	om	påverkar	övnings-
progressionen	lyfts	fram	av	Jørgensen	och	Hallam	(2011),	nämligen	kvalitet	och	kvanti-
tet.	Den	stora	svårigheten	med	denna	typ	av	forskning	är,	enligt	Jørgensen	och	Hallam,	
att	med	säkerhet	veta	hur	mycket	utövaren	faktiskt	övat	under	en	viss	period.	Trots	
detta	har	några	tydliga	tendenser	visat	sig,	bland	annat	att	de	flesta	musiker	som	når	en	
hög	nivå	av	expertis	börjar	spela	i	tidig	ålder.	Ytterligare	en	tendens	är	att	övningstiden	
ökar	i	takt	med	ålder	och	utvecklingen	av	musikaliska	färdigheter.	De	som	så	små-
ningom	når	professionell	nivå	ökar	sin	övningstid	betydligt	mer	än	musiker	på	amatör-
nivå,	menar	Jørgensen	och	Hallam.	Dock	har	det	visat	sig	att	varaktigheten	av	regelbun-
det	övande	paradoxalt	nog	minskar	något	när	musiker	nått	professionell	nivå,	mycket	på	
grund	av	pressen	från	repetitioner	och	konserter.	Jørgensen	och	Hallam	beskriver	också	
tre	olika	strategier	som	observerats	för	att	utveckla	snabbhet	på	instrumentet.	Nybör-
jarna	övade	oftast	i	samma	tempo	under	hela	övningssessionen,	de	som	spelat	längre	
och	hade	mer	erfarenhet	ökade	tempot	gradvis	tills	de	nådde	en	gräns	för	sin	förmåga,	
och	de	mest	kunniga	musikerna	ökade	tempot	gradvis	för	varje	övningssession.	Många	
musiker	har	dessutom	bäst	koncentrationsförmåga	under	övningssessionerna	på	mor-
gonen	och	förmiddagen,	men	detta	är	ytterst	individuellt,	menar	Jørgensen	och	Hallam.	
	
Vad	gäller	individuella	övningsstrategier	beskriver	Jørgensen	(2004)	effektiv	övning	
som	de	tillfällen	då	eleven	tar	sig	an	en	slags	vikarierande	roll	för	läraren,	och	att	öv-
ningssessionerna	då	bör	innehålla	tre	självlärande	faser:	planering	och	förberedelse	in-
för	övning,	verkställande	av	övning	samt	observation	och	utvärdering	av	övning.	Under-
sökningar	har	visat	att	musiker	oftast	börjar	övningssessioner	med	tekniska	övningar.	
Angående	uppvärmningsövningar	och	övriga	teknikövningar	och	etyder	menar	Jørgen-
sen	att	det	är	viktigt	att	fråga	sig	själv	varför	en	viss	övning	är	nödvändig	för	just	den	
sessionen,	om	det	finns	andra	övningar	som	passar	bättre	just	då	samt	om	det	ska	tjäna	
långsiktiga	eller	kortsiktiga	behov.	Om	övningarna	är	till	för	att	bemästra	svåra	partier	i	
ett	stycke	bör	övningarna	alltså	väljas	omsorgsfullt	och	vara	väl	fokuserade	så	att	övan-
det	och	utförandet	med	stycket	blir	så	lika	som	möjligt.	Parry	(2004)	beskriver	de	fy-
siska	kraven	musicerande	ställer	på	kroppen	både	generellt	och	ur	olika	instruments	
perspektiv.	Specifikt	för	gitarrister	är	att	de	ofta	kan	få	smärtor	i	fingrar,	händer	och	
vrister	vilket	bland	annat	beror	på	dålig	hållning	samt	spända	axlar	och	nacke.	Det	är	
viktigt	att	under	övningssessionen	röra	på	sig	och	stretcha	ibland,	inte	minst	för	klas-
siska	gitarrister	som	spelar	med	fotpall	där	kroppen	alltid	kommer	att	vara	något	vriden	
åt	ena	hållet.	För	elgitarrister	som	står	upp	och	spelar	med	axelband	är	det	extra	viktigt	
att	vara	vaksam	på	sin	hållning	samt	bygga	stadiga	muskler	i	axlarna	och	nacken,	menar	
Parry.	De	vanligaste	smärtpunkterna	för	dessa	gitarrister	är	vrister	och	underarmen	
samt	nacke	och	rygg.		
 
I	Graabræk	Nielsens	(2008)	studie	om	övning	undersöks	musikstudenters	prestations-
mål,	övningsstrategier	och	instrumentala	utföranden.	I	studien	deltog	130	förstaårsstu-
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denter	med	blandade	inriktningar	från	sex	olika	norska	musikhögsko-
lor/konservatorier.	Studenterna	besvarade	ett	frågeformulär	som	var	indelat	i	två	hu-
vuddelar.	Den	första	delen	behandlade	de	olika	prestationsmål	studenterna	skulle	
kunna	tänkas	ha,	om	de	till	exempel	övar	för	att	de	brinner	för	att	ta	sig	an	nya	musika-
liska	utmaningar	och	vill	lära	sig	behärska	ett	hantverk	så	gott	de	kan	(hantverksmål),	
om	de	gör	det	för	att	de	vill	visa	att	de	är	bättre	än	andra	studenter	(begåvningsmål),	
eller	om	de	slutligen	gör	det	för	att	de	inte	vill	visa	sig	sämre	än	andra	studenter	(dug-
lighetsmål).	Den	andra	delen	av	formuläret	handlade	om	deras	övningsstrategier.	Där	
besvarade	de	frågor	som	rör	exempelvis	hur	mycket	de	organiserar	och	repeterar	svåra	
delar	i	musik,	hur	mycket	de	planerar	sina	övningspass,	hur	väl	de	följer	övningssche-
man	med	mera.	I	resultatet	framkommer	att	studenterna	generellt	sett	mest	hade	mål	
som	skulle	kunna	kategoriseras	som	hantverksmål	och	det	var	även	dessa	studenter	
som	strukturerade	och	planerade	sin	övning	och	sina	strategier	noggrant	då	de	hade	ett	
eget	driv	att	bli	så	bra	de	kunde.	Graabræk	Nielsen	lyfter	fram	att	även	tidigare	forsk-
ning	visat	att	det	finns	mest	positiva	aspekter	med	att	ha	hantverksmål	som	fokuserar	
på	självförbättring	och	den	egna	utvecklingen	framför	jämförelse	med	andra,	då	hant-
verksmål	ofta	brukar	resultera	i	mer	uthållighet	och	acceptans	av	motgångar	samt	dju-
pare	förståelse	för	att	ansträngning	och	risktagande	är	viktiga	element	för	att	nå	fram-
gång.	Dock	visar	hennes	studie	att	prestationsmålen	inte	nödvändigtvis	måste	vara	helt	
avgörande	för	det	slutliga	instrumentala	utförandet,	i	synnerhet	inte	om	det	betygsätts.	
På	en	musikhögskola	med	tävlingsinriktad	miljö	där	prestationen	dessutom	blir	betyg-
satt	varje	termin	har	det	visat	sig	att	musikstuderande	med	olika	typer	av	mål	ändå	kan	
nå	samma	betyg.	Det	säger	dock	inte	så	mycket	om	hur	långt	var	och	en	har	kommit	i	sin	
musikaliska	utveckling,	och	det	är	svårt	att	dra	några	vidare	slutsatser	ifrån	den	relativt	
smala	forskning	som	gjorts	kring	detta,	menar	Graabræk	Nielsen.	

2.3	Teoretiskt	perspektiv	
I	denna	studie	har	jag	valt	att	utgå	från	ett	designteoretiskt	perspektiv,	då	detta	möjlig-
gör	en	analys	av	hur	jag	designar	min	lärandeprocess	med	hjälp	av	olika	teckenskapande	
resurser.	Enligt	Selander	och	Kress	(2010)	synliggörs	lärande	av	hur	olika	aspekter	re-
presenteras	med	hjälp	av	teckenskapande	resurser.	Genom	att	studera	hur	jag	använder	
olika	resurser	kan	jag	få	en	inblick	i	hur	jag	tillägnar	mig	kunskap	i	mitt	instrumental-
tekniska	lärande	samt	hur	jag	uttrycker	detta.	

2.3.1	Tecken,	lärande	och	multimodalitet	
Det	designteoretiska	perspektivet	bygger	på	det	socialsemiotiska	där	olika	tecken	och	
teckensystem	är	den	sammanbindande	länken	mellan	individen	och	kulturen.	Lärande	
kan	då	enligt	Rostvall	och	Selander	(2010)	ses	som	en	ökad	förmåga	att	använda	sig	av	
de	teckensystem	och	medier	som	finns	tillgängliga	för	att	engagera	sig	på	ett	menings-
fullt	sätt	i	omvärlden.	Dessa	tecken	kan	vara	såväl	språkliga	och	materiella	som	kropps-
liga,	exempelvis	tal,	text,	gester,	teckningar	och	musik.	Dessa	betyder	dock	inte	något	i	
sig,	utan	de	får	sin	betydelse	av	de	sociala	sammanhang	de	skapats	och	används	i.	Värl-
den	blir	meningsfull	då	vi	tilldelar	något	en	mening,	menar	Selander	och	Kress	(2010).	
Teckensystemen	verkar	alltså	som	semiotiska	resurser,	och	olika	former	av	budskap	och	
mening	kan	bäras	fram	av	olika	resurser.	I	klassrummet	kan	till	exempel	lärarens	tal,	
gester	eller	medhavda	bilder	användas	som	olika	tecken.	Läraren	kan	genom	sin	orkest-
rering	av	tecken	rikta	elevernas	uppmärksamhet	mot	det	läraren	anser	som	mest	me-
ningsfullt	i	undervisningen.	Inte	minst	musikundervisningen	kan	beskrivas	som	kom-
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munikation	fylld	av	flera	olika	tecken	såsom	tal,	musik,	noter,	gester	med	mera,	menar	
Kempe	och	West,	2010.	
	
Vår	kommunikation,	och	därmed	även	alla	lärandesituationer,	innehåller	flera	olika	
teckensystem	som	verkar	parallellt	för	att	kommunicera	olika	typer	av	mening	och	bud-
skap,	enligt	Rostvall	och	Selander	(2010).	Kommunikation	och	lärande	kan	alltså	stude-
ras	som	multimodala.	De	olika	budskapen	som	förmedlas	genom	multimodalitet	kan	
antingen	stödja	eller	motsäga	varandra.	Ett	budskap	som	förmedlats	genom	ord	och	text	
kan	till	exempel	förstärkas	med	gester	och	bilder.	Selander	och	Kress	(2010)	menar	att	
det	skrivna	språket	och	det	tryckta	ordet	har	fått	en	särställning	bland	de	många	tecken-
system	människor	använder.	De	framhåller	dock	vikten	av	att	ta	andra	teckenvärldar	
och	medier	på	allvar	då	kommunikationen	är	uppbyggd	av	mer	än	bara	språk	och	text.	
Människan	har	under	historiens	gång	varierat	användandet	av	teckenskapande	aktivite-
ter.	Till	exempel	har	det	verbala	språket	länge	och	ofta	kompletterats	med	olika	gester	
och	bildillustrationer,	och	med	den	nya	tekniken	går	det	även	att	använda	inspelade	fil-
mer	och	musik	för	att	förstärka	det	som	ska	förmedlas.		
	
2.3.2	Didaktisk	design	
Enligt	Selander	och	Kress	(2010)	har	designbegreppet	traditionellt	sett	handlat	om	att	
”forma	idéer,	begrepp	och	mönster	för	att	skapa	en	ny	produkt”	(s.	20).	Didaktisk	design	
kan	dock	förstås	som	en	mer	allmängiltig	process	för	hur	sociala	processer	och	förut-
sättningar	för	lärande	skapas	samt	hur	människor	återskapar	och	re-designar	informat-
ion	i	egna	meningsskapande	processer.	Enligt	designteorin	sker	inte	detta	bara	i	skol-
miljö.	Didaktisk	design	kan	ses	som	ett	sätt	att	förstå	pågående	lärprocesser	som	sker	i	
många	olika	sammanhang,	vare	sig	det	sker	i	skolan	eller	på	fritiden,	medvetet	eller	
omedvetet.	Utifrån	det	här	perspektivet	kan	då	läraren	också	ses	som	en	designer	av	sin	
undervisning	genom	sin	planering	och	sitt	sätt	att	arrangera	lektionerna	med	hjälp	av	
olika	teckenvärldar.	Mottagaren	av	lärarens	design,	det	vill	säga	eleven,	är	både	motta-
gare,	sökande	och	skapare.	Eleven	designar	alltså	även	sitt	eget	lärande	genom	att	till	
exempel	välja	och	välja	bort	information	som	denne	möter	och	sedan	använder	till	sitt	
eget	meningsskapande.	Begreppet	design	kan	även	beskrivas	utifrån	ett	maktperspektiv.	
Designerns	syfte	kan	då	vara	att	designa	något	för	andra	för	att	bibehålla	kontroll	och	
makt,	menar	Selander	och	Kress.	

2.3.3	Representation	och	transformation	
Enligt	Selander	och	Kress	(2010)	kan	en	representation	ses	som	ett	uttryck	för	hur	en	
eller	flera	individer	uppfattar	sin	omgivning	och	världen.	En	representation	består	av	
tecken	formade	i	bestämd	ordning	i	en	viss	situation.	Den	används	för	att	gestalta	sin	
förståelse	där	vissa	aspekter	blir	mer	centrala	än	andra	beroende	på	vilka	framträdande	
drag	varje	individ	uppmärksammar,	och	kan	därför	inte	ses	som	en	sann	återspegling	av	
hur	något	är	och	fungerar.	Representationer	skildrar	i	en	lärandesituation	kunskapsin-
nehåll	men	även	synsätt,	känslor	och	så	vidare	då	en	lärare	själv	kan	välja	tecken	utifrån	
personligt	intresse	och	även	utifrån	de	resurser	som	finns	tillgängliga	för	det	sociala	
sammanhanget,	vilka	innebörder	de	har	med	mera.	Kempe	och	West	(2010)	lyfter	fram	
vikten	av	lärarens	val	av	resurser	och	representationer	när	denne	designar	sin	under-
visning,	då	detta	får	direkta	följder	för	elevens	lärande	och	meningsskapande.	Beroende	
på	lärarens	val	erbjuds	vissa	möjligheter	till	meningsskapande	medan	andra	utesluts.	
Eleven	i	sin	tur	transformerar	lärarens	tecken	för	att	skapa	egen	mening.	I	transformat-
ionsprocessen	bearbetar	och	omgestaltar	eleven	informationen	och	re-designar	den	till	
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egen	kunskap,	menar	Selander	och	Kress	(2010).	I	musikundervisning	kan	det	röra	sig	
om	en	lärare	som	illustrerar	ett	stycke	för	en	elev	som	sedan	re-designar	en	egen	me-
ning	genom	att	testa	att	spela	på	sitt	eget	instrument.	Därmed	skapas	nya	representat-
ioner	genom	att	utgå	ifrån	redan	befintliga	representationer	och	tecken.	Genom	att	stu-
dera	skillnader	mellan	representationer	vid	olika	tidpunkter	går	det	att	synliggöra	teck-
en	på	lärande	samt	hur	någon	förstår	sin	omvärld	och	uttrycker	det	i	ett	visst	samman-
hang,	menar	Selander	och	Kress.	
	
Med	ett	designteoretiskt	perspektiv	som	grund	för	min	studie	kan	jag	studera	vilka	olika	
meningsskapande	tecken	jag	använder	när	jag	designar	min	egen	läroprocess	samt	hur	
de	används.	Enligt	Kempe	och	West	(2010)	kan	både	noter	och	gitarrtabulatur	ses	som	
teckensystem	där	noterna	innehåller	information	om	tonhöjd,	rytm	med	mera,	medan	
tabulaturen	kan	visa	var	fingrarna	ska	placeras.	Dessa	utgör	i	sig	även	representationer	
som	kan	transformeras	för	att	skapa	egen	mening	och	nya	representationer.	Metrono-
men	utgör	ännu	ett	exempel	på	ett	teckenbärande	hjälpmedel,	menar	Kempe	och	West.	
Att	lära	sig	musik	kan	ur	ett	multimodalt	perspektiv	ses	som	en	rik	väv	av	olika	tecken-
bärande	resurser	såsom	noter,	gester	och	ögonkast.	Enligt	Selander	och	Kress	(2010)	
ses	skillnader	i	representationer	från	olika	tidpunkter	som	tecken	på	lärande	i	ett	de-
signteoretiskt	perspektiv.	Även	det	gör	detta	perspektiv	lämpligt	för	studien	då	jag	valt	
att	studera	olika	övningssessioner,	eller	lärsekvenser,	under	en	bestämd	tid.	
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3	Metodkapitel		
I	detta	kapitel	presenteras	de	valda	metoderna	för	denna	studie	samt	studiens	design.	

3.1	Beskrivning	och	motivering	av	metoder	
I	detta	avsnitt	presenteras	metoderna	som	används	i	denna	studie,	videoinspelning	och	
loggbok.	

3.1.1	Videoobservation	
Videoinspelningar	har	varit	den	huvudsakliga	dokumentationen	för	denna	studie.	Enligt	
Bjørndal	(2005)	finns	det	två	huvudsakliga	fördelar	med	denna	metod,	varav	den	
främsta	är	att	videoinspelningar	”konserverar	observationer”	(s.	72)	som	annars	skulle	
gå	förlorade.	Människans	begränsade	minne	påverkar	inte	inspelningen,	utan	den	finns	
kvar	att	observera	så	många	gånger	som	önskas.	En	videoinspelning	kan	även	spelas	
upp	i	”slow	motion”,	vilket	innebär	att	en	filmad	sekvens	kan	saktas	ned	för	att	studeras	
ännu	mer	ingående	och	detaljerat.	Den	andra	stora	fördelen	med	videoinspelningar	är	
just	den	stora	detaljrikedom	som	blir	bevarad,	menar	Bjørndal.	Genom	att	ha	olika	fokus	
inför	varje	granskning	av	samma	film	går	det	att	upptäcka	nya	och	intressanta	saker	
varje	gång.	Enligt	Bjørndal	har	videoinspelningar	även	visat	sig	vara	viktigt	för	självkän-
nedom.	Det	går	då	att	kritiskt	granska	och	studera	sig	själv	utifrån	ett	perspektiv	som	
annars	bara	andra	människor	ser	en	ifrån.	Att	vara	sin	egen	observatör	är	ofta	både	tan-
keväckande	och	lärorikt	i	fråga	om	ens	egna	handlingar	och	kan	även	resultera	i	en	dju-
pare	förståelse	för	andras	synsätt	på	ens	handlande,	menar	Bjørndal.	
	
Bjørndal	(2005)	lyfter	dock	fram	det	faktum	att	en	videoinspelning	aldrig	är	en	kopia	av	
verkligheten,	utan	verkligheten	kan	endast	representeras.	Representationerna	utgör	i	sin	
tur	ett	begränsat	och	färgat	urval	av	den	valda	situationen.	Precis	som	det	fanns	två	hu-
vudsakliga	fördelar	med	videoinspelningar	lyfter	även	Bjørndal	fram	två	huvudsakliga	
nackdelar,	där	operatörens	begränsningar	utgör	den	ena.	Beroende	på	hur	kameran	pla-
ceras	och	vinklas	påverkar	det	vilka	ljud	som	registreras	och	även	vad	som	registreras	
visuellt	och	får	mer	fokus.	De	valda	inställningarna	spelar	också	roll	då	en	bild	kan	zoo-
mas	in	och	ge	en	mer	detaljerad	skildring	av	till	exempel	mimik	hos	en	individ,	medan	en	
mer	distanserad	bild	kan	ge	ett	större	helhetsintryck	och	registrera	samspelet	hos	flera	
individer.	I	vilket	fall	som	helst	erbjuder	båda	inställningarna	viss	information,	men	lå-
ter	även	annan	information	hamna	i	bakgrunden	eller	inte	registreras	alls.	Den	andra	
större	nackdelen	med	denna	metod	är	teknikens	begränsningar,	menar	Bjørndal.	En	vi-
deoinspelning	registrerar	stimuli	för	två	av	våra	sinnen	(syn	och	hörsel),	men	utesluter	
andra	såsom	känsel,	smak	och	lukt.	Det	är	en	viktig	faktor	till	varför	vi	inte	kan	återupp-
leva	en	situation	exakt	genom	videoinspelningar.	Därtill	kan	även	kvalitén	på	inspel-
ningar	variera	beroende	på	utrustningen.	Exempelvis	kan	bakgrundsljud	som	egentligen	
inte	var	i	fokus	ta	överhand.	Enligt	Bjørndal	kan	problematiken	kring	metoden	bli	tydli-
gare	ju	fler	personer	som	är	involverade	i	videoinspelningen.	Till	exempel	kan	det	bli	
svårt	att	höra	enskilda	personers	röster	när	många	pratar	samtidigt.	Bjørndal	menar	
också	att	det	är	viktigt	att	vara	medveten	om	hur	kameran	kan	påverka	den	eller	de	in-
divider	som	observeras.	Om	de	vet	att	de	blir	inspelade	kan	det	färga	och	påverka	deras	
uppförande	och	göra	det	onaturligt	och	konstlat.	Bjørndal	lyfter	dock	fram	att	studier	
som	har	gjorts	kring	inspelningar	visat	att	de	flesta	fort	vänjer	sig	vid	situationen	och	
glömmer	bort	kameran,	i	synnerhet	om	den	monteras	på	ett	stativ.	Den	blir	då	snabbare	
betraktad	som	en	möbel	i	mängden	och	har	nästintill	ingen	påverkan	på	den	observe-
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rade	situationen.	För	min	studie	ter	sig	videoinspelning	vara	det	lämpligaste	då	det	gör	
att	all	min	uppmärksamhet	kan	ägnas	åt	att	i	efterhand	observera	mig	själv	så	många	
gånger	jag	vill,	något	som	inte	är	möjligt	i	stunden	då	jag	musicerar.	
	
Att	transkribera	en	videoinspelning	innebär	enligt	Bjørndal	(2005)	att	något	överförs	
från	ett	teckensystem	till	ett	annat.	Oftast	rör	det	sig	då	om	att	överföra	både	verbala	
och	ickeverbala	utsagor	och	beteenden	från	en	videoinspelning	till	text,	så	också	i	denna	
studie.	Efter	att	det	överförts	till	en	skriven	text	blir	det	enligt	Bjørndal	lättare	att	upp-
täcka	mönster	utifrån	de	filmade	situationerna.	Det	blir	även	lättare	att	skriva	in	stödord	
här	och	var,	stryka	under	och	markera	diverse	mönster	som	visar	sig	under	analysen	
och	så	vidare.	Bjørndal	lyfter	fram	att	transkribering	dock	är	ett	tidskrävande	arbete	och	
att	det	kan	vara	bättre	att	begränsa	inspelningen	eller	transkribera	kortare	sekvenser	av	
det	filmade	materialet	om	det	är	ont	om	tid.	Det	är	också	viktigt	att	vara	så	noggrann	och	
konsekvent	som	möjligt	vid	transkribering,	menar	Bjørndal.	Precis	som	en	videoinspel-
ning	aldrig	är	en	exakt	återspegling	av	verkligheten	kommer	heller	inte	transkribering-
en	ge	en	exakt	återspegling	av	inspelad	situation.	En	och	samma	videoinspelning	får	
transkriptioner	som	skiljer	sig	åt	om	olika	personer	gör	var	sin,	då	det	är	lätt	hänt	att	
tolkningar	smyger	sig	in	eftersom	signaler	uppfattas	och	tolkas	olika	av	olika	människor.	
I	min	studie	är	det	dock	bara	jag	som	gör	transkriptionerna	och	då	jag	kan	granska	vide-
orna	så	många	gånger	jag	önskar	kan	jag	genom	transkriptioner	uppmärksamma	möns-
ter	i	mina	handlingar	som	visar	sig	på	grund	av	den	detaljrikedom	som	finns	i	videorna.	

3.1.2	Loggbok	
Enligt	Bjørndal	(2005)	är	loggboksskrivande	fördelaktigt	på	så	vis	att	det	är	ett	snabbt	
och	enkelt	sätt	att	skriva	ned	funderingar	och	känslor	med	mera	kring	något	som	skett.	
Det	öppnar	upp	för	en	djupare	förståelse	och	reflektion	som	det	kan	vara	svårt	att	hitta	
tid	för.	Det	främjar	även	den	inre	dialogen	och	kan	vara	till	nytta	för	att	medvetandegöra	
till	exempel	ens	egen	kunskap,	känslor	och	handlingar.	Enligt	Bjørndal	är	detta	inte	
minst	viktigt	för	den	som	vill	förändra	och	utveckla	sin	praxis,	det	vill	säga	förändra	sitt	
sedvanliga	sätt	att	handla	praktiskt.	Vidare	finns	det	flera	olika	sätt	att	utforma	loggbo-
ken.	Bland	de	mer	strukturerade	typerna	av	loggböcker	finns	till	exempel	tematisk	logg-
bok	som	bygger	på	några	specifikt	valda	teman	som	loggboken	skrivs	utifrån.	En	annan	
är	metakognitiv	loggbok,	där	syftet	är	att	reflektera	kring	den	egna	lärandeprocessen.	
Den	kan	utformas	med	hjälp	av	reflekterande	frågor	som	kräver	utförligare	beskriv-
ningar,	såsom	”Vad	hände,	Vad	lärde	jag	mig	och	Hur	lärde	jag	mig	det?”	(s.	67).	För	att	
få	ut	så	mycket	som	möjligt	av	en	loggbok	menar	Bjørndal	att	det	är	bra	att	även	här	
vara	medveten	om	hur	strukturerad	och	noga	utformad	den	ska	vara.		
 
Då	min	avsikt	var	att	loggboken	skulle	fungera	som	en	kompletterande	dokumentation	
till	videoinspelningar	under	denna	studie	ville	jag	använda	mig	av	en	enkel,	ostrukture-
rad	loggbok.	Bjørndal	(2005)	menar	att	en	sådan	möjliggör	mer	öppet	reflekterande	
samt	ger	chanser	att	mer	spontant	upptäcka	och	fånga	saker	som	inte	hunnit	ges	tid	att	
fundera	på	eller	som	helt	enkelt	varit	halvt	omedvetna	för	en	själv.	Då	den	enda	struk-
turen	som	finns	är	tidpunkten	för	olika	skeden	går	det	fort	att	skriva	ner	spontana	tan-
kar	innan	de	glöms	bort.	Detta	är	dock	enligt	Bjørndal	även	en	av	svagheterna	kring	en	
ostrukturerad	loggbok,	då	det	kan	bli	svårt	att	sortera	och	analysera	informationen	om	
det	blir	mycket	text	efter	en	längre	tids	loggboksskrivande.	Därmed	blir	det	även	svårare	
att	hitta	mönster	i	en	ostrukturerad	text,	och	det	kräver	mycket	tid	och	energi.	Jag	ville	
dock	endast	använda	loggboken	som	komplement	för	att	dokumentera	sådant	som	inte	
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syns	lika	tydligt	i	videoinspelningar.	En	ostrukturerad	loggbok	tedde	sig	vara	det	enkl-
aste	för	att	snabbt	anteckna	spontana	tankar	och	upplevelser.	

3.2	Design	av	studien		
I	detta	avsnitt	presenteras	mitt	musikaliskt	gestaltande	projekt,	hur	dokumentationen	
har	gått	till,	hur	materialet	har	bearbetats	och	analyserats	samt	studiens	giltighet	och	
tillförlitlighet.	

3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	
Mitt	gestaltande	projekt	innebar	att	öva	upp	tekniska	aspekter	av	elgitarrspel	som	jag	
kan	ha	nytta	av	i	den	musik	jag	oftast	spelar.	Två	övningar	som	jag	använde	under	hela	
den	bestämda	övningsperioden	ligger	till	grund	för	analysen	av	min	läroprocess.	Jag	
konstruerade	övningarna	utifrån	koncept	och	idéer	jag	läst	om	i	metod-och	övnings-
böcker.	Följande	övningar	har	använts	i	projektet:		
	
Övning	1:	Legato,	Economy	picking,	Bb	melodisk	moll,	tre	toner	per	sträng	
Denna	övning	fick	jag	inspiration	till	främst	från	Gambales	(1989)	bok	The	Frank	Gam-
bale	Technique	book	1	samt	Goodricks	(1987)	bok	The	Advancing	Guitarist.	Övningen	
använder	ett	modernare	tonspråk	som	underlag	och	är	inspirerat	av	Goodricks	koncept	
kring	ett	mer	horisontellt	gitarrspel,	vilket	i	föreliggande	studie	innebär	att	öva	skalor	
med	tre	toner	per	sträng.	På	gitarr	övas	oftast	skalor	i	positioner	eller	boxar,	vilket	re-
sulterar	i	ett	mer	lodrätt	spel.	Med	denna	övning	ville	jag	träna	förmågan	att	bryta	mig	
ur	de	fasta	positionerna,	använda	mer	av	gitarrhalsen	och	hitta	skalorna	horisontellt	
samt	öva	upp	mitt	legatospel.	Jag	använde	mig	av	economy	picking	i	denna	övning	vilket	
är	fördelaktigt	vid	spel	av	tre	toner	per	sträng.	Det	innebär	att	plektrumet	fortsätter	i	
samma	riktning	vid	byte	av	sträng	för	att	minimera	rörelse	och	energianvändning	i	han-
den	istället	för	att	låta	plektrumet	gå	upp	och	ned	konsekvent.	När	skalan	hade	spelats	
igenom	en	gång	så	som	illustreras	i	notbilden	gick	jag	upp	en	sekund	och	spelade	på	
samma	sätt	melodisk	moll	ifrån	den	tonen.	Jag	fortsatte	på	samma	sätt	tills	jag	kom	till-
baka	till	Bb	som	startton.	Nedan	illustreras	övningen	i	noter:	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur	1:	Illustration	av	övning	1	
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Övning	2:	Sweep	picking,	G6/9	arpeggio	
I	denna	övning	används	sweep	picking	för	att	spela	ett	arpeggio,	vilket	innebär	att	
plektrumhanden	spelar	tonerna	med	en	och	samma	svepande	rörelse	över	strängarna	
från	tjockaste	till	tunnaste	och	sedan	en	ny	svepande	rörelse	på	tillbakavägen	från	tunn-
aste	till	tjockaste	strängen.	Med	denna	övning	ville	jag	träna	upp	min	precision	och	has-
tighet.	Inspiration	till	denna	övning	är	främst	hämtad	från	Rogers	(2016)	videor	Adam	
Rogers	–	Technical	Studies	1	&	2	och	hans	tankar	kring	att	öva	större	arpeggion	hellre	än	
bara	treklanger.	Efter	att	arpeggiot	hade	spelats	så	som	illustreras	i	notbilden	gick	jag	
bara	diatoniskt	upp	i	tonarten	och	spelade	det	arpeggio	som	bildades	därifrån	ända	tills	
jag	så	småningom	nådde	nästa	G	som	grundton.	Nedan	illustreras	övningen	i	noter:	
	

	
Figur	2:	Illustration	av	övning	2	

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	
Mina	tidsramar	var	att	under	en	period	på	tio	veckor	öva	teknik	minst	fem	gånger	i	
veckan	där	varje	övningspass	skulle	vara	åtminstone	20	minuter.	Jag	valde	att	filma	ett	
tillfälle	i	veckan	och	därmed	få	tio	filmer	för	att	få	en	så	tydlig	bild	som	möjligt	av	min	
läroprocess.	Jag	ville	filma	i	slutet	av	veckorna,	gärna	fredagar	som	då	skulle	bli	det	
femte	övningspasset	om	jag	lyckades	följa	min	planering.	Jag	ville	att	det	skulle	gå	unge-
fär	en	hel	vecka	mellan	varje	filmat	övningspass	och	att	varje	videoinspelning	skulle	visa	
var	jag	befann	mig	i	övningsprocessen	efter	just	den	veckan.	Som	komplement	valde	jag	
att	skriva	loggbok	efter	varje	videoinspelning,	men	jag	ville	även	anteckna	och	doku-
mentera	efter	övningspass	som	inte	blev	filmade	om	jag	i	dessa	upplevde	något	nytt	och	
annorlunda.		

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Videoobservationerna	genomfördes	med	en	handkamera	av	märket	Canon.	Jag	hade	
inget	stativ	till	den	utan	använde	mig	av	de	möbler	som	fanns	att	tillgå	för	att	få	den	vin-
kel	och	höjd	jag	ville	ha.	Alla	dokumentationer	skedde	hemma	i	min	lägenhet	och	alltid	i	
vardagsrummet.	Varje	film	blev	ungefär	20	minuter	lång,	men	förberedelserna	kring	det	
hela	som	till	exempel	att	ställa	in	bra	ljudnivåer	och	vinklar	tog	också	några	minuter	
varje	gång.	Tidsavgränsningen	var	bestämd	i	förväg	för	att	underlätta	transkriberings-
arbetet	senare.	Som	alltid	varierade	dock	tiden	på	mina	övningspass	även	under	denna	
bestämda	tioveckorsperiod	och	ofta	satt	jag	kvar	och	övade	i	en	timme.	20	minuter	var	
dock	ett	bestämt	minimum.	Generellt	sett	filmade	jag	oftast	början	av	övningspassen,	
efter	att	jag	värmt	upp	lite.	Varje	film	visar	mig	själv	framifrån	så	att	både	gitarren	och	
hela	jag	syns	i	helhet.	Denna	kameravinkel	användes	då	jag	ville	registrera	så	mycket	av	
mina	beteenden	och	reaktioner	som	möjligt.	Då	inte	alla	dessa	alltid	skedde	i	endast	an-
siktet	och	händerna	tyckte	jag	det	var	viktigt	att	få	en	överskådlig	bild	av	hela	mig,	men	
fortfarande	låg	mest	fokus	på	överkroppen	och	det	som	hände	där.	Loggboken	skrevs	på	
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datorn	i	form	av	kompletterande	anteckningar	till	videoinspelningarna	då	jag	inte	trodd-
de	”allt”	kunde	registreras	i	video	eller	avläsas	lika	enkelt	där.	Även	när	något	hade	
känts	extra	svårt,	lätt	eller	liknande	antecknade	jag	det	i	loggboken.	Fokus	då	låg	alltså	
på	sådant	som	inte	är	lika	lätt	att	upptäcka	med	våra	sinnen	syn	och	hörsel.	

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
Jag	transkriberade	fyra	av	filmerna	i	detalj,	närmare	bestämt	film	ett,	fyra,	sex	och	tio,	
för	att	skaffa	mig	en	så	god	överblick	över	den	bestämda	läroprocessen	som	möjligt.	Ge-
nom	att	välja	dessa	filmer	fick	jag	en	överblick	av	början,	mitten	och	slutet	av	min	läro-
process.	De	övriga	filmerna	transkriberades	inte	lika	detaljerat,	utan	endast	mindre	se-
kvenser	som	jag	fann	hade	betydelse	för	att	kunna	beskriva	och	analysera	processen.	Jag	
använde	mig	under	transkriptionerna	av	tabeller	som	delades	in	i	fem	kolumner:	tid	
(som	angav	hur	länge	jag	övat,	sett	till	antal	minuter	och	sekunder),	kroppsliga	resurser,	
blickar	och	ansiktsuttryck,	materiella	resurser	samt	övriga	iakttagelser.	Jag	valde	ut	just	
dessa	resurser	då	jag	i	analysen	upptäckte	att	jag	ofta	använde	dem	på	olika	sätt	under	
min	övning.	Tabellerna	såg	ut	på	följande	sätt:	
	
Tid Kroppsliga	resurser Blickar,	an-

siktsuttryck 
Materiella	
resurser 

Övriga	iakttagelser 

10,10 
min 

Sträcker	ut	armarna		
och	skakar	på	händerna		
för	att	slappna	av.	

 Sänker	bpm-	
värdet. 

Byter	övning. 

11,03 
min 

 Tittar	stint	på	
vänsterhanden. 

  

14,15 
min 

 Tittar in i kame-
ran. 

 Spelar	fel	och	kommer	
av	mig.	Spelar	övningen	
från	början.	

	
Figur	3:	Illustration	av	transkriptionstabell,	utdrag	ur	transkription	av	film	1.	
	
Då	de	videofilmade	övningspassen	stod	i	fokus	under	analysarbetet	använde	jag	logg-
boken	som	stöd	och	komplement	till	olika	aspekter	som	jag	uppmärksammade	i	vide-
orna.	Det	jag	uppmärksammade	och	belyste	var	olika	tecken	och	resurser	som	jag	ansåg	
hade	betydelse	för	mitt	instrumentaltekniska	lärande.	Genom	att	granska	videorna	upp-
repade	gånger	fick	jag	så	småningom	syn	på	mönster	och	teman	kring	de	övningsstrate-
gier	jag	använde	som	kunde	stärkas	av	spontana	tankar	som	jag	antecknat	i	loggboken.	
Transkriptionstabellerna	gjorde	det	lättare	att	upptäcka	återkommande	mönster	från	
olika	övningspass	i	en	mer	övergripande	bild.	Ju	mer	jag	analyserade	dessa	mönster	
desto	mer	kunde	jag	på	detaljnivå	se	hur	jag	designade	min	läroprocess.	Jag	la	även	fo-
kus	på	att	hitta	intressanta	avvikelser	från	dessa	mönster	och	teman	för	att	ännu	mer	
bekräfta	att	dessa	faktiskt	var	återkommande.	I	resultatdelen	presenteras	de	teman	som	
utkristalliserades	genom	analysen	av	filmerna.	

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	
Kvale	och	Brinkmann	(2014)	menar	att	validitet,	eller	giltighet,	handlar	om	sanningshal-
ten	och	riktigheten	i	ett	yttrande	av	något	slag.	I	föreliggande	studie	handlar	det	om	att	
studien	utforskar	det	den	är	avsedd	att	utforska	och	om	den	speglar	detta	på	ett	san-
ningsenligt	sätt.	Enligt	Kvale	och	Brinkmann	beror	valideringen	på	forskarens	hant-
verksskicklighet	att	kontrollera,	ifrågasätta	och	teoretiskt	tolka	de	resultat	som	fram-
kommer	av	studien.	Även	Johansson	och	Svedner	(2010)	lyfter	fram	vikten	av	att	i	fors-
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karrollen	vara	saklig	och	inte	blanda	in	subjektivitet	för	att	ge	en	så	korrekt	bild	som	
möjligt	av	området	studien	har	behandlat.	Då	föreliggande	studie	har	varit	en	självob-
servation	har	jag	även	haft	rollen	som	studieobjekt	och	då	kan	det	vara	svårt	att	vara	
helt	neutral	och	saklig	till	hundra	procent,	vilket	resulterat	i	att	jag	varit	extra	uppmärk-
sam	på	att	inte	lägga	in	egna	värderingar	och	tycken	som	kunnat	påverka	resultatet.	Jag	
har	arbetat	för	att	skildra	ett	så	giltigt	och	tillförlitligt	resultat	som	möjligt,	oberoende	av	
vad	jag	haft	för	egna	synsätt	eller	tankar	kring	det	innan.	Oftast	är	det	resultaten	som	
bryter	mot	författarens	egna	uppfattningar	som	är	de	mest	värdefulla	då	de	stimulerar	
till	mer	reflektion	och	revidering	kring	de	egna	ståndpunkterna,	menar	Johansson	och	
Svedner.	
	
Reliabilitet	hänför	sig	enligt	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	till	tillförlitligheten	i	en	stu-
dies	resultat.	Med	detta	avses	noggrannheten	av	de	intervju-	och	observationsmetoder	
som	använts	för	studien,	enligt	Johansson	och	Svedner	(2010).	Har	ett	forskningsresul-
tat	hög	reliabilitet	bör	det	kunna	reproduceras	ungefär	likvärdigt	av	andra	forskare.	
Bjørndal	(2005)	påpekar	dock	att	ett	och	samma	händelseförlopp	kan	uppfattas	olika	
genom	olika	människors	tolkningar	som	kan	smyga	in	genom	observation.	Därmed	på-
verkas	reliabiliteten	av	föreliggande	studie	då	det	varit	en	självstudie	med	mig	som	en-
sam	observatör.	Resultatet	skulle	alltså	kunna	se	annorlunda	ut	om	någon	annan	ge-
nomförde	exakt	samma	studie.	Patel	och	Davidson	(1994)	menar	också	att	precis	som	
med	validitet	förutsätter	också	god	reliabilitet	att	observatören	är	tränad	då	bedömarfel	
kan	uppträda	vid	observationer.	Enligt	Johansson	och	Svedner	(2010)	kan	dock	en	utför-
lig	metodbeskrivning	bidra	till	en	högre	reliabilitet	då	det	kan	hjälpa	läsaren	att	förstå	
metoden	så	pass	väl	att	denne	skulle	kunna	utföra	samma	undersökning	själv.	Jag	har	
därmed	försökt	beskriva	de	använda	metoderna	så	tydligt	och	ärligt	som	möjligt	genom	
att	lyfta	fram	både	för-	och	nackdelar	med	dessa.	
	
Enligt	Bjørndal	(2005)	innebär	inte	en	god	pedagogisk	observation	att	allt	som	sker	i	
den	bestämda	situationen	ska	observeras	och	bedömas.	Han	menar	att	det	är	faktorer	
och	förhållanden	som	är	relevanta	för	studien	i	fråga	som	ska	belysas	och	lyftas	fram.	
Vid	bearbetningen	av	mitt	observerade	material	har	jag	gjort	ett	urval	och	lyft	fram	de	
aspekter	som	jag	ansett	varit	relevanta	för	att	kunna	besvara	mina	forskningsfrågor.	Då	
jag	som	tidigare	nämnts	har	observerat	mig	själv	har	jag	varit	noga	med	att	göra	urvalet	
så	sakligt	som	möjligt	utifrån	studiens	syfte	och	forskningsfrågor.	Framförallt	syftet	är	
en	viktig	faktor	i	observationen	när	det	gäller	att	sätta	gränser	för	vad	som	är	relevant	
och	vad	som	ska	registreras	och	lyftas	fram,	menar	Bjørndal.	Därmed	har	även	syftet	
varit	en	stor	hjälp	för	att	återge	ett	så	giltigt	och	tillförlitligt	resultat	som	möjligt.	
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4	Resultat	
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	de	analyser	som	gjorts	kring	min	läroprocess	av	
gitarrteknik.	De	teman	som	presenteras	handlar	om	övning	i	olika	tempon,	övning	i	olika	
tonarter,	övning	genom	improvisation	och	finmotorisk	övning.	I	slutet	av	kapitlet	present-
eras	en	sammanfattning	med	några	slutsatser	kring	resultatet.	

4.1	Övning	i	olika	tempon	
I	detta	avsnitt	beskrivs	de	resurser	jag	använde	för	övning	i	olika	tempon	samt	hur	detta	
påverkade	mitt	spel.	

4.1.1	Design	av	övning	i	olika	tempon	
Under	studiens	valda	övningsperiod	har	tempo	visat	sig	vara	en	viktig	faktor	och	oftast	
handlade	det	om	att	jag	försökte	pressa	mig	till	att	spela	i	högre	tempon	än	jag	kunde	
tidigare.	Strategin	jag	hade	för	detta	var	att	först	spela	övningarna	i	ett	tempo	som	jag	
behärskade,	för	att	sedan	gradvis	öka	tempot	likt	en	idrottare	som	börjar	med	upp-
värmning	och	sedan	ökar	ansträngningen.	Så	småningom	höjdes	min	lägstanivå	så	att	
”uppvärmningen”	också	gick	snabbare	än	innan.	Analysen	av	videorna	har	visat	att	jag	
använde	flera	olika	resurser	för	lärandet	av	högre	tempon.	Digitala	resurser	som	metro-
nomen	var	viktig,	och	den	använde	jag	i	stort	sett	under	alla	mina	övningspass.	Med	den	
fick	jag	ett	fast	tempo	att	förhålla	mig	till,	och	den	hjälpte	mig	avgöra	hur	rytmiskt	kor-
rekt	jag	var	gentemot	en	fast	puls.	Då	den	tillät	mig	att	stegra	tempot	genom	att	justera	
bpm2-värdet	gav	den	mig	också	en	överskådlig	blick	över	nya	tempon	som	jag	lärde	mig	
behärska	genom	att	jämföra	mellan	olika	övningspass.	En	annan	strategi	jag	använde	
mig	av	med	metronomen	var	att	så	småningom	överkompensera	och	försöka	spela	i	ett	
högre	tempo	än	jag	klarade	av,	och	sedan	backa	till	ett	tempo	som	jag	behärskade.	Detta	
resulterade	i	att	ett	tempo	som	jag	kanske	först	hade	lite	problem	med	upplevdes	som	
lättare	när	jag	väl	backade	tillbaka	från	ett	ännu	högre	tempo.	Detta	framkommer	av	
följande	loggbokscitat:		
	

Idag	försökte	jag	mig	på	att	spela	i	90	bpm,	ett	tempo	jag	redan	visste	var	
kämpigt	för	mig.	För	sakens	skull	testade	jag	även	95	bpm	bara	för	att	se	hur	
det	skulle	gå,	och	när	jag	backade	tillbaka	till	90	gick	det	faktiskt	bättre	än	det	
gjorde	innan.	(Ur	loggboken	14/10	2016)	
	

Ytterligare	en	digital	resurs	som	jag	använde	vid	övandet	var	programmet	iReal	Pro.	Jag	
började	använda	det	cirka	fyra	veckor	in	i	övningsperioden.	Där	finns	det	dels	färdiga	
bakgrunder	med	kompband	till	hundratals	låtar	att	spela	till,	men	det	går	även	att	skapa	
egna	bakgrunder	som	till	skillnad	från	metronomen	inte	bara	anger	tempo,	utan	även	
harmonik	och	rikare	rytmik.	Det	går	sedan	att	justera	tempot	lika	enkelt	som	på	en	van-
lig	metronom.	Att	spela	båda	övningarna	som	presenterades	i	metodkapitlet	mot	dessa	
bakgrunder	upplevdes	som	mer	levande	jämfört	med	endast	en	metronom	då	iReal	Pro	
simulerar	ett	riktigt	kompband.	Jag	har	programmet	på	min	mobiltelefon,	vilken	jag	
kopplade	in	i	min	dators	högtalare	för	att	förstärka	ljudet.	Gemensamt	för	dessa	digitala	
resurser	är	att	de	gick	att	använda	på	liknande	sätt	i	min	strategi	för	att	öva	olika	tem-
pon,	och	båda	gav	en	fast	puls	som	gick	att	lita	på	och	förhålla	sig	till	jämfört	med	om	jag	
själv	skulle	hålla	igång	tempot	och	göra	exempelvis	oönskade	tempoökningar	med	min	
fot.	
                                                
2 Bpm står för ”beats per minute”, på svenska ”slag per minut”. 
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Det	är	värt	att	nämna	ännu	en	gång	att	även	om	det	oftast	rörde	sig	om	att	öka	tempot	
på	metronomen	och	iReal	Pro	så	var	det	inte	bara	så.	I	min	analys	kan	jag	se	att	jag	
övade	för	att	behärska	och	känna	mig	säkrare	i	alla	möjliga	tempon,	även	de	långsam-
mare.	Under	andra	halvan	av	övningsperioden	fanns	det	en	vecka	där	jag	kände	att	jag	
plötsligt	hade	besvär	med	att	vara	rytmiskt	korrekt	i	lägre	tempon,	något	som	jag	tidi-
gare	hade	känt	mig	säker	i,	medan	högre	tempon	gick	desto	bättre.	Detta	uppmärksam-
made	jag	även	i	loggboken:	
	

Har	under	hela	veckan	känt	av	vissa	problem	med	att	spela	i	time	i	lägre	tem-
pon,	särskilt	när	jag	spelar	sweep	picking-övningen.	Det	gäller	även	tempon	
som	gått	bra	tidigare.	De	högre	tempona	går	dock	bättre,	jag	spelar	mer	felfritt	
där	känns	det	som.	Det	har	känts	väldigt	frustrerande,	men	jag	kanske	bara	
har	en	dålig	vecka.	(Ur	loggboken	28/10	2016)	
	

Vad	detta	resulterade	i	var	att	jag	började	använda	de	digitala	resurserna	till	att	även	
ibland	backa	och	spela	i	lägre	tempon	som	jag	inte	hade	spelat	i	på	ett	tag.	Ibland	höll	jag	
mig	även	kvar	längre	i	ett	och	samma	tempo	även	om	jag	i	stunden	kände	mig	säker	på	
det.	
	
Jag	har	även	upptäckt	i	videoinspelningarna	att	jag	använde	flera	kroppsliga	resurser	för	
att	behärska	nya	tempon.	Vissa	av	dessa	resurser	var	medvetet	valda	då	jag	hade	använt	
dem	tidigare	i	mitt	musicerande	före	studien.	Genom	analysen	upptäckte	jag	dock	att	jag	
även	använde	resurser	som	jag	tidigare	inte	visste	att	jag	använde.	Om	jag	befann	mig	i	
ett	tempo	som	låg	på	gränsen	för	vad	jag	klarade	av,	eller	om	jag	helt	enkelt	kom	av	mig	
och	hade	svårt	att	hitta	in	igen,	började	jag	stampa	takten	med	foten	och	blunda	koncen-
trerat.	Så	småningom	efter	ett	par	veckor	in	i	övningsperioden	började	jag	även	blunda	
precis	innan	jag	påbörjade	övningarna	för	att	samla	fokus	och	koncentration,	vilket	
framkommer	i	exempelvis	utdraget	nedan	ur	transkriptionen	av	film	fyra:	
	
Tid	 Kroppsliga	

resurser	
Blickar,	ansiktsut-
tryck	

Materiella	resur-
ser	

Övriga	iakttagelser	

02,40	
min	

Stampar	tak-
ten	med	fo-
ten.	

Börjar	blunda	koncen-
trerat.	

	 Kommer	av	mig	men	
fortsätter	spela.	

04,50	
min	

	 	 Höjer	bpm-värdet	
på	metronomen.	

	

05,01	
min	

	 Blundar	koncentrerat	
precis	innan	övningen	
börjar.	

	 	

06,10	
min	

	 	 	 Spelar	ett	par	feltoner	
men	fortsätter	spela	
med	god	rytm.		

07,30	
min	

	 	 Höjer	bpm-värdet	
på	metronomen	

	

 
Figur	4:	Utdrag	ur	transkription	av	film	4.		 
 
Under	den	senare	hälften	av	övningsperioden	började	en	omedveten	resurs	för	att	
stödja	lärandet	för	tempon	visa	sig.	Det	var	inget	jag	lade	märke	till	då,	utan	detta	fram-
kom	när	jag	observerade	videoinspelningarna	i	efterhand.	Jag	började	då	gunga	lite	lätt	i	
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takt	med	överkroppen.	Detta	var	något	jag	fortsatte	med	under	resten	av	övningspe-
rioden	och	oftast	skedde	detta	i	samband	med	att	jag	blundade	och	försökte	bli	mer	av-
slappnad	i	ett	visst	tempo.	Det	skulle	kunna	ses	som	ett	slags	alternativ	till	att	stampa	
takt	med	foten	då	jag	aldrig	gjorde	båda	dessa	saker	samtidigt.	Följande	utdrag	är	häm-
tat	ur	transkriptionen	av	film	sju:	
 
Tid	 Kroppsliga	resurser	 Blickar,	ansikts-

uttryck	
Materiella	
resurser	

Övriga	iaktta-
gelser	

10,12	
min	

Börjar	gunga	smått	i	takt	med	
överkroppen	men	fortsätter	
blunda.	

	 	 	

11,40	
min	

	 	 Sänker	bpm-
värdet.	

Byter	övning.	

11,55	
min	

Skakar	på	vänsterhanden	för	
att	slappna	av	och	blundar	kon-
centrerat.	

   

13,12	
min	

Börjar	gunga	i	takt	med	över-
kroppen.	

   

 
Figur	5:	Utdrag	ur	transkription	av	film	7. 
 
I	övrigt	förekom	flera	kroppsliga	uttryck	som	reaktioner	på	när	jag	upplevde	att	jag	
hamnade	ur	tempo.	De	vanligaste	var	irriterade	skakningar	på	huvudet,	grimaser	och	
suckar.	Detta	var	något	som	höll	i	sig	under	hela	övningsperioden,	men	i	synnerhet	var	
det	vanligast	i	början.	Dessa	skulle	kunna	ses	som	resurser	för	att	uppmärksamma	mig	
själv	på	när	något	gick	dåligt.	Extra	tydliga	blev	dessa	då	jag	inte	använde	några	kropps-
liga	uttryck	för	att	bekräfta	när	jag	upplevde	att	jag	istället	spelade	bra	och	jämnt	med	
den	fasta	pulsen,	exempelvis	en	nick	eller	vissling.	Flera	loggboksanteckningar	tyder	på	
att	dessa	gjorde	mig	uppmärksam	på	när	jag	till	exempel	var	rytmiskt	inkorrekt:	
 

Jag	kände	mig	periodvis	väldigt	frustrerad	när	jag	filmade	idag	då	jag	upplev-
de	att	jag	ofta	spelade	otajt.	Jag	behövde	ofta	göra	omtag	av	hela	övningen	för	
att	hamna	rätt.	Det	kändes	som	att	jag	svajade	mer	än	vanligt	just	idag.	Jag	var	
fortfarande	lite	sjuk	när	jag	filmade,	det	kan	ha	påverkat	min	prestation	något.	
(Ur	loggboken	3/10	2016)	
	

Mina	hand-	och	fingerrörelser	var	viktiga	resurser	för	att	nå	nya	tempon,	vilket	innebär	
att	de	även	har	förändrats	under	tidens	gång.	I	början	tog	både	höger	och	vänster	hand	
ut	onödigt	stora	rörelser	som	gjorde	det	besvärligare	att	spela	i	högre	tempon.	Exempel-
vis	kunde	fingrar	spreta	och	sticka	ut	på	vänsterhanden	och	de	fick	därmed	göra	större	
rörelser	för	att	komma	till	greppbrädan.	Dessa	var	även	mer	energikrävande.	I	snabba	
tempon	blev	övningarna	väldigt	svåra	om	inte	både	händer	och	fingrar	utförde	de	nöd-
vändiga	rörelserna,	och	det	medförde	även	att	fingrarna	kändes	trötta	och	överan-
strängda	ibland	om	fingrarna	använde	mer	energi	än	vad	som	var	nödvändigt.	Vad	jag	
försökte	göra	var	att	hålla	vänsterhanden	så	nära	greppbrädan	som	möjligt.		

4.1.2	Konsekvenser	av	övning	i	olika	tempon	
Metronomen	och	iReal	Pro	hjälpte	mig	göra	en	överskådlig	blick	på	min	progression	an-
gående	tempon.	Under	det	sista	övningspasset	kan	jag	konstatera	att	jag	började	båda	
övningarna	i	ett	avsevärt	högre	tempo	än	jag	gjorde	under	första	övningspasset,	och	jag	
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klarade	fortfarande	av	att	öka	detta	gradvis.	Under	de	två	sista	veckorna	av	övningspe-
rioden	stegrade	jag	tempot	snabbare	jämfört	med	de	första	veckorna	då	jag	kunde	dröja	
kvar	ganska	länge	på	vissa	tempon	som	jag	då	inte	kände	mig	bekväm	med.	Jag	blev	
alltså	bekvämare	i	högre	tempon	och	därmed	höjdes	min	lägstanivå,	men	som	tidigare	
nämnts	resulterade	detta	i	att	vissa	långsammare	tempon	som	jag	tidigare	inte	haft	
några	problem	med	plötsligt	blev	rytmiskt	svåra.	Genom	att	backa	tillbaka	och	sänka	
bpm-värdet	ökade	det	även	min	förmåga	att	spela	i	långsammare	tempon.	Mot	slutet	av	
övningsperioden	spelade	jag	färre	rytmiska	misstag	oberoende	av	tempo,	och	som	tidi-
gare	nämnts	upplevde	jag	det	ibland	som	att	jag	till	och	med	spelade	mer	felfritt	i	högre	
tempon.	Som	tabellen	nedan	visar	var	starttempot	för	sweep	picking-övningen	i	den	
sista	filmen	160	bpm,	vilket	är	en	ökning	med	70	bpm	jämfört	med	starttempot	i	första	
filmen	som	då	var	90	bpm:	
	
Tid	 Kroppsliga	

resurser	
Blickar,	ansikts-
uttryck	

Materiella	resur-
ser	

Övriga	iakttagelser	

11,40	
min	

	 	 Sänker	bpm-värdet	
på	iReal	Pro	(160).	

Byter	övning	(sweep	
picking-övningen).	

12,05	
min	

	 	 	 Spelar	övningen	så	gott	
som	felfritt	tre	gånger.	

14,16	
min	

	 	 Höjer	bpm-värdet.	 	

14,30	
min	

Gungar	i	takt.	 Blundar	koncen-
trerat.	

	 Spelar	övningen	felfritt	
tre	gånger.	

17,01	
min	

	 	 Höjer	bpm-värdet.	
	

	

17,14	
min	

	 	 	 Spelar	övningen	så	gott	
som	felfritt	två	gånger.	

	
Figur	6:	Utdrag	ur	transkription	av	film	10.	
	
Analysen	visar	också	att	jag	mot	slutet	av	övningsperioden	var	mer	avslappnad	i	mitt	
spel.	Delvis	märks	det	genom	avsaknaden	av	fotstamp	under	de	två	sista	filmerna,	något	
som	tidigare	hade	varit	en	resurs	för	att	förkroppsliga	svåra	tempon.	Detta	ersattes	helt	
av	endast	ett	lätt	gungande	med	överkroppen,	något	jag	i	efterhand	upptäckte	att	jag	
gjorde	för	att	slappna	av	under	övningens	gång	samtidigt	som	det	förkroppsligade	tem-
pot.	Framförallt	märks	det	dock	på	mina	hand-och	fingerrörelser	som	utvecklade	både	
muskulatur	och	kondition	av	att	öva	i	olika	tempon.	Som	tidigare	nämnts	tog	de	i	början	
av	övningsperioden	ut	onödigt	stora	rörelser	som	inte	behövdes	för	att	spela	mina	tek-
nikövningar.	Så	småningom	utvecklades	mitt	spel	till	att	bli	mindre	energikrävande	och	
mer	avslappnat	med	mindre	onödiga	rörelser,	vilket	var	en	förutsättning	för	att	kunna	
nå	nya	högre	tempon.	I	slutet	av	övningsperioden	höll	sig	fingrarna	närmare	greppbrä-
dan	även	när	de	inte	höll	ner	en	sträng.	Detta	underlättade	i	högre	tempon	där	det	fanns	
mindre	tid	för	hand-och	fingerrörelser.	Även	högerhanden	sparade	in	på	rörelse	vilket	
gjorde	det	lättare	att	slå	an	tonerna	i	snabbare	tempon.	Detta	märktes	framförallt	i	
arpeggioövningen	där	jag	använde	sweep	picking	då	den	övningen	går	ut	på	att	handen	
ska	spela	alla	tonerna	i	samma	svepande	handrörelse.	I	början	var	det	som	att	min	hö-
gerhand	stannade	upp	lite	och	tog	ny	sats	inför	varje	strängbyte.	I	snabba	tempon	blev	
den	övningen	väldigt	svår	om	högerhanden	gjorde	en	ny	svepande	rörelse	på	varje	indi-
viduell	sträng.	
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4.2	Övning	i	olika	tonarter	
I	detta	avsnitt	beskrivs	de	resurser	jag	använde	för	övning	i	olika	tonarter	samt	hur	
detta	påverkade	mitt	spel.	

4.2.1	Design	av	övning	i	olika	tonarter	
Analysen	visar	hur	jag	några	veckor	in	i	övningsperioden	även	började	spela	övningarna	
i	olika	tonarter	när	de	väl	börjat	befästa	sig	i	muskelminnet	i	de	ursprungliga	tonarterna.	
Här	var	programmet	iReal	Pro	viktig	som	digital	resurs.	Jag	kunde	naturligtvis	transpo-
nera	både	skalövningen	och	arpeggioövningen	och	spela	till	endast	metronom	också,	
men	som	tidigare	nämnts	kändes	det	mer	levande	att	spela	dessa	mot	bakgrunder	som	
simulerade	ett	riktigt	kompband.	Dessutom	kunde	jag	nu	höra	hur	övningarna	och	ton-
materialet	lät	mot	harmonik	i	olika	tonarter.	Jag	transponerade	alltså	bakgrunderna	så	
som	jag	önskade,	och	ställde	in	tempot	lika	lågt	som	när	jag	spelade	övningarna	i	deras	
originaltonarter	för	första	gången.	Detta	gjordes	för	att	lättare	kunna	orientera	sig	i	de	
nya	tonarterna.		
	
Även	här	fungerade	kroppsliga	uttryck	som	huvudskakningar,	grimaser	och	suckar	som	
resurser	för	att	medvetandegöra	mig	om	när	jag	råkade	spela	utanför	tonarten.	Det	
skedde	extra	mycket	precis	i	början	när	jag	valt	en	ny	tonart	för	övningarna,	innan	mus-
kelminnet	tränats	upp	och	innan	jag	hade	en	bättre	visuell	bild	av	tonarten.	När	jag	spe-
lade	övningarna	i	nya	tonarter	kunde	jag	genom	analysen	se	att	dessa	hjälpte	mig	vara	
extra	noga	med	att	öva	in	rätt	toner	från	början.	När	jag	spelade	i	originaltonarterna	
hände	det	också	att	jag	spelade	fel	toner	men	då	fortsatte	jag	ofta	ändå	för	att	inte	falla	
ur	tempot.	Min	transkription	av	början	på	exempelvis	film	fyra	visar	att	jag	så	gott	som	
alltid	efter	mina	huvudskakningar	och	grimaser	avbryter	och	gör	omtag	för	att	alla	toner	
skulle	bli	rätt:	

	
Figur	7:	Utdrag	ur	transkription	av	film	4. 

Tid	 Kroppsliga	
resurser	

Blickar,	ansiktsut-
tryck	

Materiella	resur-
ser	

Övriga	iakttagelser	

00,16	
min		

	 	 Ställer	in	iReal	Pro	
på	ny	tonart	och	
sänker	bpm-värdet.	

Ny	tonart	för	sweep	
picking-övningen.	

00,34	
min	

	 Tittar	stint	på	väns-
terhanden.	

	 	

01,27	
min	

	 Grimaserar	över	felto-
ner.	

	 Kommer	av	mig	och	
börjar	om.	

01,32	
min	

	 Tittar	ännu	mer	foku-
serat	på	vänsterhan-
den.	

	 	

02,20	
min	

Skakar	på	hu-
vudet	vid	fel-
toner.	

	 	 Kommer	av	mig	och	
börjar	om.		

03,40	
min	

	 	 	 Spelar	övningen	så	
gott	som	felfritt.	

04,01	
min	

Skakar	på	båda	
händerna.	

	 Höjer	bpm-värdet	i	
iReal	Pro.	

	

06,50	
min	

Suckar	trött.	 	 	 Kommer	av	mig	näs-
tan	direkt	i	övningen	
och	börjar	om.	
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Som	tabellen	ovan	avslöjar	var	även	blicken	på	vänsterhanden	en	välanvänd	resurs	när	
jag	övade	på	att	spela	i	olika	tonarter.	Främst	gällde	detta	när	jag	övade	på	tidigare	
nämnda	teknikövningar,	men	till	viss	del	även	improvisationerna	som	så	småningom	
började	uppstå	under	övningspassen.	Innan	muskelminnet	hade	tränats	upp	var	blicken	
viktig	för	mig	för	att	förskaffa	mig	en	visuell	bild	av	tonarten	över	greppbrädan.	I	origi-
naltonarterna	användes	blicken	också	men	i	mindre	utsträckning	då	jag	så	småningom	i	
rak	motsats	började	blunda	för	att	koncentrera	mig,	till	en	början	omedvetet,	vilket	jag	
upptäckte	i	efterhand.	När	jag	spelade	övningarna	i	nya	tonarter	började	jag	däremot	
inte	blunda	förrän	i	slutet	av	övningsperioden,	något	jag	även	uppmärksammade	och	
skrev	ned	i	mina	loggboksanteckningar.	Analysen	visar	att	de	gånger	jag	blundade	för	
tidigt	stjälpte	det	istället	för	att	hjälpa	mig	hitta	rätt	toner.	Ganska	snabbt	började	jag	
spela	fel	toner	så	jag	fick	avbryta.		
	
Det	jag	parallellt	utvecklade	och,	som	redan	presenterats,	blev	ett	eget	tema	i	sig	visade	
sig	även	vara	en	viktig	musikalisk	resurs	för	att	öva	i	olika	tonarter,	nämligen	tempot.	
Allteftersom	jag	började	hitta	rätt	toner	för	teknikövningarna	på	gitarren	gjorde	jag	på	
liknande	sätt	som	när	tempo	var	i	fokus.	Jag	ökade	gradvis	tempot	i	iReal	Pro	för	att	be-
fästa	och	hitta	i	de	nya	tonarterna	även	i	snabba	tempon.	Genom	analysen	har	jag	upp-
täckt	att	jag	även	här	kunde	använda	mig	av	strategin	att	överkompensera	och	börja	i	ett	
högre	tempo	än	jag	klarade	av	och	sedan	backa	för	att	befästa	en	tonart.	När	jag	backade	
tillbaka	tempot	upplevde	jag	det	plötsligt	som	att	jag	hade	längre	tid	att	orientera	mig	i	
tonarten	än	första	gången	jag	prövade	tempot	ifråga.	Ytterligare	en	strategi	var	att	jag	
under	flera	av	övningspassen	valde	att	medvetet	spela	extra	länge	i	ett	tempo	som	jag	
behärskade	utan	att	stegra	det.	Ett	långsammare,	tryggt	tempo	lät	mig	då	fokusera	på	att	
minimera	antalet	feltoner	istället.	Även	i	loggboken	uppmärksammade	jag	detta	då	det	
innebar	en	skillnad	i	hur	jag	hade	använt	resursen	tempo	tidigare:	
	

Övade	längre	på	ett	och	samma	tempo	idag	istället	för	att	öka	flera	gånger.	Jag	
prövade	ännu	en	ny	tonart	för	teknikövningarna.	Generellt	så	innehöll	den	
dessutom	fler	längre	sträckningar,	vilket	kan	vara	bra	att	öva	på.	(Ur	loggbo-
ken	6/11	2016)	

	
Mina	hand-	och	fingerrörelser	var	viktiga	resurser	även	för	att	lära	in	nya	tonarter.	Bero-
ende	på	vilken	tonart	jag	befann	mig	i	satte	det	olika	typer	av	fysiska	krav	på	händer	och	
fingrar.	När	jag	till	exempel	spelade	skalövningen	i	F-melodisk	moll	och	arpeggioövning-
en	i	F-dur	innebar	det	maximala	sträckningar	som	tog	mycket	energi	från	fingrarna.		
Dessa	båda	tonarter	ligger	så	långt	ner	det	går	att	komma	på	gitarrhalsen,	och	där	är	
banden	extra	breda.	Därmed	behövde	fingrarna	lära	sig	göra	de	nödvändiga	sträckning-
arna	men	samtidigt	vara	så	lite	energikrävande	som	möjligt	för	att	orka	spela	länge.	Ett	
sätt	att	uppnå	detta	var	att	försöka	låta	fingrarna	ligga	så	nära	greppbrädan	och	sträng-
arna	som	möjligt	även	när	de	inte	höll	ner	någon	ton	som	skulle	spelas.	På	så	sätt	skulle	
det	innebära	så	lite	avstånd	som	möjligt	till	nästa	ton	i	övningarna.	Tonarter	som	bör-
jade	högre	upp	på	gitarrhalsen	krävde	dock	mer	hoptryckta	rörelser	då	banden	blev	av-
sevärt	mindre	och	mindre	ju	högre	upp	jag	spelade	med	övningarna.	För	stora	fingerrö-
relser	kunde	resultera	i	att	mina	fingrar	nästan	tryckte	ner	strängarna	på	bandstavarna	
vilket	inte	resulterade	i	någon	ringande	ton.			
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4.2.2	Konsekvenser	av	övning	i	olika	tonarter	
Mot	slutet	av	övningsperioden	spelade	jag	teknikövningarna	för	det	mesta	i	andra	tonar-
ter	och	alltmer	sällan	i	originaltonarterna.	Analysen	visar	att	jag	spelade	betydligt	färre	
feltoner	jämfört	med	när	jag	först	började	transponera	övningarna.	Detta	märks	även	på	
avsaknaden	av	grimaser,	huvudskakningar	och	suckar	i	de	sista	videoinspelningarna.	
Även	om	misstag	fortfarande	kunde	förekomma	här	och	där	hade	de	minimerats	avse-
värt,	vilket	resulterade	i	att	jag	inte	heller	gjorde	lika	många	omtag.	Jag	blev	mer	bekväm	
i	nya	tonarter	vilket	jag	till	exempel	märkte	då	jag	i	slutet	av	övningsperioden	inte	an-
vände	blicken	på	vänsterhanden	som	en	resurs	lika	mycket	för	att	orientera	mig	på	gi-
tarrhalsen.	Istället	började	jag	blunda	koncentrerat	på	samma	sätt	som	när	jag	spelade	
övningarna	i	deras	originaltonarter.	Vid	det	här	laget	var	det	en	resurs	som	kunde	an-
vändas	även	vid	nya	tonarter	utan	att	det	bidrog	till	att	jag	började	spela	fler	feltoner,	
vilket	framgår	av	följande	utdrag:	
	
Tid	 Kroppsliga	re-

surser	
Blickar,	an-
siktsuttryck	

Materiella	resurser	 Övriga	iakttagel-
ser	

02,40	
min	

	 Blundar	koncen-
trerat.	

	 Spelar	längre	i	
samma	tempo	än	
jag	brukar.	

06,20	
min	

	 	 Höjer	volymen	på	för-
stärkaren.	Höjer	bpm-
värdet	på	iReal	Pro.	

	

06,44	
min	

	 Blundar	koncen-
trerat.	

	 Spelar	övningen	
felfritt	två	gånger.	

09,22	
min	

	 	 Höjer	bpm-värdet.	 	

09,50	
min	

Gungar	i	takt	med	
överkroppen.	

	 	 Spelar	övningen	
nästintill	felfritt	två	
gånger.	

	
Figur	8:	Utdrag	ur	transkription	av	film	8.	
	
Som	tidigare	nämnts	använde	jag	tempo	som	en	resurs	för	att	lära	mig	nya	tonarter,	ex-
empelvis	genom	att	medvetet	spela	extra	länge	i	ett	tempo	som	kändes	behagligt	för	
mig.	När	jag	precis	började	transponera	övningarna	började	jag	i	samma	tempo	som	jag	
hade	i	början	på	hela	övningsperioden.	De	två	sista	videoinspelningarna	visar	dock	att	
jag	lyckades	befästa	en	ny	tonart	för	både	skalövningen	och	arpeggioövningen	så	pass	
bra	att	jag	lyckades	spela	dem	i	mitt	rekordtempo	med	likvärdigt	resultat	som	i	original-
tonarterna.	Därmed	tedde	det	sig	fördelaktigt	att	variera	användandet	av	tempo	för	att	
lära	sig	nya	tonarter,	även	om	det	inte	innebar	att	öka	tempot	helt	tiden.	
	
Att	spela	övningarna	i	olika	tonarter	bidrog	till	att	göra	mina	fingrar	starkare	och	uthål-
ligare,	och	det	fick	dem	även	att	göra	mindre	energikrävande	rörelser.	Som	tidigare	
nämnts	satte	olika	tonarter	olika	typer	av	krav	på	fingrarna.	Att	spela	skalövningen	i	F-
melodisk	moll	och	arpeggioövningen	i	F-dur	var	mer	krävande	för	fingrarna	än	original-
tonarterna.	Att	jag	i	slutet	av	övningsperioden	kunde	spela	övningarna	i	dessa	tonarter	
med	likvärdigt	resultat	som	i	originaltonarterna	berodde	mycket	på	att	mina	händer	och	
fingrar	arbetat	upp	den	muskulatur	och	kondition	som	behövdes	för	att	klara	av	detta.	
Detta	bidrog	till	att	jag	kunde	spela	mer	avslappnat	oavsett	vilken	tonart	jag	befann	mig	
i.	I	sin	tur	ledde	detta	till	att	jag	inte	behövde	ta	lika	många	pauser	under	övningspassen.	
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4.3	Övning	genom	improvisation	
I	detta	avsnitt	beskrivs	de	resurser	jag	använde	för	övning	genom	improvisation	samt	
hur	detta	påverkade	mitt	spel.	

4.3.1	Design	av	övning	genom	improvisation	
Improvisation	var	en	oväntad	övningsstrategi	som	utvecklades	först	efter	cirka	halva	
övningsperioden.	Innan	dess	hade	övningspassen	som	var	ämnade	åt	studien	generellt	
sett	endast	bestått	av	de	valda	teknikövningarna	och	varit	ganska	bestämda	i	upplägget.	
Detta	luckrades	upp	allteftersom	jag	spontant	började	klämma	in	improvisation	också,	
vilket	även	resulterade	i	att	dessa	övningspass	i	sig	blev	längre.	Det	var	som	sagt	i	början	
inte	ett	medvetet	val	utan	kom	sig	troligen	mer	av	en	önskan	att	använda	teknikövning-
arna	på	ett	mer	kreativt	och	uttrycksfullt	sätt.	Det	kan	också	vara	resultatet	av	brist	på	
variation	under	vissa	övningspass	då	jag	i	efterhand	upptäckte	att	jag	ofta	började	im-
provisera	när	jag	spelat	en	övning	länge	och	kanske	blev	lite	uttråkad.	Jag	startade	dock	
aldrig	ett	övningspass	med	improvisation.	
	
Jag	använde	ofta	iReal	Pro	som	resurs	även	när	jag	improviserade.	Bakgrundsspåren	där	
tillät	mig	att	höra	hur	ett	visst	tonmaterial	lät	med	harmonik	till.	Harmoniken	var	väldigt	
modal,	men	för	att	variera	hade	jag	några	olika	bakgrunder	med	ackord	hämtade	från	de	
tonarter	jag	spelade	övningarna	i	för	tillfället.	Jag	kunde	enkelt	transponera	dessa	bak-
grunder	för	att	improvisera	i	andra	tonarter	och	ändra	tempot	som	på	en	vanlig	metro-
nom.	Då	jag	improviserade	fritt	inom	olika	tonarter	utan	att	följa	teknikövningarnas	
mönster	bidrog	de	simulerade	kompbanden	till	att	skapa	en	verkligare	ensemblekänsla.	
Så	länge	jag	hade	ett	tonmaterial	som	jag	tyckte	var	roligt	och	lärorikt	att	utforska	kunde	
dock	improvisationerna	ske	både	med	och	utan	bakgrundsspår,	vilket	tabellen	nedan	ur	
transkriptionen	av	film	sju	visar:	
	
Tid	 Kroppsliga	

resurser	
Blickar,	ansikts-
uttryck	

Materiella	resurser	 Övriga	iakttagel-
ser	

04,40	
min	

	 	 	 Spelar	övningen	
nästan	felfritt	två	
gånger.	

06,42	
min	

	 	 	 Börjar	improvisera.	

07,23	
min	

	 	 Bakgrundsspåret	i	iReal	Pro	
tar	slut.	

Fortsätter	improvi-
sera	oberört.	

10,00	
min	
	

	 	 Timern	på	telefonen	ringer	
för	att	signalera	byte	av	
övning.	

	

10,06	
min	

	 	 Stänger	av	timern	och	star-
tar	bakgrundsspåret	igen.	

	

10,16	
min	

	 	 	 Börjar	improvisera	
igen.	

	
Figur	9:	Utdrag	ur	transkription	av	film	7.	
	
När	jag	improviserade	gjorde	jag	det	ofta	med	det	tonmaterial	som	var	aktuellt	för	den	
övning	jag	höll	på	med	för	tillfället.	Olika	tonarter	var	viktiga	resurser	för	mitt	improvi-
serande.	Ofta	kunde	improvisationerna	resultera	i	långa	utsvävanden	där	jag	bara	satt	
och	utforskade	den	aktuella	tonarten	över	hela	halsen.	Jag	kunde	i	analysen	både	se	och	



 27	

höra	att	jag	alltid	hade	ett	väldigt	modalt	tillvägagångssätt	när	jag	improviserade,	det	vill	
säga	jag	använde	tonmaterialet	utan	någon	specifik	ackordsföljd	i	åtanke.	Jag	hade	en	
tendens	att	ibland	glömma	eller	strunta	i	tidsramarna	jag	hade	gjort	upp	för	övningspas-
set.	I	synnerhet	visar	analysen	att	det	oftast	hände	när	jag	improviserade	i	tonarter	som	
var	ovana	för	mig	då	det	innebar	mer	nytt	att	utforska.	De	sista	veckorna	i	övningspe-
rioden	avslutades	alltid	med	improvisation	i	varierande	tidslängd.	Då	iReal	Pro	gjorde	
det	lätt	att	transponera	bakgrundsspåren	fick	det	mig	ibland	att	vilja	testa	att	improvi-
sera	i	tonarter	som	jag	aldrig	ens	hade	spelat	teknikövningarna	i.	Förutom	att	det	var	
roligt	att	på	ett	kreativt	sätt	orientera	sig	inom	olika	tonarter	innebar	det	även	viss	fru-
stration	och	missnöje	på	grund	av	de	många	feltoner	som	ofta	förekom	i	början.	Denna	
frustration	var	en	lika	bidragande	orsak	till	varför	vissa	övningspass	blev	mycket	längre	
än	planerat,	vilket	uppmärksammades	efter	exempelvis	ett	övningspass	som	inte	filma-
des:	
	

Jag	satt	och	improviserade	länge	efter	teknikövningarna	idag	vilket	var	kul,	
dock	så	kändes	det	i	fingrarna	efteråt.	Det	blev	lite	väl	utdraget	eftersom	jag	
störde	mig	på	hur	mycket	feltoner	jag	spelade	i	vissa	tonarter	som	jag	borde	
ha	lärt	mig	för	längesen.	Till	och	med	i	lugna	tempon	spelade	jag	flera	fel	vilket	
var	irriterande.	(Ur	loggboken	22/10	2016)	

 
Precis	som	jag	kunde	använda	tempo	som	musikalisk	resurs	för	att	lära	mig	nya	tonarter	
kunde	jag	även	använda	det	som	resurs	för	improvisation.	De	gånger	jag	exempelvis	
valde	att	improvisera	i	en	tonart	som	jag	inte	spelat	teknikövningarna	i	tidigare	valde	jag	
betydligt	lägre	tempon,	ungefär	samma	tempon	som	jag	hade	i	början	på	övningspe-
rioden.	Med	tiden	ökade	jag	gradvis	tempot	för	att	utmana	min	förmåga	att	hitta	tonar-
terna	över	gitarrhalsen.	När	jag	befann	mig	i	ett	utmanande	tempo	där	det	fortfarande	
förekom	diverse	feltoner	och	förvirring	ibland	ökade	jag	tempot	ytterligare	som	en	
överkompensation	för	att	sedan	backa	tillbaka	till	tempot	innan,	så	som	jag	gjorde	när	
jag	bara	spelade	teknikövningarna.		
	
Själva	teknikövningarna	tjänade	också	som	musikaliska	resurser	när	jag	improviserade.		
När	jag	improviserade	i	det	aktuella	tonmaterialet	använde	jag	även	ofta	de	tekniker	
som	de	valda	teknikövningarna	byggde	på,	det	vill	säga	economy	picking	från	skalöv-
ningen	samt	sweep	picking	från	arpeggioövningen.	I	efterhand	har	jag	upptäckt	att	jag	
ibland	använde	mig	mest	av	den	teknik	som	den	senaste	övningen	jag	spelade	byggde	på	
när	jag	improviserade.	Analysen	visar	dock	att	improvisationerna	som	blev	längst	var	de	
tillfällen	då	jag	blandade	teknikerna	helt	fritt	eftersom	detta	möjliggjorde	fler	kombinat-
ioner	och	kreativa	sätt	att	improvisera.	

4.3.2	Konsekvenser	av	improvisation	
En	av	de	största	skillnaderna	som	jag	själv	märkte	av	ju	mer	jag	improviserade	var	att	
jag	hittade	olika	tonarter	snabbare	över	greppbrädan	och	kände	mig	mer	bekväm	i	
dessa.	Som	tidigare	nämnts	kunde	jag	lätt	bli	frustrerad	över	när	jag	råkade	spela	utan-
för	tonarten	under	improvisationerna.	I	slutet	av	övningsperioderna	spelade	jag	betyd-
ligt	färre	feltoner.	I	de	två	sista	filmerna	kunde	jag	se	att	de	gånger	toner	utanför	tonar-
terna	förekom	i	improvisationerna	berodde	det	oftast	på	att	jag	medvetet	gick	utanför	
tonarten	som	en	effekt	för	att	skapa	en	slags	spänning	mot	harmoniken,	för	att	sedan	
hitta	tillbaks	till	tonarten	igen.	Även	vissa	tonarter	som	jag	tidigare	dragit	mig	för	att	öva	
i,	då	jag	inte	tyckte	att	de	låg	bekvämt	på	gitarrhalsen	eller	för	att	jag	sällan	stött	på	dem	
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när	jag	spelat	låtar,	befästes	till	en	så	pass	bra	nivå	att	jag	kände	mig	bekväm	nog	att	
improvisera	i	både	lugnare	och	snabbare	tempon.	
	
En	andra	skillnad	jag	har	upptäckt	är	att	improvisationerna	även	utvecklade	min	för-
måga	att	spela	i	snabbare	tempon,	både	vad	gällde	improvisationerna	och	teknikövning-
arna.	Även	om	jag	inte	medvetet	fokuserade	på	tempo	när	jag	improviserade	hjälpte	de	
till	att	befästa	tonarterna	vilket	gjorde	det	lättare	att	både	improvisera	och	spela	teknik-
övningarna	i	högre	tempon.	Då	jag	som	tidigare	nämnts	ofta	använde	de	tekniker	som	
mina	teknikövningar	byggde	på	när	jag	improviserade	utvecklades	även	min	förmåga	att	
omsätta	dessa	i	en	praktisk,	mer	”verklig”	situation.	Då	repeterade	jag	inte	bara	de	
mönster	som	uppstår	av	att	använda	specifika	teknikövningar,	utan	använde	dem	även	
på	ett	mer	lekfullt	och	kreativt	sätt	som	jag	kanske	hade	gjort	i	en	ensemblesituation.		
	
Jag	började	som	sagt	spela	längre	vid	varje	övningspass	när	jag	väl	började	improvisera	
mer,	vilket	jag	i	efterhand	sett	har	varit	en	viktig	förutsättning	för	att	utveckla	alla	
aspekter	av	gitarrspelet.	I	slutändan	är	det	viktigt	att	övningen	även	är	rolig	och	får	en	
att	vilja	fortsätta	spela	både	längre	och	oftare.	Improvisation	ledde	till	detta,	och	även	
om	vissa	övningspass	blev	långa	för	att	jag	var	missnöjd	med	hur	jag	spelade	just	då	be-
rodde	det	oftast	på	att	jag	glömde	bort	tiden	när	jag	hade	roligt.	Både	mitt	missnöje	och	
glädjen	över	att	improvisera	bottnade	i	en	önskan	att	bli	bättre	vilket	gjorde	att	jag	spe-
lade	längre,	något	som	i	sin	tur	så	småningom	gav	resultat.	

4.4	Finmotorisk	övning	
I	detta	avsnitt	beskrivs	de	resurser	jag	använde	vid	finmotorisk	övning	samt	hur	detta	
påverkade	mitt	spel.	

4.4.1	Design	av	finmotorisk	övning	
Slutligen	visade	analysen	hur	finmotorisk	övning	hjälpte	mig	utveckla	min	spelteknik.		
Denna	strategi	formades	genom	användning	av	flera	olika	resurser.	Både	metronomen	
och	iReal	Pro	som	digitala	resurser	underlättade	min	finmotoriska	övning,	inte	minst	då	
båda	dessa	användes	för	att	justera	mitt	användande	av	musikaliska	resurser	såsom	
olika	tempon.	Genom	att	variera	tempot	övade	jag	mina	fingrars	förmåga	att	spela	både	
teknikövningarna	och	att	improvisera	i	både	höga	och	låga	tempon.	Jag	kunde	öka	tem-
pot	succesivt	för	en	naturlig	uppbyggnad	av	finmotoriska	muskler	för	att	klara	av	nästa	
”nivå”.	Det	var	viktigt	att	jag	började	och	återkom	till	tempon	jag	behärskade,	annars	
hade	jag	istället	kunnat	skada	musklerna	i	längden.	Även	när	min	lägstanivå	höjdes	för-
säkrade	jag	mig	alltid	om	att	ställa	in	starttempot	så	det	inte	skulle	innebära	någon	vi-
dare	belastning	för	händer	och	fingrar	utan	endast	få	dem	varma	och	mjuka	upp	dem.	
	
Genom	analysen	kan	jag	se	att	mitt	användande	av	olika	tonarter	som	musikalisk	resurs	
påverkade	min	finmotoriska	övning.	Jag	kombinerade	detta	flitigt	med	iReal	Pro	då	jag	
som	tidigare	nämnts	kunde	transponera	bakgrundsspår	där	att	spela	mot.	Även	om	öv-
ningarna	gör	att	vissa	specifika	mönster	uppstår	som	alltid	ser	likadana	ut	blev	det	ändå	
som	tidigare	nämnts	olika	fysiska	krav	på	mina	händer	och	fingrar	beroende	på	vilken	
tonart	jag	befann	mig	i.	Jag	har	tidigare	nämnt	hur	tonarter	som	gjorde	att	teknikövning-
arna	började	långt	ner	på	gitarrhalsen	innebar	större	sträckningar,	medan	tonarter	högt	
upp	på	halsen	innebar	mer	hoptryckta	rörelser.	När	jag	så	småningom	transponerade	
övningarna	råkade	det	falla	sig	så	att	jag	valde	tonarter	där	jag	stötte	på	båda	dessa	ut-
maningar.	Genom	att	öva	i	olika	tonarter	kunde	jag	påverka	hur	jag	disponerade	energin	
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i	båda	händerna,	anpassat	efter	var	jag	befann	mig	på	gitarrhalsen.	Jag	valde	medvetet	
tonarter	som	var	ovana	och	svåra	så	jag	kunde	öva	fingrarna	att	utföra	långa	sträckning-
ar	under	en	längre	tid.	Genom	att	välja	tonarter	högre	upp	på	halsen	kunde	jag	öva	upp	
förmågan	att	spela	på	trängre	och	smalare	band.	Oavsett	vilken	typ	av	svårighet	tonar-
ten	utsatte	fingrarna	för	kunde	jag	använda	flera	olika	tonarter	för	att	skapa	fler	möjlig-
heter	att	öva	fingrarna	att	utföra	precis	de	nödvändiga	rörelserna	som	behövdes	för	att	
spela	det	jag	övade	på	i	stunden.	
	
Improvisation	var	också	en	musikalisk	resurs	som	påverkade	min	finmotoriska	övning.	
Det	innebar	att	jag	använde	tonmaterialet	och	teknikerna	på	ett	mer	kreativt	sätt,	sna-
rare	än	att	bara	följa	de	mönster	som	uppstod	med	teknikövningarna.	Genom	improvi-
sation	tränade	jag	mina	hand-och	fingerrörelser	att	utföra	olika	rörelser	i	både	olika	
tempon	och	tonarter	beroende	på	vad	jag	ville	spela	i	stunden.	Genom	improvisationer-
na	kunde	jag	öva	upp	mina	fingrars	förmåga	att	spela	mer	spontat	utifrån	mina	egna	
musikaliska	impulser,	till	skillnad	från	när	jag	spelade	övningarna	och	visste	vad	som	
skulle	komma	härnäst.	Jag	kombinerade	ofta	teknikerna	från	övningarna	när	jag	impro-
viserade,	och	då	jag	uppstod	även	fler	kombinationer	och	variationer	av	teknikerna.	
Dessa	stötte	inte	mina	fingrar	på	när	jag	endast	spelade	övningarna	eftersom	dessa	end-
ast	fokuserade	på	en	viss	teknik.	I	vissa	ovana	tonarter	förekom	ofta	feltoner	i	början	när	
jag	improviserade.	Min	vilja	att	hitta	rätt	toner	i	improvisationerna	innebar	längre	öv-
ningspass	och	därmed	mer	träning	för	mina	händer	och	fingrar.	
	
Mina	hand-och	fingerrörelser	var	även	de	viktiga	resurser	vid	min	finmotoriska	övning.	
Viktigt	för	mig	var	att	i	största	möjliga	mån	undvika	värk	och	överansträngning	i	exem-
pelvis	leder	för	att	orka	spela	länge.	Som	tidigare	nämnts	strävade	jag	efter	att	hålla	
fingrarna	så	nära	greppbrädan	som	möjligt	oavsett	vad	jag	spelade	för	att	minimera	rö-
relserna	till	bara	de	absolut	nödvändigaste.	Genom	att	minimera	fingerrörelserna	oav-
sett	om	jag	spelade	teknikövningarna	eller	improviserade	kunde	jag	öva	upp	förmågan	
att	få	ut	likvärdiga	och	till	och	med	bättre	resultat	än	när	jag	spelade	med	större	rörel-
ser,	det	vill	säga	färre	felspelningar,	bra	ton	och	högre	tempon.	Genom	att	öva	med	
mindre	energikrävande	rörelser	övade	jag	även	upp	förmågan	att	spela	längre.	Detta	var	
viktigt	när	övningspassen	blev	längre.	Även	när	fingrarna	behövde	göra	längre	sträck-
ningar	på	grund	av	exempelvis	en	musikalisk	impuls	i	mina	improvisationer	övade	jag	
på	att	utföra	de	nödvändiga	rörelserna	med	fingrarna	så	nära	greppbrädan	som	möjligt	
redan	från	början.	Detta	hjälpte	fingrarna	att	minimera	rörelserna	och	spara	energi	då	
de	inte	hade	lika	långt	ner	till	strängarna.	
	
Lika	viktiga	som	resurserna	jag	använde	då	jag	faktiskt	spelade	var	resurserna	som	an-
vändes	då	jag	inte	spelade,	nämligen	pauser	och	vila.	De	kunde	förekomma	då	och	då	
under	ett	övningspass	och	var	oftast	bara	några	sekunder	långa,	men	genom	dem	för-
sökte	jag	i	största	möjliga	mån	undvika	värk	och	överansträngning	i	händer	och	armar	
samt	ge	utrymme	för	musklerna	att	återhämta	sig	och	byggas	upp.	De	vanligaste	kropps-
liga	resurserna	jag	använde	under	dessa	korta	pauser	var	att	skaka	loss	händerna	och	
sträcka	på	armarna	för	att	slappna	av.	Transkriptionerna	visar	att	jag	i	synnerhet	skakar	
på	vänsterhanden	under	hela	övningsperioden,	vilket	tyder	på	att	jag	upplevde	mest	
belastning	i	den.	Utdraget	ur	transkriptionen	av	film	tre	nedan	visar	exempel	på	detta:		
	
	
 



 30	

Tid	 Kroppsliga	resurser	 Blickar,	an-
siktsuttryck	

Materiella	re-
surser	

Övriga	iakttagelser	

03,30	
min	

Pausar,	rättar	till	krop-
pen.	

	 	 	

04,50	
min	

	 	 	 Spelar	övningen	
nästintill	felfritt	två	
gånger.	

05,39	
min	

Skakar	loss	vänster-
handen	för	att	slappna	
av.	

	 	 	

06,50	
min	

Skakar	loss	vänster-
handen	igen.	

	 Höjer	bpm-värdet	
på	metronomen.	

	

08,30	
min	

	 	 	 Kommer	av	mig	men	
fortsätter	och	hittar	
tillbaka.	

09,15	
min	

Skakar	av	vänsterhan-
denen	länge.	

	 Höjer	bpm-värdet	
på	metronomen.	

	

 
Figur	10:	Utdrag	ur	transkription	av	film	3. 
 
Det	tål	dock	att	nämnas	att	detta	hände	hyfsat	tidigt	i	övningsperioden,	men	även	under	
de	sista	övningspassen	har	jag	kunnat	se	att	musklerna	i	vänsterhanden	var	de	som	
kämpade	mest.	Kännetecknande	för	den	första	halvan	av	övningsperioden	är	dock	att	
jag	trots	pauserna	kunde	uppleva	viss	värk	i	händerna	efteråt.	Loggboksanteckningen	
nedan	skrevs	efter	ett	övningspass	som	inte	filmades	men	beskriver	detta:	
	

Det	kändes	ganska	bra	under	övningen	idag	men	fick	värk	i	vänstra	handleden	
efteråt	som	jag	inte	känt	förut.	Det	känns	mest	av	när	jag	vickar	på	handen.	Får	
se	hur	det	känns	imorgon,	ev.	testar	jag	att	inte	öka	tempot	lika	ofta	som	jag	
gjorde	idag.	(Ur	loggboken	26/9	2016)	

	
De	få	gånger	jag	faktiskt	fick	ont	någonstans	var	det	oftast	i	vänstra	handleden,	men	det	
försvann	alltid	till	dagen	efter.	Jag	försökte	att	inte	spela	mer	för	dagen	om	jag	väl	kände	
att	jag	hade	ont	någonstans.	Om	fingrarna	kändes	trötta	och	ansträngda	under	ett	långt	
övningspass	räckte	det	ofta	att	skaka	loss	händerna	emellanåt	för	att	kunna	fortsätta	
spela.		

4.4.2	Konsekvenser	av	finmotorisk	övning	
Kännetecknande	för	andra	halvan	av	övningsperioden	var	att	jag	inte	hade	besvär	med	
värk	i	vare	sig	händer	eller	armar,	trots	att	jag	då	spelade	i	högre	tempon	än	tidigare.	
Dessutom	har	jag	upptäckt	att	jag	tog	mindre	pauser	då	än	jag	gjorde	i	början,	trots	att	
jag	som	sagt	spelade	i	högre	tempon	och	andra	tonarter.	Samtidigt	som	pauserna	och	
diverse	handskakningar	var	viktiga	resurser	för	uppbyggnad	av	min	finmotoriska	mus-
kulatur	visar	alltså	även	minskningen	och	avsaknaden	av	dem	en	förändring	och	ut-
veckling	av	dessa	muskler.	Under	exempelvis	sista	övningspasset	tog	jag	inte	min	första	
paus	förrän	någon	gång	i	mitten	då	jag	byter	övning,	vilket	följande	utdrag	visar:		
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Tid	 Kroppsliga	resur-
ser	

Blickar,	an-
siktsuttryck	

Materiella	
resurser	

Övriga	iakttagelser	

08,40	
min	

	 	 Höjer	bpm-
värdet	på	iReal	
Pro.	

	

09,42	
min	

Gungar	i	takt	med	
överkroppen.	

Blundar	koncen-
trerat.	

	 	

10,42	
min	

	 	 	 Fortsätter	spela	övningarna	
lite	efter	att	bakgrundsspå-
ret	stannat.	

11,30	
min	

Sträcker	på	armar-
na	och	skakar	hän-
der.	

	 Sänker	bpm-
värdet	på	iReal	
Pro.	

Byter	övning.	

	
Figur	11:	Utdrag	ur	transkription	av	film	10. 
 
De	sista	videoinspelningarna	visar	att	jag	ofta	lyckades	behålla	fingrarna	på	vänsterhan-
den	nära	greppbrädan	även	när	de	inte	tryckte	ner	en	sträng.	Högerhanden	i	sin	tur	mi-
nimerade	rörelserna	till	precis	det	som	behövdes	för	att	slå	an	strängen	med	plektrumet.	
Genom	att	göra	mina	hand-	och	fingerrörelser	mindre	energikrävande	och	mer	ergono-
miska	orkade	musklerna	längre	och	energin	kunde	disponeras	ut	jämnare	och	längre.	
Detta	var	viktigt	då	mina	övningspass	med	tiden	ibland	blev	mycket	längre	än	planerat.		
Mina	förbättrade	hand-	och	fingerrörelser	var	inte	bara	något	som	applicerade	sig	på	
teknikövningarna	utan	även	på	mitt	improviserande,	och	därmed	även	hur	jag	skulle	
spela	i	en	mer	verklig	ensemblesituation.	Den	finmotoriska	övningen	det	innebar	att	
improvisera	med	de	aktuella	teknikerna	och	tonmaterialet	bidrog	till	att	övningarna	
tedde	sig	mer	betydelsefulla	för	mitt	eget	spel.		
	
Med	finmotorisk	övning	blev	jag	mer	avslappnad	i	tempon	som	tidigare	hade	gjort	mig	
spänd.	Det	bidrog	till	färre	misstag	i	höga	tempon	då	det	gjorde	mina	fingerrörelser	mer	
precisa	och	korrekta	både	i	fråga	om	att	utföra	teknikövningarna	och	hitta	rätt	toner	i	
improvisationerna.	Eftersom	jag	så	småningom	började	variera	användandet	av	tempo	
blev	jag	inte	bara	bättre	på	att	spela	i	högre	tempon.	Att	träna	de	finmotoriska	muskler-
na	i	långsammare	tempon	innebar	en	ökad	förmåga	att	vara	rytmiskt	korrekt	i	mer	vari-
erande	tempon	som	inte	bara	var	stegrande.	

4.5	Sammanfattning	och	slutsatser	
I	min	design	för	att	lära	mig	teknik	utvecklade	jag	flera	strategier.	Dessa	var	övning	i	
olika	tempon,	övning	i	olika	tonarter,	övning	genom	improvisation	samt	finmotorisk	
övning.	Inom	alla	dessa	strategier	använde	jag	mig	även	av	flera	resurser	för	att	under-
lätta	och	främja	mitt	lärande.	Det	har	exempelvis	rört	sig	om	digitala	resurser	som	met-
ronom	och	iReal	Pro.	Dessa	har	i	sin	tur	underlättat	användandet	av	musikaliska	resur-
ser	som	exempelvis	olika	tonarter	och	improvisation.	Tempo	som	resurs	samverkade	
med	det	mesta	jag	i	stunden	fokuserade	på	att	lära	mig,	och	kunde	även	användas	i	före-
byggande	syfte	för	att	inte	överanstränga	händerna.	Parallellt	med	detta	använde	jag	
även	flera	kroppsliga	resurser,	till	exempel	fotstamp	och	små	gungningar	för	att	för-
kroppsliga	musiken.	Huvudskakningar	och	grimaser	uppmärksammade	mig	på	negativa	
aspekter	i	mitt	spel	under	övningsperioden	och	hjälpte	mig	att	tidigt	rätta	till	fel	för	att	
inte	öva	in	misstag.	Att	blunda	har	ofta	hjälpt	mig	koncentrera	mig	samtidigt	som	det	i	
vissa	fall	varit	mer	gynnsamt	för	mig	att	istället	rikta	en	fokuserad	blick	mot	vänster-
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handen.	Genom	att	minimera	mina	hand-	och	fingerrörelser	och	spara	in	energi	har	jag	
både	lyckats	nå	nya	tempon	som	jag	tidigare	inte	klarade	av	samt	minskat	risken	för	
överansträngning	och	belastningsskador.	Pauserna	under	mina	övningspass	har	också	
varit	viktiga	för	detta.	Under	pauserna	gavs	tid	att	exempelvis	räta	på	kroppen	och	skaka	
loss	händerna.	På	samma	gång	vittnar	avsaknaden	och	det	mindre	behovet	av	dessa	re-
surser	om	min	progression.	Följande	slutsatser	kan	dras	av	det	framkomna	resultatet:		
	

- Olika	resurser	samverkar	oftast	för	att	främja	lärande.	Mitt	val	av	dessa	hade	di-
rekta	följder	för	vad	och	hur	jag	övade.		

- Tempot	var	en	mycket	betydande	resurs	inom	alla	strategier	och	spelade	även	
roll	i	förebyggandet	av	värk	och	överansträngning.	

- Strategierna	resulterade	i	ett	strukturerat	övande.	
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5	Diskussion		
I	detta	kapitel	presenteras	en	diskussion	över	studiens	framkomna	resultat	och	slutsat-
ser.	De	teman	som	presenterades	i	resultatet	diskuteras	i	relation	till	det	teoretiska	per-
spektivet	samt	till	den	litteratur	och	tidigare	forskning	som	legat	till	grund	för	denna	
studie.	Arbetets	betydelse	samt	mina	idéer	om	fortsatt	forskning	inom	området	lyfts	
också	fram.	

5.1	Resultatdiskussion		
Under	denna	rubrik	diskuteras	resultatet	av	studien.	De	teman	som	presenteras	handlar	
om	orkestrering	av	resurser	för	teknikövning,	behaglig	uppstart	vid	övning	samt	struktur	
och	noggrannhet	vid	övning.	

5.1.1	Orkestrering	av	resurser	för	teknikövning	
Som	resultatet	visar	använder	jag	flera	olika	resurser	vid	mitt	övande.	Enligt	Selander	
och	Kress	(2010)	tar	multimodalitet	sin	utgångspunkt	från	just	denna	samverkan	mellan	
olika	resurser.	Bland	dessa	var	digitala	resurser	som	metronomen	och	iReal	Pro	viktiga.	
De	har	visat	sig	både	underlätta	mitt	övande	och	göra	det	roligare,	men	de	samverkade	
alltid	med	mer	kroppsliga	resurser	som	fotstamp	och	gungningar.	Enligt	Rostvall	och	
Selander	(2010)	kan	meningar	och	budskap	genom	flera	olika	teckenbärande	resurser	
både	stödja	och	motsäga	varandra.	Vidare	menar	de	att	användandet	av	flera	olika	re-
surser	parallellt	skapar	ett	sammanhang	där	kunskap	och	information	kan	uppfattas	
utifrån	en	helhet.	I	mitt	fall	verkade	fotstamp	och	gungningar	som	stödjande	komple-
ment	för	att	förankra	rytm	och	tempo	i	kroppen	även	när	metronomen	redan	angav	
tempot.	Därmed	orkestrerade	jag	resurserna	för	att	skapa	en	större	helhet	där	jag	inte	
uppfattade	tempo	genom	endast	en	typ	av	resurs,	utan	istället	genom	hela	samman-
hanget	och	situationen.	Kempe	och	West	(2010)	beskriver	hur	lärares	skilda	design	och	
orkestreringar	av	teckenbärande	resurser	påverkar	elevers	möjligheter	till	menings-
skapande	och	lärande	och	hur	de	kan	användas	för	att	rikta	elevers	uppmärksamhet	mot	
sådant	de	tycker	är	viktigt	i	en	viss	undervisningssituation.	I	föreliggande	studie	går	det	
att	dra	slutsatsen	att	rytm	och	tempo	ofta	var	ett	viktigt	fokus	för	mig	överlag	då	min	
orkestrering	av	resurser	alltid	innefattade	sådant	som	skulle	hjälpa	mig	bli	så	rytmiskt	
korrekt	som	möjligt,	både	medvetet	och	omedvetet.	Detta	skedde	trots	flera	andra	te-
man	som	visade	sig	i	resultatdelen,	vilket	säger	en	del	om	vad	jag	själv	prioriterar	högt	
inom	musik.		
	
Enligt	Kempe	och	West	(2010)	blir	elevers	transformationsprocess	olika	beroende	på	
lärarens	val	av	resurser.	Vissa	möjligheter	till	lärande	erbjuds	men	andra	inte.	Genom	
sina	urval	designar	läraren	förutsättningar	för	lärande.	Under	denna	studie	agerade	jag	
lärare	åt	mig	själv.	Det	betyder	även	att	jag	genom	min	egen	design	för	att	utveckla	min	
teknik	skapade	vissa	möjligheter	till	detta	medan	andra	uteslöts.	Vissa	möjligheter	till-
kom	även	allteftersom	genom	användandet	av	nya	resurser,	vilket	bidrog	till	fler	sätt	att	
kombinera	resurserna.	Exempel	på	detta	är	iReal	Pro	och	improvisation,	två	resurser	
som	inte	fanns	med	i	min	ursprungliga	orkestrering	men	som	erbjöd	nya	förutsättningar	
och	vägar	genom	vilka	jag	kunde	utveckla	min	teknik	och	skapa	nya	representationer.	
Rostvall	och	Selander	(2010)	menar	att	det	utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv	ligger	
nära	till	hands	för	en	lärare	att	utvärdera	och	fundera	på	det	som	hänt	i	en	lärandesitu-
ation	för	att	kunna	skapa	ännu	bättre	förutsättningar	för	lärande	i	framtiden.	På	samma	
sätt	re-designade	jag	därmed	min	orkestrering	av	resurser	under	tidens	gång	genom	att	
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exempelvis	utvidga	antalet	resurser	för	att	alltid	försöka	skapa	bättre	förutsättningar	för	
mitt	egna	instrumentaltekniska	lärande.	Genom	att	testa	mig	fram	upptäckte	jag	vad	
som	fungerade	och	inte,	vilket	skulle	kunna	peka	mot	vikten	av	att	våga	göra	föränd-
ringar	i	de	förutsättningar	som	redan	är	skapade,	även	när	de	kanske	redan	upplevs	som	
bekväma.	Enligt	Kempe	och	West	(2010)	kan	läraren	använda	sina	olika	val	av	resurser	
för	att	rikta	elevernas	uppmärksamhet	till	det	som	läraren	i	stunden	anser	är	viktigt.	
Vad	jag	ansåg	var	viktigt	och	vad	jag	var	extra	uppmärksam	på	under	den	bestämda	öv-
ningsperioden	varierade	med	tiden	och	mellan	olika	övningspass.	Därmed	tedde	det	sig	
nödvändigt	att	jag	kunde	tillåta	min	orkestrering	av	resurser	att	vara	föränderlig	bero-
ende	på	situationen	och	mina	föränderliga	intressen.		
	
Införandet	av	improvisation	som	musikalisk	resurs	kom	sig	mest	troligen	ur	en	växande	
önskan	att	få	omsätta	teknikövningarna	i	ett	mer	kreativt	sammanhang.	Improvisation	
är	även	centralt	i	de	genrer	jag	oftast	spelar	i	och	är	därmed	en	viktig	del	i	det	musika-
liska	uttrycket,	vilket	ter	sig	vara	en	stor	anledning	till	varför	jag	efter	cirka	halva	öv-
ningsperioden	alltid	inkluderade	improvisation	i	all	min	orkestrering	av	resurser.	Sund-
kvist	(2004)	skriver	att	en	kommentar	som	förekom	från	flera	lärare	som	deltog	i	hans	
studie	var	att	ett	sätt	att	få	eleverna	att	förena	teknik	och	musikaliskt	uttryck	skulle	
kunna	vara	att	införa	mer	etyder	som	bjuder	in	till	detta.	Med	det	sagt	betyder	det	givet-
vis	inte	att	gitarrister	som	spelar	mycket	teknikövningar	gör	detta	utan	känsla	för	musik,	
men	Sundkvist	menar	att	tekniken	verkligen	blir	en	tillgång	då	den	används	i	samman-
hang	där	det	finns	en	vision	kring	uttrycket	också.	Finns	det	en	sådan	vision	finns	det	
också	en	anledning	till	att	öva	upp	sin	speltekniska	förmåga.	Även	Schenck	(2000)	me-
nar	att	en	viss	nivå	av	teknik	är	en	förutsättning	för	att	kunna	uttrycka	något	genom	sitt	
instrument.	Wiberg	(2012)	skriver	att	de	lärare	som	deltog	i	hans	studie	ville	erbjuda	
tekniska	lösningar	för	att	just	bredda	elevernas	uttryck,	även	om	de	upplevde	det	som	
en	utmaning	att	peta	på	tekniska	aspekter	inom	ett	konstnärligt	ämne	där	det	är	svårt	
att	ge	några	absoluta	sanningar.	Som	elgitarrist	har	jag	själv	aldrig	kommit	i	kontakt	
med	etyder	skrivna	just	för	elgitarr,	därför	kunde	jag	inte	inkludera	det	som	resurs	i	min	
orkestrering.	Något	som	dock	blivit	tydligare	för	mig	är	att	teknik	och	uttryck	inte	bör	
ses	som	motpoler,	utan	att	de	snarare	förutsätter	varandra	för	att	komma	till	sin	fulla	
rätt.	Om	uttrycket	kan	nås	genom	etyder	eller	improvisation	ter	sig	då	kanske	inte	vara	
det	mest	väsentliga.	

5.1.2	Behaglig	uppstart	vid	övning	
Under	hela	övningsperioden	startade	jag	alltid	övningarna	i	tempon	jag	kände	mig	be-
kväm	i	och	som	jag	redan	behärskade,	för	att	sedan	gradvis	öka	tempot.	Enligt	Jørgensen	
och	Hallam	(2011)	är	detta	även	den	strategi	som	används	av	de	högst	presterande	mu-
sikerna	för	att	utveckla	snabbhet	på	sina	instrument.	Resultatet	visar	dock	att	jag	inte	
bara	stötte	på	svårigheter	i	högre	tempon.	Under	en	vecka	upplevde	jag	plötsligt	pro-
blem	med	långsammare	tempon	som	tidigare	hade	känts	bra	men	som	jag	inte	övat	i	på	
ett	tag	då	fokus	låg	mycket	på	att	stegra	tempot.	Jørgensen	(2004)	beskriver	att	lång-
sammare	utföranden	faktiskt	kan	resultera	i	fler	felspelningar	än	snabba.	Detta	beror	på	
att	olika	tempon	resulterar	i	rörelser	som	ställer	olika	fysiska	krav	på	händer,	armar	och	
så	vidare.	Kvalitativt	olika	rörelser	aktiverar	också	olika	muskler.	För	mig	är	detta	en	
viktig	insikt	då	jag	i	stunden	blev	väldigt	frustrerad	över	mina	felspelningar	i	långsamma	
tempon.	Jag	upplevdes	det	nästan	som	att	jag	blivit	sämre.	Det	Jørgensen	beskriver	pe-
kar	dock	mot	att	det	rör	sig	om	olika	övningsfokus,	och	att	behärskandet	av	ett	snabbt	
tempo	inte	behöver	betyda	att	alla	tempon	under	det	också	är	i	behärskning.	Således	har	
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jag	upptäckt	att	det	ter	sig	viktigt	att	tidigt	vara	medveten	om	ens	önskemål	kring	resul-
tatet	vid	val	av	strategi	för	att	öva	tempon.	Exempelvis	menar	Jørgensen	att	en	ytterli-
gare	strategi	skulle	vara	att	alternera	mellan	långsamma	och	snabba	tempon	snarare	än	
att	alltid	gradvis	öka,	då	detta	regelbundet	kommer	att	testa	ens	förmåga	att	spela	även	i	
långsammare	tempon.	I	mitt	fall	hade	en	sådan	strategi	kanske	inneburit	att	jag	inte	
kunnat	spela	teknikövningarna	i	det	höga	tempo	som	jag	till	slut	gjorde,	men	att	jag	
kanske	istället	blivit	bättre	på	att	spela	dem	i	mer	varierande	tempon.		
	
Att	gradvis	öka	tempot	i	kombination	med	resurser	som	handskakningar	visade	sig	även	
vara	värdefullt	för	utveckling	av	finmotoriska	muskler	samt	för	att	minska	risken	för	
överbelastning	och	skador	i	dessa	muskler.	Enligt	Parry	(2004)	får	gitarrister	oftast	ont	i	
fingrar,	händer	och	vrister	på	grund	av	exempelvis	dålig	hållning	och	spända	axlar.	Jag	
hade	aldrig	några	större	problem	med	detta	under	eller	efter	övningsperioden.	Det	före-
kom	men	var	oftast	borta	dagen	efter.	Dessa	mindre	smärtor	skulle	snarare	kunna	ses	
som	den	naturliga	träningsvärk	som	uppstår	när	muskler	blir	pressade	till	att	jobba	på	
nya	och	ovana	sätt,	snarare	än	början	på	långvarande	skador.	För	att	göra	framsteg	
måste	musklerna	ta	sig	an	nya,	ovana	utmaningar,	och	då	ter	det	sig	svårt	att	kunna	
undvika	viss	värk	helt.	Detta	skulle	kunna	peka	mot	vikten	av	att	våga	utmana	sin	trös-
kelgräns	även	när	det	i	stunden	kan	upplevas	som	svåröverkomliga	hinder.	

5.1.3	Struktur	och	noggrannhet	vid	övning	
Enligt	Graabræk	Nielsen	(2008)	brukar	musikstudenter	med	prestationsmål	som	hand-
lar	om	den	egna	utvecklingen	och	det	egna	drivet	att	ta	sig	an	nya	utmaningar	vara	de	
studenter	som	även	strukturerar	och	planerar	sin	övning	och	sina	strategier	mest.	Dessa	
studenter	har	en	vilja	att	lära	sig	nya	saker	utan	att	jämföra	sig	med	andra.	Deras	mål	
kan	kategoriseras	som	hantverksmål,	menar	Graabræk	Nielsen.	Då	detta	har	varit	en	
självstudie	har	det	blivit	naturligt	att	fokusera	på	min	egen	utveckling	och	inte	jämföra	
mig	med	andra,	utan	jag	har	bara	varit	min	egen	värsta	kritiker.	Det	faktum	att	övnings-
perioden	dessutom	var	del	av	en	studie	kan	troligen	även	det	ha	bidragit	till	att	jag	var	
mer	noga	med	att	strukturera	övningen	än	jag	annars	brukar	vara.	Att	överhuvudtaget	
bestämma	sig	för	ett	visst	moment	som	ska	övas	på	minst	tjugo	minuter	fem	dagar	i	
veckan	är	i	sig	ett	strukturerat	tillvägagångssätt	som	jag	inte	använt	mig	av	innan,	då	jag	
mest	övade	på	sådant	som	föll	mig	in	i	stunden.	Onekligen	har	detta	gett	vissa	resultat.	
Schenck	(2000)	beskriver	med	snöstigsprincipen	hur	något	som	utförts	en	gång	blir	en-
klare	att	utföra	en	gång	till	på	samma	sätt.	Vid	upprepning	övas	både	medvetna	och	
omedvetna	rörelser	och	mönster	in.	Därmed	belyses	vikten	av	att	öva	på	”rätt	sätt”	re-
dan	från	början	då	det	medför	extra	besvär	att	behöva	lära	om	något	på	ett	annat	sätt.	På	
liknande	sätt	skriver	Jørgensen	och	Hallam	(2011)	hur	Hallam	i	en	undersökning	upp-
täckte	att	60	%	av	musikstuderande	på	olika	nivåer	som	lärde	in	diverse	fel	i	stycken	
inte	rättade	till	dessa.	Istället	blev	felen	alltmer	permanenta.	För	att	göra	övningen	effek-
tiv	menar	Jørgensen	och	Hallam	att	det	är	viktigt	att	träna	upp	förmågan	att	göra	över-
siktliga	utvärderingar	av	sin	utveckling.	Att	min	studie	fick	mig	att	strukturera	övningen	
noggrannare	än	jag	någonsin	gjort	tidigare	ter	sig	därför	fördelaktigt	och	minimerade	
kanske	risken	att	jag	övade	in	flera	mönster	som	så	småningom	skulle	stjälpa	mer	än	
hjälpa.	Hantverksmål	med	fokus	på	egen	självförbättring	tillsammans	med	planering	och	
strukturering	av	övningsstrategier	verkar	därmed	kunna	utmynna	i	mestadels	positiva	
resultat	för	att	utvecklas	på	sitt	instrument.	I	synnerhet	om	det	innefattar	upprepning	i	
stil	med	att	noggrant	trampa	upp	”rätt”	stig	i	snön	flera	gånger	så	som	Schenck	(2000)	
beskriver	det.	Enligt	Jørgensen	(2004)	skulle	effektiv	individuell	övning	kunna	delas	in	i	
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tre	självlärande	faser.	Dessa	är	planering	och	förberedning	inför	övning,	verkställande	
av	övning	samt	observation	och	utvärdering	av	övning.	Att	göra	en	sådan	uppdelning	
skapar	onekligen	en	viss	struktur	som	jag	kanske	inte	hade	kommit	på	själv,	men	före-
liggande	studie	bidrog	till	att	dessa	faser	förföll	sig	mer	naturliga.	Då	jag	skulle	analysera	
min	läroprocess	när	jag	övade	hjälpte	det	om	det	också	fanns	viss	ordning	och	struktur	i	
övningen.	Detta	märkte	jag	tidigt	när	jag	började	filma	mig	själv,	och	dessa	videoinspel-
ningar	ihop	med	loggboksskrivande	var	betydande	för	den	sista	fasen	som	innebar	ob-
servation	och	utvärdering	av	övning.	I	slutändan	hjälpte	videoinspelningarna	till	att	
strukturera	alla	tre	faser	då	jag	behövde	vara	noggrann	med	både	förberedelserna	och	
verkställandet	av	övningen	för	att	göra	så	tydliga	filmer	som	möjligt.	

5.2	Arbetets	betydelse		
Min	studie	har	lärt	mig	mycket	om	mig	själv	och	hur	jag	designar	mina	läroprocesser.	Jag	
anser	att	detta	kommer	tjäna	mig	väl	både	som	musiker	och	musiklärare.	På	grund	av	
övandet	som	var	del	av	denna	studie	har	jag	utvecklats	speltekniskt	som	gitarrist,	och	
studien	har	uppmärksammat	diverse	parametrar	som	är	viktiga	för	teknikövning	och	
övning	generellt	utan	att	vara	instrumentspecifika	samt	svårigheter	som	kan	uppstå	som	
jag	troligen	inte	är	ensam	om	att	ha	mött.	Sådana	kunskaper	kommer	jag	därför	även	ha	
nytta	av	när	jag	möter	framtida	elever	som	är	intresserade	av	att	utvecklas	speltekniskt.	
Jag	hoppas	därför	även	att	arbetet	kan	vara	lärorikt	och	inspirerande	för	andra	musiklä-
rare,	oberoende	av	instrument	och	genre.	Studien	har	visat	mig	hur	mycket	det	går	att	
lära	sig	om	sig	själv	genom	att	vara	sin	egen	observatör.	Min	förhoppning	är	därför	
också	att	blivande	och	verksamma	lärare	blir	inspirerade	till	att	testa	denna	metod,	vare	
sig	det	rör	sig	om	att	utvecklas	som	musiker	eller	lärare.		Att	observera	sig	själv	och	
granska	den	stora	detaljrikedom	kring	ens	egna	handlingar	som	kommer	med	videoin-
spelningar	är	fördelaktigt	för	vilken	lärare	som	helst	som	vill	utvecklas,	och	är	därmed	
inte	bundet	till	ett	specifikt	ämne.	Hos	mig	själv	har	studien	väckt	intresset	att	i	framti-
den	observera	mig	själv	oftare,	men	då	även	när	jag	befinner	mig	i	lärarrollen.	För	den	
som	är	specifikt	elgitarrist	hoppas	jag	detta	kan	ge	inspiration	till	hur	det	går	att	designa	
sin	väg	för	att	utvecklas	tekniskt.	Det	är	ett	relativt	outforskat	område	för	just	detta	in-
strument,	trots	dess	popularitet	och	den	stora	mängd	utövare	som	finns.	Även	om	flera	
studier	gjorts	tidigare	kring	övning	generellt	hoppas	jag	min	studie	blir	en	del	av	kom-
mande	forskning	kring	elgitarr	och	inspirerar	just	andra	elgitarrister	som	också	är	in-
tresserade	av	teknikövning	att	forska	vidare	inom	området	för	att	nå	nya,	viktiga	insik-
ter	likt	dem	jag	själv	gjorde.		

5.3	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten		
Då	detta	arbete	är	en	självstudie	hade	det	varit	intressant	att	istället	utföra	en	studie	
som	involverar	flera	elgitarrister.	Till	exempel	skulle	det	vara	intressant	att	se	hur	en	
etyd	skriven	specifikt	för	elgitarr	skulle	påverka	gitarristers	spel.	För	klassisk	gitarr	
finns	det	gott	om	etyder	som	övar	både	tekniska	aspekter	samt	bjuder	in	till	musikalisk	
gestaltning.	Studien	hade	kunnat	gå	till	så	att	ett	antal	elgitarrister	på	ungefär	samma	
spelnivå	och	inom	liknande	genrer	får	en	nyskriven	etyd	för	elgitarr	att	öva	på	under	en	
bestämd	tidsperiod	ett	visst	antal	gånger	eller	timmar	i	veckan,	och	i	slutet	på	övnings-
perioden	får	de	besvara	en	enkät	som	en	slags	utvärdering	kring	hur	etyden	påverkat	
deras	spel.	Etyden	skulle	då	förstås	fokusera	på	tekniska	aspekter	som	är	vanliga	för	
elgitarrister	att	stöta	på.	En	sådan	studie	hade	inneburit	ett	annorlunda	sätt	att	öva	för	
exempelvis	en	rock-	eller	jazzgitarrist	där	etyder	inte	är	vanligt	förekommande.	Det	
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skulle	vara	spännande	att	ta	del	av	gitarristers	tankar	och	upplevelser	efter	en	sådan	
övningsperiod.	
	
Ytterligare	en	intressant	studie	hade	varit	att	jämföra	elgitarrister	från	olika	genrer	och	
deras	förhållande	till	och	sätt	att	öva	teknik.	Olika	genrer	ställer	olika	typer	av	krav	rent	
speltekniskt,	givetvis	säger	inte	detta	något	om	”värdet”	på	själva	musiken	och	genren	i	
sig.	Lämpligast	då	för	att	få	en	så	bra	jämförelse	som	möjligt	skulle	troligen	vara	att	rikta	
sig	till	gitarrister	som	kommit	långt	i	sin	utveckling	och	spetsat	sitt	musicerande	mot	en	
viss	inriktning	och	genre.	
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