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Sammanfattning  
 
Självständigt arbete inom musiklärarprogrammet inriktning gymnasium 
Titel: Att lära sig improvisera musik med hjälp av arpeggion – En självstudie i att öva 
improvisation. 
Författare: Erik Hedenstedt 
Termin och år: Vårterminen, 2017 
Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet 
Handledare: Ann-Sofie Paulander 
Examinator: Lia Lonnert 
 
Syftet med föreliggande studie är att utforska hur en specifik arpeggioövning som 
instuderingsmetod för improvisation erfars. Forskningsfrågor är: Vad riktar jag min 
uppmärksamhet mot i samband med övandet av arpeggion? Vad för nytta kan det finnas 
med arpeggioövning för när jag improviserar? För att undersöka detta har jag lagt upp 8 
övningspass på en timme vardera där arpeggioövning används för att studera en låt. Alla 
övningstillfällen har avslutats med ljudloggar där jag reflekterar över hur det har gått 
under övningspasset. Dessutom har jag gjort 2 improvisationer över vald låt, en innan 
övningspassens genomförande och en efter. Som teoretisk utgångspunkt har jag valt ett 
fenomenologiskt perspektiv. I resultatet visas vad som har förekommit i mitt 
medvetande under instuderingsprocessen och hur mitt improviserande förändrats. 
Resultatets första tema ”Instuderingsprocessen” beskriver arpeggio som 
instuderingsmetod och mina tankar kring den. Under detta tema ges kategorierna 
”Progression”, ”Uppdagande av problem”, ”Mekanisk övning”. I det andra temat, 
”Improviserade solon”, beskrivs hur arpeggio som metod kommer till användning vid 
improvisation. Kategorier är här ”Förhållning till tonala och harmoniska strukturer”, 
”Regelbrytande förhållningssätt”. Under processens gång framkommer att jag lärt mig 
en del nya mönster och att jag är mer medveten om vad jag gör när jag improviserar 
samtidigt som instuderingsprocessen visat sig vara utmattande.  
 
Nyckelord: Musik, gitarr, improvisation, arpeggio, instudering, övning, jazz. 
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Abstract  
Degree Project in Music Teacher Education Programme 
Title: Learning to improvise music using arpeggios 
Author: Erik Hedenstedt 
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Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad University 
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The purpose of this study is to explore how arpeggioexcercises used as a method for 
studying improvisation is experienced. Research questions are: What is my attention 
directed towards when performing the exercise? What benefit for my improvising can 
there be by using arpeggioexercises? To investigate this, I have done eight practice 
sessions of one hour each where an arpeggioexercise is used to study a song. All sessions 
are ended with audio logs where I reflect on how things have gone during the practice 
session. I have also made two improvisations on the selected song, one before the 
practice sessions implementing the exercise and after. Regarding the processing of data, 
I have chosen a phenomenological perspective as a theoretical standpoint. The result 
shows what has been in my consciousness during the process of practicing and how my 
improvising has changed. The results first theme "Study Process" describes arpeggio as 
studying method. This theme is given the categories "Progression", "Detection of 
problems," "Mechanical exercise". In the second theme, "Improvised solos," describes 
the benefits of using arpeggios as a method of studying improvisation. Categories are 
here " Approach to the tonal and harmonic structures", "Rule-breaking approach". 
During the process, it appears that I have learned some new patterns and that I am more 
aware of what I do when I improvise. Meanwhile, the process proved to be exhausting.  
 
Keywords: Music, guitar, improvisation, arpeggio, study, practice, jazz. 
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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs mitt intresse för studiens ämne som är improvisation. Det 
innehåller också studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

1.1 Improvisation 

Improvisation är en väldigt spännande gren inom musik enligt mig. Den är spännande 
då den vanligtvis inte utgörs av arrangerade melodier eller har någon tydlig fast form. 
Under en improvisation kan en musiker få möjlighet att vara kreativ på tonalt, 
harmoniskt och rytmiskt plan, samtidigt som lyssnaren kan få chans att ta del av 
musikerns speltekniska skicklighet. När en musiker improviserar tänker jag att 
lyssnaren också ges en slags musikalisk bild av musikern som person och på så sätt 
också förnimmer musikerns ”själ”. En analytisk person kan kanske till och med erfara en 
musikers intellektuella aktivitet kring hur denne tar sig an en improvisation över till 
exempel en ackordföljd.  
 
I 19 år har jag spelat gitarr och större delen av tiden har jag sysslat med improvisation. 
Redan när jag gick på gymnasiet och tog gitarrlektioner var improvisation något 
eftersträvansvärt. Jag märkte att det var allt annat än lätt att få det att låta som jag ville, 
framför allt tonalt sett. Det fanns många ramar att förhålla sig till vilket gjorde det riktigt 
utmanande. Dessa ramar var dock en sporre för mig då jag också såg fördelarna med att 
lära mig många olika aspekter kring improvisation. All den teori som medföljde dessa 
studier har till stor del bidragit till min musikaliska utveckling. Improvisation är därför 
numera för mig ett ganska oändligt område och som improvisatör stöter jag alltid på nya 
utmaningar. Att studera improvisation är något som jag aldrig slutar med då jag alltid 
hittar något nytt som känns utmanande för mig. Att spela improvisatorisk musik har 
också varit en stor hjälp för mig både teoretiskt och speltekniskt. Det har varit mig till 
hjälp inte bara inom jazz utan också inom andra musikstilar. Ibland kan jag dock 
uppleva att studerandet av en jazzstandard inte alltid underlättar improvisation. Även 
om jag har gjort en närmare analys av en låts olika tonaliteter och bildat mig en 
uppfattning om vad jag kan använda mig av för skalor, räcker inte alltid detta till för att 
jag ska kunna känna mig bekväm med en låt. 
 
Under folkhögskoleåren blev jag intresserad av konceptet att spela ackordstoner i syfte 
att lära mig att improvisera. På gitarrlektionerna fick jag spela arpeggion1 över några 
enkla två-fem-ett2 följder vilket gjorde att jag fick upp ögonen för detta sätt att öva. På 
Musikhögskolan Ingesund där jag nu studerar till ämneslärare i musik, har också en 
lärare rekommenderat mig att spela just arpeggion över en hel låts ackord för att kunna 
känna mig mer bekväm när jag improviserar över den. Det verkar därmed finnas i alla 
fall en etablerad metod för instudering av improvisation inom musikpedagogik. Trots att 
jag i samband med undervisning gång på gång blivit rekommenderad detta sätt att lära 
sig improvisation så ställer jag mig ändå kritisk till det. Mitt intresse för att utforska på 
vilka sätt ”apreggio-metoden” kan vara användbar vid övning av improvisation har nu 
därför väckts. Kanske tillvägagångssättet är till hjälp på olika sätt för olika instrument, 
det har jag ingen vetskap om, men arpeggiospel verkar i alla fall vara ett koncept som 

                                                 
1 Arpeggio: Musikterm som anger att tonerna i ett ackord skall spelas som på en harpa, dvs. efter varandra 
(vanligen med början nedifrån) och inte samtidigt. (NE 2017a) 
2 Två-fem-ett följd: En typ av kadens (Se fotnot 3) som är en mycket viktig byggsten inom jazzmusik såväl 
som popmusik enligt Aebersold (1974). 
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används vid övning på de flesta instrument. Då jag inte hittat någon forskning om hur 
improvisation lärs ut, har jag kommit att intressera mig för att här i denna uppsats 
utforska just detta.  

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

För en gitarrist handlar bemästrandet av improvisation om att etablera mönster för 
underlätta den intellektuella snabbheten. Dessa musikaliska strukturer torde vara till 
stor hjälp för att vi musiker ska kunna hålla oss inom eller utanför de ramar som vårt 
gehör klarar av att hantera. Med utgångspunkt i att vi vill lära oss dessa strukturer och 
göra dem så intuitiva som möjligt när vi spelar, ligger frågan i hur vi kan lära oss dem på 
bästa sätt. Att spela arpeggion över en ackordföljd är ett sätt att få grepp om dessa 
strukturer. Att utforska denna metod är därför av pedagogisk betydelse eftersom 
arpeggiospel också används i undervisning. Förhoppningsvis kan detta arbete inspirera 
både lärare och forskare inom området. Syftet med föreliggande studie är att utforska 
hur arpeggio som instuderingsmetod för improvisation erfars. 
 
Detta är forskningsfrågorna för studien: 
 

• Vad riktar jag min uppmärksamhet mot i samband med övandet av arpeggion?  
• Hur har min improvisationsförmåga påverkats genom att ha övat arpeggion? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel redogörs för litteratur och tidigare forskning som är relevant för området 
övning i improvisation. Här presenteras också det teoretiska perspektiv som används i 
denna studie. 

2.1 Litteratur inom området 

I boken The 2-5-1 Chord Progression av Jamey Aebersold (1974) kan vi skymta idén med 
arpeggiospel. Aebersold hävdar att två-fem-ett följden är en fundamental byggsten för 
både jazz och populärmusik. Med ”två-fem-ett följden” åsyftas ett harmoniskt förlopp 
som är mycket vanligt inom jazzmusik. Varje siffra representerar ett ackord och 
siffrorna i sig berättar vilket ackord i en tonart det rör sig om. Ackordföljden innehåller 
det som vi kallar för en kadens3. Enligt Aebersold innehåller nästan all västerländsk 
musik just kadenser. Därmed anses det också viktigt att bemästra improvisation över 
denna ackordföljd i alla tonarter för att kunna bli en bra improvisatör. Detta medför att 
boken innehåller olika varianter av denna följd av ackord i alla tonarter med en skala för 
varje ackord som talar om för oss vad ackordet har för tänkt modalitet4. Boken är 
relevant för den instuderingsmetod jag utforskar i detta arbete i och med att den 
innehåller exempel på de harmoniska strukturer som hypotetiskt sett, bemästrar 
improvisation med hjälp av metoden arpeggiospel. Bitar av den har även dykt upp under 
min tidigare undervisning när jag som elev introducerades till konceptet att spela just 
arpeggion. 
 
I boken Konsten att undervisa i musik 3 skriver Lif (1998) om överinlärning. Han anser 
att det är nödvändigt med viss överinlärning för att kunna etablera fasta kunskaper. 
Överinlärning innebär att vi övar ännu mer på stoffet i fråga efter att vi nätt och jämt 
behärskar det, det vill säga att vi övar än mer utöver att vi tycker att vi kan det. Det finns 
en viss relevans med det Lif skriver om. I och med att det i denna studie torde finnas ett 
visst element av överinlärning så är det något att beakta. Lif (1998) skriver också om 
övningar som han valt att kalla för mekaniska övningar. Enligt Lif har mekaniska 
övningar i uppgift att utveckla mjukhet i handen, i fingrarna såväl som den 
”intellektuella” snabbheten (s. 60). Vidare om övning skriver Lif om övningspassens 
disposition av tid. Han förespråkar övningspass som är jämt fördelade i tid. Han 
förespråkar då att vi först övar på ett stoff i kanske 10 min för att sen byta stoff och öva 
på det i 10 min. Lif (1998) har också ideer om felsökande av övning. Han skriver om att 
det finns en risk att man vill lösa alltför många problem på en gång och därmed blir 
övningen verkningslös. Ett sätt att hantera detta är att bryta ner en svårighet i mindre 
bitar för att sen öva på dessa individuella bitar för att hitta kärnan i svårigheten (s.33). 
 
En annan bok som är relvant med sitt innehåll i förhållande till föreliggande studie är 
The Advancing Guitarist av Mick Goodrick (1987). Författaren utforskar grundläggande 
koncept på djupet vilket ger nya perspektiv. Goodrick har en egen förklaring på 
begreppet arpeggio, han gör med hjälp av ett målande språk en pedagogisk ansats till 
begreppet: ”Now thinking about what an arpeggio is (slight degression): Arpeggio – like 
a “melted” chord. Chord – like a “frozen” arpeggio” (s. 18). Liknande resonemang som 
dessa dyker upp på ett flertal ställen i boken. Det ger möjlighet för reflektion för det den 

                                                 
3 Kadens: Kortare formelartad ackordföljd som avslutar ett flerstämmigt musikaliskt förlopp. (NE 2017b) 
4 Modalitet (modus): Musikterm som används i musikalisk teori och praxis som benämning 
på tonförråd utanför dur och moll inom jazzen och 1900-talets västerländska konstmusik. (NE, 2017c) 
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studerande gitarristen sitter och övar på och säger till exempel att det du övar på inte 
behöver vara krångligare än så här för att du ska utveckla den förmåga du övar på. 
Utöver den typen resonemang finns här också mycket övningar du kan göra för att få en 
utvecklad förståelse för gitarrspel. Mycket av övningarna syftar till att bygga 
tankestrukturer kring eget musicerande. Framförallt ser Goodrick (1987) till att 
gitarrister utforskar ett koncept ordentligt. När du har lärt dig treklanger på gitarren 
betyder det inte att du är klar, du har förstått konceptet men nu måste du utforska alla 
appliceringsmöjligheter. I boken skriver också Goodrick om positionsspel5, något som 
har relevans för föreliggande studie. Goodrick tar här till exempel upp vissa aspekter ayv 
de faktorer som även finns i den övning/metod som utforskas här. Samtidigt finns här 
också stycken som påpekar att vi inte bör bli för självkritiska gentemot oss själva. 
Goodrick påpekar att självkritik kan var bra för utveckling men att det också kan vara 
hämmande för våran kreativitet (s.98). 
 
Jerry Coker (1980) skriver i sin bok The Complete Method For Improvisation att de 
huvudsakliga materialen för att öva improvisation är teori, mönster och inspelat 
ackompanjemang. Vidare skriver han att olika mönster är det som hjälper oss att 
överlappa bron mellan teori och spel. Begreppet mönster skulle i detta sammanhang 
kunna stå för olika saker, dock är det ett begrepp som är väldigt centralt för övandet av 
arpeggion. Coker skriver också om disposition av övningstid. Han förespråkar liksom Lif 
övningspass som är jämt fördelade i tid vad det gäller de olika aspekterna av att 
musicera. T.ex. kan då ett övningspass se ut som sådant: 10 min skalor, 10 min 
avistaspel, 10 min ackompanjemang etc.  

2.2 Tidigare forskning inom området 

Forskning om improvisation och människans tankeprocesser har gjorts av Martin 
Norgaard (2011). Norgaard undersök)te kognitiva processer hos improvisatörer som är 
på det som han kallar för ”artist level musicians” (s.1). Sju erfarna improvisatörer fick i 
studien improvisera fram ett solo över en 12 takters bluesform i F dur. Först fick de 
spela ett tema och därefter fick de spela ett improviserat solo under så lång stund de 
önskade själva. Temat och det improviserade solot videoinspelades. Efter detta fick 
deltagarna ta del av sina inspelade framföranden samtidigt som de hade i uppgift att 
beskriva sina tankegångar över några av Norgaard utvalda specifika partier. Norgaard 
kom fram till att sex teman kunde iakktas gällandes musikernas tänkande: De första två 
temana involverade utvärdering (värdering) av spelet. Det gällde dels den form av 
tänkande som blickar tillbaka på det som just spelats och dels den form av tänkande 
som blickar framåt och planerar inför nästkommande fraser i solot. Utöver detta kom 
han fram till att musikerna använde sig av fyra strategier: Den första strategin gällde 
användning av tidigare memorerad musik: , det vill säga olika typer av fraser som 
musikerna kunde sedan förut. Den andra strategin gällde valet av toner som tog hänsyn 
till harmonik:harmonic priority, (s.119). Den tredje gällde valet av toner som användes 
med hänsyn till den melodiska linjen: melodic priority (s.120). Och den fjärde gällde 
påminnandet om den musik de just spelat under samma solo. Denna sistnämnda strategi 
var också den som kom i första hand hos musikerna i Norgaards studie. Även om någon 
av dem spelade ett memorerat mönster, anpassade de även detta mönster efter den 
harmonik som var given. De som beskrev att de använde sig av denna strategi 

                                                 
5 Positionsspel: Inom gitarrspel syftar postionsspel på en sektion av greppbrädan som 

innefattar 6 band över alla 6 strängarna.(Goodrick) 
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identifierade också  ”måltoner” bland ackordstonerna för att sedan skapa en melodisk 
passage, där dessa toner markerades på betonade slag i takten.  
 
Mats Dimming (2013) har också i en avhandling skrivit om improvisation. I en kvalitativ 
intervjustudie utforskade han fyra professionella jazzmusikers tankar om övning av fri 
improvisation. I studien lät han musikernas egna perspektiv på fri improvisation komma 
fram, en av deltagarna talade till exempel om att de faktiskt inte är fria trots att det rör 
sig om så kallad fri improvisation:  
 

I vanlig jazz så har du ju harmonik och rytmik som är given och i fri 
improvisation har du också en del grejer som är givet. Det är ju inte helt fritt – 
det finns ingenting som är fritt. (Dimming, 2013, s. 23) 

 
Vidare hävdar musikerna i Dimmings studie att det finns en mängd oskrivna regler för 
hur det får låta och inte låta. Antingen följer man reglerna eller så försöker man bryta 
dem. En annan musiker spinner vidare på detta med regler, och hävdar att för att man 
som musiker ska bli så fri som möjligt, så måste man först lära sig reglerna; det måste 
finnas en medvetenhet om vilka mönster som kan finnas i det egna musicerandet: ”Så 
om man inte vill bli slav under de där mönstren så är väl det första att överhuvudtaget 
vara medveten om att de finns” (Dimming, 2013, s. 23). Dessa mönster, det vill säga 
dessa regler tordes vara de mödet vill säga harmonik och dess ackord. Etablerandet av 
dessa mönster anses också som vi sett ovan, av ett flertal musiker vara av vikt för dem 
när de  improviserar, även när de improviserar ”fritt”. 
 
Jane Ginsborg (2004) har skrivit om minnet i samband med musikutövning. Minnet kan 
också sägas ha central betydelse i instudering av olika mönster för improvisation. 
Ginsborg (2004) beskriver bland annat Tony Buzans (refererad till i Ginsborg, 
2004)memoreringsteknik kallad ”mind-mapping”, en teknik genom vilken en musiker 
kognitivt kan organisera och göra kopplingar mellan olika bitar av information. 
Slutprodukten blir till en personlig bild av sammansatt information som stödjer minnet. 
Enligt mig finns det här en del paralleller mellan just denna minnesstrategi och den 
utvalda metoden i föreliggande arbete. För att vidare belysa idéer om minnets struktur 
tar Ginsborg även upp Atkinson och Shiffrins modala modell (refererad till i Ginsborg, 
2004). Minnet ses i denna modell, utgöras av en kombination av sensoriskt minne, 
korttidsminne och långtidsminne. Korttidsminnet är enligt Ginsborg (2004) centralt för 
improvisation eftersom att vi under en musikalisk improvistion kontinuerligt måste 
behålla ny information samtidigt som den relateras till nya skeenden och det som redan 
skett. Ginsborg menar även att övning av improvisation än så länge är ett outforskat 
territorium då det finns metodologiska problem som försvårar för forskarna. Thompson 
& Lehmann anser dock att vi lär oss med tiden vilket också är något som torde gälla för 
de flesta av musikaliska kunskaper. Thompson och Lehmann (2004) föreslår slutligen 
några arbetssätt för att stimulera utvecklingen av improvisationsförmågan. Ett av hans 
förslag är att konstruera egna övningar. Trots att det redan finns böcker med övningar, 
kan det enligt honom gagna en musiker mer att konstruera sin egen övning (Thompson 
& Lehmann, 2004, s. 153-154). I och med att det är en konstruerad övning som 
undersöks behöver den enligt Thompson och Lehmann (2004) varken anses vara rätt 
eller fel, det finns inte än någon forskning som talar för eller emot. 
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2.3 Teoretiskt perspektiv 

Nedan presenteras det teoretiska perspektivet som används för analys av insamlad data. 
Begreppet fenomenologi förklaras, en kort historisk översikt ges för denna tradition och 
ståndpunkterna för vad den handlar om redogörs. 
 
2.3.1 Fenomenologi 
Fenomenologi används för analys och bearbetning av insamlad data i syfte att utforska hur 
arpeggioövning som instuderingsmetod för improvisation erfars. Ordet fenomenologi 
härstammar från grekiskan och betyder sammanfattningsvis ”läran om det som visar sig för 
medvetandet” (Bengtsson & Brolinson, 2017). Det som ses som centralt inom fenomenologi 
är mänskligt erfarande av olika fenomen. Inom fenomenologi söker forskare och filosofer ge 
rättvisa åt det sunda förnuftet likväl som vetenskapliga teorier. Devisen: ”Vi vill gå tillbaka 
till sakerna själva” (Bengtsson, 2001, s. 25-26), en formulering av Edmund Husserl (1859-
1938), har blivit ett signum på fenomenologi. Med det åsyftas en öppenhet inför de fenomen 
som utgör föremål för undersökning. Dessa fenomen kan bestå av matematiska och logiska 
objekt liksom känslor. Dessa ses som ”sakerna själva” och vår tillgång till dem är vårt 
erfarande. Som metod ges inga direkta principer som kan styra över forskningen utan det är 
istället sakerna själva som ska styra genom att de visar sig för vårt medvetande. En 
fenomenolog håller sig därför till hur denne erfar ett objekt, personen erfar således 
objektetet med alla dess egenskaper och betydelser för att därefter beskriva det. 
Sammanfattningsvis handlar det alltså här om att undersöka det som visas för vårt 
medvetande genom att utforska ett fenomens alla parametrar, och därefter begreppsliggöra 
dem. 
 
Husserl presenterade enligt Bengtsson (2001) en teori om medvetandets intentionalitet. 
Denna teori handlar om att medvetandet alltid är riktat mot något annat än sig självt, och att 
det inte handlar om något annat än en psykisk akt, i vilken ett föremål visar sig. De saker 
som medvetandet riktas mot och erfar, är dock inte givna som fakta oberoende av det 
erfarande medvetandet, utan erfars i ljuset av det som varit och det som komma skall. Saker 
och ting erfars därför alltid ”som” något och har en mening. Sakerna skulle utan denna 
mening inte vara vad de faktiskt är, och utan denna mening skulle det inte finnas en värld 
som vi kunde leva i. En erfarenhet av blott ett ”det” är ingen erfarenhet i denna bemärkelse, 
utan allt vi erfar, erfars som något, och har på så vis en mening. Det direkt erfarna besitter 
också ett fält av egenskaper som inte är direkt erfarna. Dessa egenskaper finns i fenomenets 
periferi i nuet, men också i dess dåtid och framtid och utgör fenomenets egenskaper. Dessa 
egenskaper ”appresenteras” för medvetandet (Bengtsson, 2001, s. 28-29). Med 
appresenteras menar Husserl att dessa egenskaper medpresenteras samtidigt som 
fenomenet är omedelbart givet.  
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3 Metod och design av studien 
I detta kapitel presenteras valet av metod och varför den är vald. Här presenteras också 
designen av den genomförda studien. 

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 

I denna studie utforskar jag hur arpeggioövning som instuderingsmetod för 
improvisation erfars. Insamlad data analyseras följdaktligen utifrån fenomenologiskt 
perspektiv. Inom fenomenologi handlar det om att utforska saker så som de visar sig för 
medvetandet. Utforskandet styrs enligt Bengtsson (2001) inte av principer likt andra 
teoretiska perspektiv, utan växer fram allteftersom fenomenet visar sig för 
medvetandet. Jag söker därför här vad det är som mitt medvetandet riktas mot under 
det att min instuderingsprocess pågår. Därför har jag valt att dels använda mig av 
videoobservation och dels loggbok. 
 
3.1.1 Videoobservation 
Videoobservation är i detta fall en relevant insamlingsmetod då den kan bevara största 
möjliga information om ett improviserat framförande. I och med att jag då använder mig 
av rörlig bild kombinerat med ljud har jag två element som jag kan hämta information 
från. De gånger den auditiva informationen inte är tillräcklig för analys, kan den visuella 
informationen utgöra ett komplement. 
 
Om videoobservation skriver Bjørndal (2005) att det finns två huvudsakliga fördelar. 
För det första kan observationer av pedagogiska ögonblick konserveras som annars 
skulle gå förlorade. En annan fördel är den stora rikedom av detaljer som finns i ljud och 
videoinspelningar. Varje gång en forskare tittar eller lyssnar på en inspelning kan denne 
lägga märke till nya detaljer som hen inte lagt märke till tidigare. En annan stor fördel är 
att en videofilm kan spelas upp i ”slow motion” (s. 72). Musiker kan därmed analysera 
framträdanden som de gjort och höra exakt hur de spelade när de gjorde något 
improviserat i sammanhanget. I mitt fall här torde valet av videodokumentation vara 
självklart. I huvudsak är det visserligen ljudet som är viktigt men jag anser att rörlig bild  
stödjer det auditiva elementet. Videodokumentation torde kunna betraktas som ett 
relevant sätt att bevara information om mina improvisationer som annars skulle kunna 
gått förlorade. Jag kan ju till exempel inte göra minnesteckningar av ett helt gitarrsolo, 
så mycket klarar mitt minne helt enkelt inte av. I och med video kan jag också 
dokumentera fingersättningar ifall det skulle bli relevant. 
 
Det finns dock även nackdelar med ljud- och videoinspelningar. De är aldrig en direkt 
kopia av verkligheten utan bör enligt Bjørndal (2005) ses som en representation av 
”verkligheten” och det som skett. Representationer i form av ljud- och videoinspelningar 
utgör också endast ett färgat och begränsat urval av ett skeende. Det finns främst två 
huvudbegränsningar menar Bjørndal: Det första är operatörens begränsningar. Den 
person som spelar in påverkar genom sin placering av mick, kamerainställningar och 
dylikt. I och med detta är det kameravinkeln som avgör vad som samlas in, viss data 
hamnar därmed i bakgrunden. Det finns även begränsningar gällande teknik. Syn och 
hörsel är visserligen våra viktigaste sinnen men det bör nämnas att lukt, smak och 
känsel är något som utesluts. Kvalitén på inspelningen kan också variera. Bakgrundsljud 
kan till exempel bli oproportionerligt starka. Inspelningen kan även i princip bli förstörd 
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i samband med att flera människor i ett rum pratar då det bildas en ljudmatta som gör 
att man inte hör relevant information menar Bjørndal. 
 
3.1.1 Loggbok/ljudlogg 
Då jag här i denna studie önskar få fram information om vad som händer i mitt 
medvetande när instuderingsprocessen pågår, har jag också valt att föra loggbok under 
min instuderingsprocess. Loggarna görs dock inte skriftligt utan de talas in auditivt. Jag 
valde just ljudloggar för att fritt kunna synliggöra de saker som dyker upp i mitt 
medvetande i samband med övning. Skriftlig loggbok skulle tagit för lång tid för att jag 
skulle kunna gå igenom allt som fanns i mitt medvetande under tiden jag genomfört 
övningen. Enligt Bjørndal (2005) är syftet med loggboksföring att genom en skriftlig 
reflektion ge en djupare förståelse för ett skeende. I och med detta så avsätter man 
systematiskt tid för reflektion. Jag har valt att använda mig av en beskrivande, tolkande 
och reflekterande loggbok. Denna loggbok innebär fri reflektion som inte är styrt av 
kategorier. Varför jag gjort detta val grundar sig i att alla former av reflektioner bör tas i 
beaktande. Jag anser att alla olika former av fenomen bör ges hänsyn och därför gagnar 
denna typ av loggbok det mer fria reflekterandet.  

3.2 Design av studien  

I detta avsnitt presenteras mitt val av studieobjekt, val av dokumenterade situationer i 
studien samt hur dokumentationen genomförts och analyserats. Här tas också upp 
etiska ställningstaganden för studien samt dess tillförlitlighet och giltighet.  

3.2.1 Val och beskrivning av studieobjekt 

I detta arbete har jag valt att benämna den valda och utforskade övningen för 
”studieobjekt”. Varför jag valt att göra så, är för att övningen är en väldigt statiskt utförd 
övning som inte innehåller så mycket musikalisk tolkningsfrihet i stunden för 
utförandet. Det som framförallt är föremål för utforskande är här så kallat 
”arpeggiospel” av en låts ackord för att jag ska lära mig improvisera över den, men dels 
också för att utveckla min egen improvisationsförmåga i det långa loppet. Det rör sig här 
inte om en metod som jag har hittat i böcker, utan det rör sig snarar om en metod, eller 
teknik, som jag har erfarit själv under mina musikstudier. Jag har haft lärare som 
förespråkat detta sätt att öva på och jag vill därför här nu utforska hur denna metod kan 
hjälpa mig att utvecklas när det gäller min improvisationsförmåga samt instudering av 
låt. Det är intressant då konceptet arpeggiospel och improvisation i sig verkar dyka upp i 
ett flertal pedagogiska sammanhang, trots att ingen tidigare riktigt har undersökt hur 
pass väl metoden fungerar utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Jag använder mig specifikt 
här av en arpeggioövning som jag fått på en gitarrlektion av en lärare och som jag sedan 
tagit till detta sammanhang. Jag har valt att utgå från en låt som heter I Could Write a 
Book som är komponerad av Richard Rodgers och jag har valt just den för att den endast 
har de tre grundläggande fyrklangerna Maj7 (stor sjua), Moll7 (moll med liten sjua) och 
dominant7 (dur med liten sjua).  Här nedan följer en demonstration: 
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Figur 1. Ett utdrag ur I Could Write a Book av Richard Rodgers där övningen demonstreras. 
 

Här ovan ser vi ett utdrag ur den låt jag valt att arbeta med i denna studie. Vi kan se att 
den består av de tre grundläggande fyrklangerna Maj7 (stor sjua), Moll7 (moll med liten 
sjua) och dominant7 (dur med liten sjua). Även moll 7 minus 5 dyker upp senare i låten 
(mollackord med liten sjua och förminskad kvint). Notbilden visar hur en 
genomspelning av låtens arpeggion kan se ut när jag använder mig av denna övning som 
är mitt studieobjekt. Instruerat runt omkring denna notbild finner vi premisser för 
övningens applicering. Det går dock inte att se de olika mönster som infinner sig på 
gitarrhalsen när ackordstonerna spelas. Det krävs nämligen att mönstrena utstuderas i 
förväg för att ha en etablerad systematik om vart jag ska röra sig för att lätt hitta 
nästkommande ackordstoner. Det är detta övningen ämnar att göra, först måste vi 
utstudera mönstrena och sen måste vi kunna byta mellan dem och det är framförallt den 
intellektuella snabbhaten kring dessa byten som övas. 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 

Processen inleddes med att jag först dokumenterade min improvisationsförmåga över 
vald låt som en slags kontrolldata. När övningsprocessen avslutades gjorde jag samma 
sak. Detta gör jag helt enkelt för att kunna se min förmåga att improvisera över vald låt 
både förre och innan genomförd övning. I denna situation spelade jag en vända solo med 
en ackordsskiss på låten framför mig för att ha kontroll på harmoniken när jag 
improviserade. Jag hade då också ett digitalt genererat ackompanjemang på låten med 
hjälp av applikationen iReal Pro på en iPhone som var kopplad till en högtalare. Jag 
spelade upp ackompanjemanget och improviserade fritt över det. Denna situation 
förekom alltså två gånger, en gång före övningspassen och en gång efter dem. 
 

Åtta övningspass genomfördes under loppet av åtta dagar, alltså övade jag en gång per 
dag åtta dagar i rad. Alla övningspass skedde hemma. Varje övningspass var en timme 
långt och under denna timme övade jag med hjälp av det ovan beskrivna studieobjektet.  
Därmed fick det bli en lite mer intensiv instuderingsperiod. Efter varje övningspass 
spelade jag in en ljudlogg där jag pratade in mina reflektioner. Jag har därmed valt att 
göra reflektioner efter alla 8 övningspassen. Detta val grundar sig i att jag anser att är 
viktigt att blotta hela instuderingsprocessen för att kunna fånga upp alla förändringar 
som sker över tid. 
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3.2.3 Genomförande av dokumentationen  

Som ovan nämnt förekom det 2 situationer som var ämnade för att dokumentera min 
improvisations. Båda dessa situationer dokumenterades med hjälp av videoinspelning.  
Inspelningen skedde med hjälp av en iPod touch som stod uppställd på ett notstativ. 
Båda dessa inspelningar har jag gjort i mitt övningsrum på Musikhögskolan Ingesund. 
Val av plats grundar sig här på den tillgång till utrustning som fanns på denna plats. 
 

8 övningspass genomfördes som jag ovan nämnt där jag dokumenterade reflektioner 
efter varje övningspass. Efter varje pass talade jag in mina reflektioner med hjälp av en 
iPod touch. Det jag framförallt fokuserade på var de problem som jag hade erfarit under 
övandet, främst de ackord som var särskilt svåra att spela arpeggio över. Jag nämnde 
också de ramar som jag hade för just det aktuella övningspasset. Därefter gjorde jag en 
mer allmän bedömning för hur övningspasset gått och hur det hade känts. Övning och 
dokumentation genomfördes för det mesta hemma då jag upplevde att jag hade bra 
förutsättningar för att studera i den miljön.  

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentation 

Den första data som jag bearbetade var de två videoinspelningarna där jag framträdde 
med en vända solo. Båda dessa inspelningar transkriberade jag till notskrift då jag så 
exakt som möjligt ville få reda på vad som hände tonalt sett. Därefter analyserade jag 
dessa transkriberingar. Jag försökte då leta efter olika kategorier av strategiska 
förhållningssätt där jag kunde räkna hur många gånger det förekom melodiska rörelser 
inom varje kategori i gitarrsolot. Dessa siffror ämnade jag därefter jämföra med 
varandra för att kunna se skillnader i mitt eget spel.  
 
Ljudloggarna som gjorts i samband med övningspassen bearbetade jag genom att gjorde 
beskrivande anteckningar av vad jag reflekterat över i loggarna. Jag gjorde en översiktlig 
beskrivning av varje ljudlogg. Därefter analyserade jag dessa beskrivningar genom att 
leta efter olika former av teman, alltså något fenomen som repeterade sig från logg till 
logg. 

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet och giltighet  

Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) innebär det en etisk problematik i att 
lämna ut information om andra människor. Forskning om privata liv är en aspekt att 
beakta när man offentliggör information.  I denna undersökning förekommer ingen 
interaktion med andra människor i den data som jag samlar in. All data som samlas in 
rör bara mig själv och därmed behövs inga etiska ställningstaganden gällande 
utlämnande av andra människor. Angående utlämnandet av information som rör mig 
själv har jag bedömt att det inte framkommer tillräckligt med privat data för att röja mitt 
privata liv.  
 
Tillförlitlighet är synonymt med reliabilitet menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 263). 
Med reliabilitet som utgångspunkt är det av vikt att forskningsresltat kan reprodceras 
vid en annan tidpunkt. De behandlar också frågor om intervjupersonerna kommer att 
förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer ge olika svar till olika 
intervjuare. I detta arbete har jag endast utforskat mina egna processer och därmed är 
det inte säkert att resultatet är detsamma för alla personer.  
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Begreppet giltighet kan sägas vara synonymt med validitet menar Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 264). Validitet hänför sig till sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande. 
En giltig slutsats är korrekt härledd från sina premisser och ett giltigt argument är 
välgrundat, försvarbart och övertygande. Enligt Pervin (refererad till i Kvale & 
Brinkmann, 2009 s. 264) hänför sig validitet till i vilken utsträckning som våra 
observationer verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss 
(refererad i Kvale & Brinkmann, 2009 s. 264). 
 
I föreliggande studie strävar jag efter att i största möjliga mån ge en neutral bild av det 
här aktuella studieobjektet. När jag analyserat informationen har jag försökt vara så 
saklig som möjligt och inte beblanda estetiska preferenser med det jag undersöker. Jag 
beblandar heller inte några personliga uppfattningar när jag analyserar materialet. När 
det kommer till kontrollinspelningarna som jag gjort före och efter studien har jag 
transkriberat improvisationerna. I och med att jag då kan analysera solona väldigt 
visuellt beblandar jag inte auditivt estetiska preferenser med de analyser jag gör. 
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4 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet. Centralt i resultatanalysen är vad mitt medvetande 
riktas mot och på vilka sätt detta sker. Det första temat Instuderingsprocessen beskriver 
arpeggio som instuderingsmetod. Under detta tema ges kategorierna Progression, 
Uppdagande av problem, Mekanisk övning. Det andra temat, Improviserade solon, 
beskrivs hur arpeggio som metod kommer till användning vid improvisation. Kategorier 
är här Tonala och harmoniska strukturer som strategi, Regelbrytande stratgi. 

4.1 Instuderingsprocessen 

I detta avsnitt beskrivs instuderingsprocessen av arpeggio som instuderingsmetod för 
improvisation. Processen är indelad i tre olika kategorier: Progression, Uppdagande av 
problem, Mekanisk övning. 

4.1.1 Progression 

Det som tyder på en metodisk progression under instuderinsprocessen, är att vissa 
premisser förändras från övningspass till övningspass. De premisser som förändras är det 
tempo som jag spelar övningen i, begränsningen av instrumentets möjligheter, etablerandet 
av nya mönster samt uppdagandet och lösandet av problem. När det kommer till tempo 
börjar jag i 70 slag per minut (bpm). Detta tempo kom inte att förändra sig förän under 
övningspass 5. Därefter förekommer vissa övningsmoment där jag håller mig i både 90 slag 
per minut samt 70. Här får vi ett tecken på att jag börjar kunna bearbeta information fortare 
och/eller börjar etablera mönster i minnet. Att jag sedan under senare övningspass går 
tillbaka till 70 slag per minut, beror förmodligen på att jag isolerar svåra 
partier/ackordföljder som jag behöver studera närmare. Hela aspekten med tempo står dock 
i relation till andra premisser som förändras från övningspass till övningspass. När 
begränsningarna tagits bort har det inneburit fler möjlighet i hur jag kan röra mig över 
halsen. Därmed har jag kunnat öka tempot när jag har flera mönster att jobba med. 
 
Med begränsningen av instrumentets möjligheter syftar jag på att jag spelar övningen på 
halva gitarrhalsen. I början av övningsperioden spelar jag under band 6. Detta begränsar 
mängden infromation som måste processas. Genom att bara spela under band 6 till exempel, 
tvingar jag mig till att spela endast hälften av alla de toner jag kan spela. Att bryta ned 
information till mindre bitar tordes vara en viktig princip för inlärning. Under pass 4 börjar 
det kännas så pass bra att jag nu börjar spela arpeggion även över 6:e bandet. Detta kan ses 
som ett byte av informationsområde då det nu är nya mönster på gitarrhalsen som måste 
etableras för att uppnå samma tonala flöde. Under pass 5 släpper jag därefter gränsen helt 
och hållet och börjar spela över hela halsen. Det är nu jag sammansätter alla de bitar som 
informationen är nedbryten till. Detta står förmodligen i relation till ett temposkifte som 
sker just under detta pass. I och med att jag kan öka tempot jag genomför övningen i har jag 
kännt att det är dags att släppa på denna begränsning av information. Det finns en möjlighet 
att begränsningen som upphävs framförallt utökar möjligheterna. Uppenbarligen ser jag 
dock en vits i att fortsätta använda mig av någon form av begränsning under de kommande 
passen. Under det sista passet börjar jag till exempel att spela arpeggion över band 6, sedan 
spelar jag dem under band 6 för att efter det helt släppa denna begränsning. Detta för att jag 
ska fräscha upp de mönster jag har i minnet. 
 
Andra begränsningar som förekommer finns också, som till exempel avgränsning av vissa 
partier. Särskilt i början väljer jag att begränsa mig till mindre partier. Jag har fortsatt under 
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de senare övningspassen att begränsa mig till dessa partier i fråga då jag inte riktigt lyckas 
lösa de problem som finns här. Trots att jag uppenbarligen stöter på återkommande 
motgångar uttrycker jag ändå i flera av loggarna att jag ser nya mönster som jag inte sett 
tidigare. Jag uttrycker samtidigt att jag tror att jag kan tillräckligt för att spela igenom låtens 
arpeggion, men att så inte är fallet i och med att jag misslyckats med vissa ackordsföljder. 

4.1.2 Uppdagande av problem 

I ett flertal av loggarna uppdagas problem med vissa partier och ackordföljder. Dessa partier 
blir också föremål för vidare studier genom att jag bland annat isolerar de ackordföljder som 
finns i dessa partier. Problemen kvarstår dock under i princip alla övningspass. Det 
strukturer som framförallt uppdagas som problematiska är två-fem-ett följder i moll. Här 
nedan exemplifieras detta med hjälp av några utdrag ur ljudloggarna: 
 

Moll-två-fem-ettorna är helt klart svårast. (Utdrag från pass 2) 
  

(Dock) Fortfarande problem med vissa moll-två-femmor och vissa 
dominantackord, råkar spela originalarpeggio istället för tritonussubstitutets 
arpeggio. (Utdrag från ljudlogg 5) 

 

Helt klart är två-fem-ett-följderna i moll ett problem som kvarstår av dessa citat att 
döma. Problemet är då att jag inte lyckas spela dem när jag spelar igenom en låts 
arpeggion. Ibland är det svårt att göra bytet och ibland hittar jag inte rätt mönster 
överhuvudtaget. Trots små förändringar i hur jag hanterar dem, upplever jag att jag 
kommer tillbaka till detta problem och att jag måste öva mer på just denna typ av följd. 
 
Trots isoleringen av dessa ackordföljder dyker samma problem med dem upp om och om 
igen när jag spelar igenom övningen över hela låten. Det kan finnas olika orsaker till varför 
dessa problem kvarstår. Det kan till exempel ha att göra med att jag inte har tillräckligt med 
förkunskaper kring ackordföljden i moll redan innan jag startade studien. Jag hade alltså inte 
övat lika mycket på arpeggion över ackordföljden i moll som i dur innan, där det ju faktiskt 
uppstår en del andra mönster. Att jag nu inte erfar samma problem med två-fem-ett-följden i 
dur, kan alltså ha att göra med att jag tidigare övat mer på den följden i alla tonarter. Det 
finns även en annan faktor som mitt medvetande riktas mot här, och det är att jag i 
loggboken nämner att jag råkar spela originalarpeggio istället för det tänkta 
tritonussubstitutets6 arpeggio. Vad jag menar med detta är att jag råkar spela tonerna för till 
exempel ett F7 istället för för tonerna i ett B7 när ackordet F7 dyker upp i en ackordsföljd. 
Att spela F7:s toner går bra i teorin, men intentionen är fortfarande att spela B7:s toner för 
att träna in att färga dominanten enligt den altererade skalan. Jag vill kunna alterera en 
dominant utan problem och därav varför jag spelar sådant istället. Här kan det dock finnas 
en svaghet i och med premisserna för när jag gör övningen. En två-fem-ett-följd i moll 
innehåller likt en två-fem-ett-följd i dur, en dominant. Att spela ett arpeggio som är detta 
dominantackords tritonussubstitut innebär möjligtvis för mycket information på en gång 
som jag är tvungen att bearbeta i nuet. Detta i kombination med att jag inte studerat denna 
följd tidigare gör det till en svår uppgift. Det finns också en ytterligare hypotetisk 
problemfaktor: Övningen är till sin natur slumpmässig när det kommer till vilka tonala 
rörelser jag gör. I en genomspelning av en låts arpeggion, kan övningen skilja sig rätt mycket 
åt från tidigare genomspelningar beroende på var någonstans jag startade övningen. Startar 

                                                 
6 Tritonussubstitut: Ersättningsdominant som uppstår när septima och durters byter roll med varandra och en 

baston som stämmer överens med dessa läggs till (Jansson, 2007) 
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jag med att spela ett ackords toner i låga oktaver innebär det att jag spelar nästa ackords 
arpeggio i högre oktaver och därmed också på de nedre strängarna. Därav blir övningen 
slumpmässog så fort jag startar övningen på en helt annan ton än innan. Detta uttrycker jag 
också i en av loggarna: 
 

Fmaj7 till Bb7 funkar bra ibland beroende på utgångsläget. (Ur logg 3)  
 

I och med att varje genomspelning av övningen är olika i var jag befinner mig när ett 
visst ackord dyker upp så får jag olika utgångslägen när jag ska spela ett visst arpeggio. 
Uppenbarligen så är det lättare att spela den följden när jag får ett utgångsläge på halsen 
där jag kan mönster för Fmaj7 och Bb7 som bäst.  
Vidare nämner jag även i denna del av loggen att förutsättningarna för att kunna spela 
Bb7:s tritonussubstitut, är som bäst när jag spelar på de nedre strängarna. De gånger jag 
får ett utgångsläge där jag spelar på de nedre strängarna oavsett var jag är på halsen 
upplever jag det som lättare att spela vissa ackords toner. 
 
Ett annat återkommande problem som uppdagas är uppenbarligen ”hus två” i låten, alltså de  
8 sista takterna av låten ifall man tittar i bifogade exempel (solotranskriberingarna 
innehåller inte detta av den anledningen att solot inte repeterar sig första delen av låten till 
skillnad från låtens tema i originalnoten) del innehåller fler ackord och därmed också mer 
information att bearbeta. Detta är låtens slutliga del i dess form och det förekommer mång 
ackord i snabb följd för att leda fram till slutkadensen. I flera av loggarna uttrycker jag att det 
är svårt just där och att jag isolerar dessa partier: 
 

Har sen spelat hus två mycket då det är mycket ackordsbyten där. (Ur logg 2) 
 
Sista huset fortfarande svårt. (ur logg 3) 
 
Fortfarande problem i hus 2, takt 3–6. (Ur logg 7) 

 
Här är det tydligt att jag fortfarande upplever att jag har problem med denna del under 
genomspelningarna. Det verkar som att det är för mycket information att bearbeta på grund 
av att det är många ackord i detta parti. 
 
När det kommer till orsaken till detta problem, riktar jag här uppmärksamheten mot låtens 
struktur i just detta parti. I och med att det är många ackordbyten på en gång är det 
förmodligen så att jag helt enkelt inte hinner med. Ackordföljden i detta parti innehåller 
också för mig nya harmoniska rörelser vilket innebär en extra svårighet. Det dyker upp en 
helt ny typ av kadens här som inte finns någon annanstans i låten. 

4.1.3 Mekanisk övning 

Vi kan också se i loggarna någon form av mental utmattning. I flera av loggarna uttrycker jag 
att jag tycker att det är tråkigt att genomföra övningarna. Jag redogör också för att jag har 
problem med att hålla koncentrationen ett helt övningspass: 
 

Det har känts tråkigt, man blir trött i huvudet vilket gör att man tappar lite i 
slutet av övningspasset. (ur logg 3) 
 
Fortfarande tråkigt! (ur logg 5) 
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Det börjar nu bli riktigt tråkigt att utföra övningen! (ur logg 7) 
 

Uppenbarligen fixar jag inte att hålla koncentrationen i en timme för att spela arpeggion hela 
den tiden. Emellertid uttrycker jag att jag hållit fokus relativt bra under vissa pass. Att jag 
uttrycker detta beror förmodligen på att det trots motgångar ändå skett förändringar i 
premisserna för övningen när jag övat. I det här fallet att jag ändå kunnat höja tempot lite 
har jag upplevt som en positiv förändring. Dessa framsteg åsido verkar blir jag ändå trött på 
att utföra övningen. Det hela kan bero på ramfaktorn tid. I och med att jag i det översta 
citatet här ovan uttrycker att jag tappar fokus i slutet av övningspasset, kan det faktiskt vara 
så att en timme är för lång tid att sitta och spela arpeggion på det här ganska mekaniska 
sättet. Det påverkar också att övningen i sig, är mekanisk i sin natur.  

4.2 Improviserade solon 

I detta avsnitt presenteras de sätt som den valda instuderingsmetoden kommer till 
användning på. Det sker här genom att resultaten av improviserade solon över låten I 
Could Write a Book beskrivs. Detta gäller improviserade solon som gjordes dels före och 
dels efter de ovan beskrivna arpeggio-övningarna. Under analysen har jag försökt få 
fram siffror på hur många gånger ett viss strategi förekommer.  
Den första strategin är arpeggion och det andra är tonarter. Med tonarter syftar jag på 
en kontinuerlig tonalitet som gäller för ett ackordsförlopp. Alltså en skala som kan 
spelas över ett flertal ackord i en följd. Detta gäller även om det bara är ett ackord som 
bildar sin egna tillfälliga tonalitet i en ackordsföljd. Det tredje är en fri strategi där skalor 
eller arpeggio som strategi inte förekommer alternativt förekommit teoretiskt felaktigt. 
Jag letade efter passager som tyder på att jag har släppt på ramar så som tonarter och 
aktiva felspelningar. Dessa kategorier grundar sig på det faktum att jag i denna 
undersökning endast tittar efter tonal kvalitet i solona. Jag tittade efter dessa strategier i 
båda inspelningarnas transkriberingar. Därefter jämförde jag dessa data för att se 
eventuella ökningar i frekvens hos något tema.  Här nedan presenteras de siffror som jag 
tagit fram för de båda solona: 
 
 
 
IMPROVISATIONER TONALA 

RÖRELSER  
INOM 
HARMONIK 

TONALA 
RÖRELSER  
INOM TONART 

KROMATISKA 
RÖRELSER/FELSPELNINGAR 

SOLO 1 (INNAN STUDIE) 
41 INSAMLADE DATA 

19 13 9 

SOLO 2 (EFTER STUDIE) 
48 INSAMLADE DATA 

26 15 7 

 
Figur 1. En tabell över de olika brukade strategiernas frekvens av användande förekommit i ett solo.   
 
Här ovan ser vi en tabell över hur många gånger varje strategi använts i varje solo. Det talar 
till exempel om att Solo 1 har 41 insamlade data där 19 av dessa var tonala rörelser som 
förhållit sig till harmonik, 13 tonala rörelser som förhållit sig till given tonart samt 9 tonal 
rörelser som har brytit mot reglerna eller varit någon form av felspelning. 
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4.2.1 Tonala och harmoniska strukturer som strategi 

Den första data som jag har försökt leta efter är tonala rörelser inom låtens givna harmonik. 
Varför jag valde detta är för att jag klassificerar detta som ett följande av regler. Jag har då 
letat efter passager där jag kan se att jag till största delen eller helt och hållet använt 
ackordstoner när jag har spelat en fras. Även de gånger då jag har haft harmoniska 
strukturer som strategi i ett för tidigt eller försent skeende har jag klassificerat som 
godtagbar data. Att medvetandeakten förekommer i samband med låtens harmoniska 
skeenden är det viktiga. Förekommandet av ackordstoner för en dominants substitut är 
också klassificerat som godtagbar data för denna kategori, även ackordstoner för 
originaldominanten är godtagbart. Viktigt att notera att jag endast klassificerar de toner som 
ingår i t.ex. ett Dm7 som ackordstoner, alltså de fyra toner som ingår i detta ackord. Övriga 
toner klassificeras som toner inom tonal struktur (till tonart). En fras med en majoritet av 
ackordstoner betraktas som att harmoniska strukturer har använts som strategi. 
Anledningen till denna avgränsning är att att jag i mitt medvetande själv förhåller mig på 
detta vis, intentionell färgning med hjälp av melodi förekommer sällan medvetet i mitt fall. 
Det första solots insamlade data har totalt sett 41 insamlade data varav 19 förlopp i solot har 
tagit ackordstoner i beaktande. Dvs 46,3% av allt spel i solot har brukat ackordstoner som 
strategi. Det andra solot har totalt sett 48 insamlade data varav 26 förlopp beaktar 
harmoniska strukturer. Här är 56,2% av allt spel harmoniska strukturer som brukad 
strategi. Det har alltså skett en ökning av denna strategi efter genomförd studie. Utöver att 
ha kommit fram till skillnader i kvantitet för användandet av denna strategi förekommer det 
skillnader i när den används. Två-fem-ett följden i moll har enligt loggarna varit svåra att 
behärska, därmed tittade jag hur jag hanterat dessa i mina solon. I solo 1 finns det en två-
fem-ett-följd i moll (Bm7b5 till E7 i takt 8) som man kan se att jag inte riktigt kan använda 
mig av någon utav dessa strategier i fråga. För det första spelar jag inte så många toner och 
för det andra spelar jag toner där man ser att jag använt ren A moll skala. I solo 2 ser man 
tydligt att jag i princip helt och hållet spelar ackordstonerna när denna följd dyker upp. Jag 
spelar tonerna som ingår i ett Bm7b5 och sen spelar jag toner som ingår i ett E7. Det finns 
ytterligare exempel i solo 2 på denna ackordföljd där jag nu lyckas använda mig av 
ackordstonerna när jag gör en fras.  
 
Den andra data som jag har samlat in är tonala rörelser där tonarter/skalor har använts som 
strategi, alltså alla de fraser där det är tydligt att skalor har varit min huvudstrategi. De 
gånger jag gör fraser som i större utsträckning inte innehåller ackordstoner klassificerar jag 
inom denna kategori. Dock så måste fraserna ändå förhålla sig till låtens för stunden givna 
tonart för att inte klassificeras som kromatik alternativt felspelning. En fras som innehåller 
en majoritet av toner som en fyrklang innehåller räknas som tidigare nämnt till harmonisk 
struktur som brukad strategi. De gånger I solo 1 förekom det 13 tonala rörelser av 41 
insamlade data vilket innebär att 31,7% av allt spel har haft låtens olika tonaliteter och 
skalspel som strategi. I solo 2 förekom det 15 tonala rörelser av 48 insamlade data vilket 
innebär 31,2% av allt spel. Det finns alltså ingen större skillnad här i denna kategori av 
strategier.  

4.2.2 Regelbrytande förhållningssätt 

Den sista kategori av data som jag har samlat in har varit strategier där regler så som 
tonalitet och ackordstoner bryts. Jag har i tabellen ovan valt att kalla det för kromatik7 då de 

                                                 
7 Kromatik: Sammanfattande musikterm för stilistiskt betingade tillägg av halvtonssteg till sjutonsförrådet 
i en diatonisk skala. (NE, 2017d) 
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enda gångerna jag bryter mot reglerna är med hjälp av kromatisk skala. Till denna kategori 
har jag också räknat de felspelningar jag gjort. Felspelningar har jag kategoriserat som 
medvetandeakter där jag inte varit fullt medveten om vad jag har gjort. Kromatiskt spel är 
mer en medvetandeakt där jag varit desto mer medveten om vad jag har hållit på med 
visserligen. Dock så är båda dessa akter ett förhållningssätt där reglerna bryts. Det är 
intressant att veta hur mycket regler som bryts dock inte hur pass medvetet de brutits. I solo 
1 förekom det 9 kromatiska rörelser/rörelser som brutit regler av 41 insamlade data. Detta 
innebär att 21,9% av allt spel har varit brytande av regler. I solo 2 så förekom 7 
regelbrytande rörelser. Här har 14,5% av allt spel varit brytande av regler. Det har alltså 
skett en liten sänkning i utnyttjandet av denna strategi alternativt felspelningar.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet kring instuderingsprocessen med hjälp av det 
teoretiska perspektivet och litteratur och forskning inom området. Förslag på fortsatta 
utvecklingsarbeten och forskning tas upp samt arbetets betydelse. 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån de rubriker som resultatet har. Vad som 
försiggår i mitt medvetande diskuteras också utifrån det fenomenologiska perspektivet 

5.1.1 Progression 

Trots en del motstånd i form av de problem jag har haft att lösa i samband med 
genomspelningarna av övningen kan jag ändå se att någon form av förändring har kommit 
till stånd. I det andra solot som spelades i slutet av studien kan jag till exempel se att vissa 
tonala rörelser förekom som inte förekom i de tidigare solona. Jag kan till exempel se 
förekomsten av ett fullständigt Em7 b5 arpeggio så tillvida att jag i slutet även når tonen Bb. 
Detta var inte något som förekom i det första solot och därmed finns det en indikitation på 
att jag har etablerat ett nytt mönster för detta ackord alternativt förfinat det lite.  
 
I solo 2 kan jag också hitta en likadan rörelse över ett F#m7 b5 där jag dessutom lyckas 
alterera nästa ackord som är ett B7, genom att spela ett F7. Trots att detta varit en följd som 
har varit problematisk att utföra i samband med att jag spelar övningen, visar solona att jag 
ändå behärskar denna följd något så när ändå.  Norgaard (2011) skriver om harmonik som 
förhållningssätt, han kallar det dock för ”harmonic priority” (s. 119). Informanterna i 
Norgaards studie beskriver att de letar efter ”måltoner” när de improviserar med denna 
strategi som han kallar för harmonisk prioritet. Det är inte uteslutet att studieobjektet i 
föreliggande fall faktiskt ökar min visuella förmåga såväl som min auditiva för att hitta 
måltoner. Dock i solotranskriberingarna kan jag se att jag inte bara lokaliserar måltoner utan 
rentav hela arpeggion, där i princip alla toner blir måltoner. Därmed kanske övningen styrt 
mig för mycket mot just dessa måltoner. Att bara spela en låts ackordstoner när man 
improviserar blir nog en lite stel improvisation. Emellertid är det ett tecken på att jag gjort 
mycket regler väldigt intuitivt och att jag nu bara måste bryta dem. 
 
Lif (1998) skriver om övningar som han valt att kalla just för mekaniska övningar vilket 
övningen i denna studie tämligen är. Enligt Lif har mekaniska övningar i uppgift att utveckla 
mjukhet i handen, i fingrarna såväl som den ”intellektuella” snabbheten (s. 60). Det finns en 
del i detta resultat som tyder på att min intellektuella snabbhet förändrats. I och med att jag 
ser i solotranskriberingarnas notbilder att jag är med på vad som händer i harmoniken 
verkar det ändå som att det har skett en utveckling i hur snabbt jag bearbetar information. 
Samtidigt får jag komma ihåg att båda aspekterna låtinstudering och övandet av 
intellektuella och trakterande förmågor sker inom en och samma kontext. Övning av 
generella strukturer för jazz sker samtidigt som jag övar på en helt ny låt som jag inte spelat 
innan. Om det är en fördel att kombinera dessa former av instudering är svårt att svara på. 
Det kan vara så att övningen bäst lämpar sig för att spela arpeggion över två-fem-ett-följder 
istället för hela låtar. Två-fem-ett-följder dyker ändå upp i majoriteten av alla jazzlåtar. 
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5.1.2 Återkommande problem 

Förmodligen förekommer det mycket självkritik när jag inte lyckas spela ett arpeggio 
helt och hållet när jag övar. Goodrick (1987) skriver just om självkritik och att det är 
viktigt för musikalisk utveckling men också att detta kan gå överstyr. För mycket 
uppmärksamhet som läggs på detaljer innebär mycket restriktioner som tar emot (s. 
98). I mitt medvetande lade jag stor möda vid att jag kunde spela övningen felfritt. 
Kanske det snarare är så att jag bör nöja mig med att jag studerar ett mönster närmare 
över huvudtaget.  
 
Lif (1998) skriver vidare om att felsöka övning. Vi vill lösa alla problem på en gång och 
åtar oss för mycket vilket resulterar i att vi inte får mycket övat (s. 33). Visserligen har 
jag studerat vissa följder närmare och isolerat särskilda partier vilket ändå borde kunna 
ses som uppdelande av de olika problemen. Detta har förmodligen ändå lett till att jag 
har etablerat nya mönster för att improvisera. Möjligen kan det dock vara så att jag 
istället bör använda mig av övningen för att endast öva på följder som jag upplever som 
svåra att spela solo över. Kanske det till och med räcker då att öva arpeggion över till 
exempel ”hus två” i låten. Dessutom poängterar Aebersold (1974) med sin bok att det är 
kadenserna som är det viktigaste att öva på, särskilt då 2-5-1följden som dyker upp i 
mitt stycke om och om igen. Det är egentligen väldigt logiskt att då endast öva på denna 
följd i alla tonarter för att ha nytta av arpeggioövning i alla jazzstandards när jag 
improviserar. 

5.1.3 Mekanisk övning 

Coker (1980) förespråkar övningspass som är fördelade i tid på olika aktiviteter, med andra 
ord ett övningsschema. Om vi övar en timme övar vi 10 minuter notläsning, 10 minuter 
skalor, 15 minuter arpeggion etcetera. Han är definitivt inte den enda som förespråkar 
övningsscheman som är jämt fördelade i tid. Även Lif (1998) förespråkar övningsscheman 
med olika disposition av tid. Med detta i åtanke kan det hända att upplägget med att spela 
arpeggio ett helt övningspass inte är optimalt. Min egen slutsats är att det inte passar att 
göra denna övning i en timme i sträck. På grund av att övningen är så pass mekanisk i hur 
den utförs blir man snabbt rastlös och uttråkad av att göra den. I och med det stöd som finns 
för övningscheman med en variation av övningar lämpar sig övningen förmodligen bättre 
genom att spelas under en kortare stund under ett längre övningspass. Lif skriver om att vi 
riskerar att trötta ut oss ifall vi spelar ett moment för länge. Fel börjar dyka upp när vi 
arbetar med ett moment för länge och därmed börjar övningspasset gå sämre.  

5.1.4 Mitt medvetande 

Enligt Bengtsson (2001) handlar fenomenologi om att få greppp om saker så som de visar sig 
i erfarenheten och begreppsliggöra dem. Vi vill utgå från den naturliga erfarenheten och ge 
den rättvisa. Vi vill ge rättvisa åt alla objekt som är föremål för undersökning så som logiska 
objekt, känslor och fysiska ting. Min naturliga erfarenhet av detta ämnet har varit just de 
mönster som försiggår i mitt medvetande. För mig är dessa mönster centrala när jag 
improviserar. För en annan person är det kanske inte helt säkert att samma fenomen 
förekommer exakt likadant. Coker (1980) skriver att mönster är ett sätt att överlappa bron 
mellan teori och spel. Därmed finns indikationer på att det fenomen som förekommer i mitt 
medvetande också förekommer hos andra improvisatörer förutsatt att jag har samma 
begrepp på detta fenomen som Coker. Bengtsson (2001) skriver att vi måste ge rättvisa åt 
alla sammanflätningar och förgreningar som finns mellan objekt och subjekt. Subjekt ska bli 
en bärare för kollektiva strukturer. Med detta i åtanke skulle dessa mönster jag beskriver 
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kunna ses som kollektiva strukturer för improvisatörer, men samtidigt kan det dyka upp 
förgreningar hos varje individ utifrån respektive fenomen. De är kollektiva i den 
bemärkelsen att mönstren dyker upp i flera improvisatörers medvetande. Sedan skiljer de 
sig smått från individ till individ och de kanske skiljer sig mer hos improvisatörer i andra 
instrumentgrupper och i andra genrer. Med andra ord är fler förgreningar beroende på hur 
pass altererat fenomenet mönster blir i samband individens miljö.  

5.2 Arbetets betydelse 

För mig som blivande lärare har detta arbete gett mig både reflektion och olika former 
av utveckling i samband med arbetets alla processer. Jag har under hela processens gång 
fått reflektera över min övning. Jag har fått ifrågasätta hur jag övar och alla premisser för 
min övning som jag brukar ha. På så sätt påverkar arbetet mig i positiv riktning kring 
min övning. Framförallt har reflektion skett kring hur jag bäst lär mig improvisation. 
Detta har betydelse för min framtid som musiklärare. Jag har nu djupdykt mitt 
musikaliska medvetande för att analysera de processer som pågår när jag improviserar. 
Med denna kunskap har jag förhoppningsvis möjlighet att hjälpa mina framtida elever 
på ett bra sätt när de lär sig improvisera alernativt lär sig något annat stoff.  
 
När det kommer till min egen utveckling har jag ytterliggare utvecklat mina musikaliska 
förmågor. I samband med att jag har spelat övningen har jag tränat min intellektuella 
snabbhet samtidigt som jag förfinat min motorik när jag spelar gitarr. I samband med 
skrivandet av detta arbete och läsandet av litteraturen som använts har jag utvecklat 
mina språkliga förmågor. Med ett förbättrat språkbruk kan jag i min framtida yrkesroll 
kommunicera bättre med framförallt kollegor men också med elever i vissa fall.  
 
Arbetet kan också ha betydelse för andra musiklärare. Studieobjektet som jag har 
undersökt kan vara till hjälp i deras pedagogiska arbete. Dessutom kan arbetet belysa 
eventuella pedagogiska problem som kan finnas i lärandet och övandet av 
improvisation. Det kan också ge gitarrlärare inspiration i hur hen ska tänka när hen 
planerar sin undervisning. Även för musiker kan det vara relevant. 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  

I detta arbete har endast en instuderingsmetod undersökts som skulle kunna användas 
för improvisationsstudier. Ytterligare sätt är väl värt att utforska för att se vad de har för 
effekter på en musikers improvisationsförmåga. Det kan då vara värt att undersöka flera 
improvisatörer eftersom alla kanske inte tänker likadant när de improviserar. Därmed 
kan olika övningar för att lära sig improvisera ha olika effekt på olika människor. 
Eftersom det i min erfarenhet är evident att arpeggiospel förekommer inom pedagogik 
vore det intressant ifall studier gjordes i ett pedaogiskt sammanhang för att se hur 
elever tar till sig denna resurs.  
 
För min egen del skulle jag kunna undersöka min övning mer generellt. Utöver att jag 
använder mig av mekaniska övningar när jag övar finns det andra aspekter i övningen 
som kan vara värt att undersöka för att effektivisera övningen mer. Jag har nu 
framförallt undersökt vad jag övar på. Därmed skulle detta kunna utvecklas till hur jag 
övar och analysera ramfaktorer för min övning.   
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Bilaga 1 I Could Write A Book (Solo 1 innan genomförda 
övningspass) 
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Bilaga 2 I Could Write A Book (Solo 2 efter genomförda övningspass) 
 

 


