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Sammanfattning	
	
Självständigt	arbete	inom	musiklärarprogrammet	inriktning	gymnasium	
Titel:	Legatoflyt	–	En	självobservationsstudie	i	övning	av	legatoteknik	på	elgitarr	
Författare:	Marcus	Hertz	
Termin	och	år:	VT	2017	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Mats	Gustavii	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
Studiens	syfte	är	att	undersöka	tillvägagångssätt	vid	legatoövningar	och	hur	gitarrspelet	
utvecklas	genom	dessa	övningar.	Forskningsfrågorna	är:	Vilka	semiotiska	resurser	an-
vänder	jag	mig	av	för	att	förbättra	min	legatoteknik?	Till	vad	används	de	semiotiska	re-
surserna?	Hur	har	gitarrspelet	utvecklats	efter	tio	veckors	legatoövningar?	Studiens	teo-
retiska	perspektiv	är	designteori	med	fokus	på	didaktisk	design,	representation,	trans-
formation,	tecken	på	lärande	och	multimodalitet.	Jag	övade	legato	i	en	halvtimme,	fem	
dagar	i	veckan,	i	tio	veckor.	För	att	kunna	analysera	processen	skrev	jag	en	loggbok	i	
slutet	av	varje	övningspass.	Övningspassen	filmades	en	gång	i	veckan	under	projektet.	
Resultatet	visar	de	kroppsliga,	språkliga	och	materiella	resurser	som	användes	vid	öv-
ningen.	De	resurser	som	beskrivs	i	resultatdelen	är	blick,	händer,	fötter,	ansikte,	huvud,	
loggbok,	instruktionsmaterial,	elgitarr,	förstärkare,	ljudinställningar,	spegel	och	dator.	
Framförande	av	övningar	från	början	och	slutet	av	projektet	jämfördes	för	att	undersöka	
om	övningarna	haft	någon	verkan.	Gitarrspelet	visade	sig	bli	mer	precist,	snabbare,	mer	
avslappnat,	och	med	större	rytmisk	kontroll.	Resultaten	diskuteras	utifrån	det	teoretiska	
perspektivet	samt	den	litteratur	och	tidigare	forskning	som	utgör	en	bakgrund	till	arbe-
tet.	
	
Nyckelord:	Elgitarr,	legatoteknik,	designteoretiskt	perspektiv,	multimodalitet,	videoob-
servation,	loggbok.	
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Abstract		
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The	purpose	of	this	study	is	to	examine	approaches	to	legato	exercises	and	to	observe	
the	development	of		my	guitar	playing	from	these	exercises.		The	research	questions	are:	
What	semiotic	resources	do	I	use	to	improve	my	legato	technique?	How	are	these	re-
sources	used?	In	what	ways	has	my	guitar	playing	evolved	from	ten	weeks	of	legato	
practicing?	The	study’s	theoretical	perspective	is	design	theory	with	focus	on	didactic	
design,	representation,	transformation,	signs	of	learning	and	multimodality.	I	practiced	
playing	legato	thirty	minutes,	five	days	a	week	for	ten	weeks.	In	order	to	be	able	to	ana-
lyse	the	process	I	wrote	a	log	book	after	each	practice	session.	One	practice	session	was	
video	documented	every	week	during	the	project.	The	results	show	the	various	bodily,	
linguistic	and	material	resources	that	were	used	during	the	practicing.	The	semiotic	re-
courses	in	the	result	sections	are	eyes,	hands,	feet,	face,	head,	logbook,	instructional	ma-
terial,	electric	guitar,	amplifier,	tone	settings,	mirror	and	computer.	Performances	of	
exercises	from	the	start	of	the	project	were	compared	to	performances	from	late	in	the	
project,	in	order	to	examine	whether	the	exercises	had	any	effect.	The	guitar	playing	
ended	in	greater	accuracy,	more	speed,	more	relaxed	technique	and	improved	rhythmic	
control.	I	discuss	the	results	based	on	the	study’s	theoretical	perspective,	and	the	litera-
ture	and	research	used	for	this	study.	
	
Keywords:	Electric	guitar,	legato	technique,	design	theory,	multimodality,	video	obser-
vation,	logbook 	
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1	Inledning	
I	kapitlet	presenteras	mitt	intresse	för	legatoteknik	på	elgitarr.	Arbetets	syfte	och	forsk-
ningsfrågor	presenteras	också.	

1.1	Inledande	text		
Jag	har	under	flera	år	av	gitarrspelande	haft	tillräckligt	utvecklad	instrumentalteknik	för	
att	kunna	spela	den	musik	jag	varit	intresserad	av	att	spela.	På	senare	tid	har	musika-
liska	upptäckter	och	intressen	lett	till	ett	behov	av	att	utveckla	mina	speltekniska	för-
mågor	för	att	kunna	ta	mitt	spel	i	den	riktning	jag	önskar.	Gitarrister	som	Guthrie	Govan,	
Tom	Quayle	och	Tim	Miller	är	för	mig	nya	förebilder	som	använder	sig	av	tekniskt	avan-
cerat	spel	för	att	uttrycka	sina	musikaliska	idéer.			
	
Det	finns	en	stor	mängd	olika	tekniker	för	att	producera	toner	och	artikulera	fraser	på	
elgitarr.	En	del	tekniker	som	”alternate	picking”	och	”economy	picking”	använder	
plektrumet	till	att	slå	an	alla	toner	som	spelas	medan	tekniker	som	fingerspel,	”hammer-
ons”,	”pull-offs”	och	”tvåhandstapping”	producerar	toner	på	andra	sätt	för	att	få	till	mju-
kare	tonbildning	och	frasering.	Ju	fler	tekniker	jag	är	bra	på	desto	mer	fritt	och	varierat	
kan	jag	utrycka	musikaliska	idéer	i	improvisation	och	interpretation.	Istället	för	att	för-
söka	lära	mig	att	behärska	alla	tekniker	på	en	gång	vill	jag	göra	en	fördjupning	i	en	sär-
skild	typ	av	tekniskt	spel.			
	
Jag	vill	arbeta	med	att	utveckla	min	legatoteknik	på	elgitarr.	Många	av	mina	förebilder	
på	elgitarr	använder	sig	mycket	av	den	typen	av	spel	för	att	få	ett	mjukt	”sound”	och	för	
att	klara	av	att	spela	snabba	och	komplexa	fraser	som	annars	hade	varit	väldigt	svåra.	
Legatoteknik	på	elgitarr	innebär	att	musikern	använder	vänsterhanden	för	att	produ-
cera	de	flesta	av	tonerna	genom	så	kallade	”hammer-ons”,	”pull-offs”,	och	”slides”.	Jag	
har	inte	övat	så	mycket	på	specifikt	legatoteknik	tidigare.	Därför	vill	jag	fokusera	på	
vilka	metoder	jag	kan	använda	för	att	få	en	bra	grund	i	tekniken.		
	
Som	blivande	gitarrlärare	är	jag	intresserad	av	att	se	hur	jag	går	tillväga	för	att	tillägna	
mig	tekniken	och	vilka	strategier	som	fungerar	och	inte.	Jag	hoppas	att	erfarenheten	av	
tekniken	och	insikterna	från	självstudien	kommer	göra	mig	mer	förberedd	på	att	hjälpa	
framtida	elever	med	sitt	gitarrspel.	

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor	
Legatoteknik	är	en	viktig	del	i	den	sortens	gitarrspel	jag	har	blivit	intresserad	av	nyligen.	
Eftersom	jag	inte	har	så	mycket	erfarenhet	av	legatospel	är	jag	intresserad	av	att	öva	på	
tekniken.	I	den	här	studien	vill	jag	titta	på	hur	jag	tillägnar	mig	en	teknik	och	vad	som	
händer	när	jag	övar	fokuserat	på	legato.	Jag	vill	öva	för	att	få	en	avslappnad	och	effektiv	
teknik	samtidigt	som	jag	övar	upp	snabbhet,	uthållighet	och	precision	i	tekniken.	Föru-
tom	att	bli	bättre	på	mitt	instrument	hoppas	jag	att	med	arbetet	komma	fram	till	insikter	
om	legatoteknik	och	teknikövning	som	kan	vara	användbart	för	mig	själv	i	framtiden,	
såväl	som	för	andra	intresserade	lärare	och	elever.	
	
Syftet	med	studien	är	att	undersöka	tillvägagångssätt	vid	legatoövningar	och	hur	gitarr-
spelet	utvecklas	genom	dessa	övningar.	För	att	uppnå	syftet	vill	jag	svara	på	dessa	fråge-
ställningar:	
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1. Vilka	semiotiska	resurser	använder	jag	mig	av	för	att	förbättra	min	legatoteknik?	
2. Till	vad	används	de	semiotiska	resurserna?	
3. Hur	har	gitarrspelet	utvecklats	efter	tio	veckors	legatoövningar?	
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	området	och	relevanta	begrepp	med	hjälp	av	den	litteratur	
och	tidigare	forskning	som	har	legat	till	grund	för	studien.	I	slutet	av	kapitlet	presente-
ras	studiens	teoretiska	perspektiv.	

2.1	Områdesorientering	
I	detta	avsnitt	förklaras	vad	legatoteknik	är	och	hur	det	används	på	elgitarr.	Olika	tillvä-
gagångssätt	för	att	spela	legato	och	för	att	öva	teknik	presenteras.	

2.1.1	Gitarrteknik	och	legato	
Govan	(2002a)	skriver	att	legato	är	ett	italienskt	ord	som	betyder	ungefär	”mjukt”.	Det	
är	en	musikalisk	term	som	innebär	att	en	viss	effekt	ska	uppnås	i	spelandet,	men	där	
olika	sorters	instrument	använder	olika	tekniker	för	att	uppnå	detta.	Govan	skriver	att	
det	är	främst	två	vänsterhandstekniker	som	används	vid	legatospel	på	gitarr	varav	den	
lättaste	av	dem	kallas	för	”hammer-on”.	En	”hammer-on”	går	ut	på	att	slå	an	en	ton	ge-
nom	att	”hamra”	en	av	vänsterhandens	fingertoppar	på	strängen	på	greppbrädan.	Govan	
betonar	vikten	av	att	låta	bli	frestelsen	att	hamra	från	långt	avstånd	utan	istället	hålla	
fingrarna	nära	greppbrädan	för	att	fokusera	på	en	mer	precis	och	effektiv	rörelse.	Det	
finns	två	typer	av	”hammer-on”.	Govan	beskriver	den	vanligaste	varianten	där	strängen	
först	slås	an	med	ett	plektrum	för	att	sedan	hamra	till	en	högre	ton	på	samma	sträng	
medan	den	fortfarande	vibrerar.	Den	andra	varianten	kallas	för	”hammer-on	from	
nowhere”	och	går	ut	på	att	hamra	den	första	tonen	på	en	ny	sträng	istället	för	att	slå	an	
strängen	med	plektrum.	Den	andra	huvudsakliga	tekniken	vid	legatospel	kallas	”pull-off”	
och	används	för	att	spela	en	nedåtgående	melodirörelse	på	samma	sträng.	Govan	an-
vänder	ett	exempel	där	en	ton	på	tredje	band	spelas	med	ringfingret	och	nästa	ton	som	
ska	spelas	är	vid	första	bandet	på	samma	sträng.	Det	kan	åstadkommas	genom	att	trycka	
ned	pekfingret	vid	första	band	samtidigt	som	tonen	vid	tredje	band	spelas	och	sedan	dra	
ringfingret	av	strängen	för	att	tonen	som	trycks	ned	vid	pekfingret	ska	låta.	Ringfingret	
behöver	dras	av	strängen	snarare	än	att	bara	lyftas	för	att	strängen	ska	fortsätta	vibrera	
och	ge	ljud.	Ett	problem	som	annars	kan	uppstå	är	att	”hammer-ons”	får	större	ljudvo-
lym	än	”pull-offs”.	Vänsterhanden	kan	byta	position	på	greppbrädan	genom	att	använda	
sig	av	”slides”	där	fingret	får	glida	från	en	ton	till	en	annan.	”Slides”	har	samma	sorts	
mjukare	ljud	som	”hammer-ons”	och	”pull-offs”	och	passar	därför	enligt	Govan	bra	in	i	
legatospel.		
	
Hittills	har	två	tillvägagångssätt	för	legatospel	beskrivits.	Det	ena	använder	plektrum	vid	
strängbyten	och	”hammer-ons”,	”pull-offs”	och	”slides”	mellan	toner	på	samma	sträng.	
Det	andra	sättet	är	att	göra	”hammer-ons	from	nowhere”	vid	strängbyten,	vilket	gör	det	
möjligt	att	spela	melodier	med	bara	vänsterhanden.	Graham	(2011)	beskriver	ytterli-
gare	ett	sätt	att	spela	legato	som	enbart	använder	”hammer-ons”,	även	vid	nedåtgående	
rörelser.	Det	är	enligt	Graham	svårt	att	åstadkomma	då	fingret	för	den	första	tonen	
måste	lyftas	exakt	samtidigt	som	nästa	ton	hamras	ned	för	att	tonen	ska	ljuda.	Graham	
menar	att	eftersom	”hammer-ons	from	nowhere”-spel	är	så	svårt	är	det	mest	använd-
bart	som	övning	av	teknik	och	timing	i	legatospel.	
	
Graham	(2011)	skriver	om	att	kunna	kontrollera	graden	av	fingertryck	som	appliceras	
på	strängarna	vid	gitarrspel	och	hur	mycket	energi	och	spänning	som	används	för	att	
producera	toner.	Graham	menar	att	viss	spänning	krävs	för	att	spela	men	att	det	blir	ett	
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problem	när	en	gitarrist	överanvänder	det	för	att	kompensera	för	någonting	som	är	
svårt	att	spela.	Överspänningen	leder	till	att	gitarristen	spänner	axlarna,	slutar	andas	
och	spelar	fel.	Spänning	måste	enligt	Graham	balanseras	med	avspänning	för	att	gitarris-
ten	ska	kunna	vara	i	full	kontroll	över	sitt	spel.	Denna	balans	uppnås	genom	att	öva	på	
självmedvetenhet	om	hur	mycket	spänning	som	måste	appliceras	i	varje	ögonblick.	
Govan	(2002b)	påpekar	vikten	av	god	hållning	vid	gitarrspelande	och	ger	rådet	att	
sträva	efter	att	hålla	ryggrad	och	handleder	så	raka	som	möjligt	för	att	undvika	spän-
ningar	och	skador.	
	
En	annan	aspekt	av	teknik	vid	legatospel	som	Rick	Graham	(2011)	tar	upp	är	dämpning	
av	de	strängar	som	inte	spelas	för	att	undvika	oönskade	biljud.	Graham	skriver	om	ett	
tillvägagångssätt	för	strängdämpning	som	använder	båda	händerna.	Högerhanden	an-
vänder	sidan	av	handflatan	för	att	dämpa	strängarna	som	är	lägre	i	tonhöjd	än	tonen	
som	spelas.	Pekfingret	på	vänsterhanden	placeras	så	att	det	dämpar	strängar	som	är	
högre	i	tonhöjd	än	strängen	som	spelas.	Det	här	är	enligt	Graham	den	vanligaste	tekni-
ken	för	strängdämpning.	Vidare	tipsar	Graham	om	en	metod	där	den	närmsta	lägre	
strängen	dämpas	med	hjälp	av	toppen	av	vänsterhandens	pekfinger.	Detta	för	att	und-
vika	att	oavsiktligt	dämpa	den	sträng	som	ska	klinga	ut,	med	högerhanden.		
	
Quayle	(2012)	skriver	att	en	av	de	största	utmaningarna	med	legatospel	är	att	kunna	
göra	det	med	solid	timing	och	att	placera	musikaliska	accenter	på	rätt	ställen.	Quayle	
upplever	att	det	finns	två	huvudsakliga	kategorier	av	legatospelare.	Den	första	kategorin	
använder	legatoteknik	för	att	spela	snabba	linjer	som	flyter	över	pulsen.	Rytmiken	utgör	
då	en	mer	agogisk	effekt.	Den	andra	kategorin	använder	legatoteknik	för	att	spela	linjer	i	
specifika	underdelningar	till	pulsen.		Båda	förhållningssätten	är	enligt	Quayle	legitima	
men	det	andra	sättet	ger	större	rytmisk	kontroll.	Quayle	skriver	att	en	av	svårigheterna	
med	att	spela	legato	i	specifika	rytmiska	underdelningar	beror	på	att	gitarrister	ofta	spe-
lar	skalor	med	tre	toner	per	sträng.	Det	gör	att	skalorna	naturligt	får	en	rytmisk	känsla	
som	matchar	antalet	toner	per	sträng	vilket	innebär	att	det	är	lättast	att	spela	triolun-
derdelningar.	Det	förstärks	ytterligare	av	att	den	första	tonen	på	varje	sträng	ofta	slås	an	
med	plektrum,	vilket	ger	lite	högre	ljudvolym	och	hårdare	attack	än	en	”hammer-on”	
eller	”pull-off”.	Användandet	av	plektrum	skapar	accenter	på	var	tredje	ton.	För	att	spela	
och	känna	sextondelsunderdelning	med	skalor	krävs	därför,	enligt	Quayle,	långsam,	fo-
kuserad	och	kontrollerad	övning.	Genom	att	öva	långsamt	kan	gitarristen	höra	och	
känna	sextondelsunderdelningen	och	medvetet	kontrollera	var	accenterna	placeras	i	
takten.		
	
Quayle	(2012)	skriver	om	en	teknik	som	kallas	”hybrid	picking”	som	kan	användas	för	
att	undvika	den	hårdare	attacken	som	uppstår	vid	plektrumanslag.	Samtidigt	som	
plektrumet	hålls	mellan	tumme	och	pekfinger	används	högerhandens	långfinger	för	att	
slå	an	en	sträng.	Det	ger	ett	mjukare	ljud	som	är	närmare	i	klangbild	med	det	som	kom-
mer	från	ett	”hammer-on”-spel.	Graham	(2011)	skriver	också	att	det	kan	vara	problema-
tiskt	med	accenter	vid	strängbyten	och	föreslår	användandet	av	”hammer-ons	from	
nowhere”-spel	för	att	skapa	ett	jämnare	sound.	

2.1.2	Instrumentalteknik,	övningsprinciper	och	strategier	
Fostås	(2002)	beskriver	god	instrumentalteknik	som	muskelarbete	som	är	organiserat	
på	sådant	sätt	att	det	är	lämpligt	för	musikaliskt	framförande.	Det	är	fysiologiskt	ration-
ellt	samt	hjälper	det	kinestetiska	och	taktila	minnet.	Att	muskelarbetet	är	lämpligt	för	
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musikaliskt	framförande	innebär	att	tekniken	möjliggör	att	musiken	kan	klinga	bra	och	
framföras	övertygande.	Fostås	tar	upp	några	problemområden	för	rationellt	muskelar-
bete	ur	en	fysiologisk	synvikel.	Till	exempel	är	stora	doser	av	statiskt	muskelarbete	ett	
vanligt	problem	som	enligt	Fostås	bör	undvikas.	Musklernas	stabiliserande	arbete	för	att	
hålla	kroppsdelarna	på	plats	i	den	mest	fördelaktiga	spelpositionen	är	också	ett	område	
som	kan	vara	nyttigt	att	medvetet	fokusera	på,	enligt	Fostås.	Andra	fysiologiska	pro-
blemområden	är	snabbheten	för	musklers	spänning	och	avspänning	i	rörelser,	differen-
tiering	av	vilka	muskelgrupper	som	behöver	användas	vid	rörelser	samt	samspel	mellan	
muskelarbete	och	naturkrafter	som	gravitation,	friktion	och	Newtons	rörelselagar.	Att	
instrumentaltekniken	ska	hjälpa	det	kinestetiska	och	taktila	minnet	innebär	enligt	
Fostås	att	spelrörelserna	blir	lätta	att	komma	ihåg	och	upprepa.	Muskelarbetet	vid	in-
strumentalspel	blir	kinestetiska	föreställningar	som	lagras	i	minnet.	Fostås	skriver	att	
kontrasterande	rörelsemönster	fäster	sig	lättare	i	det	kinestetiska	minnet.		
	
Schenck	(2000)	skriver	om	övning	att	varje	gång	någonting	utförs	ökar	sannolikheten	
för	att	det	ska	utföras	på	samma	sätt	igen.	Det	gör	att	den	övande	musikern	kan	välja	
vilka	färdigheter	som	ska	utvecklas,	men	det	innebär	även	att	repetition	förstärker	
oönskade	och	omedvetna	rörelser.	Eftersom	kroppen	även	lär	sig	mönster	som	görs	
oavsiktligt	rekommenderar	Schenck	att	aldrig	upprepa	samma	fel,	för	att	undvika	att	
felet	tränas	in.	Genom	att	befästa	önskade	rörelsemönster	ökar	sannolikheten	för	att	
kunna	musicera	på	önskat	sätt.		Schenck	skriver	också	att	det	räcker	med	tre	eller	fyra	
upprepningar	av	önskat	rörelsemönster	vid	ett	tillfälle.	Anledningen	är	dels	att	fler	repe-
titioner	än	så	inte	gör	så	stor	skillnad	samt	att	risken	för	att	spela	och	träna	in	fel	ökar	
om	koncentrationen	sviktar.	Efter	det	kan	den	övande	återkomma	till	rörelsen	efter	att	
ha	gjort	annat	för	att	ytterligare	befästa	rörelsen.	Det	innebär	enligt	Schenck	att	variat-
ion	är	en	viktig	övningsstrategi.	Schenck	förespråkar	strategin	att	öva	långsamt	för	att	
kunna	musicera	med	bra	kvalitet	samt	skapa	önskade	vanor	och	rörelser.	En	annan	öv-
ningsstrategi	kallar	Schenck	för	överkompensation.	Det	innebär	att	överdriva	det	som	
ska	läras	in.	Det	kan	till	exempel	vara	att	lära	sig	att	spela	något	i	ett	högre	tempo	än	det	
som	behövs	för	att	skapa	en	extra	säker	vana.	

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
Ginsborg	(2004)	skriver	att	den	kanske	vanligaste	formen	av	övning	är	utantillärande,	
där	det	kinestetiska	minnet	används,	vilket	även	är	känt	som	muskelminnet	eller	det	
motoriska	minnet.	Det	innebär	till	exempel	att	en	fras	eller	takt	upprepas	tills	den	kan	
spelas	automatiskt.	Ginsborg	rekommenderar	den	typen	av	övning	för	att	frigöra	med-
vetandet	till	att	fokusera	på	andra	saker	som	att	övervaka	framförandet	eller	kommuni-
cera	med	andra	musiker	eller	publik.	Däremot	varnar	Ginsborg	för	att	förlita	sig	enbart	
på	det	kinestetiska	minnet	eftersom	det	är	sårbart	för	oväntade	störningar,	som	till	ex-
empel	en	hostning	från	publiken.	
	
Wiberg	(2012)	undersöker	i	sitt	examensarbete	hur	olika	gitarrlärare	på	gymnasiet	för-
håller	sig	till	att	undervisa	i	gitarrteknik	och	vilka	strategier	de	använder	sig	av.	Det	är	
en	kvalitativ	studie	baserad	på	intervjuer	med	fyra	elgitarrlärare	på	gymnasieskolor	i	
södra	Sverige.	En	av	de	intervjuade	lärarna	berättar	att	han	använder	liknelsen	med	
höjdhopp	där	man	måste	träna	särskilda	muskelgrupper	separat	för	att	förbättra	hopp-
ningen.	Läraren	menar	att	gitarrister	behöver	bryta	ned	musikaliska	moment	i	mindre	
beståndsdelar	och	träna	separat	med	teknikövningar.	En	annan	av	de	intervjuade	lärar-
na	upplever	att	teknikövningar	har	positiv	inverkan	på	elevens	koncentration	i	resten	av	
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lektionen.	En	lärare	är	försiktig	med	användandet	av	teknikövningar	i	undervisningen	
då	han	upplever	att	för	mycket	tekniska	övningar	påverkar	kreativiteten	negativt.	Alla	
intervjuade	pedagoger	upplever	att	det	finns	många	varianter	av	teknikiska	tillväga-
gångssätt	beroende	på	hur	gitarristen	vill	låta,	vad	som	fungerar	för	individen	och	vad	
den	är	fysiskt	kapabel	till.	Ett	par	av	dem	berättar	också	att	de	ser	tekniken	som	ett	
hjälpmedel	till	att	uttrycka	sig	konstnärligt	och	att	eleverna	kan	bredda	sitt	uttryck	ge-
nom	att	få	alternativ	på	tekniska	lösningar.	En	av	lärarna	påpekar	att	många	övar	sittan-
des	men	när	det	är	konsert	står	de	upp	och	därför	skulle	de	behöva	öva	mer	stående.	
Wiberg	skriver	att	det	är	svårt	att	presentera	en	absolut	sanning	om	vad	som	är	rätt	och	
fel	teknik	för	en	elev,	men	föreslår	att	läraren	presenterar	flera	alternativ	för	eleven	för	
att	den	ska	få	större	musikalisk	uttrycksfrihet.	
	
I	Sundkvists	(2004)	studie	om	gitarrteknik	intervjuas	fyra	gitarrlärare.	Studien	använder	
också	enkäter	ifyllda	elever.	Syftet	med	studien	är	att	undersöka	lärare	och	elevers	förhål-
lande	till	teknikövning	samt	att	utvärdera	Sundkvists	eget	material	”Gitarrteknik”.	Sundkvist	
kommer	fram	till	vikten	av	att	vara	noggrann	med	sittställning,	hållning	och	position	av	hän-
derna	från	början,	då	det	kan	vara	svårt	att	rätta	till	i	efterhand.	En	annan	aspekt	som	Sund-
kvist	belyser	är	tonbildning.	Bra	ton	är	viktigt	för	att	resultatet	ska	klinga	väl.	
	
Jørgensen	(2004)	skriver	att	en	övande	musiker	måste	agera	som	sin	egen	lärare	genom	
att	ge	sig	själv	konkreta	uppgifter	och	övervaka	arbetet.	Effektiv	övning	ska	därför,	en-
ligt	Jørgensen,	innehålla	tre	faser:	planering	och	förberedelse	av	övning,	utförande	av	
övning	samt	observation	och	utvärdering	av	övning.	Vid	planering	och	förberedelse	be-
skriver	Jørgensen	strategier	för	att	välja	och	organisera	övningens	aktiviteter.	Bland	an-
nat	föreslår	Jørgensen	att	balansera	spelande	övning	med	ej	spelande	övning.	Ej	spe-
lande	övning	kan	innebära	mental	reflektion	och	upprepning	av	musiken.	En	fördel	med	
det	är	att	det	samtidigt	förhindrar	överanvändning	av	muskler.	Jørgensen	rekommende-
rar	att,	vid	början	av	en	övningssession,	klart	och	precist	formulera	avsikterna	och	må-
len	med	övningen.	Genom	att	planera	vad	som	ska	övas	och	genom	att	veta	vad	som	ska	
uppnås	och	varför,	kan	den	som	övar	göra	övningstiden	mer	effektiv.	För	utförandefasen	
av	övningen	har	Jørgensen	några	strategier	för	att	handskas	med	svåra	och	utmanande	
passager	och	moment.	En	av	dem	är	att	använda	generella	övningar	eller	etyder	för	att	
arbeta	med	problemet	och	hitta	en	lösning	som	sedan	går	att	applicera	på	musiken.	Ett	
annat	sätt	är	att	öva	det	som	är	svårt	flera	gånger	tills	det	är	bemästrat.	Jørgensen	be-
skriver	tre	strategier	den	övande	kan	använda	för	att	kunna	höja	tempot	i	det	stycke	
som	spelas.	Den	första	och	vanligaste	är	att	börja	långsamt	och	sedan	öka	tempot	grad-
vis.		En	annan	strategi	är	att	alternera	mellan	att	öva	i	ett	måltempo	och	ett	långsam-
mare	tempo.	Den	tredje	strategin	är	att	spela	i	måltempot	från	början	till	slut.	Jørgensen	
skriver	om	utvärderandefasen	av	övning	att	den	övande	borde	diagnostisera	sina	styr-
kor	och	svagheter	för	att	kunna	hitta	lösningar	på	problem	och	skapa	övningar	för	sig	
själv.	Ett	bra	tillfälle	för	det	är	enligt	Jørgensen	i	slutet	av	en	övningssession.			

2.3	Teoretiskt	perspektiv	
Ett	designteoretiskt	perspektiv	används	för	att	svara	på	studiens	frågeställningar.	Per-
spektivet	möjliggör	att	observera	och	analysera	hur	jag	går	tillväga	för	att	utveckla	lega-
toteknik.		
	
2.3.1	Designteoretiskt	perspektiv	
Enligt	Kempe	och	West	(2010)	ger	ett	designteoretiskt	perspektiv	redskap	för	att	under-
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söka	hur	människor	skapar,	använder	och	tolkar	symboliska	tecken	för	att	kommunicera	
och	dela	upplevelser	med	varandra.	Selander	och	Kress	(2010)	skriver	att	kunskap	
framträder	som	ett	uttryck	för	hur	någon	visar	att	den	förstår	och	förhåller	sig	till	värl-
den,	och	produceras	för	att	hantera	olika	utmaningar.	Begreppen	multimodalitet	och	
didaktisk	design	används	för	att	analysera	människors	lärande	och	kommunikation	
med.		
	
2.3.2	Multimodalitet	
Multimodalitet,	enligt	Selander	och	Kress	(2010),	handlar	om	de	olika	resurser	som	
finns	för	människor	att	tolka	världen	och	skapa	mening.	Genom	sociala	sammanhang	har	
människor	kommit	överens	om	innebörder	och	betydelser	och	gett	mening	till	symboler,	
ord	och	föremål	som	annars	inte	hade	betytt	någonting	i	sig.	Dessa	tecken	kan	vara	
kroppsliga,	språkliga	eller	materiella	och	representerar	hur	något	framstår	som	me-
ningsfullt.	Kempe	och	West	(2010)	skriver	att	tecken	får	mening	när	de	bildar	inbördes	
relationer	inom	specifika	system.	Teckensystem	är	semiotiska	resurser	som	kan	använ-
das	för	kommunikation	och	meningsskapande.	Exempel	på	teckensystem	är	språkets	
grammatik	eller	musikens	skalsystem	och	taktarter.	Teckensystem	för	kommunikation	
kallas	på	engelska	för	”modes”.	Teckensystem	kan	kombinera	olika	tecken	och	medier	
och	bära	flera	typer	av	information	och	kan	då	studeras	som	multimodala.	Eftersom	till	
exempel	en	tryckt	text,	förutom	språket,	även	innehåller	teckensystem	som	typsnitt	och	
layout	kan	all	kommunikation	ses	som.			
	
2.3.3	Didaktisk	design	
Selander	och	Kress	(2010)	skriver	att	design	handlar	om	att	forma	idéer	för	att	skapa	
något	nytt,	eller	att	använda	något	på	ett	nytt	sätt	för	att	skapa	ny	mening.	Didaktisk	de-
sign	används	för	att	förstå	lärprocesser.	Det	är	ett	begrepp	både	för	hur	förutsättningar	
för	lärande	kan	skapas	och	formas,	och	för	hur	individen	re-designar	information	i	sin	
egen	lärprocess.	Analys	av	design	för	lärande	innebär	att	titta	på	alla	arrangemang	som	
finns	för	att	underlätta	lärande.	Läraren	ses	som	en	designer	som	genom	att	göra	val	om	
bland	annat	undervisningens	planering,	genomförande	och	innehåll	påverkar	lärandets	
förutsättningar.	Läraren	väljer	ut	och	föreslår	resurser	för	elevens	lärande.	Faktorer	
som	skolbyggnader,	undervisningsmaterial,	lagar	och	förordningar,	normer	och	ekono-
miska	ramar	utgör	också	en	del	av	den	didaktiska	designen	för	lärande.	Kombinationen	
av	tecken	i	en	lärandesituation	har	enligt	Kempe	och	West	(2010)	betydelse	för	vilken	
typ	av	kunskap	som	kan	utvecklas.	Ett	instrument	krävs	för	att	någon	ska	kunna	lära	sig	
spela,	men	även	andra	teckensystem	som	kan	ge	information	och	instruktioner.	Selander	
och	Kress	(2010)	skriver	även	om	analys	av	design	i	lärande,	som	uppmärksammar	den	
enskilde	individens	lärande,	inte	enbart	utifrån	tidigare	uppsatta	mål	utan	också	som	en	
utökad	förmåga	att	förstå	och	agera	i	ett	socialt	sammanhang.	Genom	sina	val	och	bort-
val	av	resurser	designar	individen	sin	egen	lärandeväg.		
			
2.3.4	Transformation,	representation	och	tecken	på	lärande	
En	representation	är,	enligt	Kempe	och	West	(2010),	ett	symboliskt	system	vars	syfte	är	
underlätta	kommunikation	genom	att	ge	en	överblick	över	ett	komplext	fenomen.	Det	
kan	till	exempel	vara	en	notbild	som	representerar	tonhöjd	och	rytmik	eller	tabulatur	
som	representerar	var	på	instrumentet	tonerna	ska	spelas.	Selander	och	Kress	(2010)	
skriver	att	när	en	individ	bearbetar	och	omgestaltar	information	för	att	skapa	en	ny	re-
presentation	kallas	det	för	transformation.	Transformation	av	en	representation	kan	ske	
som	en	re-design	inom	samma	medium,	till	exempel	genom	att	läsa	och	skriva	ned	an-
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teckningar,	eller	inom	ett	nytt	medium,	till	exempel	genom	att	göra	en	film	utifrån	tex-
ten.	Vid	analys	av	design	i	lärande	undersöks	skapande	av	representationer,	transforme-
ring	av	information,	och	tecken	på	lärande.		
	
Rostvall	och	Selander	(2008)	skriver	att	lärande	ses	i	det	designteoretiska	perspektivet	
som	en	ökning	av	förmågan	att	använda	och	utveckla	lämpliga	teckensystem	på	ett	me-
ningsfullt	sätt.	Det	är	en	process	som	sker	medvetet	och	omedvetet	där	kunskap	formas	
och	transformeras.	Tecken	på	lärande	visar	sig,	enligt	Selander	och	Kress	(2010),	i	hur	
de	representationer	en	individ	gör	för	att	visa	att	den	har	förstått	något	på	ett	nytt	sätt.	
Lärprocessen	och	tecken	på	lärande	kan	följas	genom	att	jämföra	representationer	vid	
olika	tidpunkter.	 	
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3	Metodkapitel	
I	detta	kapitel	presenteras	metoderna	för	och	designen	av	studien.	

3.1	Beskrivning	och	motivering	av	metoder	
Videoinspelning	och	loggbok	är	de	två	metoder	jag	använt	för	att	kunna	observera	och	
analysera	lärprocessen.	

3.1.1	Videoinspelning	
Videoinspelning	är	enligt	Bjørndal	(2005)	ett	bra	redskap	för	att	bevara	så	mycket	in-
formation	som	möjligt	av	en	situation.	Bjørndal	skriver	att	den	främsta	fördelen	med	
videoinspelning	är	att	observationer	av	ett	ögonblick	konserveras.	Det	innebär	att	situ-
ationen	finns	kvar	att	undersöka	och	att	den	inte	kan	påverkas	av	observatörens	be-
gränsade	minne.	Observatören	kan	spela	upp	videon	så	många	gånger	som	behövs.	Vid	
behov	kan	det	även	spelas	upp	i	”slow	motion”.	En	annan	fördel	är	enligt	Bjørndal	att	
ljud-	och	bildinspelningar	bevarar	en	stor	mängd	detaljer.	Genom	att	observera	samma	
situation	flera	gånger	med	olika	fokus	kan	observatören	få	syn	på	nya	saker	varje	gång.		
	
Bjørndal	(2005)	skriver	också	om	några	nackdelar	med	videoinspelning	när	det	gäller	
observation.	Verkligheten	kan	inte	kopieras	med	en	inspelning,	bara	representeras	på	
ett	begränsat	och	färgat	sätt.	Inspelningar	begränsas	av	operatören	och	av	tekniken.	
Operatören	som	sköter	videokameran	påverkar	genom	placering	och	inställningar	av	
kameran	vilka	bilder	och	ljud	som	registreras.	Det	leder	till	att	viss	information	lyfts	
fram	medan	annan	kan	gå	förlorad.	Teknikens	begränsning	är	att	en	videokamera	enbart	
registrerar	stimuli	för	sinnena	hörsel	och	syn,	vilket	leder	till	att	andra	sinnesintryck	
utesluts.	Ett	annat	problem	kan	vara	att	bakgrundsljud	kan	bli	oproportionerligt	starka	
och	störa	en	ljudinspelning.	
	
Enligt	Bjørndal	(2005)	kan	observatören	överföra	det	inspelade	materialet	från	ett	teck-
ensystem	till	ett	annat	genom	att	transkribera	det.	En	transkription	ska	återge	det	som	
sägs	och/eller	görs	i	en	situation.	Det	gör	att	det	blir	lättare	att	överblicka	och	analysera	
olika	slags	mönster	som	visar	sig.	Eftersom	det	finns	ett	element	av	tolkning	när	en	tran-
skription	ska	skrivas	är	det	viktigt	att	vara	noggrann	och	konsekvent	i	hur	transkribe-
ringen	görs.		

3.1.2	Loggbok	
En	loggbok	används,	enligt	Bjørndal	(2005),	för	att	skriva	ner	tankar,	reflektioner	och	
beskrivningar	om	vad	som	sker	i	en	situation.	På	det	sättet	kan	en	djupare	förståelse	av	
det	som	hänt	skapas.	Självreflektion	och	den	inre	dialogen	främjas	då	det	sätts	i	system	
genom	loggboksskrivande.	Det	är	användbart	att	formulera	sig	i	skrift	för	att	medvetan-
degöra	handlingar	och	tankar	så	att	de	blir	mer	tillgängliga	för	analys		
	
Bjørndal	(2005)	beskriver	två	typer	av	loggbok.	En	ostrukturerad	loggbok	behöver	inte	
ha	någon	struktur	förutom	att	olika	tidpunkter	skiljs	åt.	En	fördel	med	det	är	att	logg-
boksskrivandet	är	öppet	för	nya	saker	som	upptäcks.	Observatören	kan	skriva	ner	saker	
den	inte	tidigare	har	funderat	på.	En	nackdel	är	att	en	ostrukturerad	loggbok	kan	vara	
tidskrävande	och	besvärlig	att	analysera	efteråt.	En	strukturerad	loggbok	skrivs	å	andra	
sidan	enligt	fastlagda	teman	och	har	fördelen	att	den	lättare	kan	överblickas. En	ostruk-
turerad	loggbok	har	använts	för	studien.	
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3.1.3	Val	av	metoder	
Studiens	syfte	är	att	undersöka	hur	jag	går	tillväga	för	att	tillägna	mig	legatoteknik	samt	
hur	gitarrspelet	utvecklas	av	övningen	som	görs.	Videoinspelning	är	då	en	passande	me-
tod	för	att	observera	mig	själv	eftersom	bild	och	ljud	av	övningstillfällena	registreras.	
Videoklippen	transkriberas	för	att	mönster	ska	kunna	överblickas	och	analyseras,	och	
för	att	de	ska	kunna	citeras	och	refereras	till	i	resultatet.		En	ostrukturerad	loggbok	val-
des	istället	för	en	strukturerad	för	att	undvika	att	begränsa	reflekterandet	och	doku-
menterandet.	Vid	analys	av	lärprocessen	blir	loggboken	ett	viktigt	komplement	till	vide-
ofilmen	eftersom	den	innehåller	mina	tankar,	vilka	inte	syns	på	film.	

3.2	Design	av	studien	
Detta	avsnitt	beskriver	det	musikaliskt	gestaltande	projektet	och	de	metoder	som	an-
vänts	för	dokumentation	och	analys.	

3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	
Studiens	musikaliska	projekt	gick	ut	på	att	jag	skulle	öva	för	att	utveckla	min	legatotek-
nik	på	elgitarr.	Det	genomfördes	under	en	period	på	tio	veckor	där	jag	skulle	öva	i	minst	
en	halvtimme,	minst	fem	dagar	i	veckan.	Eftersom	jag	ville	undersöka	hur	jag	använder	
mig	av	teckensystem	och	hur	jag	designar	mitt	lärande	har	jag	tillåtit	mig	att	vid	varje	
övningstillfälle	vara	fri	att	forma	övningen	som	jag	vill,	istället	för	att	följa	en	fast	be-
stämd	rutin.	Material	för	övning	kommer	från	texter	och	instruktionsvideor	av	bland	
annat	Quayle	(2012)	och	Graham	(2011),	samt	övningar	som	jag	själv	utvecklade	under	
projektets	gång.		Instruktionsvideorna	finns	på	min	dator	och	visar	lärare	som	ger	munt-
liga	instruktioner	om	legatoteknik	och	förebildar	på	gitarr.	Förutom	att	bara	ta	övningar	
från	videorna	har	jag	använt	dem	till	att	ta	till	mig	lärarens	muntliga	råd	och	att	härma	
lärarens	teknik	och	anslag.	Många	av	övningarna	jag	har	använt	går	ut	på	att	använda	
legatoteknik	till	att	spela	olika	skalbaserade	mönster	med	fokus	på	jämn	ton	och	rytmik,	
och	att	placera	accenter	på	önskade	ställen.	De	har	gjorts	med	både	”hybrid	picking”	och	
”hammer-ons	from	nowhere”.	Andra	övningar	har	bland	annat	fokuserat	på	dämpning	
av	ospelade	strängar	för	att	eliminera	oönskade	biljud,	eller	på	att	få	till	en	ren	och	av-
slappnad	”pull-off”.	Till	instruktionsvideorna	finns	medföljande	PDF-filer	med	noter,	
tabulatur	och	text.	Tabulaturen	visar	exakt	var	på	gitarren	tonerna	ska	spelas,	och	ibland	
vilka	fingersättningar	som	ska	användas.	Ofta	finns	symboler	i	noterna	som	visar	om	
plektrumet	ska	slå	an	strängen	med	ett	ned-	eller	uppslag.	Texterna	i	PDF-filerna	är	oft-
ast	sammanfattningar	av	vad	läraren	säger	i	filmen	eller	små	instruktioner	till	övningar-
na.		

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	
Under	projektet	har	jag	använt	videoinspelning	för	att	dokumentera	övningspass	en	
gång	varje	vecka.	Det	innebär	att	tio	av	femtio	övningspass	har	registrerats	med	ljud	och	
bild.	Jag	valde	att	filma	en	gång	i	veckan	för	att	kunna	överblicka	hur	övningen	såg	ut	och	
för	att	se	om	det	hade	skett	någon	utveckling	från	en	vecka	till	nästa.	För	att	kunna	se	
tydligt	hur	mitt	legatospel	har	utvecklats	filmade	jag	både	en	gång	i	början	och	en	gång	i	
slutet	av	projektet	när	jag	improviserade	över	ett	bakgrundsspår.	Vid	varje	pass	har	
loggbok	skrivits	för	att	se	till	att	intressant	information	inte	gått	förlorad.		
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3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
De	filmade	övningspassen	har	filmats	med	den	inbyggda	kameran	i	min	HP-laptop.	Ljud-	
och	bildkvaliteten	blir	tillräckligt	bra	för	att	det	tydligt	ska	synas	och	höras	vad	som	
händer.	Övningspassen	är	gjorda	i	arbetsrummet	i	min	lägenhet	i	Arvika.	Datorn	med	
kameran	har	stått	på	ett	skrivbord	framför	mig.	Bildupptagningen	fokuserar	på	mig	och	
visar	ansikte,	överkropp,	gitarr	och,	i	de	flesta	fall,	knän.	Kameravinkeln	rakt	framifrån	
har	valts	för	att	tydligt	visa	både	mitt	gitarrspel,	vad	jag	gör	med	kropp	och	ansikte	samt	
de	redskap	runt	mig	som	jag	använder.	Loggboken	är	gjord	med	blyertspenna	och	ett	
kollegieblock.	Loggboksskrivandet	har	framför	allt	skett	i	slutet	av	varje	övningstillfälle	
men	även	under	pågående	övningspass.		

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
Det	inspelade	materialet	för	den	här	studien	har	transkriberats	för	att	kunna	analyseras	och	
refereras	till.	För	att	informationen	i	videofilmerna	skulle	kunna	överblickas	och	analyseras	
gjordes	först	övergripande	transkriptioner	i	punktform	av	alla	filmer.	Där	nedtecknades	
vilka	övningar	som	gjordes,	hur	lång	tid	de	tog,	var	jag	stötte	på	olika	problem	i	övningen	och	
vad	som	skulle	vara	relevant	att	analysera	mer	detaljerat.	Genom	dessa	översiktliga	anteck-
ningar	kunde	jag	titta	efter	mönster	i	hur	olika	resurser	användes.	Efter	det	gjordes	mer	de-
taljerade	transkriptioner	av	utvalda	avsnitt	ur	tre	av	filmerna.	Jag	valde	en	film	i	början,	en	i	
mitten	och	en	i	slutet	av	projektet	för	att	kunna	få	syn	på	skillnader	mellan	olika	tidpunkter	i	
projektet.	Dessa	transkriptioner	skrevs	in	i	en	tabell	med	fem	kolumner.	Kolumnen	längst	till	
vänster	hade	rubriken	”tid”	och	användes	för	att	skriva	ned	klockslag	för	iakttagna	händel-
ser.	De	andra	kolumnerna	hade	temana	”materiella	resurser”,	”kroppsliga	resurser”,	och	”be-
traktelser”.	Tanken	var	att	jag	under	”betraktelser	skulle	skriva	ner	händelser	jag	såg	när	jag	
tittade	på	filmen	som	inte	direkt	hörde	till	användande	av	materiella	eller	kroppsliga	resur-
ser.	I	transkriptionerna	har	”betraktelser”	mest	bestått	av	beskrivningar	av	vad	jag	spelar	
och	om	det	går	bra	eller	om	jag	spelar	fel.	Dessa	transkriptionsteman	kom	fram	under	tiden	
jag	tittade	på	filmerna	och	när	jag	gjorde	de	mer	övergripande	transkriptionerna.	De	valdes	
eftersom	det	ofta	syns	tydligt	i	videofilmerna	när	jag	använder	kroppsliga	och	materiella	
resurser.	De	var	också	relevanta	för	att	jag	i	analysen	av	transkriptionerna	skulle	leta	efter	
mönster	som	kunde	visa	på	svar	till	studiens	frågeställningar.		
	
Loggboken	har	inte	omarbetats	på	något	sätt	för	analys,	men	har	lästs	noggrant	för	att	få	syn	
på	mönster	som	kan	svara	på	frågeställningarna,	och	för	att	ge	ytterligare	en	dimension	till	
det	som	kan	observeras	i	videofilmerna.	Särskilt	intressanta	och	relevanta	inlägg	i	loggboken	
antecknades	ner	för	att	lättare	kunna	hittas	vid	resultatskrivandet.		

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	
Angående	forskningsetik	skriver	Johansson	och	Svedner	(2010)	om	att	deltagarna	i	en	
undersökning	ska	ha	fått	ge	informerat	samtycke	till	medverkan	och	att	deras	anonymi-
tet	skyddas.	Eftersom	jag	är	den	enda	deltagaren	i	studien	uppstår	det	inget	problem	
med	det.	Det	är	ingen	annan	än	jag	själv	som	blir	inblandad	eller	påverkad	av	arbetet	
och	de	resultat	som	tas	fram.		
	
Om	begreppet	giltighet	och	validitet	skriver	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	att	det	rör	sig	
om	sanningen	och	riktigheten	i	ett	yttrande.	När	något	är	giltigt	är	det	hållbart	och	väl-
grundat.	En	giltig	metod	undersöker	det	den	påstås	undersöka.		För	att	studien	ska	vara	
giltig	och	välgrundad	har	jag	valt	videoinspelning	som	metod	då	den	spelar	in	situation-
en	jag	vill	studera	så	att	den	finns	kvar	för	mig	att	analysera.	På	det	sättet	riskerar	jag	
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inte	att	mitt	begränsade	minne	påverkar	giltigheten.	Enligt	Bjørndal	(2005)	kommer	
observatörens	värderingar	och	sociala	bakgrund	att	vara	avgörande	för	hur	denne	tol-
kar	en	situation	och	att	det	därför	är	viktigt	att	försöka	skilja	mellan	det	som	omedelbart	
observeras	och	hur	det	sedan	tolkas.	Vidare	skriver	Johanson	och	Svedner	(2010)	att	de	
beskrivningar	som	görs	vid	en	observation	måste	vara	så	exakta,	detaljerade	och	fria	
från	värderingar	som	möjligt,	och	att	orden	som	används	ska	vara	beskrivande.	Tran-
skriptionerna	av	videofilmerna	har	varit	så	detaljerade	jag	kunnat	göra	dem	och	de	har	
skrivits	med	ett	beskrivande	språk.	Eftersom	studien	görs	på	mig	själv	är	det	möjligt	att	
det	kan	vara	problematiskt	att	vara	helt	objektiv.	Jag	har	försökt	att	så	gott	jag	kan	und-
vika	värderingar	och	tyckanden	i	mina	observationer	och	analyser.		
	
Begreppet	reliabilitet	och	tillförlitlighet	handlar	enligt	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	om	
forskningsresultatens	konsistens	och	konsekvens.	Tillförlitliga	forskningsresultat	bör	
kunna	reproduceras	av	andra	forskare	vid	andra	tidpunkter.	I	det	här	arbetet	har	jag	
undersökt	mitt	eget	individuella	övande	och	vilka	resurser	jag	använder	och	hur.	För	att	
vara	tillförlitlig	är	föreliggande	självstudie	beroende	av	min	egen	noggrannhet	vid	bear-
betning	och	analys	då	studien	är	svår	att	genomföra	på	exakt	samma	sätt	av	andra.	
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4	Resultat	
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	analyser	av	loggbok	och	videoinspelningar	i	re-
lation	till	studiens	syfte	och	frågeställningar.	De	teman	som	presenteras	är	kroppsliga,	
språkliga	och	materiella	resurser	samt	skillnader	i	gitarrspelet	i	början	och	slutet	av	
projektet.	I	slutet	av	kapitlet	finns	en	sammanfattning	av	resultatet	med	några	slutsatser	
inkluderade.	

4.1	Kroppsliga	resurser	för	lärande	
I	detta	avsnitt	beskrivs	de	kroppsliga	resurser	som	jag	har	använt	för	mitt	lärande	av	
legatoteknik.	De	resurser	som	beskrivs	är	blick,	händer,	fötter,	huvud	och	ansikte.	

4.1.1	Blick	 	
Videoinspelningarna	visar	ofta	tydligt	vad	blicken	fokuserar	på	under	övningen.	Det	van-
ligaste	är	att	jag	tittar	på	vänster	hands	rörelser.	När	ett	problem	uppstår	kan	blicken	
flyttas	för	att	se	vad	som	är	fel.	Ett	exempel	är	att	om	en	lös	sträng	som	inte	ska	ljuda	
hörs,	riktas	blicken	ofta	mot	höger	hand	där	strängdämpningen	ska	ske.	Det	gör	att	jag	
kan	se	om	någonting	behöver	justeras	med	höger	hand.	Ganska	ofta	verkar	jag	titta	rakt	
fram	eller	upp	i	taket.	Blicken	fokuserar	då	inte	på	något	särskilt	utan	min	uppmärk-
samhet	verkar	vara	på	andra	sinnen	än	synen.	När	jag	spelar	framför	en	spegel	skiftar	
blickens	fokus	mellan	verklighetens	vänsterhand	och	dess	spegelbild.	Det	verkar	som	att	
blicken	ibland	används	för	att	göra	mig	uppmärksam	på	detaljer	i	händernas	rörelser	så	
att	jag	kan	få	syn	på	problem	som	behöver	justeras.	

4.1.2	Händer	
Det	är	vänster	hand	som	producerar	de	flesta	av	tonerna	i	legatoövningarna.	Höger	hand	
producerar	tonerna	vid	strängbyten	antingen	med	”hybrid	picking”,	vilket	innebär	
plektrum	och	långfinger,	eller	med	enbart	plektrum.	Ett	undantag	är	”hammer-ons	from	
nowhere”-spel	där	vänster	hand	slår	an	tonerna	även	vid	strängbyten.	Den	typen	av	spel	
har	använts	som	en	övning	när	jag	har	upplevt	att	synkroniseringen	mellan	händerna	
inte	fungerar	riktigt	bra	eller	när	ett	strängbyte	i	en	fras	är	svårt	för	vänster	hand.	Det	
gör	att	vänster	hand	blir	mer	aktiv	och	får	jobba	mer	med	att	skapa	tydlig	ton.	Höger	
hand	har	en	mycket	återkommande	funktion	av	att	förstärka	underdelningskänslan	ge-
nom	att	dämpa	en	sträng	och	slå	sextondelsunderdelningar	på	strängen	med	plektrum-
et.	Det	sker	ofta	innan	jag	påbörjar	en	ny	övning	eller	i	en	takts	paus	mellan	repetitioner.	
Händerna	används	för	att	spela	musiken	och	övningarna	på	instrumentet	samt	för	att	
uttrycka	och	förstärka	den	rytmiska	underdelningen.	

4.1.3	Fötter	
För	alla	övningar	som	har	varit	i	tempo	har	jag	medvetet	försökt	att	stampa	pulsen	med	
höger	fot.	Anledningen,	enligt	min	loggbok,	är	dels	för	att	jag	vill	vara	säker	på	att	jag	
hela	tiden	är	medveten	var	pulsslagen	kommer	och	inte	glömmer	att	lyssna	på	metron-
omen,	och	dels	för	att	befästa	pulsen	och	rytmiken	i	kroppen.	Även	om	jag	har	tänkt	
stampa	hela	tiden	verkar	jag	glömma	bort	det	vid	flera	tillfällen,	enligt	videofilmerna.	
Det	verkar	som	att	jag	glömmer	stampa	när	för	mycket	fokus	krävs	till	något	annat,	ex-
empelvis	om	jag	ska	spela	någonting	som	är	mer	tekniskt	krävande	än	annat	jag	övar	på,	
eller	om	jag	försöker	rätta	till	någonting	som	jag	gör	fel.		
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4.1.4	Huvud	och	ansikte	
Huvudet	används	för	att	styra	blickens	fokus.	Därför	är	det	oftast	stilla	och	riktat	mot	
vänster	hand.	Ibland	rör	sig	huvudet	ner	och	upp	i	takt	med	metronomen.	Ett	mönster	är	
att	ansiktet	gör	mycket	grimaser	när	jag	spelar	någonting	som	är	svårt	eller	som	jag	inte	
har	övat	så	mycket	på.	Vid	tillfällen	då	jag	har	skrivit	i	loggboken	att	en	övning	kändes	
svår	eller	ansträngd	kan	man	också	se	på	filmen	att	käken	och	munnen	spänns	och	rör	
på	sig.	Dessa	grimaser	är	väldigt	tydliga	i	den	första	filmen	och	avtar	något	i	takt	med	att	
jag	övar	mer	på	legatotekniken.	Vid	ett	par	tillfällen	ses	och	hörs	jag	”ticka”	sextondels-
underdelningarna	med	munnen.	Då	används	munnen	för	att	uttrycka	och	förstärka	
känslan	av	den	rytmiska	underdelningen.	

4.2	Språkliga	resurser	för	lärande	
I	detta	avsnitt	beskrivs	de	språkliga	resurser	som	jag	har	använt	för	mitt	lärande	av	lega-
toteknik.	De	resurser	som	beskrivs	är	loggbok	och	instruktionsvideor	med	medföljande	
material.	

4.2.1	Loggbok	
Texten	som	har	skrivits	i	loggboken	har	använts	som	en	resurs	för	lärande.	Vid	nästan	
alla	övningspass	har	jag,	samtidigt	som	jag	reflekterat	över	hur	det	har	gått,	skrivit	ned	i	
loggboken	vad	jag	behöver	öva	mer	på	och	vad	jag	skulle	kunna	göra	annorlunda	nästa	
gång.	De	skrivna	raderna	i	loggboken	verkar	påverka	vilka	övningar	jag	väljer	att	göra	
vid	nästa	övningspass.	Förutom	att	berätta	vad	som	är	svårt	och	kräver	mer	eller	an-
norlunda	övning,	har	loggoken	använts	för	att	påminna	om	en	idé	om	vad	nästa	steg	i	
övningen	är.	Det	kan	till	exempel	vara	en	påminnelse	att	nästa	gång	borde	övningen	jag	
har	lärt	mig	spelas	i	alla	tonarter.	
	
Loggbokstexten	har	kunnat	användas	för	att	överblicka	övningen	över	tid.	Det	har	tillåtit	
mig	att	redan	under	projektets	gång	se	tendenser	i	min	övning,	som	till	exempel	om	nå-
gon	aspekt	av	legatotekniken	fått	för	lite	uppmärksamhet	eller	om	samma	moment	ofta	
är	svårt.	Vid	ett	sådant	tillfälle	har	jag	prioriterat	bort	de	övningar	jag	annars	hade	gjort	
för	att	istället	göra	övningar	för	att	lösa	ett	specifikt	problem.	Ett	exempel	är	att	det	vid	
flera	övningspass	i	rad	stod	i	loggboken	att	”pull-off”-spel	var	svårt.	Sedan	ägnades	näst-
an	ett	helt	övningspass	till	att	göra	”pull-off”-övningar	i	ett	långsamt	tempo.		

4.2.2	Instruktionsvideor	och	medföljande	material	
Instruktionsvideor	med	medföljande	material	har	använts	som	källor	till	information	
och	övningar.	I	mina	övningspass	tittade	jag	ibland	på	videorna	för	att	få	nya	övningar	
och	för	att	höra	instruktioner	om	hur	övningarna	ska	spelas	och	hur	händerna	ska	röra	
sig.	Jag	spelade	med	till	instruktionsvideorna	vid	olika	teknikövningar	för	att	få	stöttning	
av	läraren	på	videon	och	för	att	kunna	härma	lärarens	rörelser	och	spel.	
	
De	medföljande	PDF-filerna	har	använts	som	referens	vid	nya	övningar	samt	när	jag	ska	
spela	övningar	som	jag	ännu	inte	kan	utantill.	Noterna	har	använts	som	en	snabbare	re-
surs	än	videoklippen	när	jag	vill	lära	mig	en	övning	eller	repetera	något	jag	inte	riktigt	
kommer	ihåg.	Symbolerna	som	visar	fingersättningar	och	plektrumslag	har	varit	an-
vändbara	när	jag	lär	mig	nya	övningar	eftersom	de	visar	det	mest	effektiva	sättet	att	
spela.	
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4.3	Materiella	resurser	för	lärande	
I	detta	avsnitt	beskrivs	de	materiella	resurser	som	jag	har	använt	för	mitt	lärande	av	
legatoteknik.	Resurserna	som	beskrivs	är	metronom,	gitarr,	förstärkare,	ljudinställning-
ar,	spegel	och	dator.	

4.3.1	Metronom	
Vid	nästan	alla	övningspass	används	en	digital	metronom.	Metronomen	klickar	på	pulss-
lagen	i	fyra	fjärdedelstakt	vid	alla	övningar.	I	många	av	legatoövningarna	fokuserar	jag	
på	att	försöka	spela	med	bra	rytmik.	Metronomens	klick	har	då	utgjort	en	exakt	och	sta-
dig	puls	att	förhålla	sig	till.	Det	gör	att	jag	kan	höra	tydligt	om	jag	ökar	eller	sjunker	i	
tempo,	eller	bara	är	rytmiskt	otydlig.	Förutsättningen	för	det	är	att	jag	lyssnar	ordentligt	
på	metronomen	vilket	det	ibland	verkar	som	att	jag	glömmer	bort	att	göra,	till	exempel	
när	jag	repeterar	en	svår	övning	många	gånger.	Många	gånger	verkar	metronomens	
klick	vara	huvudfokus	för	min	uppmärksamhet.	Då	försöker	jag	vara	medveten	om	met-
ronomen	och	se	till	att	alla	toner	som	spelas	är	så	rytmiskt	tydliga	och	exakta	som	möj-
ligt.	Metronomen	används	ibland	som	ett	verktyg	för	att	lära	mig	att	spela	snabbare	ge-
nom	att	gradvis	skruva	upp	tempot.	Ofta,	om	jag	kan	en	övning	bra	i	ett	tempo,	höjer	jag	
tempot	på	metronomen	och	gör	övningen	några	gånger	till	metronomen	innan	jag	höjer	
ytterligare.	Jag	har	provat	att	medvetet	ställa	in	metronomen	på	ett	mycket	högre	tempo	
än	det	jag	tidigare	har	spelat	övningen	i.	Då	klarar	jag	inte	övningen	i	det	höga	tempot	
men	sedan	när	jag	återvänder	till	ursprungstempot,	eller	ett	tempo	som	är	lite	högre	än	
ursprungstempot,	upplever	jag	det	enligt	loggboken	lättare	och	mer	avslappnat.	

4.3.2	Gitarr,	förstärkare	och	ljudinställningar	
All	övning	i	projektet	har	utförts	på	samma	elgitarr.	Gitarren	har	några	speciella	ergo-
nomiska	egenskaper,	vilket	innebär	att	gitarrens	kropp	är	formad	så	att	den	kan	place-
ras	stående	på	knät	på	ett	sätt	att	den	riktas	snett	uppåt.	Riktningen	på	gitarren	liknar	
då	den	som	klassiska	gitarrister	får	när	de	använder	fotpall	och	placerar	gitarren	mellan	
knäna.	I	början	av	projektet	provade	jag	att	spela	både	med	gitarren	i	den	här	ställning-
en	och	med	gitarren	i	nittio	grader	från	kroppen,	som	är	vanligt	med	elgitarrer.	Jag	upp-
levde	dock	att	vänster	handled	blev	mindre	ansträngd	när	gitarren	stod	snett	upp	och	
jag	fortsatte	då	att	spela	i	den	ställningen.		
	
Vid	all	övning	har	gitarren	varit	förstärkt	med	en	gitarrförstärkare	med	några	inbyggda	
effekter.	Gitarrförstärkaren	gör	att	tonerna	som	spelas	hörs	klart	och	tydligt.	Det	går	att	
lyssna	efter	tonkvalitet,	dynamik	och	intonation	i	förmodligen	större	grad	än	vad	som	
hade	varit	möjligt	om	det	var	oförstärkt.	Gitarrförstärkaren	är	därför	en	viktig	resurs	
när	jag	övar	för	att	få	kvalitet	i	min	legatoteknik.	Genom	att	ändra	ljudinställningar	på	
förstärkaren	kan	jag	framhäva	den	aspekten	av	tekniken	jag	fokuserar	på	för	tillfället.	
Ett	exempel	på	det	är	när	jag	fokuserar	särskilt	på	dämpning	av	strängar	som	inte	ska	
låta	och	använder	ett	distat	ljud	på	förstärkaren.	Distorsionen	gör	att	oönskade	biljud,	
till	följd	av	dålig	dämpning	med	händerna,	hörs	tydligare.	Det	innebär	att	jag	måste	kon-
centrera	mig	på	dämpningen.	Ett	rent	ljud	används	istället	när	övningens	fokus	är	på	
andra	saker	som	till	exempel	tonbildning	eller	dynamik.	Utan	distorsionen	måste	jag	
vara	mer	noggrann	för	att	skapa	konsistent	tonkvalitet.		

4.3.3	Spegel	
Under	sista	veckan	av	projektet	använde	jag	mig	en	del	av	en	spegel	som	finns	på	väggen	
i	rummet	där	jag	övade.	Jag	stod	placerad	framför	spegeln	och	övade	väldigt	långsamt	
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legatospel.	Med	hjälp	av	spegeln	kunde	jag	då	se	från	två	perspektiv	samtidigt	hur	mina	
fingrar	rörde	sig.	Jag	fick	ytterligare	en	dimension	för	synintrycket	och	jag	upplevde	en-
ligt	loggboken	att	jag	fick	större	kontroll	över	fingrarnas	rörelser	då	jag	kunde	korrigera	
direkt	enligt	vad	jag	såg	från	båda	håll.	Anledningen	till	att	jag	ville	prova	att	öva	framför	
spegeln	var	att	jag	upplevde	att	mina	fingrar	hade	en	tendens	att	befinna	sig	för	långt	
ifrån	greppbrädan	för	att	legatospelet	skulle	kunna	ske	riktigt	effektivt.	I	mina	försök	att	
”programmera”	fingrarna	till	att	hålla	sig	närmare	greppbrädan	märkte	jag	att	spegeln	
underlättade.	

4.3.4	Dator	
En	bärbar	dator	har	stått	placerad	på	ett	skrivbord	framför	mig	i	rummet.	Den	har	fyllt	
flera	funktioner	genom	projektet.	Framför	allt	användes	den	för	att	visa	PDF-filer	med	
noter,	tabulatur	och	text,	och	för	att	spela	upp	bakgrundsspår	och	instruktionsvideor.	
Datorn	samlade	de	digitala	resurserna	på	ett	ställe	där	det	var	lätt	att	komma	åt	dem	och	
växla	mellan	dem	efter	behov.		

4.4	Skillnader	i	gitarrspelet	
I	detta	avsnitt	jämförs	analyser	av	övningar	vid	olika	tidpunkter	för	att	det	ska	gå	att	se	
eventuella	skillnader	och	tecken	på	lärande.	Några	loggbokstexter	och	videoanalyser	
från	början	av	projektet	jämförs	med	några	från	projektets	sista	vecka	för	att	försöka	
svara	på	studiens	fråga	om	hur	gitarrspelet	har	utvecklats	efter	tio	veckors	legato-
övningar.	

4.4.1	Improvisation	i	början	av	projektet	
I	slutet	av	både	det	första	och	det	sista	filmade	övningstillfället	gjordes	en	improvisation	
över	ett	bakgrundsspår	i	A-moll.	I	improvisationen	har	jag	medvetet	försökt	att	använda	
mycket	legatoteknik.	Improvisation	har	i	övrigt	inte	ingått	i	projektets	övningspass,	utan	
har	använts	som	ett	sätt	att	se	hur	legatotekniken	fungerar	i	en	musikalisk	situation	som	
är	vanlig	för	mig.		Efter	den	första	filmade	improvisationen	skrevs	följande	reflektioner	i	
loggboken:	
	

Improvisation.		Försökte	aktivt	att	få	in	legatofraser.	Kändes	ganska	forcerat.	
Lät	ganska	bra	korta	stunder	men	alltid	väldigt	”skaligt.”	Mycket	stegvis	se-
kundintervall.	Känns	som	att	solot	inte	får	så	mycket	röd	tråd	eller	motivut-
veckling.	Spänd	i	handen	när	jag	försöker	mig	på	snabbt	legato.	Roligt	att	spela	
snabbt	men	försök	att	bli	bättre	på	långsam,	mer	eftertänksam	improvisation	i	
legato	för	att	få	mer	kontroll	och	bättre	musik.	(ur	loggbok	16-10-06)	

	
Det	verkar	som	att	jag	tyckte	att	det	var	svårt	att	använda	legatotekniken	musikaliskt	
och	att	det	inte	var	en	naturlig	del	av	gitarrspelet	när	det	gällde	att	improvisera.	Jag	var	
inte	nöjd	med	det	musikaliska	resultatet	och	gav	förslag	på	hur	det	skulle	kunna	bli	
bättre.	
	
I	videofilmen	av	den	första	improvisationen	ses	jag	hela	tiden	grimasera	mycket	med	
munnen	och	käken,	och	jag	rynkar	på	ögonbrynen.		Det	skulle	kunna	vara	tecken	på	att	
jag	är	ansträngd	och	spänner	mig	mer	än	vad	som	behövs.	Fingrarna	verkar	oftast	träffa	
rätt	men	på	några	ställen	sker	felspelningar	i	form	av	missade	strängar	eller	ljud	från	
strängar	som	inte	dämpas	som	de	ska.		De	improviserade	melodierna	består,	som	det	
stod	i	loggboken,	främst	av	sekund-	och	tersintervall.	
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4.4.2	Improvisation	i	slutet	av	projektet	
Nedan	följer	loggboksreflektioner	efter	improvisationen	vid	det	sista	filmade	övningstill-
fället:	
	

Improvisation	Am	backing	track.	Känns	som	att	jag	har	fått	bättre	kontroll	
över	handens	position.	Pull-offs	funkar	bra,	är	renare,	tajtare	och	låter	bra	på	
sista	tiden.	Mer	bekvämt	än	förut	att	spela	improviserade	linjer	i	sextondels-
underdelning	men	blir	mest	skalprylar.	Bättre	tålamod	och	orkar	spela	lång-
samt	ibland	men	solot	får	ingen	riktning.	Förmodligen	för	att	jag	försöker	få	in	
så	mycket	legatospel	som	möjligt	så	jag	lyssnar	inte	på	melodierna.	Känner	
mig	mer	avslappnad.	Spänt	ibland	men	blir	inte	trött	i	handen.	(ur	loggbok	16-
12-09)	

	
Liksom	vid	den	första	improvisationen	verkar	jag	även	här	inte	vara	nöjd	över	det	musi-
kaliska	resultatet.	En	slutsats	görs	i	loggboken	om	att	mitt	fokus	tas	från	själva	musiken	
när	jag	tvingar	mig	själv	att	använda	tekniken	jag	har	övat	på.	Däremot	upplever	jag	att	
själva	legatotekniken	har	förbättrats	på	flera	sätt.	Spelet	är	mer	avspänt	än	tidigare	och	
handposition,	”pull-off”-spel	och	förmåga	att	spela	rytmiskt	med	legatoteknik	verkar	ha	
förbättrats.	
	
Även	i	videofilmen	av	den	sista	improvisationen	förekommer	det	spända	ansiktsuttryck	
vid	några	tillfällen.	De	är	inte	lika	tydliga	som	i	den	första	filmen	och	syns	inte	lika	ofta.	
Fingrarna	ser	ut	att	befinna	sig	lite	närmre	greppbrädan	vid	legatospelet	och	som	att	de	
inte	behöver	flyttas	lika	långt	för	att	spela	tonerna.	Melodiken	liknar	den	vid	den	första	
improvisationen	och	är	skalbaserad	med	främst	sekund-	och	tersintervall.	Rytmiken	i	
improvisationen	består	till	större	grad	av	sextondelsunderdelningar	mot	pulsen	än	i	den	
första	videoinspelningen.	

4.4.3	Skalor	i	början	av	projektet	
En	annan	övning	det	första	och	sista	filmade	övningstillfället	hade	gemensamt	var	skal-
spel	med	tre	toner	per	sträng.	Följande	skrevs	i	loggboken	vid	det	filmade	övningstill-
fället	under	projektets	första	vecka:	
	

G-dur	skala	till	metronom.	60	bpm,	fjärdedelar.	Fokus	på	jämn	volym	och	
rytm.	Gick	ok	men	var	lite	svårt	nedåt.	Övade	särskilt	på	nedåt.	Skapade	öv-
ningar	för	att	få	till	rena	pull-offs	och	strängbyten.	Pull-offs	slår	ibland	till	en	
extra	ton.	Vill	vara	mer	avspänd.	Kör	samma	tempo	nästa	gång.	(ur	loggbok	
16-10-06)	

	
Enligt	loggboken	kändes	legatotekniken	vid	skalspel	inte	tillräckligt	avspänt.	”Pull-off”-
tekniken	och	strängbyten	vid	nedåtgående	skalor	var	svåra	moment.		
	
Videofilmen	av	övningspasset	visar	hur	jag	spelar	skalan	uppåtgående	och	nedåtgående	
flera	gånger.	Vid	den	nedåtgående	delen	av	skalan	hörs	flera	gånger	ljud	från	strängar	
som	jag	oavsiktligt	kommer	åt.	Vid	ett	tillfälle	är	det	en	ton	i	skalan	som	inte	klingar	ut.	
Det	förekommer	en	del	spända	ansiktsuttryck	och	grimaser,	främst	vid	den	nedåtgående	
delen	av	skalan.		

4.4.4	Skalor	i	slutet	av	projektet	
Nedan följer ett utdrag ur loggboken från projektets sista vecka: 
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Skalor	tre	toner	per	sträng,	G-dur	i	7	positioner.	Sextondelar	100	bpm.	Upp	
och	ner	fyra	gånger	på	varje	position.	Gick	bra	med	några	missar	i	högre	lägen.	
Försöker	fokusera	på	att	spela	tajt	med	metronomen.	Lite	kämpigt	att	få	bra	
ton	på	de	ljusaste	strängarna	högt	upp	på	halsen.	(ur	loggbok	16-12-09)	

	
Skalorna	i	det	här	övningspasset	utförs	i	ett	betydligt	högre	musikaliskt	tempo	än	de	
under	första	veckan.	Det	nämns	ingenting	om	svårigheter	med	att	spela	nedåtgående	
eller	att	undvika	oljud.	Skalan	spelas	med	tre	toner	per	sträng	i	alla	sju	positioner,	som	
börjar	på	de	sju	olika	tonerna	i	en	G-durskala	på	sjätte	strängen.	Med	”höga	lägen”	och	
”högt	upp”	menas	de	positioner	av	skalan	som	är	högt	upp	i	gitarrens	register,	nära	gi-
tarrens	kropp.	Svårigheterna	verkar	främst	vara	i	det	högre	registret.	
	
I	den	sista	videofilmen	syns	nästan	inga	tecken	på	ansträngdhet	i	ansiktet	vid	dessa	
skalövningar.	Alla	toner	som	spelas	hörs	tydligt.	Ett	par	felspelningar	sker	i	form	av	fel	
ton.	

4.5	Sammanfattning	

4.5.1	Användandet	av	semiotiska	resurser	
Kroppsliga	resurser	som	används	är	händerna	som	gör	själva	gitarrspelandet,	foten	som	
stampar	för	att	förankra	pulsen	i	kroppen,	blicken	som	främst	övervakar	händernas	ar-
bete	och	huvudet	som	styr	blicken	och	också	ibland	är	med	och	rör	sig	i	takt.		
	
Loggbokstexten	är	ett	exempel	på	en	språklig	resurs.	Den	används	för	att	utvärdera	öv-
ningen	och	gitarrspelet,	påminna	om	vad	som	ska	göras	nästa	gång	och	för	att	överblicka	
övandet.	Andra	språkliga	resurser	som	används	är	instruktionsvideor	med	medföljande	
material	i	form	av	noter,	tabulatur	och	text	i	PDF-dokument.	Dessa	resurser	används	för	
att	ta	till	mig	muntliga	och	skriftliga	instruktioner	om	hur	tekniken	ska	utföras	på	in-
strumentet	och	för	att	påminna	mig	om	övningar.		
	
Videorna	och	PDF-filerna	är	även	materiella	resurser.	Dessa	digitala	resurser	samlas	och	
spelas	upp	på	datorn	på	skrivbordet	framför	mig.		En	annan	materiell	resurs	är	metron-
omen	som	används	till	nästan	all	övning	under	projektet	som	en	exakt	referens	till	den	
musikaliska	pulsen.	Gitarr	och	gitarrförstärkare	tillsammans	är	förutsättningar	för	att	
övningen	av	legatotekniken	ska	kunna	ske.	Användandet	av	olika	ljudinställningar	på	
förstärkaren	är	en	användbar	resurs.	Spegeln	på	väggen	i	rummet	ger	mig	möjligheten	
att	i	realtid	betrakta	speltekniken	utifrån.		
	
De	språkliga	resursernas	främsta	funktion	verkar	vara	att	erbjuda	stoff	att	öva	på	samt	
hjälpa	till	att	styra	vad	som	ska	övas	och	hur.	Materiella	resurser	används	sedan	under	
övningen	för	att	hjälpa	de	kroppsliga	resurserna	med	målet	att	händerna	ska	röra	sig	
mer	effektivt	på	gitarren.	
	
När	jag	övar	använder	jag	kroppsliga,	språkliga	och	materiella	resurser	samtidigt.	Till	
exempel	har	jag	använt	både	gitarr,	förstärkare,	noter,	händer	och	blick	som	resurser	
när	jag	spelat	övningar.		
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4.5.2	Utveckling	av	gitarrspelet	
En	av	skillnaderna	mellan	början	och	slutet	av	projektet	var	att	jag	i	slutet	kunde	spela	
skalor	i	mycket	högre	musikaliskt	tempo.	Genom	att	gradvis	skruva	upp	metronomens	
tempo	och	genom	att	gå	till	snabbare	underdelningar	har	tempot	jag	kunnat	spela	be-
kvämt	i	ökat.	Det	betyder	inte	nödvändigtvis	att	jag	nu	kan	spela	de	mycket	långsam-
mare	tempona	från	de	tidiga	övningstillfällena	lika	avslappnat	och	problemfritt	som	jag	
gjorde	vid	de	snabbare	tempona,	eftersom	mycket	kontroll	över	tekniken	krävs	för	att	
spela	långsamt.		
	
Loggboksinläggen	pekar	på	att	jag	har	en	mer	avspänd	teknik	i	den	senare	delen	av	pro-
jektet.	Samma	sak	kan	antas	genom	videofilmerna	där	jag	i	början	har	ansträngda	an-
siktsuttryck	mer	eller	mindre	hela	tiden.	I	slutet	av	projektet	visar	sig	dessa	tecken	på	
anspänning	fortfarande,	men	betydligt	mer	sällan.			
	
Ett	av	övningens	primära	fokus	har	varit	rytmik	och	underdelningskänsla.	Det	verkar	
som	att	förmågan	att	spela	legato	i	specifika	underdelningar,	framförallt	sextondelar,	har	
ökat.	En	annan	effekt	av	övningen	verkar	vara	att	färre	misstag	på	grund	av	tekniken	
inträffar,	till	exempel	i	form	av	missade	strängar	eller	lösa	strängar	som	inte	dämpas.	
Misstagen	som	sker	i	slutet	av	projektet	verkar	ha	mer	att	göra	med	kännedom	om	ska-
lan	över	greppbrädan	än	med	legatotekniken.		
	
Sammanfattningsvis	verkar	det	som	att	tio	veckors	legatoövningar	har	gjort	att	gitarr-
spelet	utvecklats	i	positiv	riktning,	med	en	ökad	kapacitet	att	spela	legato	på	ett	effektivt	
sätt.	Tekniken	är	mer	avslappnad,	mer	rytmiskt	tydlig,	snabbare	och	mer	precis.	  
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5	Diskussion	
I	detta	kapitel	diskuteras	studiens	resultat	i	relation	till	det	designteoretiska	perspekti-
vet	samt	den	litteratur	och	tidigare	forskning	som	presenterats	i	bakgrundskapitlet.	Ar-
betets	betydelse	och	mina	idéer	för	fortsatt	forskning	inom	området	diskuteras	också.	

5.1	Resultatdiskussion	
Resultatet	av	den	här	studien	visar	att	jag	använder	mig	av	många	kroppsliga,	språkliga	
och	materiella	resurser	samtidigt	under	övningen.	Enligt	Rostvall	och	Selander	(2008)	
består	alla	lärsituationer	av	många	parallella	tecken	och	semiotiska	system	vilket	inne-
bär	att	kommunikationen	är	multimodal.	Eftersom	kommunikationen	sker	i	olika	teck-
ensystem	samtidigt	kan	de	budskap	som	förmedlas	stödja	varandra	eller	vara	olika.	När	
jag	till	exempel	läser	en	övning	från	PDF-dokumentet	på	datorn,	spelar	övningen	på	gi-
tarren,	stampar	pulsen	med	foten	och	lyssnar	på	ljudet	från	förstärkaren,	är	hela	öv-
ningen	en	multimodal	process.	I	exemplet	innehåller	noterna	i	PDF-dokumentet,	spelet	
på	gitarren	och	ljudet	från	förstärkaren	samma	information,	alltså	den	övning	som	spe-
las.	Fotstampet	representerar	ett	annat	budskap	i	form	av	pulsen	vilket	också	är	en	del	
av	det	musikaliska	i	övningen.		
	
Under	projektet	har	jag	till	stor	del	agerat	min	egen	lärare.	Selander	och	Kress	(2010)	
skriver	om	två	typer	av	didaktisk	design.	Design	för	lärande	handlar	om	de	arrangemang	
som	görs	för	att	underlätta	lärande.	Design	i	lärande	fokuserar	på	hur	individen	om-
skapar	information	i	sitt	meningsskapande.	Jag	har	designat	för	mitt	eget	lärande	på	
flera	sätt.	Jag	har	samlat	på	mig	och	valt	ut	undervisningsmaterial	i	form	av	instrukt-
ionsvideor	med	medföljande	material.	Det	är	möjligt	att	resultatet	hade	sett	annorlunda	
ut	om	jag	hade	valt	annat	undervisningsmaterial	och	gjort	andra	övningar	eller	fått	
tänka	andra	tankar.	Jag	valde	rum	för	övningen	och	de	materiella	resurser	jag	fyllde	det	
med,	som	förstärkare	och	spegel.		Ett	annat	exempel	på	design	för	lärande	är	tidsramen	
om	30	minuter,	fem	dagar	i	veckan	i	tio	veckor.	Det	har	gett	en	förutsättning	för	kontinu-
itet	i	övningen	över	en	tid	och	hindrat	att	fokus	flyttas	mellan	många	olika	aspekter	av	
gitarrspel.	Design	i	mitt	lärande	har	utgjorts	bland	annat	av	val	av	vilka	av	de	tillgängliga	
resurserna	som	ska	användas,	till	exempel	vilka	övningar	jag	gjort	och	hur	mycket	tid	
jag	lagt	på	dem.		
	
Resultatet	visar	att	jag	använder	flera	resurser	för	att	lära	mig	om,	och	träna	mig	på	le-
gatoteknik.	Enligt	Selander	och	Kress	(2010)	innebär	meningsskapande	att	omskapa	och	
transformera	befintliga	resurser,	som	redan	representerar	en	innebörd,	genom	en	krea-
tiv	handling.	Transformation	är	ett	sätt	att	bearbeta	och	re-designa	information.	Under	
projektet	har	jag	använt	språkliga	resurser	i	form	av	noter	och	skriftliga	instruktioner	i	
PDF-filerna,	och	muntliga	instruktioner	i	instruktionsvideorna.	Dessa	representationer	
av	kunskap	om	legatoteknik	har	genom	att	jag	läst,	lyssnat	och	sedan,	med	hjälp	av	
kroppsliga	och	materiella	resurser,	spelat	materialet	på	gitarr,	transformerats	till	repre-
sentationer	i	nya	medium.	De	nya	representationerna	är	i	form	av	rörelser	med	händer	
och	den	klingande	musiken	som	kommer	ur	gitarrförstärkaren.		
	
I	slutet	av	projektet	hade	min	legatoteknik	utvecklats	i	en	positiv	riktning.	Lärande	för-
stås	i	det	designteoretiska	perspektivet	som	en	ökad	förmåga	att	använda	och	utveckla	
tecken	i	ett	specifikt	kunskapsområde.	Tecken	på	lärande	utgörs	av	skillnaden	mellan	
kunskapsrepresentationer	vid	olika	tillfällen	(Selander	&	Kress,	2010).	Studiens	resultat	
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jämför	representationer	av	moment	vid	början	och	slutet	av	projektet	och	borde	därför	
visa	tecken	på	lärande,	om	jag	har	lärt	mig	något.	Representationerna	i	form	av	improvi-
sation	skiljer	sig	åt	genom	att	tekniken	och	rytmiken	har	utvecklats	i	önskad	riktning.	
Skillnader	av	representationerna	av	skalövningarna	i	början	och	slutet	av	projektet	be-
står	bland	annat	av	högre	tempo	och	precision,	och	färre	tecken	på	ansträngdhet.	Att	
spelet	utvecklats	pekar	på	att	kunskap	har	formats	och	transformerats.	Informationen	i	
teknikövningarna	har	transformerats	till	förbättrat	improviserat	spel.	
	
Under	projektet	har	jag	repeterat	samma	eller	liknande	övningar	många	gånger	sam-
manlagt.	Ett	exempel	på	det	är	skalövningarna	som	fanns	med	under	hela	perioden.	
Ginsborg	(2004)	skriver	om	vikten	av	att	utveckla	det	kinestetiska	minnet	för	en	rörelse	
eller	ett	musikstycke	genom	att	upprepa	tills	det	kan	spelas	automatiskt.	Enligt	Ginsborg	
frigör	det	tankarna	till	annat	viktigt,	som	till	exempel	att	fokusera	på	framförandet.	
Schenck	(2000)	skriver	också	om	repetition	och	påpekar	att	alla	rörelsemönster	som	
görs	övas	in,	och	att	det	därför	är	viktigt	att	det	är	de	önskade	rörelserna	som	repeteras.	
Jörgensen	(2004)	beskriver	strategier	för	att	rätta	till	fel	som	inträffar	vid	övning.	Det	
första	sättet	är	att	ignorera	felen	och	hoppas	på	att	det	går	bättre	nästa	gång,	vilket	kan	
göra	att	felet	tränas	in.	Det	andra	sättet	är	att	stanna	och	rätta	till	fel	när	de	inträffar,	
vilket	å	andra	sidan	kan	göra	att	uppstannandet	i	musiken	tränas	in.	Quayle	(2011)	skri-
ver	att	långsam	övning	under	lång	tid	är	ett	bra	sätt	att	tillåta	musklerna	och	de	moto-
riska	färdigheterna	att	lära	sig	legatotekniken	på	ett	undermedvetet	sätt	så	att	tekniken	
blir	”enkel”	för	gitarristen.	Övningen	tidigt	i	projektet	bestod	av	långsam	övning	med	
fokus	på	detaljer.	Även	om	misstag	skedde	så	verkar	jag	ha	varit	noggrann	med	att	rätta	
till	dem	direkt	när	de	inträffat.	Då	tempot	jag	kan	spela	i	senare	ökar	och	antalet	misstag	
minskar,	verkar	det	ha	varit	ett	effektivt	sätt	att	öva.	Det	är	möjligt	att	misstag	och	teck-
en	på	ansträngdhet	hade	varit	färre	eller	helt	eliminerade	om	jag	hade	spenderat	ännu	
mer	tid	i	riktigt	långsamt	tempo	innan	jag	ökade	tempot	på	metronomen.			
	
Studiens	resultat	pekar	på	att	jag	vid	flera	tillfällen	är	spänd	och	ansträngd	under	öv-
ningen.	Graham	(2012)	skriver	att	en	av	anledningarna	till	överdriven	spänning	är	en	
fråga	om	inställning.	När	gitarristen	vet	att	något	svårt	ska	spelas	spänner	den	sig,	drar	
upp	axlarna	och	spelar	sannolikt	fel.	Vidare	menar	Graham	att	självmedvetenhet	är	vik-
tigt	för	att	kunna	förstå	och	åtgärda	problemet.	Självmedvetenhet	kan	enligt	Graham	
övas	på	för	att	lära	sig	kontrollera	mängden	anspänning	som	används	för	att	spela.	
Loggbokstexten	pekar	på	att	jag	har	varit	medveten	om	att	jag	har	varit	ansträngd	vid	
flera	tillfällen.	Trots	det	har	problemet	med	ansträngdhet	till	viss	del	funnits	kvar	till	
slutet	av	projektet,	vilket	tyder	på	att	medvetenhet	om	kroppen	skulle	behöva	större	
fokus	under	mitt	teknikövande	för	att	åtgärda	det.			
	
Syftet	med	loggboksskrivandet	under	projektet	var	att	dokumentera	vad	som	skedde	
under	övningen	och	hur	jag	uppfattade	saker	under	tiden,	som	ett	komplement	till	vide-
ofilmerna.	Loggbokstexten	har	även	fyllt	en	funktion	som	en	resurs	för	mitt	lärande	då	
jag	har	kunnat	använda	den	för	att	utvärdera	och	planera	övningen.	Jörgensen	(2004)	
skriver	om	vikten	för	en	musiker	att	utvärdera	och	reflektera	över	sin	övning	regelbun-
det.		Jörgensen	rekommenderar	att	den	övande	utvärderar	sig	själv	i	slutet	av	varje	öv-
ningspass	för	att	formulera	sina	styrkor	och	svagheter,	och	planera	hur	det	fortsatta	
övandet	ska	ske.	Loggboken	har	varit	ett	sätt	att	designa	mitt	lärande	och	planera	vilka	
semiotiska	resurser	som	ska	användas.	
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5.2	Arbetets	betydelse	
Detta	arbete	har	fått	mig	att	öva	fokuserat	och	medvetet	på	legatoteknik	vilket	har	gjort	
att	jag	fått	en	generellt	bättre	instrumentalteknik.	Dessa	kunskaper	kommer	vara	nyttiga	
i	mitt	eget	musicerande.	En	mer	effektiv	och	avslappnad	teknik	gör	att	jag	lättare	kan	
spela	den	musik	jag	vill	och	lära	mig	nya	saker	på	instrumentet	snabbare.	Jag	har	fått	
insikter	i	hur	jag	går	tillväga	för	att	tillägna	mig	tekniken.	Legatospel	är	bara	en	aspekt	
av	gitarrteknik	men	samma	insikter	gäller	troligen	andra	tekniker	också.	Genom	logg-
boksskrivande	och	videoobservation	har	jag	sett	mönster	i	hur	jag	övar,	och	vad	som	
fungerar	mer	eller	mindre	bra.	Arbetet	har	dessutom	gjort	att	jag	fått	sätta	mig	in	i	litte-
ratur	och	forskning	om	övning.	Dessa	erfarenheter	är	viktiga	för	utformandet	av	min	
egen	framtida	övning,	men	har	dessutom	betydelse	för	mitt	framtida	yrke	som	musiklä-
rare.	Eftersom	jag	har	fått	syn	på	nya	saker	om	hur	tekniklärande	kan	ske	tror	jag	att	jag	
på	ett	bättre	och	mer	varierat	sätt	än	tidigare	kan	organisera	resurser	och	skapa	förut-
sättningar	för	elevers	tekniklärande.		
	
Studiens	bakgrundskapitel,	resultat	och	diskussion	kan	vara	av	intresse	för	gitarrister	
och	andra	instrumentalister	som	vill	arbeta	med	att	utveckla	sin	egen	instrumentaltek-
nik.	Jag	hoppas	att	andra	blivande	och	verksamma	musiklärare	ska	kunna	hitta	använd-
ning	för	studiens	slutsatser	när	det	kommer	till	att	skapa	förutsättningar	för	att	under-
lätta	elevers	tekniklärande.	

5.3	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	
Det	vore	intressant	att	göra	en	liknande	studie	om	legatoteknik	på	elgitarr	som	är	mer	
inriktad	på	hur	det	används	i	improvisation.	Det	här	arbetet	har	handlat	mycket	om	tek-
nikövningarna	och	hur	tekniken	i	sig	övas	och	utvecklas.	Improvisation	har	endast	an-
vänts	i	början	och	slutet	av	projektet	för	att	kunna	se	om	teknikövningarna	åstadkommit	
en	skillnad	som	visar	sig	i	det	improviserade	spelet.	En	studie	om	legatoteknik	skulle	
kunna	vara	utformad	på	ett	sätt	så	att	fokus	riktas	mot	hur	tekniken	och	improvisation-
en	interagerar	med,	påverkar	och	utvecklar	varandra.	
	
Ett	annat	projekt	skulle	kunna	vara	att	studera	lärande	av	legatoteknik	i	en	undervis-
ningssituation.	Det	designteoretiska	perspektivet	skulle	kunna	användas	för	att	analy-
sera	kommunikationen	och	hur	en	lärare	designar	och	samordnar	resurser	samt	hur	
eleven	tar	till	sig	undervisningen	och	väljer	bland	de	resurser	som	erbjuds.	
	
Då	det	inte	finns	mycket	forskning	om	elgitarrteknik	vore	det	intressant	att	fördjupas	i	
andra	spelsätt	än	”hammer-ons”	och	”pull-offs”.	Det	finns	mängder	av	spelsätt	att	ut-
forska	och	studera.	Plektrumteknik	är	ett	stort	ämne	där	det	finns	olika	tillvägagångssätt	
och	förhållningssätt.	Fingerspel	är	ett	annat.	”Hybrid	picking”,	som	blandar	plektrumspel	
och	fingerspel,	har	nämnts	i	det	här	arbetet	men	mitt	fokus	har	främst	legat	på	vänster	
hand.	Jag	tror	att	”hybrid	picking”	är	en	teknik	med	stor	potential	för	mångsidigt	uttryck	
och	att	det	är	något	som	många	gitarrister	skulle	kunna	få	stor	användning	av	om	de	
fördjupar	sig	i	det.	
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