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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att studera och analysera min egen instrumenttekniska utveckling 
samt den inlärningsprocess som sker när jag övar gitarrteknik regelbundet och strukturerat 
under tio veckor. Under dessa tio veckor dokumenterades övning med hjälp av videoinspelning 
en gång i veckan. Studien utgår från ett designteoretiskt perspektiv där fokus har legat på att 
analysera hur olika resurser har använts för att designa lärandeprocessen och hur denna design 
har förändrats under studiens gång. I resultatet visar det sig att jag använt flera olika kroppsliga 
och materiella resurser som samverkar i lärandeprocessen. Genom en jämförelse av 
övningspass i början och slutet av projektperioden framkommer det att en instrumentalteknisk 
utveckling har ägt rum. I diskussionsdelen diskuteras hur designen genom resurser och olika 
övningsstrategier har utvecklats samt hur det möjliggör lärande. Dessutom diskuteras de tecken 
på lärande som framkommer i resultatet. 
 
Nyckelord: elgitarr, teknik, övning, lärandeprocess, designteori, videoobservation. 
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Abstract  
The	 purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 study	 and	 examine	 the	 personal	 learning	 process	 and	
learning	process	that	is	revealed	as	I	practice	guitar	technique	regulary	and		structured	
for	ten	weeks.	During	those	ten	weeks	the	practice	was	documented	by	video	recordings	
once	a	week.	The	study	is	based	on	a	design	theoretic	perspective	which	focuses	on	the	
analysis	of	how	different	resources	have	been	used	to	design	the	 learning	process	and	
how	this	design	changed	during	the	course	of	the	study.	The	result	reveals	that	I	use	a	
number	of	different	bodily	and	material	recourses	that	cooperates	in	the	learning	process.	
Also,	the	progress	of	the	personal	instrumental	technique	has	been	analysed	by	compare	
the	difference	in	quality	between	practice	sessions	in	the	beginning	and	the	end	of	the	
project	period.	It	shows	that	development	has	taken	place.	In	the	last	section	of	the	study	
the	design	using	resources	and	different	practicing	strategies,	their	development	and	how	
they	can	enable	learning	is	discussed.	Furthermore,	the	last	section	contains	a	part	where	
signs	of	learning	as	shown	in	the	result	is	discussed.	
	
Keywords: Electric guitar, technique, practi ce, learning process, design theory, video 
observation. 
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Förord 
Jag skulle vilja rikta ett tack till min handledare Ingegerd Hultén för handledning och stöd under 
arbetsprocessen. Vidare vill jag också tacka alla oräkneliga vänner och lärare som agerat 
bollplank och tagit sig tid att diskutera och dela med sig av erfarenheter och tankar kring övning. 
Utan er hade denna studie inte bara varit mycket svårare att genomföra utan resultatet hade 
också blivit mycket sämre. Tack!  
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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs inledningsvis för mitt intresse för det valda ämnesområdet som ligger 
till grund för denna text, därefter presenteras arbetets syfte och frågeställning. 

1.1 Inledande text 
De flesta musiker jag mött har varit överens om att ett kvalitativt musikutövande är beroende 
av flera mindre faktorer. Vilka dessa faktorer är har dock varierat något beroende på vem jag 
frågat men några faktorer verkar vara gemensamma oavsett vilket instrument eller vilken genre 
musikern spelat. Bland dessa faktorer återfinns bland annat personligt uttryck, interpretation 
och instrumenttekniska färdigheter. 
 
Instrumentalteknik är en faktor som jag länge prioriterat lågt, vilket innebär att min teknik är 
mindre utvecklad än de övriga faktorerna. Att strukturerat öva teknik, samt observera och 
analysera detta, kan förhoppningsvis ge mig en större insikt i min lärandeprocess och kanske 
även höja min instrumenttekniska nivå och förbättra mitt musikaliska uttryck. En sådan 
observation kan därför vara intressant ur både ett instrumenttekniskt- såväl som ur ett 
allmänmusikaliskt utvecklingsperspektiv. Tidigare har övningar vars huvudfokus utgjorts av 
instrumentteknisk utveckling varit i stort sett obefintliga under mina övningspass. Att 
strukturerat och kontinuerligt öva med teknisk utveckling som huvudsyfte kan därför utgöra en 
stor förändring i mina övningsrutiner. Jag vill därför även observera om, och i så fall hur, min 
struktur under övningspassen förändras under projektperiodens gång. En annan anledning till 
att jag vill undersöka detta är för att jag tror att jag genom att observera hur jag designar mitt 
eget lärande också kommer bli bättre på att underlätta mina framtida elevers lärande. Om min 
instrumentalteknik utvecklas i den riktning jag hoppas tror jag också att detta kommer göra mig 
till en mer trovärdig lärare. 
 
I och med detta projekt blir jag alltså tvungen att reflektera över instrumentalteknik och vad 
detta egentligen innebär. Min, och säkert många andra gitarristers, första spontana tanke var att 
god instrumentalteknik innebär att kunna spela snabbt. När jag, innan projektet påbörjats, tog 
min reflektion lite längre såg jag fler faktorer som jag kopplar till god teknik såsom precision, 
taktkänsla och kanske framförallt musikalisk frihet. Med musikalisk frihet menar jag att vara 
fri att kunna spela vad jag vill utan att begränsas av en bristfällig teknik. 
 
För att göra denna studie har jag dock varit tvungen att begränsa mig till att fokusera på två 
specifika tekniker då elgitarrteknik i allmänhet skull bli ett allt för stort område. Jag kom då 
fram till att jag vill fokusera på min högerhand och specifikt två olika plektrumtekniker som 
kallas för economy picking samt sweep picking. Dessa begrepp kommer jag att förklara närmare 
senare i texten. 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
Denna studie kommer att behandla min egen övning inom instrumentteknik på elgitarr. Jag har 
aldrig tidigare strukturerat min övning inom detta område, men hoppas att jag genom att göra 
detta både kan förbättra mina instrumenttekniska färdigheter samt få insikt i hur strukturerad 
övning kan påverka min utveckling och göra den effektivare. Målet med teknikövningsdelen 
av detta projekt är dels att bli en bättre musiker men också att bli en bättre och mer trovärdig 
pedagog. Syftet med arbetet är att studera min egen instrumenttekniska utveckling samt den 
lärandeprocess som sker när jag övar gitarrteknik regelbundet och strukturerat. Studien grundar 
sig i följande forskningsfrågor: 
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- Hur designar jag min lärandeprocess med hjälp av olika teckenskapande resurser? 
- Hur förändras min instrumentalteknik under projektperioden? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras relevant litteratur och tidigare forskning för det valda ämnesområdet 
samt det teoretiska perspektiv som ligger till grund för detta arbete.  

2.1 Områdesorientering 
I detta avsnitt presenteras litteratur som är relevant för studien. Med hjälp av litteraturen 
presenteras koncept och reflektioner kring instrumentteknisk övning. Litteraturen presenterar 
även tankar kring vad god instrumentteknik kan innebära och varför instrumentteknisk övning 
är av betydelse för musicerade. 
 
God gitarrteknik handlar enligt Goodrick (1987) om så mycket mer än att kunna spela snabbt. 
Han hävdar att god teknik snarare har med kontroll att göra. Det handlar om att musikern ska 
kunna spela precis som denne vill oavsett om denne vill spela snabbt, långsamt, precist eller 
slarvigt. Goodrick menar alltså att en god instrumentalteknik ger utövaren möjlighet att 
transformera sina idéer till en klingande verklighet. Vidare förklarar Goodrick att en god teknik 
till stor del handlar om att använda precis den energi som krävs för att utföra en uppgift, varken 
mer eller mindre. För en gitarrist innebär detta att de rörelser som används vid spel inte bör vara 
för stora eller för små. Det innebär också att gitarristen inte bör trycka för hårt eller för löst på 
strängarna eller spela för hårt eller för löst med plektrumet. Även Goodricks tankar om vad god 
gitarrteknik innebär kan vara användbara för detta arbete. Goodrick presenterar även ett koncept 
som bygger på att spela horisontellt över gitarrhalsen för att undvika att fastna i det visuellt 
lättillgängliga boxsystem som är vanligt att utgå från i gitarrspel. Detta menar Goodrick kan 
övas upp genom att exempelvis spela skalor på endast en eller två strängar.  
 
Gambale (1994) skriver om både sweep-picking1 och economy-picking vilket är just de 
gitarrtenkiker som kommer användas i föreliggande studie. Dock använder han termen speed 
för både sweep- och economy-picking. Dessa båda tekniker beskrivs närmare i kapitel 3.2.1. 
Vidare påvisar Gambale vikten av att öva economy-picking i åtton- eller sextondelar då det 
naturliga sättet att öva detta på är att spela tre toner per sträng. Om tekniken endast övas i trioler 
är risken därför att personen som övar endast lär sig accentuera toner vid strängbyte. Gambale 
förklarar att en fördel med economy-picking-tekniken är att den reducerar högerhandens 
rörelser med en tredjedel. Detta harmoniserar väl med det Goodrick (1987) skriver om att god 
teknik innefattar att endast använda precis den mängd energi som krävs för att utföra en uppgift. 
 
Enligt Schenck (2006) kan övning ses som stigar i snön. Varje gång vi går i snö trampar vi upp 
en stig och där snön är upptrampad är det sedan lättare att gå. Samma sak gäller för övning 
vilket innebär att allt vi övar in kommer att befästas, oavsett om det är medvetet eller omedvetet. 
I förlängningen medför detta att ju mer vi trampar upp en icke önskvärd snöstig desto svårare 
blir det att gå den önskvärda vägen senare. Det betyder dock också att varje gång vi gör en 
övning på ett önskvärt sätt befästs den önskade snöstigen. Schenck framhåller därför fördelen 
med att vid exempelvis ett felspel genast avbryta, backa tillbaka en bit i övningen och spela om 
partiet där felet inträffat. På så vis förstärks den önskade snöstigen. Schenck skriver också att 
det med tiden faller nysnö på stigarna vilket skapar ett behov av att trampa upp stigen igen. Det 
räcker dock då oftast med en eller ett fåtal genomspelningar för att stigen ska vara ordentligt 
upptrampad igen. Enligt Schenck är fler och kortare övningspass oftast att föredra framför färre 
och längre.  
 

                                                
1 Med picking menas att slå an en sträng. 
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Målet med att öva instrumentteknik menar Zelmerlööw (2005) är att utövaren genom den 
förbättrade instrumentaltekniken ska kunna återge så mycket som möjligt av musikens detaljer 
och uttryck. Han lägger stor vikt vid att överföra det tekniska kunnandet till ett musikaliskt 
sammanhang. I själva övningsprocessen understryks vikten av att vara medveten under 
övningen, både vad gäller rörelser, deras syfte och vilka resultat övningen ger i musicerandet. 
Zelmerlööw belyser också precis som Goodrick och Gambale vikten av att inte använda onödig 
energi och menar att onödiga rörelser och muskelspänningar måste undvikas och tränas bort. 
Dessa onödiga rörelser och spänningar uppkommer ofta om något övas in under stress. Om 
kroppen istället är avslappnad under övning menar Zelmerlööw att kontrollen över instrumentet 
blir större. 
 
Denna literatur tar upp temana gitarrteknik och övning på musikinstrument. Båda dessa teman 
är relevanta för föreliggande studie då den handlar om just övning av gitarrteknik. Zelmerlööws 
(2005) tankar om att överföra tekniska kunskaper till musicerande är också relevanta för denna 
studie då det i problemformuleringen står att ett av målen med teknikövandet är att bli en bättre 
musiker. 

2.2 Tidigare forskning inom området 
I följande avsnitt presenteras forskning som jag funnit relevant för föreliggande studies 
ämnesområde. De texter som presenteras tar upp ämnen så som övningstrategier och 
progression som resultat av övning. Då jag undersöker mitt övande av gitarrteknik kommer jag 
kunna diskutera föreliggande studies resultat utifrån dessa texter.  
 
Jørgensen (2004) skriver om effektiv övning och menar att det är övning vilken uppnår önskat 
resultatet så fort som möjligt utan att skada långsiktiga mål. Jørgensen skriver också om 
övningsstrategier och menar att en övningsstrategi aldrig är antingen bra eller dålig i sig utan 
att den fungerar olika bra för olika individer. Det finns dock vissa vanliga strategier som kan 
användas för att snabbt nå önskat resultat. I en effektiv individuell övning tar den lärande enligt 
Jørgensens på sig en typ av vikarierande roll för läraren. Han menar då att övningen bör 
innehålla tre typer av självlärande faser. Den första är planering och förberedelse inför 
övningen. Den andra är verkställande av övningen och den tredje fasen är utvärdering av 
övningen. De kan ses dels i ett enstaka övningspass eller ett moment men också under en längre 
övningsperiod. Jørgensen uppmanar också till att ifrågasätta sin övning exempelvis genom att 
reflektera över om uppvärmningen är ultimat för att förbereda det stundande övningspasset. 
Han menar även att tidpunkten för övningen spelar roll då avancerad övning bör utföras när den 
lärande är som mest vaken och alert. 
 
Två viktiga variabler som påverkar övning är enligt Jørgensen och Hallam (2009) kvalitet och 
kvantitet. De menar att många musiker som når en hög nivå börjar spela i tidig ålder och att den 
tid individen lägger ner på övning ökar med ålder och erfarenhet. Jørgensen och Hallam 
beskriver också hur musiker i tre olika stadier övar upp tempot på ett stycke med olika strategier. 
De menar att nybörjare oftast övar i samma tempo hela övningspasset. Den mer erfarne 
musikern ökar istället tempot gradvis under övningspasset tills de når gränsen för sin förmåga. 
Den mest erfarne musikern spelar i samma tempo under ett övningspass för att sedan öka tempot 
till nästa. 
	
I sin kandidatuppsatts granskar Sundkvist (2004) hur gitarrlärare och -elever upplever 
övningshäftet Gitarrteknik, ett övningsmaterial som Sundkvist själv utformat. Undersökningen 
innefattade lärare och elever på fyra olika skolor som även representerar fyra olika 
utbildningsstadier: en kulturskola, ett gymnasium med musiklinje, en folkhögskola samt en 
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musikhögskola. De som deltog i studien fick arbeta med häftet Gitarrteknik och sedan svara på 
frågor. Eleverna svarade genom en enkätundersökning och lärarna genom intervjuer. Sundkvist 
skriver i studien att mötet mellan instrumentteknik och det musikaliska uttrycket är en viktig 
del i lärandeprocessen. Att övningarna kopplas till musikalisk gestaltning är också något som 
flera av de lärare som Sundkvist intervjuat framhöll som viktigt för elevens motivation. 
Majoriteten av deltagarna i studien ansåg att materialet var användbart. Samtliga 
intervjupersoner hade dock förslag på hur materialet skulle kunna utvecklas. 
	
Wiberg (2012) intervjuar i sitt examensarbete fyra gitarrlärare som undervisar på 
musikestetiska linjer på svenska gymnasieskolor angående deras inställning till att förebilda 
och utveckla instrumentalteknik. I intervjuerna framgår det att gitarrlärarna förhåller sig olika 
till teknikövning. En av dem ger elever teknikövningar när de har svårt med någon speciell 
teknik, men kan också bortse från bristfällig teknik när något annat är i fokus. En annan av 
lärarna har alltid teknikövning som en löpande del i undervisningen. Gemensamt för alla lärarna 
är dock att de kände ett behov av att ha flera olika strategier för att möta elevernas olika behov 
av teknisk utveckling. De påpekade också att de många olika genrer eleverna spelar medför 
många olika genrespecifika tekniker. Samtliga lärare vill också kunna presentera olika lösningar 
på tekniska problem för att undvika att måla ut ett sätt som ”rätt” och resterande som ”fel”. 
Lärarna är också överens om att god teknik inte är ett självändamål utan att det ska vara ett 
hjälpmedel för att bredda det egna uttrycket. Wiberg menar att musik är ett konstnärligt ämne 
där det är svårt att hävda några absoluta sanningar då det handlar om just det egna uttrycket. 
Därför ser Wiberg det som en fördel att en lärare presenterar flera alternativa lösningar på 
musikaliska problem. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Denna studie utgår från ett designteoretiskt perspektiv vilket möjliggör en analys av 
lärandeprocessens design samt hur denna möjliggörs genom användandet av olika 
teckenskapande resurser. Enligt Selander och Kress (2010) kan lärande ses som en utveckling 
av förmågan att på ett meningsfullt sätt använda olika teckensystem. Genom att observera 
användandet av olika teckenskapande resurser kan min instrumenttekniska utveckling 
synliggöras. 

2.3.1 Tecken, lärande och multimodalitet 
Det designteoretiska perspektivet bygger enligt Kempe och West (2010) på socialsemiotiken 
där tecken ses som meningsbärare i kommunikation och representation. Rostvall och Selander 
(2010) beskriver tecken och teckensystem som den sammanbindande länken mellan individer i 
en kultur. Utan teckensystem kan människor inte kommunicera den information de bär inom 
sig och den blir därmed dold för andra. Enligt Rostvall och Selander finns det tydliga relationer 
mellan kommunikation, lärande och kunskap. I detta perspektiv är kunskap att kunna verka och 
kommunicera i olika sociala sammanhang på ett sätt som ter sig vara meningsfullt och som 
godkänns som just kunskap i det sociala sammanhang i vilket man befinner sig. Selander och 
Kress (2010) menar att kunskap synliggörs genom de olika sätt på vilka människor 
representerar sin omvärld. Genom representationer visar människor också hur de förstår och 
förhåller sig till omvärlden. Lärande kan därmed ses som en ökad förmåga att använda och 
bearbeta olika teckensystem för att skapa representationer som visar detta.  
 
Kempe och West (2010) hävdar att all kommunikation är multimodal. Rostvall och Selander 
(2010) förklarar det som att kommunikation innefattar flera olika teckensystem som verkar 
parallellt. De olika teckensystemen kan antingen stödja eller bestrida varandra. När en 
föreläsare talar kan den verbala kommunikationen stödjas genom text och bilder med hjälp av 
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en PowerPoint-presentation. Selander och Kress (2010) menar att de många teckenvärldar som 
används, så som ljud, gester, linjer och punkter kan bilda till exempel skrivtecken, musikalisk 
notation och målningar. Dessa kan i sin tur kombineras i böcker, filmer, digitala medier etcetera. 
Av alla teckenvärldar har det skrivna språket fått en särställning, vilket Selander och Kress 
uttrycker att det kan finnas skäl för. Dock poängterar de också att beaktande bör tas till de 
många olika teckenvärldar, medier och uttryckssätt som dagens kommunikation bygger på. 

2.3.2 Didaktisk design 
Enligt Selander och Kress (2010) har begreppet design traditionellt sett handlat om att ”forma 
idéer, begrepp och mönster för att skapa en ny produkt” (s. 20). Selander och Kress skriver 
även om didaktisk design vilket inbegriper hur sociala processer kan formas och skapa 
förutsättningar för lärande. Didaktisk design inbegriper även den process i vilken en individ re-
designar information i sin egen meningsskapande process. Didaktisk design finns inte enbart i 
skolmiljöer utan kan ses som ett sätt att förstå lärprocesser i olika situationer, vare sig det sker 
i skolan eller på fritiden. Designande kan också ses som ett maktmedel där den som disponerar 
över resurser nyttjar dessa för att designa något för andra och på så vis bibehålla kontrollen. I 
designteori ses läraren enligt Selander och Kress som en designer som med hjälp av olika 
resurser formar undervisningen. Dock designar den lärande även sitt eget lärande genom att 
välja och välja bort information vilket påverkar det egna meningsskapandet. 

2.3.3 Representation och transformation 
En representation är enligt Selander och Kress (2010) inte en spegelbild av en sanning utan ett 
uttryck för hur en eller flera personer uppfattar världen. En representation blir därför en tolkning 
där vissa aspekter blir mer framträdande och andra mer undanskymda. De exemplifierar detta 
med att en målning av en spik är en representation och hur detaljerad målningen än är kommer 
den aldrig att bli den spik som målats av. En representation kan förutom att vara något konkret 
så som en målning även vara sådant som kunskapsobjekt och samhälleliga företeelser. 
 
Selander och Kress (2010) förklarar transformation som ett omgestaltande av information där 
en individ tolkar en representation och re-designar denna för att sedan skapa en egen 
representation i samma medium. Om personen istället väljer att omgestalta representationen i 
ett nytt medium kallas detta transduktion. I en musikundervisningssituation kan detta innebära 
att läraren presenterar en notbild för eleven. Om eleven tolkar detta genom att skriva en egen 
notbild som utgår från den första sker en transformation, en re-design inom samma medium. 
Om eleven istället spelar notbilden på sitt instrument har en transduktion skett. Kempe och 
West (2010) förklarar transformerings-processen som att den lärande tolkar de tecken som 
presenteras och transformerar dem för att skapa en förståelse. På så vis bildar de enskilda 
tecknen tillsammans en mening. En lärandes transformationsprocess är beroende av vilka 
resurser som presenteras för denne. Hur den lärandes representation blir är också beroende av 
vilka teckensystem hen använder samt har tillgång till. 
 
Kempe och West (2010) skriver om tabulatur och musikalisk notation vilka kan ses som 
exempel på teckensystem tillika representationer. Dessa representationer kan transformeras till 
klingande musik. Kempe och West menar att de skiljer sig genom att tabulatur visar hur toner 
ska frambringas på instrumentet medan noter representerar tonhöjder och tonlängder. Dessa 
tonlängder förhåller sig till en kontinuerlig puls. För att tydliggöra denna puls under övning kan 
det teckenbärande hjälpmedlet metronom användas. I denna studie kommer lärandeprocessen 
att analyseras utifrån designteorins definition av tecken på lärande vilket Selander och Kress 
(2010) menar kan ses genom att studera skillnaden mellan två representationer vid olika 
tidpunkter. Det designteoretiska perspektivet ger i förliggande studie möjlighet att observera 



13	
 

och analysera vilka teckensystem som används när övningspassen designas samt hur dessa 
tecken används. 
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel presenteras den metod som valts för denna studie samt studiens design.  

3.1 Beskrivning och motivering av metod 
Den dokumentationsmetod som använts i denna studie är videoinspelning. Bjørndal (2005) 
skriver i boken Det värderande ögat att observationer kan vara problematiska då en människas 
hjärna inte klarar av att bearbeta den enorma mängd information som ständigt finns kring oss. 
Hjärnan tvingas därför filtrera bort merparten av informationen. En videoinspelning påverkas 
dock inte av människans begränsade minne vilket gör denna metod fördelaktig i många 
situationer. En annan fördel med videoobservation är möjligheten att observera ett valt tillfälle 
flera gånger. Detta skapar i sin tur möjligheten att fokusera på olika saker olika gånger vilket 
leder till att filtreringsprocessen påverkar studien i mindre grad. Detta kan tänkas vara av stor 
nytta i föreliggande studie då det ger en möjlighet att fånga upp fler detaljer av 
lärandeprocessen. En annan fördel med videoinspelning som Bjørndal påpekar är att en filmad 
sekvens kan saktas ned och spelas upp i slow-motion.  På så vis kan situationen observeras än 
mer ingående. Videoobservation ger enligt Bjørndal också en möjlighet att observera den egna 
personen från ett perspektiv som endast andra annars kan se denne från. Detta kan ge en ökad 
självkännedom och bidra till tankeväckande och lärorika upplevelser. Detta är mycket passande 
för föreliggande studie då den är en självobservation. 
 
Björndal (2005) menar att hänsyn bör tas till att en videoinspelning inte är en kopia av 
verkligheten utan endast en representation. Till exempel kan inspelningsutrustningens placering 
och kvalitet färga vad observatören ser och hör och hur hen upplever situationen. Observatören 
bör även ha i åtanke att situationen kan påverkas av det faktum att den spelas in. Bjørndal hävdar 
att tilliten mellan de som observeras och observatören har betydelse för i hur stor grad 
situationen påverkas. Även hur vana de som observeras är vid att bli observerade spelar roll. 
Då observatör och den som observeras i denna studie är samma person kan det antas att 
observationen påverkar situationen i mindre grad än om de vore olika personer. En annan 
nackdel med videoobservation som belyses av Bjørndal är att stimuli för endast två av våra 
sinnen (syn och hörsel) registreras. Då föreliggande studie handlar om resursanvändning vid 
övande av instrumental teknik kan det dock tänkas att dessa är två mycket betydande stimuli.  
 
Att transkribera en videoinspelning innebär enligt Bjørndal (2005) att överföra information 
mellan två skilda teckensystem. Ofta handlar det om att överföra något från ljud och bild till 
text. Transkriptionen ska då återge vad som sker och sägs i inspelningen, inte helt olikt ett 
manus för en pjäs. När detta är gjort menar Bjørndal att det exempelvis blir lättare att se mönster 
i den observerade situationen. Det blir också lättare att kommentera situationer med hjälp av 
stödord eller att stryka under händelser i olika färger och på så vis strukturera upp situationen. 
Bjørndal belyser att transkribering är ett tidskrävande arbete och att observatören om tiden är 
knapp med fördel bör begränsa inspelningen eller välja att endast transkribera kortare perioder 
av det filmade materialet. Det bör även tas i beaktande att precis som en inspelning inte är en 
kopia av verkligheten är inte heller en transkription en kopia av sin förlaga. I en 
transkriptionsprocess kommer det alltid att finnas möjlighet till tolkning vilket medför att två 
personers transkribering av samma förlaga med största sannolikhet kommer se olika ut. 
Bjørndal menar att det är viktigt att arbeta på ett konsekvent sätt genom hela 
transkriberingsprocessen och redan från början bestämma hur detaljerad transkriptionen ska 
vara. Att det endast är en person som transkriberar allt material i denna studie kan alltså antas 
vara en fördel som bidrar till mer konsekventa transkriptioner. 
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3.2 Design av studien  
I detta avsnitt presenteras val av musikaliskt gestaltande projekt, val av dokumenterade 
situationer, genomförande, bearbetning och analys av dokumentation samt etiska 
överväganden och studiens giltighet och tillförlitlighet. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Projektet har gått ut på att jag genom strukturerad övning har försökt utveckla mina 
instrumentaltekniska färdigheter. Övningen har fokuserats på områden där jag själv anat att en 
utveckling skulle göra stor skillnad för mitt musicerande. Studien har fokuserats på två 
bestämda gitarrtekniker utifrån vilka jag konstruerat en övning för varje teknik. Dessa övningar 
har använts i samtliga övningspass under projektperioden. De ser ut som följer: 
 
Övning 1: Economy-picking, tre toner per sträng 
Denna övning är främst inspirerad av Gambales (1994) bok Speed Picking. Det som inspirerat 
mig från denna bok är hans idéer om hur economy-picking med fördel kan övas med tre toner 
per sträng i åtton- eller sextondelar. Detta för att undvika att utveckla ett spel där strängbyten 
automatiskt medför accenter. Att spela just tre toner per sträng är även inspirerat av Mick 
Goodricks (1987) tankar om att spela horisontellt på gitarrhalsen. Genom att forma övningen 
på detta sätt undviks det traditionella boxsystemet. Att undvika detta system antyder Goodrick 
är eftersträvansvärt. I övningen använder jag mig av tekniken economy-picking vilket innebär 
att plektrumet fortsätter i samma riktning vid strängbyte. Som exempel kan tas att en sträng slås 
an med en nedåtgående rörelse, därefter ska strängen under ska slås an. Då fortsätter handen 
samma nedåtgående rörelse för att slå an även denna sträng. Detta medför att rörelserna och 
energianvändningen minimeras jämfört med om handen istället konsekvent spelat vartannat 
slag upp respektive ner. Att minska energianvändning är något som både Gambale (1994), 
Goodrick (1987) och Zelmerlööw (2005) menar är essentiellt för att utveckla sin 
instrumentteknik. När jag hade spelat övningen så som den har noterats gick jag upp en stor 
sekund och spelade samma mönster från den nya starttonen. Övning 1 ser ut som följer: 

 
Figur 1: Illustration av övning 1. 
Övning 2: Sweep-picking 
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I övning 2 används en teknik som kallas för sweep-picking. Den har vissa likheter med 
economy-picking då även denna teknik bygger på att använda så lite rörelse och energi som 
möjligt. Precis som med economy-picking går sweep-picking ut på att låta plektrumrörelsen 
fortsätta i en och samma riktning vid strängbyten. Dock slås varje sträng endast an en gång och 
oftast spelas endast en ton per sträng. Detta medför att en och samma svepande rörelse kan 
användas för att slå an flera strängar. I övningen jag har konstruerat spelas två olika sweep-
mönster som bildar arpeggion2. Det första bygger på att jag spelar en ton per sträng i ett mönster 
som bildar ett 6/9-ackord. I det andra mönstret spelas grundtonen en liten sekund upp och bildar 
ett moll-11-ackord. I detta mönster spelas fler än en ton på vissa strängar. Mönstret upprepas 
sedan ännu en liten sekund upp. Övning 2 ser ut som följer: 

 
 
Figur 2: Illustration av övning 2. 
 
Dessa två övningar spelades i minst 5 minuter vardera i varje övningspass. Övningspassen 
skulle dock vara minst 20 minuter långa och innfalla fem gånger i veckan under en 
tioveckorsperiod. 
 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Under projektets tio veckor filmades ett övningspass i veckan. Under den första veckan 
filmades mitt absolut första övningspass. Under andra veckan filmades ett övningspass mitt i 
veckan och resterande veckor i slutet av veckan. Detta gjordes för att få en så jämn bild som 
möjligt av min utveckling. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Videoobservationerna genomfördes med en iPad som ställdes upp på notställ eller möbler som 
gav tillgång till önskad höjd och vinkel. Majoriteten av dokumentationerna skedde i mitt 
övningsrum på Musikhögskolan Ingesund. I vissa fall skedde de hemma i mitt vardagsrum. 
Sammanlagt filmades tio tillfällen varav varje videoinspelning var cirka 20 minuter lång. Det 
sammanlagda insamlade materialet var alltså ca 200 minuter. Detta var en avgränsning för att 
                                                
2 Med arpeggio menas att spela ackord en ton i taget. 
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få ett rimligt transkriptionsarbete. Jag filmade alltid mig själv framifrån i en vinkel som fångar 
gitarren, min överkropp och mitt ansikte. Anledningen till att hela kroppen inte filmades var för 
att jag inte hittade en kameravinkel som möjliggjorde detta i mitt övningsrum. 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
För denna studie har tre filmer transkriberats i detalj. De filmer som valts ut är film nummer 
ett, fem och tio. Dessa valdes för att få en inblick i lärandeprocessens början, mitt och slut. 
Resterande sju filmer har endast observerats ytligt i syfte att skapa ett sammanhang för de 
transkriberade filmerna. Vissa kortare delar av dessa filmer har transkriberats i syfte att 
komplettera film ett, fem och tio. I transkriptionsarbetet använde jag mig av en tabell med fyra 
kolumner där den första kolumnen angav hur långt in i övningspasset något inträffar och de 
övriga tre delade in observerade händelser i tre olika kategorier: kroppsliga resurser, materiella 
resurser samt övriga iakttagelser. Transkriptionstabellen såg ut på följande sätt: 
 
Tid Kroppsliga resurser Materiella resurser Övriga iakttagelser 
05.30  Ökar bpm-värde Spelar övning 1 
05.34   Spelar fel 
05.35 Stampar takten och blundar   
05.37   Spelar övning 1 korrekt 

sex gånger 
 
Figur 3: Illustration av transkriptionstabell, utdrag ur transkription av film 5. 
 
I transkriptionen belyses olika resurser och teckensystem som användes i designen av 
övningspassen. Även olika faktorer som kunde kopplas till den instrumenttekniska 
utvecklingen belystes. Exempel på sådana faktorer är effektiv energianvändning, hur ofta jag 
spelade rätt respektive fel samt vilka tempon jag spelade i. Med hjälp av transkriptionstabellerna 
letade jag efter mönster och strukturer som var intressanta för mitt syfte och mina 
frågeställningar. Till exempel noterade jag hur olika resurser användes. Jag lyfte också fram 
aspekter som kunde kopplas till den instrumentaltekniska utvecklingen så som felspel och 
övningstempon. Det som noterats analyserades sedan, exempelvis genom att leta efter 
förändringar över tid. Med hjälp av det som framkommit kunde jag sedan observera 
videoinspelningarna ännu en gång och då observera detaljer på ett mer djuplodat sätt. 
 
När jag letade efter dessa strukturer försökte jag efter bästa förmåga ha ett kritiskt 
förhållningssätt genom att endast analysera sådant som objektivt kunde ses genom observation 
av videofilmerna. Jag har också försökt hitta undantag från dessa strukturer för att säkerställa 
att de var återkommande. 

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet 
Då denna studie bygger på självobservation har jag själv haft både rollen som observatör och 
studieobjekt vilket inneburit att etisk hänsyn inte behövt tas till någon annan än mig själv. Kvale 
och Brinkmann (2009) menar att ett av de etiska krav som ställs på forskare är att kunskap som 
publiceras ska ha en hög vetenskaplig kvalitet. Resultaten ska alltså vara så korrekta och 
representativa som möjligt för området i vilket forskningen bedrivs. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att giltighet handlar om sanningshalten och riktigheten i en utsaga. I föreliggande 
studie innebär detta att studien ska spegla det observerade materialet på ett objektivt och 
sanningsenligt vis. 
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att reliabilitet hänförs till tillförlitlighet. Johansson och 
Svedner (2010) beskriver reliabilitet som noggrannhet vid mätning. Ett tillförlitligt 
forskningsresultat ska enligt Kvale och Brinckmann (2009) kunna reproduceras av andra 
forskare vid andra tidpunkter och få samma resultat. Det kan därför antas att hög tillförlitlighet 
bidrar till en hög vetenskaplig kvalitet. Att denna studie är just en självobservation har inneburit 
att jag varit både forskare och studieobjekt vilket kan medföra vissa svårigheter i att vara helt 
neutral. I en självobservation kan det tänkas att det blir extra viktigt att tänka på tillfölitligheten 
för att uppnå en god vetenskapliga kvalitén. Enligt Johansson och Svedner (2010) är det av stor 
vikt att observationer görs med detaljrikedom samt att de är så fria som möjligt från värderingar. 
Jag har därför gjort mitt yttersta för att vara så objektiv som möjligt.  
 
Det har inte varit möjligt att få med precis allt som skett i observationen. Enligt Bjørndal (2005) 
är det dock inget problem då han menar att innebörden av en god pedagogisk observation inte 
är att få med allt utan att belysa faktorer som en intressanta för studien. Vid bearbetningen av 
det videodokumenterade materialet har jag lyft fram de aspekter som varit relevanta för att 
besvara studiens frågeställningar och samtidigt varit noga med att i så stor utsträckning som 
möjligt inte låta mina personliga värderingar påverka urvalet. 
 
Att ett av de tre pass som transkriberas mer utförligt är det första kan ses som problematiskt då 
situationen var ny. Detta kan tänkas ha påverkat första övningspasset  på ett sätt som särskiljer 
det från senare övningspass, genom att mindre fokus kunde läggas på den tekniska utvecklingen 
då övningen var ny för mig. Att det var första gången jag filmade mig själv kan också ha 
inverkat på övningspasset. På grund av denna särskiljning kan det tänkas att det första 
övningspasset inte är representativt för den instrumenttekniska utvecklingsprocessen. Dock 
hade jag förberett mig innan genom att ha lärt mig övningen så att jag kunde lägga fokus på den 
instrumenttekniska utvecklingen redan från första övningspasset. Jag kände mig dessutom 
bekväm med att filma min övning. Därför bör videoinspelningen inte ha påverkat det första 
övningspasset särskilt mycket mer än vad det påverkade de övriga. Genom att transkribera både 
det första och sista övningspasset utförligt skapades dessutom förutsättningar för att analysera 
lärandeprocessen från dess början till dess slut. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som utförts angående min lärandeprocess 
under studien. De övergripande teman som presenteras är följande: Design av övning samt 
Instrumentteknisk utveckling. Sist presenteras en sammanfattning samt några slutsatser av 
resultatet som helhet. 

4.1 Design av övning 
I följande avsnitt beskrivs hur jag designar min lärandeprocess och hur denna design förändras 
under studiens gång. Avsnittet fokuserar i huvudsak på användandet av resurser. 

4.1.1 Materiella resurser 
I detta avsnitt presenteras de materiella resurser som används i övningspassens design. Dessa 
är metronom, övriga appar och papper där övningarna noterats. 
 
Den materiella resurs som användes mest frekvent under studien var metronomen. Under de tre 
övningspass som transkriberats noggrant var den endast avstängd ett par gånger och endast 
under korta perioder eller när någon annan utomkroppslig resurs höll tempot. Metronomen 
användes som ett mätinstrument mot vilket jag kunde mäta hur rytmiskt korrekt jag spelade. 
Den tog också över ansvaret för att hålla tempo vilket innebar att jag kunde lägga större fokus 
på mitt instrumentaltekniska utvecklingsarbete. Jag ser ett tydligt mönster i att jag ändrar 
metronomens bpm3-värde oftare i de tidiga övningspassen än i de senare. I en analys av 
metronomanvändandet i tre olika övningspass ser det ut på följande sätt: 
 
 Antalet gånger 

bpm-värdet höjs 
Antalet gånger 

bpm-värde sänks 
Antalet gånger jag övar 

utan metronom 
Övningspass 1 9 8 2 
Övningspass 25 6 2 0 
Övningspass 50 4 2 0 

 
Figur 4: Tabell över bpm-justering av metronom. 
 
Generellt börjar jag övningspassen med att spela i ett lågt tempo för att senare öka tempot 
succesivt under övningspasset. När jag stöter på en svårighet sänker jag tempot och övar på den 
delen isolerat för att sedan öka bpm-värdet till det ursprungliga tempot igen. Under det första 
övningspasset höjs och sänks bpm-värdet dock om vartannat utan någon tydlig struktur. En 
intressant företeelse som jag uppmärksammat från mitten av studieperioden är att jag efter att 
konsekvent ha ökat både övningspassens start och sluttempo plötsligt övar i avsevärt lägre 
tempon. Därefter fortsatte jag att konsekvent öka tempot under de följande övningspassen. 
 
I slutet av några av övningspassen använde jag bakgrunder från appen iReal Pro. Dessa 
bakgrunder innehåller puls, harmonik och rytmik och kan ses som ett substitut för ett 
kompband. Appen tillåter också tempoändringar och kunde därför ersätta metronomen. 
Bakgrunderna använde jag för att improvisera över och på så vis applicera det jag övat på i ett 
sammanhang som ligger närmare min musikaliska verklighet. Både metronomen och iReal Pro 
är appar som styrdes med hjälp av min mobiltelefon. På den finns också en timer som jag ställde 
in så att den skulle ringa vid övningspassets slut. Jag behövde därför inte själv hålla reda på 
tiden eller avbryta övandet för att kolla på klockan.  

                                                
3Bpm är en förkortning för ”beats per minute”, på svenska ”slag per minut”. 
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För att komma ihåg att öva varje dag använde jag en applikation som heter Habbitica. Denna 
app gav möjlighet att ställa in när och vad jag skulle öva samt påminde mig om att öva. Appen 
bygger på ett belöningssystem vilket ger mig poäng när jag genomfört de bestämda övningarna. 
Om övningarna någon dag inte skulle ha genomförts som planerat skulle jag istället ha förlorat 
poäng. Detta kan tänkas ha haft en motiverande effekt. 
 
Det enda jag från början hade bestämt angående övningspassens tidfördelning var att de båda 
fasta övningarna skulle övas minst fem minuter vardera varje övningspass. Jag hade dock ett 
outtalat mål som innebar att jag skulle lägga ungefär lika mycket tid på dessa övningar. Det 
visade sig dock att det under vissa perioder kunde skilja så mycket som fem minuter mellan hur 
mycket tid jag lade på de båda övningarna. Detta kan ses i figuren nedan: 
 
 Övning 1 Övning 2 Kombination av 

övning 1 och 2 
Övningspass 1 07:10 08:05 00:00 
Övningspass 25 12.:26 07:23 00:00 
Övningspass 50 00:18 01:17 14:17 

 
Figur 5: Tabell över tidfördelning mellan fasta övningar. 
 
Till detta bör också tilläggas att Övning 2 som jag under övningspass 25 lägger minst tid på är 
den övning jag också spelar flest fel i. I ett försök att hålla reda på tidsfördelning under 
övningspassen användes timern. Denna var dock endast inställd på att ringa efter 20 minuter, 
alltså i slutet av övningspasset. Detta medförde att jag själv behövde hålla koll på hur länge jag 
spelat varje övning. Under senare delen av studien kombinerade jag övningarna på ett sätt som 
gjorde det möjligt att öva dem båda som en övning. På så vis blev timern mindre viktig som 
resurs för att uppnå en jämn tidsfördelning. Detta bidrog till en jämnare tidfördelning mellan 
övningarna och kan ses i Figur 5 under övningspass 50. Den kombinerade övningen ser ut på 
följande sätt: 

 
 
Figur 6: Illustration av kombinerad övning. 
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En annan materiell resurs som använts var det papper på vilket jag noterat övningarna. Detta 
användes dock endast i mycket liten utsträckning då jag snabbt lärde mig övningarna utantill. 
Trots det mycket begränsade användandet av denna resurs var den högst relevant då den agerade 
representation för vad ett korrekt genomförande av övningarna innebar. I och med att den 
kombinerade övningen skapades noterades den även. Denna resurs blev också mycket viktigt, 
dels då den till en början hjälpte mig att komma ihåg övningarna men även då även denna 
agerade som representation för vad ett lyckat utförande innebar. 

4.1.2 Kroppsliga resurser 
I stort sett varje gång innan jag började spela en övning förberedde jag mig genom att stampa 
med foten i samma puls som metronomen. Att jag endast filmade överkroppen resulterade i att 
detta inte syns, dock hörs det tydligt. Genom att stampa takten hörs inte bara pulsen utan den 
känns också. Tempot befästs alltså i två sinnen istället för endast ett. Denna transduktion  av 
puls skedde dock inte endast från metronom till fot utan även till huvudet som ofta gungar med 
i metronomens puls. Några gånger när jag verkade ha extra svårt att hitta pulsen underdelade 
jag även sextondelar med rösten samtidigt som jag stampade takten. Ett sådant tillfälle 
illustreras nedan: 
 
Tid Kroppsliga resurser Materiella resurser Övriga iakttagelser 
04:39   Spelar fel tonalt 
05:22 -Stampar takten 

-Underdelar 
sextondelar med rösten 
-Stretchar fingrar 

Sänker BPM-värdet på 
metronomen 

 

05:32   Spelar halva övningen 1 i 
sextondelar 

05:38   Slutar spela 
05:39 -Rynkar pannan.  

-Stampar takten 
-Underdelar 
sextondelar med rösten 

  

05:45   Fortsätter spela övning 1 
 
Figur 7: Utdrag ur transkription av film 1. 
 
Det hände också att jag befäste pulsen genom att spela fjärdedelar på övningens grundton 
några gånger innan jag började spela övningen. 
 
I analysen av videofilmerna framkommer även användandet av en annan kroppslig resurs, 
nämligen blicken. Det tenderar att finnas ett samband mellan svårigheter och blickens riktning. 
När jag exempelvis verkar ha svårigheter i vänsterhanden riktas blicken mot den. Detta gäller 
även högerhanden. Detta är exempel på svårigheter som är lätta att observera visuellt men när 
svårigheter istället ligger i något som är svårare att se verkar det som att jag snarare uppfattar 
synintryck distraherande. Exempel på detta kan ses när jag spelar med oönskad timing och riktar 
blicken mot taket och blundar, tillsynes för att kunna koncentrera mig bättre. Detta kan ses i 
figuren nedan. 
 
04.29   Spelar med tålig timing - 

Börjar om 
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04.32 Blundar och riktar den 
slutna blicken mot taket 

 Spelar kombinerad övning 
flera gånger korrekt. 
 

05.28 -Gnuggar vänsterhand 
och handled 
-Sträcker på högerarm 

  

05.47   Spelar övning 1 tre gånger 
rytmiskt och tonalt korrekt 
utan paus. 

 
Figur 8: Utdrag ur transkription av film 10. 
 
Enligt de transkriberade filmerna förefaller det vara vanligt att jag vid tempobyten blundar 
koncentrerat för att känna in det nya tempot. Kanske är det så att jag genom att stänga av visuella 
intryck kan lägga ett större fokus på exempelvis auditiva intryck. I figur 8  framkommer det 
även att jag gnuggar min vänsterhand och handled samt sträcker på mig. Detta är något jag 
verkar göra regelbundet för att skapa avspänning och för att undvika skador. 
 
När jag under övningspassen spelade fel hanterade jag det på olika sätt. Dessa olika 
tillvägagångssätt har delats in i tre kategorier. Ett av dessa innebär att jag helt enkelt fortsätter 
att spela utan att varken avbryta eller börja om. Den andra kategorin innefattar de gånger jag 
avbryter och spelar om övningen från någonstans innan felet inträffat. I den tredje kategorin har 
jag samlat de tillfällen då jag avbryter och på ett påtagligt sätt använder mig av någon typ av 
resurs för att förbättra chanserna att lyckas nästa gång. Ett exempel på resurser jag använde mig 
av var att jag ändrade tempot på metronomen. Jag använde mig dock inte endast av materiella 
resurser utan även av kroppsliga. Exempel på sådana var foten som användes för att stampa 
takten och på så vis befästa pulsen. Ett annat exempel var att jag sträckte på mig för att skapa 
avspänning i kroppen. Även efter felspelen i den andra kategorin sträckte jag ofta på mig för 
att skapa avspänning i den korta pausen mellan det att felspelet inträffat och att jag började 
spela igen. Anledningen till att dessa inte hamnar under kategori tre är för att detta inte förändrar 
förutsättningarna på ett påtagligt sätt. För att kunna genomföra denna analys måste det först 
definieras vad som räknas som att spela fel. I denna analys definieras ett fel som att antingen 
missa en ton, spela fel ton eller spela så rytmiskt inkorrekt att det låter mer som ett annat 
notvärde än det notvärde som avses spelas. Figuren nedan visar hur vanligt förekommande varje 
kategori är i procent under övningspass 1, 25 och 50: 
 

 Fortsätter utan att 
pausa 

Avbryter och 
börjar om 

Avbryter och 
förändrar 

förutsättningar 
Övningspass 1 67% 33% 0% 
Övningspass 25 41% 41% 18% 
Övningspass 50 19% 69% 12% 

 
Figur 9: Tabell över hur felspel hanteras. 
 
Ur detta kan utläsas att det under tidens gång blir mindre vanligt att jag fortsätter spela utan att 
avbryta eller börja om och mer vanligt att jag avbryter och börjar om. Att jag avbryter för att 
med hjälp av resurser förändra förutsättningarna på något sätt är under första övningspasset 
obefintligt. I tabellen ovan framkommer det dock att jag gör detta i båda de senare analyserade 
övningspassen. Användandet av resurser för att förändra förutsättningar som följd av felspel 
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blir alltså vanligare under den senare delen av projektperioden, framförallt kroppsliga resurser 
då dessa förekommer i både kategori ett och två.  Emellertid syns inga tydliga tendenser som 
skulle peka mot att det antingen blir mer eller mindre vanligt på det sätt som kan urskiljas i de 
andra kategorierna. 

4.2 Instrumentalteknisk utveckling 
I följande avsnitt presenteras de båda övningarna vilka utfördes under hela övningsperioden. 
För att belysa utvecklingen beskrivs det första och det sista övningspasset. 

4.2.1 Analys av övning 1 under första övningspasset 
Övningen fokuserar på plektrumtekniken economy-picking. I den analys som gjorts av det första 
övningspasset framkommer det att jag spelar många fel. Även när jag inte spelar uppenbara fel 
är timingen okontrollerad. Detta kan tänkas bero på att jag ännu inte övat upp den finmotorik 
som krävs för att genomföra övningen på ett önskvärt sätt. 
 
Som snabbast spelar jag övningen i 70 bpm. I detta tempo spelar jag dock ännu fler fel än i 
lägre tempon. Under hela tiden jag spelar i 70 bpm rynkar jag pannan vilket kan indikera att jag 
är missnöjd med mitt utförande eller att jag tycker att det är svårt. Det går också att urskilja att 
jag spänner min käke och mina axlar när jag spelar. Detta kan bero på att jag spelar i ett tempo 
som jag ännu inte är bekväm i. Att jag spänner mig kan också tänkas medföra negativa 
konsekvenser på genomförandets kvalitet. 
 
Något annat som framkommer i transkriptionen är att vänsterhandens lillfinger ofta rör sig flera 
centimeter från greppbrädan, vilket kan ses som onödig energianvändning. Detta oönskade 
rörelsemönster verkar vara oberoende av vilket tempo jag spelar övningarna i. 

4.2.2 Analys av övning 1 under sista övningspasset i förhållande 
till det första 
En tydlig skillnad mellan första och sista övningspasset är att jag under det sista passet spelar 
betydligt färre fel. Jag har också en mer kontrollerad timing vilket kan tänkas indikera en 
utvecklad finmotorik. 
 
I början av övningen spelar jag i relativt låga tempon men det högsta tempot jag övar i är 
betydligt högre än det var under det första övningspasset. Det syns emellertid fortfarande att 
jag spänner käke och axlar vid höga tempon. Under detta övningspass krävs dock ett högre 
tempo innan jag tenderar att spänna mig. Detta pekar mot att jag även i detta övningspass övar 
i tempon jag inte är helt bekväm i. Hur detta kan te sig illustreras nedan: 
 
09.58 Spänner käke och axlar Ökar BPM-värde Spelar kombinerad övning 

flera gånger Tonalt korrekt 
men med slarvig timing 

10.55 Sträcker på armarna   
11.05 Rör huvudet i takt till 

pulsen 
  

11.10 Spänner axlar  Spelar kombinerad övning 
tonalt korrekt men vissa 
delar rytmiskt inkorrekt 
flera gånger. 

12.00 Skakar på armarna   
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Figur 10: Utdrag ut transkription av film 10. 
 
I figur 10 framgår även att jag efter att ha spänt mig sträcker på respektive skakar armarna. 
Detta kan tänkas vara ett försök till att slappna av. 
 
Mitt vänstra lillfinger rör sig inte längre lika långt ifrån greppbrädan som vid första 
övningspasset. Dock gör jag fortfarande större rörelser med lillfingret än övriga fingrar och 
framförallt är rörelserna större än vad de behöver vara för att utföra övningen. 

4.2.3 Analys av övning 2 under första övningspasset 
Övning 2 fokuserar på plektrumtekniken sweep-picking. Under det första övningspasset kan det 
observeras att jag har flera svårigheter med övningen. Till en början hade jag svårt att hitta ett 
tempo som passade bra för mig att öva i. Förutom att jag då ofta ändrade metronomens bpm-
värde för att justera övningens tempo alternerade jag också de notvärden jag spelade övningen 
i. Genom att göra detta undvek jag de avbrott från övningen som det hade inneburit att ställa in 
metronomen på ett nytt tempo. Att ha möjligheten att så enkelt ändra tempo medförde dock att 
jag övade mycket kort tid i varje tempo. Som kortast har jag observerat att jag spelade med en 
typ av notvärden i endast sex sekunder innan jag bytte. Detta illustreras i utdraget från 
transkription nedan: 
 
07.20  Sänker metronomens 

BPM-värde 
 

07.30   Spelar första delen av 
övning 2 i sextondelar 

08.00   Övergår till trioler 
08.10   Övergår till åttondelar 
08.21   Övergår till trioler 
08.27   Övergår till sextondelar 
09.26   Spelar andra delen av 

övning 2 i sextondelar 
09.37-
09.46 

Blicken fokuseras 
tydligt på högerhanden 

 (Första gången i övning 
2) 

10.15  Höjer BPM-värdet Spelar första delen av 
övning 2 

 
Figur 11: Utdrag ur transkription av film 1. 
 
Trots att jag låter metronomen ha samma bpm-värde i nästan tre minuter byter jag alltså tempot 
fyra gånger under denna tidsperiod genom att skifta de notvärden i vilka jag spelar övningen. 
 
I denna övning märks det än tydligare än i övning 1 att timingen är okontrollerad. Detta kan 
tänkas bero på att tekniken bygger på att utövare ska slå an strängarna med en enda mjuk och 
jämn rörelse som jag ännu inte behärskar. Precis som när jag spelade övning 1 under första 
övningspasset kan det noteras att jag även under övning 2 spänner käke och axlar. Det syns 
också tydligt hur hela högerhanden och dess handleden är spänd vilket motverkar den mjuka 
rörelse som krävs för att utföra övningen. Det enda som verkar röra på sig är armbågen medan 
fingrar, hand, handled och axel är spända och orörliga. Jag spelar också många fel. Det 
vanligaste felet är att jag missar att slå an en eller flera toner. 
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När jag spelar övningen i sextondelar vilket är det notvärde som jag från början avsåg spela 
övningen i är det högsta tempot jag spelar i 60 bpm. Jämfört med övning 1 ser jag dock mindre 
tendenser till att den kvalitet i vilken övningen utförs är beroende av tempot. Det kan tänkas att 
detta beror på att kvaliteten på genomförandet överlag är såpass låg. 

4.2.4 Analys av övning 2 under sista övningspasset i förhållande 
till det första 
När jag spelade övning 2 under det sista övningspasset spelade jag den konsekvent så som jag 
från början avsåg att spela den, i sextondelar. Jag spelar också övningen med ett bättre flöde 
och mer korrekt timing än under första övningspasset. Trots att det vanligaste felet fortfarande 
är att jag missar att slå an en ton är det under detta övningspass betydligt mindre vanligt 
förekommande. 
 
Handleden ser mer avslappnad ut vilket kan ses genom att den under den svepande rörelsen 
som är karakteristisk för just denna teknik är rörlig och följsam istället för statisk och spänd 
som under det första övningspasset. Nu verkar rörelsen komma från både arm, handled, hand 
och fingrar. Då jag under det sista övningspasset framförallt spelar den övning som kombinerar 
de båda övningarna är det högsta tempot jag spelar övning 2 i det samma som det högsta tempot 
jag spelade övning 1 i. Detta tempo är betydligt högre än det första övningspassets högsta 
tempo. 
 

4.3 Sammanfattning och slutsatser av resultatet som 
helhet 
I designandet av mina övningspass framkommer det att jag lämnar övar ansvaret för vissa 
övningsrelaterade faktorer på olika materiella resurser så som metronom, noter och timer för 
att själv kunna lägga större fokus på annat. Med hjälp av metronomen har jag på ett kontrollerat 
sätt kunnat styra övningarnas svårighetsgrad genom att justera tempot. I början av studien 
tenderar jag att hoppa fram och tillbaka mellan olika tempon tillsynes planlöst. Senare i studien 
tenderar jag istället att börja i ett långsamt tempo för att sedan gradvis öka tempot under 
övningspasset. Metronomen används även som ett mätinstrument. Genom att jämföra rytmiken 
i mitt spel mot metronomens puls skapas förutsättningar för att få en objektiv bild av den egna 
spelkvaliteten. 
 
Förutom de materiella resurserna brukades även kroppsliga resurser för att underlätta övandet. 
Till dessa hör blickar som bidrar till att rikta fokus mot olika områden som påverkar utförandet 
av övningarna. Men även att blunda har varit en viktig resurs som hjälpt mig att koncentrera 
mig. Jag använde också olika delar av kroppen så som fötter, huvud och rösten för att 
förkroppsliga pulsen samt underdela denna. 
 
I analysen av min hantering av att spela fel framgick det att mina strategier kring detta 
förändrades under övningsperiodens gång. Under tidiga övningspass var min vanligaste strategi 
vid felspel att fortsätta spela och ignorera att jag spelat fel. Mot slutet av övningsperioden valde 
jag istället oftast att stanna upp och spela om övningen från någonstans innan felet inträffat för 
att sedan fortsätta övningen. 
 
Gemensamt för min utveckling av utförandet av de båda övningarna var att jag under det sista 
övningspasset kunde spela nämnda övningar i ett högre tempo än under det första 
övningspasset. Även det rytmiska flödet överensstämde bättre med noterna, vilken var 
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representationen jag utgick från, under de senare passen än under de tidiga. En möjlig faktor 
som bidrar till att det rytmiska flödet utvecklas på detta sätt kan vara att jag verkar spela 
övningarna mer avslappnat i studiens senare skede. 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras det resultat och de slutsatser som presenterats i studien i förhållande 
till arbetets teoretiska perspektiv samt tidigare forskning och övrig litteratur. Ytterligare 
presenteras även arbetets betydelse samt idéer kring vidare fortsatt forskning inom detta 
område. 

5.1 Resultatdiskussion 
I	 detta	 avsnitt	 diskuteras	 studiens	 resultat.	 De	 teman	 som	behandlas	 är	design	 genom	
resurser,	strategier	för	att	skapa	förutsättningar	för	lärande	och	tecken	på	lärande.	

5.1.1 Design genom resurser 
I resultatet framkommer det att jag i samband med mitt övande använder flera olika typer av 
materiella och kroppsliga resurser. Dessa har ofta använts i samverkan med varandra. Till 
exempel använde jag mig ofta av en metronom som hjälpte mig att hålla en stadig puls under 
övningen. Samtidigt kunde jag även, i takt till metronomen, stampa med en fot och röra huvudet 
samtidigt som jag spelade en övning som fanns noterad på ett papper framför mig. Detta är ett 
exempel på det Kempe och West (2010) kallar för en multimodal samverkan. Rostvall och 
Selander (2010) menar att olika resurser antingen kan stödja eller bestrida varandra. I resultatet 
finns exempel på när jag blundar samtidigt som jag spelar. En möjlig anledning till att jag 
blundade kan vara att jag ville minska antalet intryck och därmed också minska antalet resurser 
som påverkade min övning. Detta kan i så fall tyda på att jag upplevde att resurserna bestred 
varandra. Det är tänkbart att jag genom att blunda utestängde de resurser som inte var relevanta 
för det fokus som jag hade för stunden. Exempel på en resurs jag kan ha velat utestänga är 
noterna, då jag snabbt lärde mig övningen utantill. Det är också möjligt att jag velat utestänga 
något som inte varit en del av den planerade designen, så som en affisch på väggen som kan ha 
stulit fokus från övningen. Då affischen i detta exempel inte är en del av övningens planerade 
design kan den ses som en resurs som bestrider övriga resurser genom att stjäla fokus. 
 
Kempe och West (2010) menar att de resurser som finns tillgängliga för den lärande är 
avgörande för transduktionsprocessen. Detta innebär att de resurser som jag hade tillgång till 
och använde mig av påverkade vad jag lärde mig. Att jag till exempel använde metronom under 
den absoluta majoriteten av övningstiden resulterade i att jag nästan ständigt fick en direkt-
feedback på den rytmiska kvaliteten i mina representationer. Detta medförde i sin tur att ett stort 
fokus lades på den rytmiska utvecklingen. Det kan antas att detta fokus hade varit mindre 
framträdande om jag inte haft tillgång till metronomen. Även tillgången till appen iReal Pro var 
betydande för övningspassens design. Appen gav möjlighet att spela till bakgrunder som kunde 
justeras efter mina behov vilket skapade förutsättningar för att tillämpa det tekniska övandet på 
en musikalisk verklighet genom improvisation. Aplicerandet på en musikalisk verklighet menar 
Zelmerlööw (2005) är en essentiell del av det instrumenttekniska övandet. Om jag inte hade 
haft tillgång till denna resurs är det möjligt att jag inte hade haft något moment i övningen som 
involverade improvisation eller annan typ av musicerande. 

5.1.2 Strategier för att skapa förutsättningar för lärande 
Att jag hade olika tillvägagångssätt för att hantera mina felspelningar, åskådliggjordes i 
resultatet. Det visade sig även att det tillvägagångssätt som var mest frekvent förändrades med 
tiden. Mot slutet av övningsperioden var den vanligaste strategin att stanna upp, gå tillbaka en 
bit i övningen och börja om därifrån. Detta kan kopplas till Robert Schenks (2006) teori om 
stigar i snön. Denna teori grundar sig i att vi tenderar att göra om något vi gjort tidigare vare 
sig det är ett önskat eller oönskat beteende. Genom att jag när jag spelar fel direkt avbryter och 



28	
 

spelar om partiet, fast denna gång förhoppningsvis korrekt, förstärker jag en önskad snöstig 
istället för den oönskade som jag först gick när jag spelade fel. Under periodens första 
övningspass var min vanligaste strategi när jag spelade fel istället att fortsätta spela och ignorera 
att jag spelat fel. Detta menar Schenk förstärker ett oönskat beteende och ökar risken för att 
spela fel på samma ställe nästa gång övningen spelas. 
 
Något annat som belystes i resultatet är hur metronomen nyttjades. Det visade sig att jag med 
undantag för det första övningspasset alltid började i ett lågt tempo för att sedan gradvis öka 
tempot tills jag nådde ett tempo som låg på gränsen till vad min tekniska förmåga tillät mig 
spela i. Detta är enligt Jørgensen och Hallam (2009) signifikant för den mer erfarne musikern, 
medan den mest erfarne musikern istället ökar tempo mellan övningspassen. Kanske är detta 
nästa steg i min övning. Jørgensen (2004) menar dock att övningsstrategier inte är antingen bra 
eller dåliga utan passar olika bra för olika individer. Detta kan tänkas vara nyttigt att ha i åtanke 
både när nya övningsstrategier testas. Genom att testa och lära mig behärska många olika 
övningsstrategier kan jag kanske lättare designa min övning på ett sätt som passar just mig. 

5.1.3 Tecken på lärande 
Det första och sista övningspasset som beskrivs och jämförs i resultatet kan ses som 
representationer för mitt instrumentaltekniska kunnande. Representationer visar enligt Selander 
och Kress (2010) den kunskap som innehas vid tillfället då den skapas. De menar även att tecken 
på lärande kan ses genom att studera skillnaden mellan två representationer vid olika tillfällen, 
vilket i föreliggande studie innebär att jämförelsen mellan det första och sista övningspasset 
visar min utveckling. Lärande förklaras av Selander och Kress som en ökad förmåga att 
använda teckensystem för att skapa representationer som påvisar denna ökade förmåga. Detta 
kan kopplas till hur jag under övningsperiodens gång utvecklade mitt instrumenttekniska 
kunnande, och därmed tillägnade mig en ökad förmåga att skapa representationer som låg 
närmare det jag och andra i samma kunskapsdomän anser vara ett önskvärt utförande av 
övningarna. 
 
I resultatet framgår det att jag under framförallt de tidigare övningspassen gjorde onödigt stora 
rörelser med vänsterhandens lillfinger. Jag använde alltså mer energi än vad som krävdes för 
att spela övningen. Gambale (1994), Goodrick (1987) och Zelmerlööw (2005) är överens om 
att effektiv användning av energi och rörelse, alltså förmågan att använda precis den mängd 
energi som krävs för att utföra en uppgift, är av stor vikt för god gitarrteknik. Under senare 
delen av övningsperioden blev min lillfingerrörelse mindre vilket enligt Gambale (1994), 
Goodrick (1987) och Zelmerlööw (2005) tyder på en mer önskvärd instrumentteknik. Att 
använda rätt mängd energi för att åstadkomma ett önskvärt resultat kan tänkas vara generellt 
för de flesta instrumenten. Kanske kan detta också appliceras på andra skolämnen och 
färdigheter där kroppen används så som idrott eller att hacka lök. 
 
I resultatet framkommer det att en betydande del av mitt fokus, när det kommer till min 
instrumenttekniska utveckling, legat på just att spela i högre tempon. Goodrick (1987) menar 
dock att god instrumentteknik handlar om mycket mer än att kunna spela snabbt.  Genom att 
lära mig att spela övningarna i högre tempon kan det dock antas att jag även utvecklar andra 
aspekter av instrumentteknik så som timing och generell kontroll över instrumentet. Då jag 
oftast började övningspassen i låga tempon övade jag även på att spela långsamt även om detta 
kanske inte var ett medvetet mål. Att kunna spela kontrollerat även i låga tempon är något som 
Goodrick menar är lika viktigt för en god instrumentalteknik som att kunna spela snabbt. Något 
som kan tänkas tyda på att jag under projektperioden såg teknik som mer än att kunna spela 
något i ett snabbt tempo är att jag mitt i perioden plötsligt börjar spela i lägre tempon. Min 
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avsikt med detta var att genom att öva i lägre tempon få en ökad kontroll i såväl låga som höga 
tempon. 
 
Under större delen av övningspassen har teknik övats isolerat från musicerandet med den 
instrumenttekniska utvecklingen i fokus. Både Goodrick (1987) och Zelmerlööw (2005) 
antyder att en god instrumentalteknik i sig inte är ett självändamål utan endast ett medel med 
vilket större musikalisk frihet kan uppnås. Med detta i åtanke kan vikten av de mätningar som 
gjorts i resultatet ifrågasättas. Om meningen med att öva teknik är att bli fri i det egna 
musicerandet är det kanske inte genomförandet av teknikövningarna som bör analyseras. 
Måhända borde analysens fokus istället riktats mot hur teknikövandet påverkat övrigt 
musicerande. Även om detta är ett intressant perspektiv betyder det inte att den analys som 
gjorts av teknikövningarnas kvalitativa utveckling är ointressant. Istället kan de båda ses som 
olika delar av en väg som leder till samma mål då det kan argumenteras för att ingen övning 
kan vara helt isolerad från musicerandet. Det är dock tänkbart att övningar kan påverka 
musicerandet i olika grad beroende på dess design. Kanske är det så att övningar vilka aktivt 
har applicerats på musicerande, som en del av övningsprocessen, påverkar musicerandet i en 
högre grad. Det kan emellertid tänkas att övervinnandet av generella tekniska hinder kan 
underlättas genom att isolerat öva på just det tekniska hindret. Genom att spela övningar som 
är designade för att lösa den specifika problematiken elimineras element som är oviktiga för 
den tekniska aspekten av musicerandet och mer fokus kan riktas mot problemområdet. Detta 
skulle i så fall peka mot att utvecklingen av föreliggande studies teknikövningar är viktiga. 
Därmed kan det också tänkas vara relevant att analysera dess utveckling. Kempe och West 
(2010) menar att transformationsprocessen påverkas av vilka resurser den lärande använder. På 
samma sätt kan det tänkas att lärandeprocessens design påverkar hur den lärandes 
representation kommer te sig. 

5.2 Arbetets betydelse 
Jag	har	under	denna	studie	lärt	mig	mycket	om	hur	jag	designar	min	egen	lärandeprocess.	
Denna	 nya	 kunskap	 kommer	 vara	 användbar	 för	 mig	 både	 i	 min	 egen	 musikaliska	
utveckling	och	min	utveckling	som	pedagog.	Jag	tror	även	att	dessa	insikter	kan	komma	
mig	 till	 nytta	 i	 andra	 typer	 av	 sammanhang	 då	 en	 del	 av	 dem	 är	 applicerbara	 på	 alla	
områden	 som	 rör	 utveckling	 och	 lärande.	 Jag	 hoppas	 också	 att	 studien	 kan	 vara	 av	
intresse	för	andra	som	är	intresserade	av	olika	typer	av	lärandeprocesser	generellt	eller	
specifikt	gitarrteknik	och	hur	denne	kan	utvecklas.	Genom	denna	studie	har	jag	utvecklats	
tekniskt	 på	 mitt	 instrument	 vilket	 kan	 tänkas	 gör	 mig	 till	 en	 mer	 trovärdig	 pedagog.	
Genom	 studien	 har	 jag	 också	 upptäckt	 hur	 nyttigt	 självobservation	 kan	 vara.	 Den	 har	
hjälpt	mig	att	få	nya	perspektiv	på	både	mitt	musicerande	och	mitt	designande	av	övning.	
Jag	 tror	 även	 att	 självobservation	 är	 ett	 användbart	 verktyg	 för	 att	 utveckla	 mina	
pedagogiska	 färdigheter	 i	 min	 framtida	 lärarroll.	 De	 fördelar	 jag	 upptäckt	 med	
självobservation	gäller	självklart	inte	endast	mig	utan	även	andra	som	är	intresserade	av	
att	utvecklas	inom	olika	områden.	
	
I	de	förberedande	efterforskningar	som	gjordes	i	och	med	denna	studie	framkom	det	att	
det	finns	relativt	lite	forskning	kring	elgitarrteknik.	Det	fanns	dock	fler	studier	som	rörde	
klassisk	gitarrteknik.	Den	klassiska	gitarrtekniken	 skiljer	 sig	emellertid	väsentligt	 från	
elgitarrtekniken	inom	vissa	områden.	Kanske	framför	allt	då	användandet	av	plektrum,	
vilket	är	denna	studies	fokus,	inte	är	brukligt	inom	klassisk	gitarrteknik.	Förhoppningsvis	
kan	föreliggande	studie	sälla	sig	till	den	relativt	lilla	skara	studier	om	elgitarrteknik	och	
på	så	vis	bli	en	del	av	de	texter	som	inspirerar	andra	till	att	utforska	området.	
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5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Det skulle vara intressant att ta vidare denna studie och undersöka hur instrumentalteknik-
övande kan påverka improvisation. Ytterligare ett utvecklingsområde skulle kunna innefatta 
undersökningar på större antal elgitarrister som verkar inom olika genreområden. Ett möjligt 
tillvägagångssätt skulle vara att låta dessa elgitarrister filma sig själva när de improviserar till 
en musikbakgrund. Därefter skulle de regelbundet spela givna teknikövningar en bestämd tid 
varje vecka under ett begränsat antal veckor. Vid slutet av denna period skulle de återigen 
improvisera över samma bakgrund som de gjort den första gången. Därefter skulle de båda 
filmerna kunna jämföras för att se hur teknikövandet har påverkat deras musicerande. Denna 
tänkta studie skulle kunna ge en insikt i hur olika individers musicerande inom improvisation 
påverkas av att öva instrumentalteknik. 
 
Ett annat område för vidare studier skulle kunna innebära att samma typ av undersökningar som 
gjorts i denna studie görs, men på flera elgitarrister i olika åldrar och med olika mycket 
erfarenhet. De skulle då kunna få arbeta med liknande övningar som användes i föreliggande 
studie med bestämda tidsramar. För att utvärdera övningen skulle de antingen kunna föra 
loggbok under undersökningsperioden, svara på en enkät i slutet av perioden eller både föra 
loggbok och svara på en enkät. Denna undersökning skulle ge ett resultat som visar hur olika 
gitarrister tar sig an teknikövningar samt hur lärandeprocessen kan skilja sig mellan gitarrister 
med olika mycket erfarenhet.  
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