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Författare:	  Rasmus	  Andersson	  
Termin	  och	  år:	  VT,	  2015	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet	  
Handledare:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  följa	  och	  studera	  min	  egen	  läroprocess	  vid	  
instrumentaltekniskt	  övande.	  Övningen	  skedde	  på	  en	  period	  av	  tolv	  veckor,	  fem	  gånger	  i	  
veckan	  á	  minst	  tjugo	  minuter	  per	  tillfälle.	  För	  att	  dokumentera	  detta	  har	  jag	  videofilmat	  
fyra	  av	  dessa	  övningspass.	  Jag	  har	  även	  fört	  loggbok	  för	  att	  kunna	  hantera	  mina	  inre	  
reflektioner	  och	  upplevelser	  under	  övningen.	  För	  att	  inte	  störa	  min	  egen	  lärandeprocess	  
har	  jag	  medvetet	  valt	  att	  inte	  följa	  någon	  särskild	  undervisnings-‐	  eller	  övningsmetod,	  
utan	  låtit	  mig	  välja	  tillvägagångssätt	  helt	  själv.	  Som	  teoretisk	  utgångspunkt	  har	  jag	  valt	  
designteoretiskt	  perspektiv.	  I	  resultatdelen	  beskrivs	  hur	  jag	  designat	  min	  egen	  övning,	  
och	  hur	  detta	  övande	  påverkat	  mitt	  gitarrspel.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  mycket	  av	  det	  jag	  valt	  
att	  fokusera	  på	  i	  min	  övning	  har	  gett	  positiva	  resultat	  samt	  att	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  
många	  olika	  typer	  av	  resurser	  för	  att	  ta	  till	  mig	  kunskap.	  I	  diskussionsdelen	  diskuteras	  
dessa	  resurser	  och	  resultat	  utifrån	  presenterad	  litteratur,	  tidigare	  forskning	  och	  det	  
designteoretiska	  perspektivet.	  	  
	  
Nyckelord:	  elgitarr,	  teknik,	  lärandeprocess,	  designteori,	  övning,	  videoobservation	  
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Abstract	  	  
 
Degree	  Project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  Grasping	  technique	  -‐	  A	  video-‐based	  self-‐observation	  of	  exercises	  on	  electric	  guitar	  	  
Author:	  Rasmus	  Andersson	   	  
Semester	  and	  year:	  Spring,	  2015	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  University	  
Supervisor:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  observe	  and	  examine	  my	  own	  learning	  process	  when	  
practicing	  guitar	  technique.	  The	  practicing	  took	  place	  in	  a	  period	  of	  twelve	  weeks,	  five	  
times	  a	  week	  with	  at	  least	  twenty	  minutes	  per	  session.	  To	  document	  this,	  I	  have	  video	  
documented	  four	  of	  these	  practice	  sessions.	  I	  have	  also	  written	  a	  logbook	  to	  keep	  track	  
of	  my	  inner	  reflections	  and	  experiences	  during	  practice.	  In	  order	  to	  not	  disturb	  my	  own	  
learning	  process,	  I	  have	  deliberately	  chosen	  not	  to	  follow	  any	  particular	  teaching	  or	  
training	  method.	  As	  a	  theoretical	  basis,	  I	  have	  chosen	  a	  design	  theoretical	  perspective.	  In	  
the	  result	  section,	  I	  describe	  how	  I	  choose	  to	  design	  my	  practice,	  and	  how	  it	  has	  affected	  
my	  playing.	  It	  turns	  out	  that	  much	  of	  what	  I	  have	  chosen	  to	  practice	  has	  produced	  
positive	  results,	  and	  that	  I	  used	  many	  different	  types	  of	  resources	  for	  learning.	  In	  the	  last	  
section	  I	  discuss	  these	  resources	  and	  results	  based	  on	  previous	  literature	  and	  research	  
as	  well	  as	  from	  a	  design	  theoretical	  perspective.	  
	  
Keywords:	  electric	  guitar,	  technique,	  learning	  process,	  design	  theory,	  practice,	  video	  
observation	  	  
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Förord	  	  
Jag	  skulle	  först	  vilja	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  min	  handledare	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström,	  
för	  hennes	  utmärkta	  handledning	  och	  stöd	  under	  denna	  arbetsprocess.	  Vidare	  vill	  jag	  
också	  tacka	  min	  gitarrlärare	  Göran	  Klinghagen,	  som	  agerat	  både	  mentor	  och	  lärare,	  samt	  
kommit	  med	  många	  tips	  och	  reflektioner	  angående	  övning,	  teknik	  och	  gitarrspel	  i	  
allmänhet.	  Utan	  er	  hade	  denna	  studie	  aldrig	  blivit	  möjlig.	  	  
Tack!	  
	  
/Rasmus	  
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1	  Inledning	  	  
I	  detta	  kapitel	  formuleras	  tankar	  och	  funderingar	  kring	  hur	  intresse	  för	  lärande	  av	  
instrumentaltekniskt	  spel	  på	  gitarr	  lett	  fram	  till	  en	  uppsats	  i	  ämnet.	  Här	  presenteras	  
även	  mitt	  syfte	  och	  mina	  frågeställningar.	  

1.1	  Inledande	  text	  
Den	  instrumentaltekniska	  aspekten	  av	  gitarrspelandet	  är	  något	  som	  är	  vida	  diskuterat	  
bland	  gitarrister.	  Frågorna	  kring	  tekniskt	  övande	  är	  många:	  ”Vilka	  övningar	  är	  
relevanta?”	  ”På	  vilka	  sätt	  skall	  övningar	  genomföras?”	  ”Vad	  är	  effektivast?”	  och	  så	  
vidare.	  Tekniken	  blir	  viktig	  eftersom	  det	  är	  den	  vilken	  alla	  andra	  aspekter	  av	  
musicerandet	  vilar	  på.	  En	  god	  teknik	  tillåter	  gitarristen	  att	  röra	  sig	  fritt	  genom	  
spelrummet,	  glida	  ovanpå	  snabba,	  svängiga	  baslinjer	  eller	  kärnfullt	  uttrycka	  känslor	  i	  en	  
sorgset	  lunkande	  ballad.	  	  
	  
Många	  olika	  speltekniker	  har	  växt	  fram	  och	  etablerat	  sig	  genom	  åren	  och	  musiker	  har	  
ofta	  hittat	  och	  övat	  in	  specifika	  tekniker	  som	  passar	  in	  i	  just	  deras	  personliga	  spelstil.	  
Det	  finns	  allt	  ifrån	  olika	  högerhandstekniker,	  plock,	  plektrumspel	  och	  dämpning	  till	  så	  
kallad	  ”sweeping”1	  och	  ”tvåhandstapping”2.	  Spelteknikerna	  blir	  fler	  i	  samband	  med	  att	  
instrumentet	  utforskas	  och	  utvecklas.	  Till	  exempel	  kräver	  olika	  typer	  av	  gitarrljud	  och	  
effekter	  olika	  speltekniker	  för	  att	  kunna	  göras	  rättvisa.	  En	  elgitarr	  med	  distorsion3	  
hanteras	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  en	  akustisk,	  nylonsträngad	  gitarr.	  Mitt	  intresse	  för	  
gitarrtekniskt	  spel	  är	  något	  som	  på	  senare	  tid	  har	  växt	  sig	  större	  i	  samband	  med	  min	  
egen	  utveckling	  på	  instrumentet.	  Tidigare	  i	  min	  karriär	  som	  elgitarrist	  har	  jag	  haft	  
mycket	  lätt	  för	  den	  tekniska	  aspekten	  av	  gitarrspelet.	  Jag	  har	  inte	  behövt	  öva	  nämnvärt	  
mycket	  på	  endast	  teknik,	  utan	  snarare	  kunnat	  tillskansa	  mig	  tekniska	  färdigheter	  via	  
övningar	  inom	  andra	  områden.	  Tekniken	  kom	  då	  med	  som	  en	  biprodukt.	  Nu	  märker	  jag	  
mer	  och	  mer	  att	  jag	  har	  kommit	  upp	  på	  en	  nivå	  där	  jag	  aktivt	  måste	  öva	  upp	  min	  teknik	  
för	  att	  kunna	  utföra	  den	  musik	  jag	  vill	  spela.	  Eftersom	  jag	  främst	  sysslar	  med	  
improvisationsbaserad	  musik	  får	  jag	  ofta	  musikaliska	  impulser	  jag	  inte	  helt	  klarar	  av	  att	  
utföra	  då	  jag	  är	  för	  svag	  rent	  tekniskt.	  	  	  
	  
Därför	  har	  jag	  blivit	  nyfiken	  på	  vilka	  olika	  strategier	  och	  tillvägagångssätt	  som	  skulle	  
kunna	  användas	  vid	  lärande	  och	  uppbyggande	  samt	  underhåll	  av	  olika	  speltekniker.	  
Vilka	  tillvägagångssätt	  kan	  användas?	  Vilka	  hjälpmedel	  är	  relevanta?	  Hur	  kan	  lärande	  av	  
instrumentaltekniskt	  spel	  se	  ut?	  Intressant	  är	  också	  sambandet	  mellan	  teknik	  och	  det	  
som	  kallas	  för	  ”musikalisk	  känsla”.	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Det	  verkar	  som	  att	  gitarrister	  då	  de	  pratar	  om	  instrumentalteknik	  egentligen	  talar	  om	  
hur	  snabbt	  någon	  kan	  spela,	  eller	  hur	  pass	  felfritt	  något	  tekniskt	  kan	  utföras	  på	  gitarren.	  

                                                
1	  Sweeping	  eller	  sweep-‐picking	  är	  en	  gitarrteknik	  i	  vilken	  gitarristen	  låter	  plektrumet	  glida	  över	  
strängarna	  och	  plockar	  med	  sig	  en	  ton	  på	  varje	  sträng.	  På	  så	  sätt	  utför	  gitarristen	  en	  svepande	  rörelse	  med	  
plektrumet.	  	  
2	  Tvåhandstapping	  eller	  tapping	  är	  en	  teknik	  för	  att	  slå	  an	  strängarna	  med	  fingrar	  på	  både	  höger-‐	  och	  
vänsterhanden.	  
3	  Distorsion	  uppstår	  då	  ljudet	  via	  en	  elektrisk	  apparat	  eller	  enhet	  förvrängs	  på	  ett	  specifikt	  sätt.	  Detta	  
skapar	  ett	  elgitarrljud	  som	  vanligen	  är	  starkt	  förknippat	  med	  rock	  och	  metal,	  men	  används	  inom	  en	  rad	  
olika	  genrer	  och	  stilar.	  	  
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För	  mig	  innebär	  det	  snarare	  att	  lära	  sig	  kontrollera	  instrumentet	  och	  spelet	  så	  mycket	  
det	  går.	  Det	  innebär	  både	  att	  kunna	  spela	  snabbt	  och	  rent,	  men	  även	  att	  vara	  kapabel	  att	  
spela	  slarvigt,	  tyst,	  vasst,	  starkt	  och	  så	  vidare.	  Jag	  vill	  undersöka	  på	  vilket	  sätt	  jag	  
designar	  min	  väg	  till	  ett	  instrumentaltekniskt	  lärande	  samt	  vilka	  redskap	  jag	  använder	  
mig	  av	  i	  min	  läroprocess.	  Min	  förhoppning	  är	  att	  följande	  studie	  kommer	  att	  leda	  fram	  
till	  ett	  bredare	  instrumentaltekniskt	  kunnande	  samt	  ge	  pedagogiska	  verktyg	  som	  jag	  kan	  
använda	  mig	  av	  i	  min	  framtida	  roll	  som	  lärare.	  Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  följa	  och	  studera	  
min	  egen	  läroprocess	  vid	  instrumentaltekniskt	  övande	  under	  en	  period	  på	  tolv	  veckor.	  
För	  att	  kunna	  uppnå	  syftet	  är	  följande	  forskningsfrågor	  ställda:	  
	  
Hur	  går	  jag	  tillväga	  för	  att	  träna	  och	  förvärva	  olika	  tekniska	  aspekter	  av	  gitarrspelet?	  
	  
Vad	  händer	  med	  mitt	  gitarrspel	  då	  jag	  väljer	  att	  fokusera	  på	  att	  öva	  teknik	  i	  tolv	  veckor?	  
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2	  Bakgrund	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  litteratur	  och	  forskning	  som	  är	  relevant	  för	  det	  valda	  
ämnesområdet	  samt	  det	  teoretiska	  perspektiv	  som	  utgör	  grunden	  för	  detta	  arbete.	  	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  
I	  detta	  avsnitt	  beskriver	  jag	  den	  litteratur	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  för	  att	  hitta	  och	  ta	  till	  
mig	  instrumentaltekniska	  övningar	  och	  koncept.	  Det	  är	  inte	  så	  att	  jag	  tagit	  övningar	  
direkt	  ur	  böckerna,	  utan	  snarare	  att	  jag	  inspirerats	  av	  olika	  sätt	  att	  utforma	  övning	  på	  
och	  hur	  instrumentalteknik	  kan	  brytas	  ner	  till	  olika	  konkreta	  moment.	  	  	  	  
	  
Mick	  Goodrick	  (1987)	  har	  skrivit	  boken	  The	  Advancing	  Guitarist,	  en	  bok	  som	  inte	  består	  
av	  konkreta	  övningar,	  utan	  snarare	  beskriver	  Goodricks	  tankar	  och	  koncept	  kring	  
studier	  i	  elgitarr.	  Som	  titeln	  antyder	  riktar	  sig	  boken	  till	  de	  gitarrister	  som	  redan	  lärt	  sig	  
grunderna	  och	  kan	  spela	  på	  en	  hög	  musikalisk	  nivå,	  men	  som	  vill	  utvecklas	  vidare	  både	  
gitarrtekniskt	  och	  intellektuellt.	  Angående	  teknik	  skriver	  Goodrick:	  
	  

Usually,	  when	  we	  think	  of	  guitarists	  as	  having	  ”great	  technique”,	  what	  we	  
mean	  is:	  how	  fast	  they	  play;	  how	  clean	  (precise)	  they	  play.	  But	  technique	  
really	  involves	  much	  more	  than	  that.	  It	  also	  involves	  how	  slow;	  how	  sloppy;	  
and	  everything	  else	  in	  between	  all	  of	  these	  extremes.	  Technique	  is	  touch.	  It’s	  
also	  movement.	  (Goodrick	  1987,	  s.	  105)	   	  

	  
Goodrick	  (1987)	  är	  noga	  med	  att	  peka	  på	  att	  boken	  är	  en	  gör-‐det-‐själv-‐bok.	  Det	  är	  ingen	  
metodbok	  i	  olika	  steg	  innehållandes	  en	  tydlig	  progression,	  utan	  snarare	  ett	  slags	  källa	  
med	  information	  där	  gitarrister	  kan	  plocka	  ut	  det	  de	  vill	  ha.	  Boken	  innehåller	  ingen	  
tabulatur,	  utan	  endast	  noterade	  exempel.	  Goodrick	  skriver	  mycket	  om	  att	  tänka	  
horisontellt	  snarare	  än	  vertikalt	  på	  gitarrhalsen,	  exempelvis	  att	  spela	  en	  skala	  ifrån	  
lägsta	  tonen	  på	  lägsta	  e-‐strängen	  till	  högsta	  tonen	  på	  högsta	  e-‐strängen.	  
	  
I	  The	  Frank	  Gambale	  Technique	  Book	  1	  har	  Frank	  Gambale	  (1989)	  samlat	  ihop	  över	  20	  
års	  erfarenhet	  av	  gitarrtekniskt	  spel.	  Boken	  är	  en	  steg-‐för-‐steg-‐metod	  som	  riktar	  sig	  till	  
gitarrister	  som	  vill	  utveckla	  sitt	  spel	  bortom	  de	  traditionella	  och	  vedertagna	  metoderna	  
för	  solo	  och	  improvisationsspel.	  All	  harmonik	  delas	  in	  i	  sex	  olika	  ackordgrupper	  och	  
Gambale	  beskriver	  hur	  enkla	  musikaliska	  redskap	  kan	  användas	  för	  att	  skapa	  
sofistikerade	  ”sounds”	  genom	  att	  kombinera	  dessa	  på	  olika	  sätt.	  Som	  exempel	  nämns	  att	  
använda	  enkla	  arpeggion	  eller	  skalor	  över	  ackord	  som	  de	  normalt	  inte	  används	  över.	  
Boken	  täcker	  på	  samma	  gång	  harmoniskt	  spel	  och	  tekniskt	  genomförande.	  	  
	  
I	  boken	  Spelrum	  (Schenck,	  2000)	  beskrivs	  ett	  perspektiv	  på	  övning	  kallat	  ”Stigen	  i	  snön”.	  
Att	  upprepa	  det	  som	  övas	  in	  liknas	  vid	  att	  trampa	  upp	  en	  stig	  i	  snö.	  Ju	  fler	  gånger	  det	  
utförs	  desto	  tydligare	  blir	  stigen.	  Med	  det	  menas	  att	  ju	  fler	  gånger	  något	  upprepas,	  desto	  
djupare	  fäster	  sig	  kunskapen,	  vilket	  gör	  det	  lättare	  att	  utföra	  detta	  på	  samma	  vis	  en	  gång	  
till.	  Alla	  typer	  av	  rörelser	  övas	  in,	  även	  de	  oavsiktliga.	  Därför	  är	  en	  grundläggande	  regel	  
för	  inlärning	  att	  aldrig	  upprepa	  samma	  fel,	  eftersom	  felet	  då	  övas	  in	  och	  automatiseras.	  
Snöstigen	  trampas	  följaktligen	  upp	  på	  fel	  ställe,	  och	  det	  blir	  besvärligt	  att	  skotta	  igen	  
stigen	  för	  att	  sedan	  trampa	  upp	  på	  den	  plats	  den	  ska	  vara.	  Schenck	  beskriver	  även	  hur	  
överkompensation	  som	  verktyg	  kan	  vara	  effektivt	  vid	  övning.	  Att	  överdriva	  det	  som	  ska	  
läras	  in	  kan	  vara	  en	  metod	  för	  att	  göra	  ett	  extra	  djupt	  spår	  i	  snön.	  Att	  överkompensera	  
något	  kan	  vara	  att	  spela	  en	  tekniskt	  svår	  passage	  i	  ett	  högre	  tempo	  än	  vad	  som	  behövs.	  
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Genom	  att	  med	  säkerhet	  utföra	  passagen	  i	  ett	  för	  högt	  tempo	  kan	  musikern	  vara	  säker	  
på	  att	  passagen	  även	  kan	  utföras	  i	  originaltempo.	  	  	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
I	  Andreas	  Wibergs	  (2012)	  	  studie	  Förebilda	  och	  utveckla	  teknik	  i	  gitarrundervisningen	  
undersöks	  gitarrlärares	  förhållningssätt	  samt	  strategier	  för	  att	  undervisa	  teknik	  i	  
gitarrämnet	  på	  gymnasiet.	  Undersökningen	  har	  fokus	  på	  elgitarrundervisningen	  inom	  
det	  svenska	  gymnasiets	  estetiska	  program.	  Studien	  är	  av	  kvalitativ	  art	  och	  bygger	  på	  
intervjuer	  av	  fyra	  gitarrpedagoger	  verksamma	  på	  olika	  estiska	  gymnasier.	  Wiberg	  
kommer	  fram	  till	  att	  dessa	  gitarrlärare	  i	  sin	  undervisning	  kommer	  i	  kontakt	  med	  en	  
mängd	  olika	  spelstilar	  och	  genrerspecifika	  tekniker,	  och	  måste	  därför	  välja	  många	  olika	  
tillvägagångssätt	  för	  att	  kunna	  tillmötesgå	  elevernas	  instrumentaltekniska	  behov.	  Det	  
blir	  även	  tydligt	  att	  dessa	  pedagoger	  förebildar	  och	  undervisar	  teknik	  med	  stor	  
lyhördhet	  inför	  den	  konstnärliga	  aspekten	  av	  ämnet	  samt	  att	  de	  förser	  elever	  med	  flera	  
olika	  speltekniska	  lösningar	  på	  samma	  problem.	  Wiberg	  skriver	  att	  det	  i	  ett	  konstnärligt	  
ämne	  blir	  svårt	  att	  tala	  om	  absoluta	  sanningar,	  eftersom	  det	  i	  slutändan	  handlar	  om	  vad	  
individen	  vill	  uttrycka	  som	  musiker.	  Därför	  är	  teknikövning	  något	  personligt	  som	  ter	  sig	  
olika	  för	  olika	  utövare.	  	  
	  	  	  
I	  studien	  Gitarrteknik	  –	  Teknikövning	  –	  varför	  och	  hur?	  resonerar	  Joel	  Sundkvist	  (2004)	  	  
kring	  teknikövning	  på	  gitarr.	  Uppsatsen	  belyser	  vikten	  av	  gitarrtekniskt	  kunnande	  samt	  
vikten	  av	  att	  ta	  del	  av	  studenters	  och	  gitarrlärares	  syn	  på	  och	  erfarenhet	  kring	  
teknikövning.	  Studien	  undersöker	  även	  hur	  författarens	  eget	  material	  tas	  emot	  av	  olika	  
lärare	  och	  elever.	  Inom	  denna	  grupp	  fanns	  den	  kommunala	  musikskolan,	  estetiskt	  
gymnasium	  med	  inriktning	  musik,	  folkhögskola	  och	  musikhögskola	  representerade.	  
Materialet	  Gitarrteknik	  är	  ett	  övningshäfte	  bestående	  av	  teknikövningar	  Sundkvist	  själv	  
funnit	  användbara.	  Bland	  annat	  kommer	  studien	  fram	  till	  att	  teknikövning	  är	  något	  som	  
av	  många	  anses	  vara	  viktigt	  för	  det	  klingande	  resultatet	  och	  förmågan	  att	  kunna	  hantera	  
instrumentet	  felfritt.	  	  
	  
Jørgensen	  och	  Hallam	  (2012)	  menar	  att	  det	  finns	  två	  variabler	  inom	  övning	  som	  
påverkar	  övningsprogressionen.	  Dessa	  är	  kvalitet	  och	  kvantitet.	  En	  stor	  svårighet	  med	  
att	  bedriva	  forskning	  kring	  detta	  är	  att	  uppnå	  pålitlighet	  och	  validerad	  information	  
angående	  hur	  mycket	  övning	  som	  faktiskt	  utförts	  under	  en	  specifik	  period.	  Trots	  detta	  
har	  vissa	  tydliga	  tendenser	  uppstått.	  En	  av	  dem	  är	  att	  de	  som	  lyckas	  uppnå	  en	  virtuos	  
nivå	  på	  ett	  instrument	  har	  börjat	  spela	  mycket	  tidigt	  i	  livet.	  En	  annan	  tydlig	  tendens	  är	  
att	  övningstid	  ofta	  ökar	  i	  samband	  med	  att	  ålder	  och	  musikalisk	  nivå	  utvecklas.	  De	  
beskriver	  också	  att	  det	  har	  observerats	  tre	  olika	  tillvägagångssätt	  vid	  övning	  för	  
utveckling	  av	  snabbhet	  på	  instrumentet.	  Nybörjare	  spelade	  ofta	  i	  samma	  tempo	  hela	  
övningssessionen,	  fortsättare	  tenderade	  att	  öka	  tempot	  tills	  de	  nått	  sin	  gräns	  och	  de	  
högst	  presterande	  musikerna	  ökade	  långsamt	  i	  tempo	  på	  ett	  tidsspann	  över	  flera	  
övningspass.	  Koncentration	  under	  övningspassen	  är	  en	  central	  aspekt	  i	  utövarens	  
musikaliska	  läroprocess,	  menar	  Jørgensen	  och	  Hallam.	  Graden	  av	  förmåga	  till	  
koncentration	  skiftar	  under	  dygnet.	  De	  flesta	  har	  generellt	  högst	  koncentrationsförmåga	  
under	  morgonen	  och	  förmiddagen,	  även	  om	  detta	  givetvis	  är	  högst	  personligt.	  	  
	  
I	  För	  musikens	  skull	  –	  Studier	  i	  interpretativ	  gitarrteknik	  gitarrspelsteknik	  från	  
tidsperioden	  ca	  1800	  –	  ca	  1930,	  med	  utgångspunkt	  från	  gitarrskolor	  och	  etyder	  
undersöker	  Josef	  Holecek	  (1996)	  vilka	  etyder	  en	  gitarrist	  bör	  öva	  för	  att	  utveckla	  en	  
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spelteknik	  som	  är	  nödvändig	  för	  att	  kunna	  spela	  musik	  ifrån	  1800-‐talet.	  Syftet	  med	  
Holeceks	  avhandling	  är	  att	  reda	  ut	  hur	  speltekniken	  som	  användes	  under	  1800-‐talet	  
skiljer	  sig	  ifrån	  den	  teknik	  som	  utövas	  under	  1900-‐talets	  slut.	  Angående	  övning	  och	  
fysisk	  övningsteknik	  skriver	  Holecek	  att	  inga	  muskler	  bör	  utsättas	  för	  onödig	  belastning.	  
Därför	  ska	  kroppen	  hållas	  i	  en	  så	  naturlig	  position	  som	  möjligt.	  Stolen	  ska	  vara	  i	  en	  
sådan	  höjd	  att	  både	  höft-‐	  och	  knäleden	  bildar	  en	  rät	  vinkel.	  Gitarristen	  bör	  undvika	  att	  
sitta	  orörlig	  under	  en	  längre	  tidsperiod.	  På	  det	  hela	  taget	  menar	  Holecek	  att	  det	  som	  
kallas	  statisk	  belastning,	  det	  vill	  säga	  då	  muskler	  utsätts	  för	  en	  kontinuerlig,	  långvarig	  
kontraktion,	  skall	  undvikas.	  Istället	  är	  ett	  dynamiskt	  muskelarbete	  mer	  att	  föredra,	  
eftersom	  muskelns	  sammandragningar	  sker	  växelvis	  med	  frekventa	  pauser	  i	  vilka	  
muskeln	  hinner	  vila	  upp	  sig.	  Vid	  ett	  sådant	  arbete	  tröttas	  inte	  muskeln	  ut,	  utan	  blir	  
successivt	  starkare	  och	  starkare.	  Kraftuppbyggnaden	  måste	  även	  ske	  successivt	  över	  en	  
längre	  period.	  	  

2.3	  Teoretiska	  perspektiv	  
Som	  utgångspunkt	  för	  denna	  studie	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  ett	  designteoretiskt	  
perspektiv,	  eftersom	  detta	  möjliggör	  en	  analys	  av	  lärandet	  utifrån	  de	  resurser	  jag	  
använder	  i	  min	  övningsprocess.	  	  

2.3.1	  Tecken	  och	  multimodalitet	  
Designteorin	  är	  ett	  vetenskapligt	  perspektiv	  utifrån	  vilket	  en	  analys	  av	  många	  olika	  sätt	  
att	  kommunicera	  på	  möjliggörs.	  Designteorin	  utgår	  ifrån	  socialsemiotik	  och	  definierar	  
olika	  typer	  av	  meningsbärande	  signaler	  som	  tecken	  eller	  semiotiska	  resurser	  samt	  
studerar	  även	  hur	  de	  används,	  systematiseras,	  uppfattas	  och	  tolkas.	  I	  en	  
lärandesituation	  kan	  lärarens	  ord,	  gestik,	  mimik	  och	  kroppsspråk	  ses	  som	  olika	  typer	  
utav	  tecken.	  Lärande	  sker	  genom	  att	  läraren	  med	  hjälp	  av	  olika	  teckensystem	  riktar	  
elevens	  uppmärksamhetsfokus	  mot	  väsentliga	  aspekter	  i	  undervisningen.	  Eleven	  kan	  
sedan	  tolka	  dessa	  tecken	  i	  förhållande	  till	  sin	  tidigare	  kunskap.	  Ofta	  upplevs	  
undervisning	  som	  ett	  slags	  innehåll	  som	  det	  sedan	  väljs	  metod	  (didaktisk	  form)	  för.	  
Inom	  designteorin	  är	  det	  svårt	  att	  se	  innehåll	  och	  form	  som	  separerade	  ifrån	  varandra.	  
Dessa	  upplevs	  snarare	  ha	  ett	  symbiotiskt	  förhållande	  där	  det	  ena	  hela	  tiden	  påverkar	  det	  
andra.	  Ett	  skifte	  i	  lärandet	  från	  att	  ha	  läst	  i	  en	  bok	  till	  att	  praktiskt	  utföra	  något	  innebär	  
både	  ett	  skifte	  i	  innehåll	  och	  didaktisk	  form	  (Kempe	  &	  West,	  2010).	  	  
	  
Då	  flera	  teckensystem	  används	  parallellt	  kan	  dessa	  studeras	  som	  multimodala.	  Dessa	  
teckensystem	  kan	  innehålla	  olika	  typer	  av	  budskap	  som	  antingen	  stödjer	  eller	  talar	  emot	  
varandra.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  kan	  vara	  tryckt	  text,	  som	  kan	  innehålla	  olika	  tecken	  
såsom	  ordval,	  symboler,	  stora	  och	  små	  bokstäver,	  typsnitt	  och	  så	  vidare.	  Ur	  ett	  
multimodalt	  perspektiv	  blir	  det	  möjligt	  att	  tolka	  tecken	  utifrån	  en	  större	  kontext,	  vilket	  i	  
sin	  tur	  tillåter	  en	  större	  exakthet	  i	  kommunikationen.	  Gester,	  föremål,	  symboler	  och	  
noter	  betyder	  ingenting	  i	  sig,	  utan	  får	  sin	  innebörd	  via	  ett	  större	  socialt	  sammanhang	  
där	  de	  kan	  jämföras	  och	  tolkas	  i	  relation	  till	  varandra	  (Selander	  &	  Kress,	  2010).	  Enligt	  
Kempe	  och	  West	  (2010)	  innehåller	  alla	  typer	  av	  kommunikation	  flera	  olika	  resurser	  som	  
kan	  tolkas	  parallellt,	  och	  dessa	  kan	  därmed	  alltid	  betraktas	  som	  multimodala.	  Även	  om	  
många	  andra	  teckensystem	  förekommer,	  har	  människan	  oftast	  varit	  intresserad	  av	  att	  
använda	  sig	  av	  språket	  som	  primär	  semiotisk	  resurs,	  eftersom	  det	  förefaller	  vara	  mest	  
exakt.	  	  	  	  



 11	  

2.3.2	  Didaktisk	  design	  
Rostvall	  och	  Selander	  (2010)	  skriver	  att	  ordet	  design	  traditionellt	  sett	  handlar	  om	  att	  
skapa	  och	  forma	  nya	  produkter	  och	  att	  hitta	  nya	  och	  innovativa	  sätt	  att	  använda	  något	  
på.	  I	  designteorin	  har	  begreppet	  dock	  tilldelats	  en	  något	  modifierad	  innebörd.	  Från	  att	  
ha	  åsyftat	  formgivares	  och	  designers	  specifika	  arbetsområde,	  används	  nu	  begreppet	  för	  
att	  beskriva	  hur	  till	  exempel	  lärare	  lägger	  upp	  och	  konstruerar	  sin	  egen	  undervisning.	  
Läraren	  blir	  en	  designer,	  som	  designar	  undervisningssituationer	  så	  att	  de	  passar	  både	  
läraren	  och	  eleverna	  i	  fråga.	  Detta	  sker	  dock	  ej	  endast	  i	  skolmiljö,	  utan	  kan	  ses	  som	  ett	  
sätt	  att	  analysera	  olika	  typer	  av	  läroprocesser	  oavsett	  om	  de	  sker	  i	  eller	  utanför	  
klassrummen.	  Den	  självstuderande	  eleven	  blir	  sin	  egen	  lärare,	  som	  designar	  sin	  egen	  
väg	  till	  att	  erövra	  färdighet	  och	  kunskap.	  Designteorins	  sätt	  att	  definiera	  design	  kan	  även	  
ses	  utifrån	  ett	  maktperspektiv,	  där	  designern,	  som	  har	  kontroll	  över	  resurserna,	  kan	  
använda	  dessa	  för	  att	  utöva	  makt	  och	  upprätthålla	  sin	  kontroll.	  	  	  
	  
Att	  applicera	  detta	  perspektiv	  på	  min	  studie	  innebär	  en	  analys	  av	  de	  olika	  tecken	  och	  
resurser	  jag	  använder	  mig	  av	  för	  att	  erövra	  instrumentaltekniska	  kunskaper	  och	  
färdigheter.	  I	  mitt	  fall	  använder	  jag	  troligen	  noter,	  vilket	  i	  det	  designteoretiska	  
perspektivet	  ses	  som	  ett	  teckensystem	  innehållandes	  information	  om	  tonhöjder,	  rytmer,	  
artikulation,	  dynamik	  och	  så	  vidare.	  Noterna	  ses	  även	  som	  en	  kunskapsrepresentation.	  
De	  representerar	  en	  kunskap	  som	  via	  gitarren	  och	  utövaren	  transformeras	  till	  en	  
klingande	  slutprodukt.	  Används	  en	  metronom	  kan	  denna	  ses	  som	  ett	  rytmiskt	  
hjälpmedel.	  Har	  metronomen	  dessutom	  en	  pendel	  som	  sveper	  fram	  och	  tillbaka,	  eller	  
om	  den	  är	  digital	  och	  visar	  pendelns	  rörelser	  i	  displayen,	  så	  sker	  kommunikationen	  både	  
på	  visuell	  och	  auditiv	  nivå	  (Kempe	  &	  West,	  2010).	  	  	  

2.3.3	  Kunskapsrepresentationer	  
Ur	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  är	  en	  kunskapsrepresentation	  ett	  system	  av	  
semiotiska	  resurser	  som	  representerar	  en	  typ	  av	  kunskap	  som	  är	  större	  och	  mycket	  mer	  
komplext	  än	  representationen	  i	  sig.	  En	  karta	  tillåter	  en	  geografisk	  överblick	  över	  en	  viss	  
terräng,	  en	  bild	  på	  en	  tiger	  kan	  representera	  en	  tiger	  och	  noter	  representerar	  ett	  
musikaliskt	  stycke.	  Det	  vanliga	  är	  att	  representation	  har	  skett	  via	  texter	  och	  tal,	  men	  nya	  
digitala	  medier	  tillåter	  en	  mer	  multimodal	  representation	  att	  framträda	  (Selander	  &	  
Kress,	  2010).	  Kunskapsrepresentationer,	  menar	  Kempe	  och	  West	  (2010),	  är	  aldrig	  
exakta	  avspeglingar	  av	  verkligheten,	  och	  får	  alltid	  konsekvenser	  beroende	  på	  hur	  de	  är	  
konstruerade	  och	  hur	  de	  används.	  I	  lärandesituationer	  blir	  det	  tydligt	  hur	  läroprocesser	  
sker	  via	  förståelse	  och	  tolkning	  av	  abstrakta	  representationer,	  snarare	  än	  av	  den	  
sinnliga	  upplevelsen	  av	  det	  de	  faktiskt	  representerar.	  	  
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3.	  Metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  de	  valda	  metoderna	  samt	  studiens	  design.	  

3.1	  Metodologi	  	  
I	  detta	  avsnitt	  presenterar	  jag	  de	  metoder	  som	  är	  valda	  för	  denna	  studie,	  
videoinspelning	  och	  loggbok.	  

3.1.1	  Videoobservation	  	  
En	  stor	  fördel	  med	  videoobservation	  är	  att	  det	  möjliggör	  observation	  av	  ett	  filmklipp	  
oändligt	  antal	  gånger,	  enligt	  Bjørndal	  (2005).	  Inspelningen	  påverkas	  inte	  av	  människans	  
bristfälliga	  minne	  och	  den	  finns	  kvar	  att	  studera	  långt	  efter	  inspelningstillfället.	  En	  
videoobservation	  har	  förmågan	  att	  bevara	  en	  representation	  av	  ett	  ögonblick	  med	  en	  
mycket	  stor	  detaljrikedom.	  Fokus	  kan	  skifta	  mellan	  visningarna,	  filmklipp	  kan	  jämföras	  
med	  varandra,	  filmklipp	  kan	  jämföras	  med	  sig	  själva	  och	  så	  vidare.	  Ett	  filmklipp	  kan	  
även	  spelas	  upp	  i	  ”slow-‐motion”	  om	  så	  önskas,	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  en	  filmad	  sekvens	  
saktas	  ned	  och	  studeras	  mycket	  ingående.	  Med	  hjälp	  av	  en	  videoobservation	  kan	  en	  
övande	  musiker	  studera	  sig	  själv	  utifrån,	  och	  på	  så	  sätt	  upprätthålla	  ett	  kritiskt	  
förhållningssätt	  till	  sitt	  eget	  övande.	  
	  
Bjørndal	  (2005)	  påpekar	  dock	  att	  ljud-‐,	  och	  videoinspelningar	  aldrig	  är	  en	  helt	  sann	  bild	  
av	  verkligheten,	  eftersom	  verkligheten	  aldrig	  kan	  kopieras	  utan	  endast	  representeras.	  
Operatören	  av	  kameran	  påverkar	  fokus	  och	  innehåll	  via	  kamerans	  placering	  och	  
inställningar.	  Det	  finns	  även	  en	  del	  tekniska	  begränsningar.	  En	  videoobservation	  
appellerar	  endast	  till	  två	  av	  våra	  sinnen,	  vilket	  gör	  att	  vi	  inte	  fullt	  ut	  kan	  återuppleva	  
situationen	  exakt	  som	  den	  var.	  Bild	  och	  ljudkvaliteten	  kan	  variera,	  brus	  kan	  uppstå,	  
bakgrundsljud	  kan	  bli	  för	  starka	  och	  så	  vidare.	  	  
	  
Enligt	  Bjørndal	  (2005)	  är	  en	  viktig	  aspekt	  frågan	  om	  huruvida	  kameran	  i	  sig	  påverkar	  
den	  inspelade	  situationen.	  Risken	  finns	  att	  de	  medverkandes	  medvetenhet	  om	  att	  de	  blir	  
inspelade	  påverkar	  deras	  uppförande	  till	  att	  bli	  konstlat	  och	  onaturligt.	  Olika	  studier	  av	  
inspelningar	  har	  dock	  visat	  att	  de	  medverkande	  relativt	  snabbt	  vänjer	  sig	  vid	  kamerans	  
närvaro.	  Framförallt	  kameror	  som	  monteras	  och	  fixeras	  på	  stativ	  betraktas	  snart	  som	  en	  
naturlig	  del	  av	  sammanhanget	  och	  påverkar	  inte	  den	  observerade	  situationen	  nämnvärt.	  	  	  
	  	  
För	  att	  kunna	  använda	  sig	  av	  en	  videoobservation	  i	  en	  observationsstudie	  krävs	  det	  att	  
materialet	  transkriberas.	  Vid	  en	  transkription	  överförs	  något	  från	  ett	  teckensystem	  till	  
ett	  annat,	  till	  exempel	  från	  händelser	  och	  ljudupptagning	  i	  en	  videoinspelning	  till	  
skriven,	  manusliknande	  text.	  Dock	  är	  en	  transkription	  aldrig	  en	  exakt	  återspegling	  av	  en	  
inspelad	  situation.	  Det	  finns	  alltid	  problematik	  i	  hur	  signaler	  uppfattas	  och	  tolkas,	  och	  
två	  transkriptioner	  av	  samma	  videoinspelning	  skrivna	  av	  två	  olika	  personer	  kommer	  
alltid	  att	  skilja	  sig	  åt.	  Med	  detta	  i	  bakhuvudet	  är	  det	  viktigt	  att	  en	  transkription	  utförs	  så	  
noggrant	  och	  konsekvent	  som	  möjligt.	  En	  annan	  nackdel	  med	  transkribering	  är	  att	  
arbetet	  är	  tämligen	  tidskrävande.	  Under	  tidspress	  bör	  eventuellt	  kortare	  sekvenser	  
transkriberas,	  alternativt	  videoinspelningen	  begränsas	  (Bjørndal,	  2005).	  	  

3.1.2	  Loggboksskrivande	  
En	  annan	  metod	  för	  att	  dokumentera	  information	  är	  att	  föra	  loggbok.	  Med	  en	  loggbok	  
går	  det	  att	  skriva	  ned	  tankar,	  funderingar,	  känslor	  och	  upplevelser	  som	  annars	  lätt	  
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glöms	  bort	  (Bjørndal,	  2005).	  Via	  loggboksskrivande	  uppstår	  kontinuerligt	  avsatt	  tid	  för	  
självreflektion.	  Den	  inre	  dialogen	  främjas,	  och	  det	  skapas	  en	  djupare	  förståelse	  för	  vad	  
som	  har	  inträffat.	  Det	  finns	  många	  olika	  sätt	  att	  strukturera	  upp	  loggböcker	  på	  och	  alla	  
har	  sina	  för-‐	  och	  nackdelar	  och	  olika	  användningsområden.	  Strukturerade	  loggböcker	  
skrivs	  oftast	  i	  tabellform	  av	  något	  slag,	  till	  exempel	  är	  en	  tematisk	  loggbok	  uppbyggd	  
kring	  en	  tabell	  med	  olika	  relevanta	  teman	  och	  en	  metakognitiv	  loggbok	  kring	  en	  tabell	  
med	  olika	  självreflekterande	  påståenden	  eller	  frågor.	  	  
	  
En	  ostrukturerad	  loggbok	  är	  enligt	  Bjørndal	  (2005)	  ett	  sätt	  att	  fritt	  reflektera	  kring	  olika	  
händelser	  och	  situationer.	  Den	  kan	  resultera	  i	  en	  mer	  spontan	  och	  öppnare	  återgivning	  
eftersom	  det	  enda	  som	  behöver	  vara	  konsekvent	  är	  vid	  vilken	  tidpunkt	  något	  sker.	  Detta	  
kan	  synliggöra	  olika	  tankar	  och	  reflektioner	  som	  annars	  hade	  gått	  förlorade.	  Nackdelen	  
med	  detta	  sätt	  att	  arbeta	  på	  är	  att	  det	  kan	  resultera	  i	  en	  tämligen	  stor	  mängd	  text,	  vilken	  
kan	  vara	  svår	  att	  navigera	  i	  och	  ta	  lång	  tid	  att	  analysera.	  Det	  kan	  även	  vara	  svårt	  att	  få	  
syn	  på	  samband	  och	  skillnader	  eftersom	  texten	  är	  ostrukturerad.	  Jag	  har	  i	  min	  studie	  
använt	  mig	  av	  en	  ostrukturerad	  loggbok.	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  val	  av	  metod,	  val	  av	  dokumenterade	  situationer,	  
genomförande,	  bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen,	  studiens	  etiska	  
överväganden	  samt	  dess	  tillförlitlighet	  och	  trovärdighet.	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Videoobservation	  i	  kombination	  med	  loggboksskrivande	  är	  något	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  
eftersom	  båda	  metoderna	  kompletterar	  varandra	  väl.	  Då	  syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  
studera	  min	  egen	  lärandeprocess	  vid	  instrumentaltekniskt	  övande	  anser	  jag	  att	  dessa	  
två	  metoder	  tillsammans	  utgör	  utmärkta	  forskningsmetoder	  som	  kan	  täcka	  upp	  de	  
aspekter	  av	  mitt	  övande	  jag	  är	  intresserad	  av.	  Videoobservationen	  bevarar	  ljud	  och	  bild,	  
medan	  loggboken	  tillåter	  andra	  parametrar	  att	  framträda,	  såsom	  beskrivningar	  av	  
känslor,	  tankar,	  funderingar,	  upplevelser	  och	  så	  vidare.	  	  

3.2.2	  Val	  av	  studieobjekt	  
De	  övningar	  jag	  använde	  mig	  av	  för	  att	  öva	  upp	  min	  instrumentaltekniska	  kompetens	  
varierade	  över	  tidens	  gång	  eftersom	  jag	  ville	  vara	  fri	  att	  designa	  min	  egen	  väg,	  utan	  att	  
låsa	  fast	  mig	  vid	  en	  viss	  struktur.	  Övningsmaterialet	  bestod	  delvis	  av	  övningar	  jag	  hittat	  i	  
olika	  typer	  av	  litteratur,	  och	  delvis	  av	  stoff	  jag	  tillskansat	  mig	  tidigare	  i	  min	  karriär	  som	  
gitarrist.	  Dessa	  övningar	  innefattade	  moment	  som	  legatospel,	  sweep-‐picking,	  
artikulationsövningar,	  etyder,	  tonbildning,	  intervall	  och	  skalor.	  Det	  var	  dock	  två	  
övningar	  som	  fanns	  med	  under	  hela	  processen.	  Dessa	  övningar	  utgick	  jag	  även	  ifrån	  när	  
jag	  senare	  i	  arbetet	  analyserade	  min	  tekniska	  utveckling.	  Övningarna	  presenteras	  i	  
följande	  text:	  
	  
Övning	  1:	  Sweep	  picking,	  Amoll11	  arpeggio	  
Denna	  övning	  är	  en	  så	  kallad	  sweep	  picking-‐övning,	  vilket	  innebär	  att	  den	  specifikt	  är	  till	  
för	  att	  utveckla	  förmågan	  att	  spela	  ett	  arpeggio4	  över	  gitarrhalsen	  med	  en	  svepande	  
plektrumrörelse	  utan	  att	  använda	  den	  vanliga	  upp-‐,	  och	  nedåttekniken	  (alternate-‐

                                                
4	  Ett	  sätt	  att	  spela	  ackordstoner	  en	  ton	  i	  taget.	  	  
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picking5).	  Tanken	  är	  att	  öva	  upp	  hastighet	  och	  precision	  genom	  att	  börja	  i	  ett	  mycket	  
långsamt	  tempo,	  bemästra	  det	  och	  sedan	  öka	  tempot	  med	  några	  bpm6.	  Just	  detta	  
arpeggio	  har	  även	  en	  aspekt	  av	  vänsterhandsteknisk	  övning	  eftersom	  mönstret	  är	  
asymmetriskt.	  På	  d-‐strängen	  blir	  jag	  tvungen	  att	  stanna	  upp	  den	  svepande	  
högerhandsrörelsen	  och	  göra	  en	  slide7	  med	  lillfingret	  ett	  halvt	  tonsteg	  upp,	  för	  att	  sedan	  
fortsätta	  högerhandsrörelsen.	  Inspirationen	  till	  denna	  övning	  kommer	  delvis	  ifrån	  
personliga	  erfarenheter,	  och	  delvis	  ifrån	  Frank	  Gambales	  (1987)	  förslag	  på	  övningar	  i	  
boken	  The	  Frank	  Gambale	  Technique	  Book	  1.	  Övningen	  skrivs	  på	  följande	  sätt:	  	  
 

 
 
Figur	  1.	  Övning	  som	  tränar	  sweep-‐pickingteknik	  (Egenkonstruerad	  övning	  nr.	  1).	  	  
 
Övning	  2:	  Legato,	  G-‐dur	  horisontellt,	  fyra	  toner	  per	  sträng	  
Detta	  är	  en	  legatoövning	  som	  både	  övar	  upp	  legatospel	  och	  förmågan	  att	  spela	  en	  
durskala	  i	  ett	  horisontellt	  läge	  med	  fyra	  toner	  per	  sträng.	  Det	  vanliga	  är	  att	  spela	  en	  
durskala	  i	  en	  position,	  alltså	  i	  ett	  lodrätt	  läge	  på	  halsen.	  Här	  tränas	  förmågan	  att	  bryta	  
det	  lodrätta	  spelet	  och	  utnyttja	  halsen	  i	  sin	  helhet.	  Övningen	  utförs	  till	  metronom	  där	  
bpm-‐värdet	  gradvis	  ökar	  i	  takt	  med	  att	  utövaren	  bemästrar	  det	  tempo	  hen	  befinner	  sig	  i.	  
Övningen	  spelades	  i	  G-‐dur,	  Gb-‐dur	  och	  F-‐dur.	  Andra	  tonarter	  är	  knappt	  möjliga	  med	  
tanke	  på	  att	  övningen	  kräver	  att	  hela	  greppbrädan	  på	  gitarren	  används.	  Att	  spela	  i	  till	  
exempel	  B-‐dur	  skulle	  resultera	  i	  att	  de	  högsta	  tonerna	  tar	  slut	  på	  gitarrhalsen.	  
Inspirationen	  till	  denna	  övning	  kommer	  ifrån	  Mick	  Goodricks	  (1987)	  tankar	  och	  koncept	  
i	  boken	  The	  Advancing	  Guitarist.	  Övningen	  skrivs	  på	  följande	  sätt:	  

	  
 
Figur	  2.	  Övning	  som	  tränar	  legatospel	  (Egenkonstruerad	  övning	  nr.	  2).	  	  

                                                
5	  En	  plektrumteknik	  i	  vilken	  gitarristen	  konsekvent	  alternerar	  mellan	  att	  spela	  upp-‐,	  och	  
nedåtslag.	  Det	  är	  en	  mycket	  vanlig	  teknik	  att	  använda	  vid	  plektrumspel.	  
6	  Bpm	  står	  för	  ”beats	  per	  minute”,	  som	  på	  svenska	  översätts	  till	  ”slag	  per	  minut”.	  
7	  Ett	  sätt	  att	  med	  fingret	  glida	  mellan	  tonerna	  på	  greppbrädan.	  	  
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3.2.3	  Val	  av	  dokumenterade	  situationer	  
Eftersom	  denna	  studie	  är	  utförd	  och	  skriven	  under	  ett	  läsår	  har	  jag	  varit	  tvungen	  att	  
avgränsa	  arbetet	  rent	  tidsmässigt.	  Min	  intention	  var	  att	  öva	  teknik	  koncentrerat	  över	  en	  
period	  av	  12	  veckor,	  5	  gånger	  i	  veckan	  á	  minst	  20	  minuter,	  föra	  loggbok	  efter	  varje	  vecka	  
och	  filma	  4	  olika	  övningspass	  med	  jämna	  mellanrum.	  Avsikten	  med	  detta	  förfarande	  var	  
att	  få	  en	  jämn	  och	  tydlig	  bild	  av	  min	  egen	  utveckling	  och	  läroprocess.	  	  

3.2.4	  Genomförande	  av	  dokumentationen	  	  
De	  fyra	  videoobservationerna	  genomfördes	  med	  hjälp	  av	  en	  Mac	  Book	  i	  mitt	  övningsrum	  
på	  Musikhögskolan	  Ingesund.	  Filmerna	  är	  mellan	  25	  och	  30	  minuter	  långa	  och	  
innehåller	  inspelningar	  av	  mig	  själv	  då	  jag	  genomför	  mitt	  egna	  sammansatta	  
övningsprogram.	  Tidsavgränsningen	  gjordes	  därför	  att	  det	  inte	  skulle	  bli	  för	  mycket	  
filmat	  material	  att	  transkribera	  senare.	  Dock	  kunde	  de	  övriga,	  icke	  filmade	  
övningspassen	  variera	  i	  längd,	  med	  allt	  ifrån	  20	  minuter	  till	  över	  en	  timme.	  Den	  
varierande	  övningslängden	  berodde	  på	  en	  önskan	  om	  att	  inte	  göra	  mig	  själv	  tvungen	  att	  
öva	  på	  vissa	  specifika	  tider.	  Jag	  satte	  dock	  ett	  minimum	  på	  20	  minuter	  per	  övningspass,	  
även	  om	  det	  oftast	  blev	  längre	  än	  så.	  Övningsprogrammet	  ändrades	  och	  modifierades	  av	  
mig	  under	  terminens	  gång	  på	  grund	  av	  mina	  individuella	  önskemål	  och	  upplevelser	  av	  
övningen.	  Filmerna	  visar	  mig	  framifrån	  så	  att	  både	  gitarren	  och	  mitt	  ansikte	  syns.	  Detta	  
var	  ett	  medvetet	  val	  eftersom	  mitt	  mål	  var	  att	  studera	  beteenden	  och	  reaktioner	  hos	  mig	  
själv	  under	  övningens	  gång.	  Loggboken	  är	  skriven	  för	  hand	  och	  innehåller	  vilka	  övningar	  
jag	  gjorde	  vid	  varje	  tillfälle,	  hur	  jag	  upplevde	  progressionen,	  vad	  som	  kändes	  svårt	  och	  
mindre	  svårt	  samt	  ifall	  jag	  upptäckte	  något	  avvikande	  eller	  minnesvärt	  under	  
övningstillfället.	  

3.2.5	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  
För	  denna	  studie	  valde	  jag	  att	  transkribera	  alla	  fyra	  filmer	  i	  detalj	  från	  början	  till	  slut	  
eftersom	  jag	  ansåg	  att	  jag	  inte	  i	  förväg	  kunde	  värdera	  vilka	  detaljer	  som	  skulle	  visa	  sig	  
vara	  av	  vikt	  och	  inte.	  För	  att	  få	  syn	  på	  de	  olika	  tecken	  och	  resurser	  jag	  använde	  mig	  av	  
under	  övningen	  strukturerade	  jag	  upp	  transkriptionerna	  av	  filmerna	  som	  en	  tabell.	  
Tabellen	  delade	  jag	  sedan	  in	  i	  fem	  olika	  kolumner:	  tid,	  materiella	  resurser,	  kroppsliga	  
resurser,	  övriga	  iakttagelser	  samt	  eventuella	  loggboksanteckningar.	  Kolumnen	  för	  
eventuella	  loggboksanteckningar	  var	  till	  för	  de	  gånger	  jag	  fick	  syn	  på	  något	  som	  jag	  
tydligt	  kunde	  koppla	  ihop	  med	  något	  jag	  skrivit	  ned	  i	  loggboken.	  Varje	  övningspass	  
delade	  jag	  upp	  i	  övning	  för	  övning	  för	  att	  enkelt	  kunna	  se	  vilken	  övning	  som	  utfördes	  vid	  
vilket	  tillfälle.	  För	  att	  inte	  göra	  transkriptionen	  alltför	  komplex	  har	  jag	  valt	  att	  
sammanfatta	  saker	  som	  händer	  från	  en	  viss	  tidpunkt	  och	  framåt:	  
 

 
Tabell	  1.	  Exempel	  på	  utdrag	  ur	  transkription	  av	  film	  1	  
	  

Tid	   Kroppsliga	  resurser	   Materiella	  
resurser	  

Övriga	  
iakttagelser	  

Eventuella	  
Loggboks-‐
anteckningar	  

15.25	   Blundar	  koncentrerat	  precis	  
innan	  övningen	  börjar.	  

Höjer	  BPMvärdet	  
på	  metronomen	  

Spelar	  igenom	  
skalan	  4	  gånger	  
felfritt	  

	  

15.45	   	   Höjer	  BPMvärdet	  
på	  metronomen	  

Spelar	  igenom	  
skalan	  4	  gånger	  
felfritt	  
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I	  transkriptionen	  ovan	  har	  jag	  sammanfattat	  det	  som	  händer	  från	  klockan	  15.25	  fram	  till	  
15.45	  i	  filmen.	  	  
	  
I	  analysen	  av	  materialet	  uppmärksammade	  jag	  de	  tecken	  och	  resurser	  jag	  ansåg	  vara	  av	  
vikt	  för	  mitt	  instrumentaltekniska	  lärande.	  De	  videofilmade	  övningspassen	  stod	  i	  fokus	  
och	  loggboken	  användes	  främst	  som	  stöd	  för	  att	  uppmärksamma	  min	  inre	  tankeprocess	  
kring	  olika	  händelser	  som	  jag	  observerat	  i	  videotranskriptionerna.	  Loggboken	  har	  också	  
använts	  för	  att	  lyfta	  fram	  vissa	  detaljer	  som	  sker	  mellan	  de	  övningspass	  jag	  valde	  att	  
observera	  via	  video.	  De	  resurser	  och	  handlingar	  som	  uppmärksammades	  
sammanfattades	  därefter	  till	  olika	  teman,	  vilka	  presenteras	  i	  resultatet.	  

3.2.6	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
Eftersom	  jag	  i	  min	  studie	  både	  agerade	  forskare	  och	  studieobjekt	  har	  jag	  under	  
processens	  gång	  varit	  tvungen	  att	  växla	  mellan	  dessa	  roller.	  Detta	  kan	  ha	  resulterat	  i	  att	  
jag	  inte	  varit	  helt	  neutral	  i	  observationerna	  av	  mig	  själv,	  även	  om	  jag	  försökt	  till	  det	  
yttersta	  att	  vara	  så	  objektiv	  som	  möjligt.	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  skriver	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  ge	  en	  korrekt	  bild	  av	  vad	  som	  skett,	  utan	  subjektiv	  inblandning.	  Jag	  har	  i	  min	  
transkription	  aktivt	  arbetat	  för	  att	  inte	  lägga	  in	  några	  värderingar	  eller	  låta	  mitt	  eget	  
personliga	  tycke	  och	  smak	  påverka	  resultatet.	  	  
	  
Bjørndal	  (2013)	  skriver	  att	  en	  väl	  utförd	  observation	  på	  intet	  sätt	  innebär	  att	  precis	  allt	  
som	  händer	  ska	  observeras	  och	  bedömas.	  Snarare	  är	  det	  de	  faktorer	  och	  förhållanden	  
som	  ter	  sig	  relevanta	  för	  den	  specifika	  studien	  som	  bör	  lyftas	  fram	  och	  belysas.	  I	  min	  
bearbetning	  av	  det	  observerade	  materialet	  har	  jag	  lyft	  fram	  de	  aspekter	  jag	  ansett	  vara	  
relevanta	  för	  min	  egen	  lärandeprocess.	  Detta	  innebär	  att	  ett	  urval	  gjorts	  och	  att	  jag	  har	  
varit	  den	  som	  påverkat	  processen.	  Med	  det	  kan	  sägas	  att	  jag	  har	  varit	  noga	  med	  att	  
försöka	  vara	  så	  objektiv	  som	  möjligt,	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  kunna	  svara	  på	  mina	  
forskningsfrågor.	  
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4	  Resultat	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  utförts	  gällande	  min	  
läroprocess.	  De	  övergripande	  teman	  som	  presenteras	  är:	  Min	  design	  till	  ett	  
instrumentaltekniskt	  lärande,	  Progression	  som	  positiv	  konsekvens	  av	  ett	  
instrumentaltekniskt	  övande	  samt	  Slutsats	  av	  instrumentalteknisk	  progression.	  Sist	  
presenteras	  en	  sammanfattning	  av	  resultatet.	  

4.1	  Min	  design	  till	  ett	  instrumentaltekniskt	  lärande	  
I	  följande	  avsnitt	  beskrivs	  hur	  jag	  designar	  olika	  tillvägagångssätt	  för	  att	  ta	  till	  mig	  
instrumentalteknisk	  kunskap.	  Utifrån	  min	  loggbok	  och	  mina	  transkriptioner	  har	  vissa	  
resurser	  för	  lärande	  utkristalliserat	  sig.	  Dessa	  är	  paus	  och	  upprepning,	  digitala	  resurser,	  
materiella	  hjälpmedel,	  kroppsliga	  resurser	  samt	  improvisation.	  	  

4.1.1	  Paus	  och	  upprepning	  	  
Vid	  analys	  av	  materialet	  upptäckte	  jag	  att	  en	  av	  de	  vanligaste	  tendenserna	  vid	  en	  
felspelning	  är	  att	  jag	  stannar	  upp,	  tar	  en	  kort	  paus	  och	  sedan	  börjar	  om	  med	  övningen.	  
Ibland	  tar	  jag	  även	  en	  längre	  paus	  innan	  jag	  börjar	  om.	  Förmodligen	  är	  detta	  en	  naturlig	  
reflex	  som	  är	  ett	  utslag	  av	  flera	  års	  övande	  på	  detta	  sätt.	  Pausen	  kommer	  ofta	  efter	  
upprepade	  felspelningar	  då	  jag	  envist	  försökt	  klara	  av	  något	  som	  visat	  sig	  vara	  för	  svårt.	  
Det	  ter	  sig	  som	  att	  ett	  litet	  avbrott	  i	  övandet	  skapar	  en	  lucka	  i	  vilken	  olika	  problem	  kan	  
tas	  an	  utifrån	  nya	  perspektiv.	  Pausen	  skapar	  också	  utrymme	  för	  händer,	  armar	  och	  axlar	  
att	  vila,	  samt	  ger	  mig	  som	  utövare	  tid	  att	  tänka	  över	  varför	  problemen	  uppstått	  ifrån	  
första	  början	  och	  hur	  de	  ska	  överkommas.	  Nedan	  följer	  ett	  transkriptionsutdrag	  som	  
visar	  vad	  som	  hände	  under	  cirka	  en	  minuts	  övningstid:	  
 
 

	  
Tabell	  2.	  Utdrag	  ur	  transkription	  av	  film	  1.	  
 

Tid	   Kroppsliga	  resurser	   Materiella	  resurser	   Övriga	  iakttagelser	   Eventuella	  
Loggboks-‐
anteckningar	  

15.25	   Blundar	  koncentrerat	  precis	  
innan	  övningen	  börjar.	  

Höjer	  BPM-‐värdet	  på	  
metronomen	  

Spelar	  igenom	  
skalan	  4	  gånger	  
felfritt	  

	  

15.45	   	   Höjer	  BPM-‐värdet	  på	  
metronomen	  

Spelar	  igenom	  
skalan	  4	  gånger	  
felfritt	  

	  

16.00	   	   Höjer	  BPM-‐värdet	  på	  
metronomen	  

	   	  

16.02	   	   	   Spelar	  fel.	  Tar	  ett	  
par	  sekunders	  paus	  
innan	  övningen	  
fortsätter.	  

	  

16.03	   Blundar,	  sträcker	  ut	  armen	  
och	  kliar	  mig	  i	  huvudet.	  	  

	   	   	  

16.07	   Andas	  djupt	   	   	   	  

16.15	   	   	   Spelar	  igenom	  
skalan	  4	  gånger	  
felfritt	  
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Exemplet	  ovan	  visar	  hur	  det	  med	  hjälp	  av	  ett	  par	  sekunders	  paus	  kan	  bli	  möjligt	  att	  rätta	  
till	  ett	  fel	  som	  uppstått	  under	  övningen.	  	  

4.1.2	  Digitala	  resurser	  
Jag	  använder	  mig	  mycket	  av	  olika	  digitala	  resurser	  vid	  min	  övning.	  Vid	  de	  allra	  flesta	  
övningar	  använder	  jag	  metronomen	  som	  hjälpmedel	  för	  att	  hålla	  tempot.	  En	  vanlig	  
övning	  börjar	  normalt	  med	  att	  jag	  ställer	  in	  metronomen	  på	  ett	  tempo	  som	  jag	  
behärskar	  att	  spela	  i,	  för	  att	  sedan	  successivt	  öka	  tempot	  och	  då	  hela	  tiden	  pressa	  mig	  
själv	  till	  att	  spela	  snabbare.	  Denna	  metod	  har	  för	  mig	  resulterat	  i	  att	  finmotoriska	  
muskler	  har	  fått	  möjlighet	  att	  tränas	  upp,	  och	  på	  så	  sätt	  har	  överansträngning	  undvikits.	  
Ibland	  ställer	  jag	  in	  metronomen	  i	  ett	  alldeles	  för	  högt	  tempo	  från	  början,	  och	  sänker	  då	  
bpm-‐värdet	  för	  att	  hitta	  ett	  tempo	  som	  jag	  klarar	  av.	  Jag	  är	  oftast	  noga	  med	  att	  spela	  i	  
tempon	  jag	  behärskar.	  Metronomen	  tillåter	  mig	  att	  höra	  hur	  pass	  rytmiskt	  korrekt	  jag	  
spelar	  gentemot	  pulsen.	  Jag	  behöver	  inte	  längre	  fokusera	  på	  att	  hålla	  tempo,	  utan	  kan	  
helt	  koncentrera	  mig	  på	  de	  instrumentaltekniska	  aspekterna	  av	  övningen.	  Metronomen	  
används	  även	  till	  att	  mäta	  min	  progression.	  Med	  hjälp	  av	  att	  skriva	  upp	  bpm-‐värdet	  jag	  
spelar	  varje	  övning	  i,	  kan	  jag	  se	  och	  jämföra	  min	  snabbhet	  och	  utveckling.	  	  
	  
Vid	  uppvärmningar	  och	  vissa	  andra	  delar	  av	  min	  övning	  använder	  jag	  mig	  av	  
bakgrunder	  som	  jag	  improviserar	  över.	  Bakgrunderna	  innehåller	  både	  tempo,	  harmonik	  
och	  viss	  rytmik,	  till	  skillnad	  från	  metronomen	  som	  bara	  anger	  tempo.	  Bakgrunderna	  
finns	  i	  ett	  program	  som	  heter	  Ireal	  B	  och	  som	  tillåter	  tempoändringar.	  Programmet	  har	  
jag	  på	  min	  mobil	  som	  jag	  har	  ständigt	  närvarande	  i	  övningsrummet.	  Mobilen	  kopplar	  jag	  
in	  i	  en	  stereo	  för	  att	  förstärka	  ljudet.	  På	  mobiltelefonen	  har	  jag	  även	  en	  timer	  som	  jag	  
inte	  använde	  mig	  av	  i	  början	  av	  min	  övningsperiod,	  men	  som	  jag	  lade	  till	  efter	  en	  vecka	  
ungefär.	  Timern	  använder	  jag	  mig	  av	  för	  att	  sätta	  en	  tidsbegränsning	  på	  övningarna	  och	  
för	  att	  inte	  själv	  behöva	  hålla	  reda	  på	  tiden.	  	  
	  
Gemensamt	  för	  dessa	  digitala	  resurser	  är	  att	  de	  alla	  utgör	  ett	  sätt	  för	  mig	  som	  utövare	  
att	  släppa	  ifrån	  mig	  vissa	  aspekter	  av	  övandet	  som	  annars	  eventuellt	  skulle	  uppta	  för	  
mycket	  fokus.	  Metronomen	  ger	  mig	  en	  exakt	  puls	  att	  förhålla	  mig	  till,	  bakgrunderna	  
förser	  mig	  med	  både	  puls,	  rytmik	  och	  harmonik	  och	  timern	  håller	  reda	  på	  tiden.	  Att	  
använda	  dessa	  resurser	  var	  för	  mig	  ett	  sätt	  att	  konkretisera	  särskilda	  parametrar	  
utanför	  min	  kropp	  och	  mitt	  medvetande,	  och	  på	  så	  sätt	  ge	  mig	  själv	  mer	  utrymme	  att	  
fokusera	  på	  övningarna	  i	  sig.	  För	  mig	  fungerade	  de	  digitala	  resurserna	  bra	  som	  
övningsredskap.	  	  

4.1.3	  Materiella	  hjälpmedel	  	  
För	  att	  kunna	  hålla	  reda	  på	  de	  olika	  övningarna	  hade	  jag	  ett	  övningsschema	  som	  jag	  
ständigt	  modifierade	  och	  anpassade	  under	  hela	  övningsprocessens	  gång.	  Schemat	  hade	  
jag	  uppskrivet	  på	  en	  whiteboardtavla	  i	  övningsrummet.	  Mellan	  övningarna	  tittar	  jag	  ofta	  
upp	  på	  schemat	  för	  att	  få	  en	  överblick	  över	  övningspasset	  och	  för	  att	  se	  vilket	  steg	  som	  
skulle	  komma	  nästa	  gång.	  I	  övningsrummet	  hade	  jag	  även	  ett	  notställ	  som	  jag	  mest	  
använde	  för	  att	  lägga	  mobiltelefonen	  på,	  men	  även	  för	  att	  ibland	  ställa	  upp	  noterade	  
övningar	  framför	  mig.	  	  
	  
För	  att	  lära	  mig	  spela	  en	  artikulationsövning	  där	  artikulationsmönstret	  förskjuts	  över	  
olika	  arpeggion	  i	  en	  specifik	  följd	  noterade	  jag	  vid	  ett	  tillfälle	  hela	  övningen	  på	  papper	  
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för	  att	  få	  en	  tydlig	  överblick.	  Övningen	  är	  mycket	  komplex	  och	  kräver	  hög	  koncentration	  
under	  lång	  tid,	  vilket	  framkommer	  av	  loggbokscitatet	  som	  följer:	  
 

Idag	  spelade	  jag	  länge	  på	  artikulationsövningen	  som	  fortfarande	  inte	  sitter.	  
Jag	  skrev	  upp	  hela	  övningen	  på	  papper	  och	  märkte	  ut	  de	  accentuerade	  
tonerna.	  Efter	  detta	  kunde	  jag	  långsamt	  gå	  igenom	  övningen	  steg	  för	  steg	  och	  
lära	  mig	  den	  gradvis.	  (Ur	  loggboken	  från	  den	  30/9	  2014)	  

	  
Efter	  att	  jag	  noterat	  övningen	  gick	  det	  bättre	  att	  lära	  sig	  den.	  Eftersom	  övningen	  är	  
mycket	  lång	  kunde	  jag	  med	  hjälp	  av	  notation	  ge	  upp	  försöken	  till	  att	  memorera	  hela	  
övningen	  utantill	  samtidigt	  som	  jag	  skulle	  koncentrera	  mig	  på	  en	  mängd	  andra	  aspekter.	  
Nu	  kunde	  jag	  uteslutande	  fokusera	  på	  de	  instrumentaltekniska	  bitar	  som	  egentligen	  
utgör	  övningens	  fundament.	  Till	  slut	  lärde	  jag	  mig	  övningen	  ändå,	  trots	  att	  mitt	  primära	  
mål	  från	  början	  inte	  hade	  att	  göra	  med	  att	  jag	  skulle	  lära	  mig	  övningen	  utantill.	  Målet	  var	  
egentligen	  endast	  att	  bli	  bättre	  på	  artikulation,	  vilket	  övningen	  syftar	  till.	  Att	  jag	  i	  
slutändan	  kunde	  spela	  hela	  övningen	  utan	  att	  läsa	  noter	  var	  en	  oförutsedd	  bonus.	  	  

4.1.4	  Kroppsliga	  resurser	  	  
Jag	  har	  upptäckt	  att	  då	  jag	  spelade	  fel	  många	  gånger	  i	  följd	  stannade	  jag	  upp	  och	  
vinklade	  huvudet	  uppåt	  och	  blundade	  koncentrerat,	  nästan	  meditativt.	  Detta	  gjorde	  jag	  
för	  att	  samla	  mig	  och	  slappna	  av	  innan	  jag	  fortsatte	  övningen.	  Vid	  dessa	  tillfällen	  
förekom	  det	  även	  att	  jag	  sträckte	  ut	  kroppen	  och	  satte	  mig	  tillrätta	  i	  stolen.	  Exempel	  på	  
detta	  finns	  i	  transkriptionen	  nedanför:	  
 

	  
Tabell	  3.	  Utdrag	  ur	  transkription	  av	  film	  1.	  
 
En	  annan	  vanlig	  händelse	  vid	  felspelning,	  som	  också	  ofta	  kombinerades	  med	  att	  jag	  
blundade	  och	  koncentrerade	  mig,	  var	  att	  jag	  stampade	  med	  foten	  i	  takt	  till	  metronomen.	  

Tid	   Kroppsliga	  
resurser	  

Materiella	  
resurser	  

Övriga	  
iakttagelser	  

Eventuella	  
Loggboks-‐
anteckningar	  

13.36	   Spelar	  fel	  ton	   	   	   	  

13.37	   Börjar	  om	  i	  
samma	  tempo	  

	   	   	  

13.57	   Spelar	  fel	  igen,	  fel	  
ton	  

	   Börjar	  om	  i	  
samma	  tempo	  

	  

14.22	   Spelar	  fel	   	   Börjar	  om	  i	  
samma	  tempo	  

	  

14.32	   Spelar	  fel.	  Skakar	  
vänsterhanden	  i	  
luften	  för	  att	  
slappna	  av.	  	  

	   	   	  

14.36	   Blundar	  
koncentrerat	  

	   	   	  

14.42	   Stampar	  tydligt	  
med	  foten	  för	  att	  
känna	  
metronomens	  
puls.	  Rättar	  till	  
kroppen	  och	  
rätar	  på	  ryggen.	  

	   Börjar	  om	   	  
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I	  höga	  tempon	  hade	  jag	  ibland	  svårt	  att	  uppfatta	  underdelningar,	  och	  då	  använde	  jag	  
stamp	  med	  foten	  som	  en	  resurs	  för	  att	  befästa	  tempot	  kroppsligt.	  Det	  hände	  också	  att	  jag	  
spelade	  underdelningen	  på	  en	  dämpad	  sträng	  i	  kombination	  med	  att	  jag	  stampade	  
takten	  som	  förberedelse	  innan	  en	  övning.	  	  
	  
Vid	  höga	  tempon	  och	  finmotoriskt	  fysiskt	  krävande	  passager	  skakade	  jag	  på	  
vänsterhanden	  ibland	  mellan	  övningar.	  Syftet	  med	  detta	  var	  att	  bli	  så	  avspänd	  som	  
möjligt	  i	  handen.	  I	  loggboken	  går	  det	  dock	  att	  läsa	  att	  detta	  inte	  alltid	  fungerade:	  
	  

Idag	  kände	  jag	  mig	  spänd	  i	  vänsterhanden.	  Särskilt	  under	  legatoövningen.	  Jag	  
försöker	  spela	  avslappnat,	  men	  det	  är	  svårt	  när	  man	  vill	  pressa	  upp	  tempot.	  
Jag	  får	  ta	  det	  lugnt	  nu	  framöver	  så	  att	  jag	  inte	  skadar	  mig.	  (Ur	  loggboken	  från	  
den	  11/10	  2014)	  

	  
Många	  kroppsliga	  uttryck	  har	  att	  göra	  med	  reaktioner	  på	  mitt	  eget	  spel	  och	  min	  
prestation,	  ofta	  i	  negativ	  bemärkelse.	  Det	  förekommer	  suckar,	  missnöjda	  ruskningar	  på	  
huvudet	  och	  i	  vissa	  fall	  även	  verbala	  svordomar.	  Det	  finns	  dock	  exempel	  på	  två	  tillfällen	  
då	  jag	  lyckats	  ta	  en	  övning	  till	  riktigt	  höga	  tempon	  och	  imponerat	  visslar	  åt	  mig	  själv.	  Ett	  
av	  dessa	  exempel	  följer	  nedanför:	  
 
14.36	   	   	   Spelar	  bra,	  men	  

lite	  ur	  tempo	  
	  

15.01	   	   Höjer	  tempo	   Spelar	  felfritt	   	  

15.30	   	   Spelar	  felfritt	  
flera	  gånger	  

	   	  

15.33	   Visslar	  
imponerat	  

	   Sänker	  tempot	  
en	  aning	  

	  

	  
Tabell	  4.	  Utdrag	  ur	  transkription	  av	  film	  3.	  
 
Visslingen	  går	  att	  tolka	  som	  en	  resurs,	  vars	  syfte	  är	  att	  bekräfta	  för	  mig	  själv	  att	  jag	  gjort	  
något	  bra	  samt	  att	  jag	  är	  imponerad	  av	  mitt	  eget	  spel.	  	  

4.1.5	  Improvisation	  	  
En	  tydlig	  tendens	  som	  jag	  observerat	  var	  att	  jag	  tillät	  mig	  själv	  att	  improvisera	  med	  vissa	  
instrumentaltekniska	  moment	  som	  utgångspunkt.	  Detta	  springer	  ur	  en	  vilja	  att	  ta	  
övningarna	  och	  omsätta	  dessa	  i	  praktiskt	  spel.	  Det	  uppstår	  ett	  slags	  fritt	  spelrum	  där	  jag	  
får	  tillfälle	  att	  leka	  med	  de	  olika	  koncepten	  för	  att	  befästa	  dem	  ytterligare.	  I	  tabellen	  
nedan	  går	  att	  utläsa	  hur	  jag,	  trots	  att	  timern	  ringer	  och	  signalerar	  att	  tiden	  är	  slut,	  
ignorerar	  detta	  och	  stänger	  av	  timern	  eftersom	  jag	  har	  roligt.	  	  	  
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Tid	   Kroppsliga	  
resurser	  

Materiella	  
resurser	  

Övriga	  iakttagelser	   Eventuella	  Loggboksanteckningar	  

16.08	   Tittar	  på	  
övningsschema	  

Ställer	  in	  
bakgrund–	  So	  
What	  

	   	  

17.14	   	   	   Börjar	  övning	   	  

20.48	   	   Höjer	  tempo	   	   	  

21.50	   	   Timern	  ringer	   Jag	  stänger	  av	  
timern	  och	  
fortsätter	  samma	  
övning	  

	  

25.20	   	   Höjer	  tempo	   	   ”Det	  var	  extremt	  roligt	  att	  avsluta	  
övningspasset	  med	  improvisation.	  

Det	  kändes	  mycket	  bra!”	  
	  
Tabell	  5.	  Utdrag	  ur	  transkription	  av	  film	  4.	  
 
Jag	  upplever	  övningen	  som	  rolig,	  och	  det	  uppstår	  en	  kreativ	  lek	  där	  jag	  får	  tillfälle	  att	  
kombinera	  de	  nya	  instrumentaltekniska	  elementen	  med	  min	  redan	  inövade	  musikaliska	  
grund.	  På	  så	  sätt	  kan	  jag	  långsamt	  befästa	  och	  ta	  till	  mig	  nya	  tekniska	  moment	  och	  göra	  
dem	  till	  en	  naturlig	  del	  av	  mitt	  gitarrspel.	  Övningen	  i	  fråga	  är	  från	  början	  designad	  till	  att	  
träna	  upp	  improvisation,	  snabbhet	  och	  uthållighet,	  men	  eftersom	  övningen	  tillåter	  det	  
försöker	  jag	  ibland	  kasta	  in	  andra,	  tekniska	  element	  som	  jag	  behöver	  arbeta	  med	  och	  
befästa.	  	  
	  
Dock	  finns	  det	  även	  exempel	  på	  andra	  gånger	  då	  jag	  börjar	  improvisera	  men	  då	  på	  grund	  
av	  att	  jag	  tappar	  fokus.	  Detta	  uppstår	  då	  jag	  spelat	  samma	  övning	  för	  länge	  och	  blivit	  
uttråkad.	  Jag	  låter	  då	  metronomen	  vara	  på	  och	  improviserar	  fritt	  i	  det	  tempo	  jag	  
befinner	  mig	  i.	  Denna	  typ	  av	  improvisation	  verkar	  vara	  ett	  slags	  dagdrömsliknande	  
företeelse	  där	  jag	  inte	  direkt	  tänker	  på	  vad	  jag	  spelar,	  utan	  bara	  spelar	  helt	  fritt	  och	  
hamnar	  i	  något	  av	  ett	  meditativt	  tillstånd.	  	  	  

4.2	  Progression	  som	  positiv	  konsekvens	  av	  tekniskt	  övande	  	  
Här	  beskrivs	  och	  sammanfattas	  de	  två	  olika	  övningar	  som	  presenterades	  i	  
bakgrundskapitlet	  och	  som	  utfördes	  under	  hela	  övningsperioden.	  De	  tillfällen	  som	  
beskrivs	  är	  vid	  det	  första	  och	  vid	  det	  sista	  övningspasset.	  	  

4.2.1	  Presentation	  av	  legatoövning	  första	  övningspasset	  
Denna	  övning	  går	  ut	  på	  att	  träna	  upp	  legatospelet.	  Skalan	  jag	  använder	  mig	  av	  är	  G-‐dur,	  
fyra	  toner	  per	  sträng	  i	  horisontellt	  läge.	  Skalan	  sträcker	  sig	  ifrån	  lägsta	  G	  på	  tredje	  
bandet	  på	  E-‐strängen,	  upp	  till	  B	  på	  högsta	  E-‐strängen	  på	  det	  19:e	  bandet.	  Då	  jag,	  från	  
videoobservationen,	  transkriberade	  den	  här	  övningen,	  som	  är	  en	  del	  av	  mitt	  första	  
övningspass,	  upptäckte	  jag	  att	  jag	  gjorde	  många	  misstag.	  Jag	  avbröt	  ibland	  övningen	  och	  
skakade	  på	  vänsterhanden	  vid	  två	  tillfällen,	  som	  för	  att	  slappna	  av	  i	  den.	  Detta	  beror	  
förmodligen	  på	  att	  kroppen	  inte	  är	  van	  vid	  den	  här	  typen	  av	  finmotoriska	  övningar	  som	  
dessutom	  är	  tämligen	  fysiskt	  krävande.	  Övningen	  varade	  i	  cirka	  tre	  minuter	  och	  den	  
presenteras	  via	  observationstranskriptionen	  nedanför:	  
	  
	  



 22	  

Tid	   Kroppsliga	  resurser	   Materiella	  
resurser	  

Övriga	  
iakttagelser	  

Eventuella	  
Loggboksanteckningar	  

12.35	   	   Tittar	  på	  
övningsschema	  

	   	  

12.46	   Spelar	  skalan	  2	  ggr	  	   Ställer	  in	  
metronom	  

	   	  

13.18	   	   Höjer	  BPM-‐värdet	  
på	  metronomen	  

	   	  
	  
	  

13.36	   Spelar	  fel	  ton	   	   	   	  

13.37	   Börjar	  om	  i	  samma	  tempo	   	   	   	  

13.57	   Spelar	  fel	  igen,	  fel	  ton	   	   Börjar	  om	  i	  
samma	  
tempo	  

	  

14.22	   Spelar	  fel	   	   Börjar	  om	  i	  
samma	  
tempo	  

	  

14.32	   Spelar	  fel.	  Skakar	  
vänsterhanden	  i	  luften	  för	  
att	  slappna	  av.	  	  

	   	   	  

14.36	   Blundar	  koncentrerat	   	   	   	  

14.44	   Stampar	  tydligt	  med	  foten	  
för	  att	  känna	  metronomens	  
puls.	  Rättar	  till	  kroppen	  
och	  rätar	  på	  ryggen.	  

	   Börjar	  om	   	  

15.02	   Spelar	  fel	  ton	  	   	   	   	  

15.19	   Spelar	  fel	  ton	   	   Byter	  övning.	   	  

	  
Tabell	  6.	  Utdrag	  ur	  transkription	  av	  film	  1.	  
 
Då	  tempot	  blev	  för	  högt	  började	  jag	  stampa	  övertydligt	  med	  foten	  för	  att	  förkroppsliga	  
pulsen	  och	  underdelningen.	  Vid	  ett	  tillfälle,	  precis	  innan	  jag	  skulle	  börja	  med	  övningen	  i	  
ett	  nytt	  tempo,	  rätade	  jag	  upp	  ryggen	  och	  satte	  mig	  ordentligt	  på	  stolen.	  Detta	  är	  något	  
jag	  observerat	  vid	  flera	  tillfällen	  då	  jag	  ska	  utföra	  något	  som	  jag	  upplever	  svårt.	  
Övningen	  slutade	  med	  att	  jag	  gjorde	  ett	  misstag	  och	  bytte	  övning	  eftersom	  jag	  tröttnat	  
och	  kände	  mig	  missnöjd.	  

4.2.2	  Presentation	  av	  legatoövning	  sista	  övningspasset	  
Vid	  genomspelning	  av	  samma	  övning	  det	  sista	  övningspasset	  kan	  jag	  konstatera	  att	  jag	  
inte	  alls	  begick	  lika	  många	  misstag	  som	  vid	  det	  första	  tillfället.	  Jag	  spelar	  övningen	  i	  ett	  
betydligt	  högre	  tempo	  som	  jag	  dessutom	  ökar	  stegvis	  under	  övningens	  gång.	  Det	  ter	  sig	  
även	  som	  att	  jag	  inte	  har	  samma	  besvär	  med	  spänningar	  i	  vänsterhanden	  som	  förut.	  Jag	  
sitter	  mer	  avspänt	  och	  ändrar	  inte	  position	  något	  märkvärt	  under	  övningens	  gång.	  Jag	  
har	  även	  börjat	  använda	  mig	  av	  en	  timer	  för	  att	  effektivisera	  övningstiden	  så	  långt	  det	  
går.	  Nedan	  följer	  transkriptionen	  av	  övningen:	  
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Tid	   Kroppsliga	  
resurser	  

Materiella	  
resurser	  

Övriga	  iakttagelser	   Eventuella	  
Loggboksanteckningar	  

30.47	   	   Ställer	  in	  
metronom	  och	  
timer	  

	   	  

30.51	   	   	   Spelar	  rätt,	  men	  
avbryter	  mitt	  i	  och	  
börjar	  om	  

	  

31.22	   	   	   Spelar	  5	  gånger	  felfritt	   	  
31.24	   	   Höjer	  tempo	   	   	  
31.50	   Skakar	  missnöjt	  

på	  huvudet	  
	   Spelar	  nästan	  felfritt	   	  

31.51	   	   Höjer	  tempo	   	   	  
32.16	   Visslar	  

imponerat	  
Höjer	  tempo	   Spelar	  nästan	  felfritt	   	  

32.40	   	   	   Spelar	  fel	   	  
32.48	   	   Timern	  ringer	   Slutför	  övningen	   	  

	  
Tabell	  7.	  Utdrag	  ur	  transkription	  av	  film	  4.	  
 
Oftast	  följer	  jag	  med	  blicken	  det	  jag	  gör	  på	  gitarrhalsen	  med	  vänsterhanden.	  
Förmodligen	  gör	  jag	  så	  eftersom	  övningen	  går	  ut	  på	  att	  inte	  stanna	  i	  ett	  låst	  läge	  på	  
halsen,	  utan	  istället	  spela	  horisontellt	  och	  byta	  läge	  ofta	  och	  snabbt.	  Jag	  har	  i	  efterhand	  
observerat	  en	  del	  slarvfel	  jag	  gör	  som	  jag	  inte	  verkar	  ta	  någon	  större	  notis	  om	  under	  
övningens	  gång.	  Övningen	  varade	  i	  endast	  två	  minuter	  och	  i	  slutet	  av	  övningen	  visslar	  
jag	  imponerat	  över	  min	  egen	  insats.	  

4.2.3	  Presentation	  av	  sweep-‐pickingövning	  första	  övningspasset	  
Den	  här	  övningen	  består	  av	  ett	  amoll11-‐arpeggio	  som	  jag	  med	  plektrumet	  sveper	  över	  
alla	  sex	  strängar.	  Detta	  sker	  i	  takt	  med	  en	  metronom,	  och	  oftast	  spelar	  jag	  sextondelar	  
mot	  pulsen.	  I	  början	  av	  övningen	  har	  jag	  svårt	  att	  känna	  in	  tempot	  så	  därför	  blundar	  jag	  
koncentrerat	  vid	  18.40	  och	  tar	  tid	  på	  mig	  för	  att	  känna	  in	  pulsen	  samt	  
sextondelsunderdelningen.	  Innan	  dess	  har	  jag	  även	  spelat	  underdelningen	  på	  en	  
dämpad	  sträng.	  Därefter	  spelar	  jag	  övningen	  med	  stadigare	  sextondelar	  och	  jämnare	  
puls.	  Transkriptionen	  av	  övningen	  presenteras	  i	  tabellen	  nedan:	  
	  
 
Tid	   Kroppsliga	  resurser	   Materiella	  resurser	   Övriga	  iakttagelser	   Eventuella	  

Loggboksanteckningar	  
18.05	   	   Ställer	  in	  

metronom	  
	   	  

18.19	   	   	   Spelar	  fel,	  känner	  
inte	  tempot	  

	  

18.20	   Spelar	  
underdelningen	  på	  
dämpad	  sträng	  

	   	   	  

18.40	   Blundar	  för	  
koncentration	  

	   Känner	  tempot	  
bättre	  

	  

18.44	   	   Höjer	  
metronomtempo	  
en	  aning	  

	   	  

18.56	   	   	   Spelar	  igenom	  
felfritt	  
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Tabell	  8.	  Utdrag	  ur	  transkription	  av	  film	  1.	  
	  
Övningen	  går	  bra,	  även	  om	  jag	  gör	  en	  del	  misstag.	  Oftast	  när	  jag	  spelar	  fel	  är	  det	  
förmodligen	  på	  grund	  av	  att	  jag	  har	  ett	  för	  högt	  tempo	  inställt	  på	  metronomen.	  Jag	  
spelar	  felfritt	  fram	  till	  21.03	  då	  jag	  är	  tvungen	  att	  sänka	  tempot	  samt	  återigen	  blunda	  för	  
att	  känna	  in	  underdelningen.	  Vid	  21.39	  spelar	  jag	  fel,	  men	  fortsätter	  då	  utan	  att	  pausa	  
eller	  sänka	  tempot.	  Vid	  24.01	  tappar	  jag	  fokus	  och	  börjar	  improvisera	  fritt.	  Då	  har	  
övningen	  pågått	  i	  över	  sex	  minuter	  och	  anledningen	  till	  att	  jag	  tappar	  fokus	  är	  
förmodligen	  för	  att	  övningen	  är	  enformig	  och	  pågått	  för	  länge.	  

4.2.4	  Presentation	  av	  sweep-‐pickingövning	  sista	  övningspasset	  
I	  denna	  övningsomgång	  börjar	  jag	  med	  att	  spela	  arpeggiot	  felfritt	  i	  ett	  högre	  tempo	  än	  
vad	  jag	  började	  med	  under	  den	  första	  övningsdagen.	  Jag	  höjer	  genast	  tempot	  och	  
fortsätter	  öva.	  Övningen	  fortskrider	  sedan	  relativt	  framgångsrikt	  förutom	  några	  smärre	  
misstag.	  Eftersom	  jag	  nu	  är	  uppe	  i	  jämförelsevis	  höga	  tempon	  och	  övningen	  blir	  mer	  och	  
mer	  krävande	  blir	  jag	  tvungen	  att	  ibland	  stanna	  upp	  och	  skaka	  på	  vänsterhanden	  samt	  
att	  ta	  korta	  pauser.	  Nedan	  följer	  ett	  utdrag	  ur	  transkriptionen	  av	  övningen:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

19.11	   Sätter	  mig	  tillrätta	   	   	   	  

19.13	   	   Höjer	  metronom	   	   	  

19.20	   Blundar	   	   Spelar	  nästan	  
felfritt	  

	  

19.31	   	   Höjer	  metronom	   	   	  

19.35	   	   	   Spelar	  felfritt	   	  

21.03	   Blundar	   	   Spelar	  fel	  
upprepade	  gånger.	  
Tempo	  för	  högt	  

	  

21.24	   Suckar	  och	  nickar	  
besviket	  

	   	   	  

21.26	   	   Sänker	  tempo	   	   	  

21.39	   Blundar	   	   Spelar	  fel	  men	  
fortsätter	  utan	  
stopp	  

	  

22.10	   Tar	  en	  liten	  paus	   	   	   	  

22.51	   Sätter	  mig	  mer	  
avslappnat,	  
tillbakalutat	  

	   Spelar	  med	  flyt,	  
men	  inte	  felfritt	  

	  

24.21	   	   	   Tappar	  fokus.	  
Börjar	  improvisera	  
till	  metronomen.	  
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Tid	   Kroppsliga	  resurser	   Materiella	  resurser	   Övriga	  
iakttagelser	  

Eventuella	  
Loggboksanteckningar	  

11.00	   	   Ställer	  in	  
metronom	  

	   	  

11.02	   Blundar	  koncentrerat	   	   Spelar	  
övningen	  i	  högt	  
tempo	  felfritt	  

	  

11.22	   	   Höjer	  tempo	   	   	  
11.30	   Skakar	  handen	  för	  

avslappning	  
	   Spelar	  felfritt	   	  

12.19	   Skakar	  handen	  igen	   	   	   	  
12.32	   	   	   Spelar	  fel,	  

börjar	  om	  
	  

12.43	   Blundar	   	   Spelar	  felfritt	   	  
13.11	   Sätter	  mig	  tillrätta	   	   Spelar	  felfritt	   	  
13.26	   	   Höjer	  tempo	   	   	  
13.46	   Skakar	  handen	   	   	   	  
13.53	   	   Höjer	  tempo	   	   	  
14.10	   	   Sänker	  tempo	  till	  

halvtempo,	  men	  
fortsätter	  spela	  i	  
32ondelar	  

	   	  

14.14	   Spelar	  dämpat	  på	  en	  
sträng	  för	  att	  känna	  
32ondelarna	  

	   	   	  

14.20	   Stampar	  pulsen	  med	  
foten	  

Höjer	  tempo	   Spelar	  felfritt	   	  

14.28	   Spelar	  på	  en	  sträng	  
för	  att	  känna	  
underdelning	  

	   	   	  

14.30	   Spelar	  G-‐dur	  skala	  i	  
ett	  läge	  i	  32ondelar	  
för	  att	  känna	  
underdelning	  

	   	   	  

14.36	   	   	   Spelar	  bra,	  men	  
lite	  ur	  tempo	  

	  

15.01	   	   Höjer	  tempo	   Spelar	  felfritt	   	  
15.33	   Visslar	  imponerat	   	   Sänker	  tempot	  

en	  aning	  
	  

15.52	   	   	   Spelar	  otajt,	  
börjar	  om	  

	  

15.56	   Byter	  läge	  på	  
gitarrhalsen	  

	   Spelar	  felfritt	   	  

16.03	   	   Timern	  ringer	   	   	  
	  
Tabell	  9.	  Utdrag	  ur	  transkription	  av	  film	  4.	  	  
	  
Vid	  14.10	  är	  jag	  uppe	  i	  ett	  så	  högt	  tempo	  att	  jag	  blir	  tvungen	  att	  sänka	  tempot	  på	  
metronomen	  med	  hälften	  av	  dess	  värde,	  fast	  fortsätta	  spela	  i	  trettitvåondelar	  istället	  för	  
sextondelar.	  Inför	  detta	  är	  jag	  tvungen	  att	  förkroppsliga	  underdelningen	  genom	  att	  spela	  
trettitvåondelar	  på	  en	  dämpad	  sträng.	  Sedan	  spelar	  jag	  en	  G-‐dur	  skala	  i	  ett	  läge	  som	  jag	  
kan	  väl	  i	  samma	  underdelning.	  Genom	  att	  göra	  detta	  isolerar	  jag	  först	  rytmen	  och	  kan	  
fokusera	  på	  den	  i	  första	  hand.	  Sedan	  för	  jag	  in	  ett	  element	  av	  klingande	  toner,	  för	  att	  
sedan	  gå	  vidare	  och	  genomföra	  övningen	  fullt	  ut.	  
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4.3	  Slutsats	  	  	  
I	  detta	  avsnitt	  jämför	  jag	  övningarna	  jag	  utförde	  vid	  det	  första	  och	  det	  sista	  
övningspasset.	  Jämförelsen	  mynnar	  sedan	  ut	  i	  ett	  antal	  skillnader	  som	  jag	  valt	  att	  
använda	  som	  utgångspunkt	  för	  att	  beskriva	  min	  tekniska	  progression.	  
	  
Vid	  en	  närmare	  jämförelse	  av	  dessa	  två	  övningar	  kan	  det	  konstateras	  att	  det	  finns	  en	  del	  
viktiga	  skillnader	  mellan	  det	  första	  och	  det	  sista	  övningspasset.	  Dessa	  skillnader	  blir	  
intressanta	  eftersom	  de	  i	  bästa	  fall	  vittnar	  om	  min	  musikaliska	  progression	  under	  dessa	  
veckor.	  Analysen	  blir	  dock	  inte	  helt	  vattentät	  eftersom	  jag	  inte	  har	  tagit	  med	  saker	  som	  
slump,	  dagsform	  eller	  tid	  på	  dygnet	  i	  ekvationen.	  Jag	  har	  försökt	  sålla	  ut	  de	  aspekter	  som	  
jag	  anser	  ter	  sig	  överväldigande	  tydliga	  och	  därför	  torde	  vara	  en	  direkt	  konsekvens	  av	  
det	  instrumentaltekniska	  övandet.	  	  

4.3.1	  Mer	  avspänd	  
Framförallt	  under	  legatoövningarna	  framkommer	  det	  att	  jag	  är	  mer	  avspänd	  i	  kroppen	  
vid	  utförandet	  av	  övningen	  vid	  det	  sista	  övningspasset,	  trots	  att	  övningen	  utförs	  i	  ett	  
högre	  tempo	  och	  med	  mer	  självsäkerhet.	  Jag	  rättar	  inte	  till	  kroppen	  lika	  mycket,	  utan	  
sitter	  avspänt	  och	  bekvämt	  ifrån	  början.	  Efter	  införande	  av	  timer	  i	  övningsrutinen	  har	  
jag	  också	  kunnat	  eliminera	  tidsaspekten	  från	  mitt	  fokusområde,	  vilket	  möjliggör	  en	  ännu	  
mer	  avspänd	  övning.	  Det	  blir	  tydligt	  att	  jag	  nu	  kan	  slappna	  av	  och	  fokusera	  helt	  på	  de	  
övningar	  jag	  arbetar	  med.	  	  

4.3.2	  Bättre	  finmotorik	  
Eftersom	  jag	  under	  sista	  övningspasset	  spelar	  övningarna	  i	  mycket	  högre	  tempon	  utan	  
att	  visa	  lika	  mycket	  fysisk	  ansträngning	  eller	  utmattning	  kan	  slutledningen	  dras	  att	  jag	  
har	  byggt	  upp	  en	  starkare	  finmotorisk	  muskulatur	  i	  händer	  och	  armar.	  I	  början	  av	  
övningsperioden	  fick	  jag	  vid	  vissa	  tillfällen	  kramp	  och	  andra	  typer	  av	  kroppsliga	  besvär.	  
Dessa	  blev	  färre	  allteftersom	  övningsperioden	  fortskred.	  	  

4.3.3	  Färre	  misstag	  
Även	  om	  jag	  fortfarande	  begick	  misstag	  i	  slutet	  av	  övningsperioden,	  upplevde	  jag	  att	  
dessa	  misstag	  blev	  både	  färre	  samt	  att	  de	  inte	  uppstod	  på	  grund	  av	  otålighet	  eller	  slarv.	  
Vid	  en	  analys	  av	  legatoövningen	  första	  övningspasset	  kan	  det	  utrönas	  att	  jag	  vid	  ett	  
tillfälle	  höjer	  bpm-‐värdet	  på	  metronomen	  och	  därefter	  spelar	  fel	  på	  fel,	  utan	  att	  sänka	  
tempot.	  Under	  samma	  övning	  det	  sista	  passet	  blir	  det	  tydligt	  att	  jag	  börjar	  i	  ett	  tempo	  
som	  bättre	  korrelerar	  med	  den	  musikaliska	  nivån	  jag	  befinner	  mig	  på,	  eftersom	  jag	  då	  
knappt	  gör	  några	  misstag	  alls	  men	  ändå	  kan	  höja	  tempot	  på	  metronomen	  flera	  gånger	  
under	  passet.	  

4.3.4	  Högre	  tempon	  
Något	  jag	  har	  kunnat	  observera	  är	  att	  övningarna	  sker	  i	  ett	  mycket	  högre	  tempo	  under	  
det	  sista	  övningspasset.	  Detta	  torde	  vara	  en	  naturlig	  följd	  av	  all	  den	  övningstid	  som	  lagts	  
ned,	  och	  sättet	  som	  övningarna	  utförts	  på.	  Även	  om	  målet	  i	  slutändan	  inte	  endast	  har	  
varit	  att	  kunna	  spela	  snabbare,	  så	  har	  jag	  övat	  mycket	  med	  metronom	  och	  att	  långsamt	  
öka	  tempot.	  Att	  övningarna	  går	  i	  ett	  högre	  tempo	  vittnar	  om	  en	  bättre	  fysisk	  teknik,	  men	  
också	  om	  mer	  välutvecklade	  mentala	  mönster	  kring	  övningarnas	  struktur	  och	  
uppbyggnad.	  	  
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4.3.5	  Bättre	  fokus	  
Som	  jag	  nämnde	  tidigare	  har	  införandet	  av	  en	  timer	  gjort	  att	  jag	  inte	  måste	  hålla	  reda	  på	  
tiden	  vilket	  resulterar	  i	  en	  mer	  avspänd	  övning.	  Detta	  i	  sin	  tur	  möjliggör	  ett	  mer	  
koncentrerat	  fokus	  under	  övningarna.	  Det	  går	  även	  att	  dra	  slutsatsen	  att	  jag	  har	  uppnått	  
bättre	  fokus	  eftersom	  jag	  under	  hösten	  har	  fått	  öva	  mig	  i	  att	  öva.	  Under	  all	  denna	  
övningstid	  har	  jag	  experimenterat	  med	  olika	  förhållningssätt	  och	  lärt	  mig	  mer	  om	  hur	  
jag	  fungerar	  och	  vilka	  sätt	  jag	  lär	  mig	  bäst	  på.	  	  

4.4	  Sammanfattning	  av	  resultatet	  som	  helhet	  
En	  genomgående	  trend	  för	  min	  design	  och	  mitt	  lärande	  är	  att	  jag	  i	  många	  skeenden	  
överlämnat	  vissa	  övningsrelaterade	  parametrar	  till	  olika	  digitala	  och	  materiella	  
resurser,	  vilket	  resulterat	  i	  en	  ökad	  förmåga	  att	  kunna	  fokusera	  och	  en	  bättre	  
koncentration	  samt	  prestation.	  Detta	  kan	  till	  exempel	  vara	  att	  jag	  för	  ett	  övningsschema,	  
använder	  noter	  eller	  en	  timer.	  Ett	  annat	  tydligt	  mönster	  jag	  följt	  hela	  övningsperioden	  är	  
att	  jag	  börjar	  övningar	  i	  långsamma	  tempon	  och	  sedan	  ökar	  successivt	  allt	  eftersom	  jag	  
blir	  bättre.	  Att	  börja	  i	  mycket	  långsamma	  tempon	  som	  jag	  behärskar	  övningen	  i	  och	  
sedan	  öka	  har	  efterhand	  bland	  annat	  resulterat	  i	  att	  jag	  begår	  färre	  misstag,	  att	  jag	  byggt	  
upp	  en	  starkare	  muskulatur	  i	  händer	  och	  armar	  och	  att	  jag	  kan	  spela	  i	  högre	  tempon.	  
Detta	  medför	  även	  att	  överansträngning	  och	  statisk	  belastning	  av	  muskler	  undviks.	  Jag	  
använder	  ofta	  pauser	  i	  kombination	  med	  olika	  kroppsliga	  resurser	  vid	  felspelningar,	  ofta	  
för	  att	  förkroppsliga	  rytmer,	  men	  också	  för	  att	  låta	  kropp	  och	  huvud	  vila	  innan	  övandet	  
fortsätter.	  Improvisation	  har	  visat	  sig	  vara	  en	  bra	  metod	  för	  att	  befästa	  nya	  tekniska	  
aspekter.	  Genom	  att	  placera	  de	  nyligen	  inövade	  tekniska	  koncepten	  i	  en	  improvisation	  
tillsammans	  med	  min	  bas	  av	  redan	  inövat	  musikaliskt	  stoff	  har	  jag	  fått	  en	  chans	  att	  ta	  till	  
mig	  det	  nya	  materialet.	  	  
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5	  Diskussion	  	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuteras	  de	  resurser	  och	  förutsättningar	  som	  etablerats	  i	  samband	  med	  
det	  instrumentaltekniska	  övandet	  mot	  bakgrund	  av	  annan	  litteratur	  och	  forskning.	  
Vidare	  belyses	  mina	  egna	  reflektioner	  kring	  studien,	  arbetets	  framtida	  betydelse	  samt	  
mina	  idéer	  angående	  eventuell	  fortsatt	  forskning	  inom	  området.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  
Under	  denna	  rubrik	  diskuteras	  resultatet	  av	  studien.	  De	  teman	  som	  tas	  upp	  är	  resurser	  
för	  ett	  instrumentaltekniskt	  lärande	  och	  förutsättningar	  för	  ett	  instrumentaltekniskt	  
lärande.	  

5.1.1	  Resurser	  för	  ett	  instrumentaltekniskt	  lärande	  
I	  resultatdelen	  beskrivs	  de	  resurser	  jag	  använt	  mig	  i	  mitt	  instrumentaltekniska	  lärande.	  
Dessa	  är	  upprepning,	  digitala	  resurser,	  materiella	  hjälpmedel,	  kroppsliga	  resurser	  samt	  
improvisation.	  Selander	  (2008)	  menar	  att	  vi	  människor	  behöver	  skapa	  individuella	  
vägar	  för	  att	  kunna	  designa	  vårt	  eget	  lärande.	  Utifrån	  det	  perspektivet	  kan	  ovanstående	  
resurser	  ses	  som	  den	  design	  jag	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  för	  att	  erövra	  nya	  färdigheter	  
och	  kunskaper.	  Oftast	  användes	  några	  av	  dessa	  resurser	  samtidigt	  och	  kan	  enligt	  
Selander	  och	  Kress	  (2010)	  ses	  som	  olika	  typer	  av	  tecken	  i	  en	  multimodal	  
kommunikation.	  Vidare	  beskrivs	  det	  hur	  användandet	  av	  många	  olika	  tecken	  parallellt	  
skapar	  ett	  sammanhang	  i	  vilket	  information	  kan	  uppfattas	  och	  tolkas	  utifrån	  en	  helhet.	  
Eftersom	  jag	  ofta	  använde	  mig	  av	  till	  exempel	  en	  notbild,	  en	  metronom	  och	  en	  
stampande	  fot	  samtidigt	  kunde	  jag	  på	  så	  sätt	  ta	  in	  många	  olika	  parametrar	  på	  en	  och	  
samma	  gång.	  	  
	  
Upprepning	  kan	  ses	  som	  en	  resurs	  som	  har	  möjliggjort	  ett	  säkrare	  spel	  och	  ett	  högre	  
tempo	  i	  många	  av	  övningarna.	  Enligt	  Schenk	  (2010)	  kommer	  allting	  som	  utförs	  en	  gång	  
vara	  enklare	  att	  utföra	  på	  samma	  sätt	  en	  gång	  till.	  Jørgensen	  och	  Hallam	  (2012)	  menar	  
att	  det	  finns	  en	  tydlig	  trend	  bland	  högt	  presterande	  musiker	  att	  de,	  i	  deras	  övning,	  ofta	  
börjar	  spela	  i	  långsamma	  tempon,	  för	  att	  sedan	  successivt	  öka	  litegrann	  i	  taget.	  Detta	  är	  
något	  jag	  gjort	  under	  hela	  min	  övningsperiod,	  oberoende	  av	  Jørgensen	  och	  Hallam.	  Detta	  
är	  även	  en	  metod	  för	  att	  förebygga	  överansträngning	  i	  muskulatur	  som	  senare	  skulle	  
kunna	  leda	  till	  skador	  (Holecek,	  1996).	  Till	  min	  hjälp	  har	  jag	  använt	  en	  metronom	  för	  att,	  
dels	  få	  hjälp	  med	  att	  hålla	  tempot	  under	  övningen,	  men	  också	  för	  att	  hålla	  reda	  på	  
specifika	  tempon	  (bpm-‐värden)	  mellan	  övningspass	  och	  övningar.	  Kempe	  och	  West	  
(2010)	  menar	  att	  metronomen	  kan	  ses	  som	  ett	  teckenbärande,	  rytmiskt	  hjälpmedel.	  I	  
metronomens	  display	  visas	  dessutom	  vilket	  bpm-‐värde	  den	  är	  inställd	  på.	  Detta	  har	  
möjliggjort	  för	  mig	  att	  följa	  och	  granska	  min	  egen	  utveckling	  tempomässigt.	  	  
	  
Användandet	  av	  en	  digital	  metronom,	  timer,	  övningsschema	  och	  i	  vissa	  fall	  noter	  är	  
något	  jag	  adderade	  till	  min	  övning	  i	  ett	  tidigt	  skede	  i	  början	  av	  övningsperioden.	  
Jørgensen	  och	  Hallam	  (2012)	  beskriver	  hur	  de	  flesta	  tycks	  vara	  kapabla	  till	  högst	  
koncentration	  under	  morgonen	  och	  förmiddagen,	  och	  även	  om	  jag	  inte	  lagt	  märke	  till	  
någon	  sådan	  tendens	  har	  jag	  upptäckt	  att	  min	  koncentrationsgrad	  påverkas	  positivt	  då	  
jag	  använder	  mig	  av	  dessa	  hjälpmedel.	  Detta	  skulle	  kunna	  bero	  på	  att	  jag	  vid	  
användandet	  av	  dessa	  får	  möjlighet	  att	  koncentrera	  mig	  på	  färre	  tecken.	  Kempe	  och	  
West	  (2010)	  beskriver	  hur	  lärande	  sker	  genom	  lärarens	  förmåga	  att	  rikta	  elevens	  
uppmärksamhetsfokus	  mot	  specifika	  detaljer	  i	  undervisningen.	  I	  det	  fall	  läraren	  
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använder	  sig	  av	  dubbla	  budskap	  kan	  detta	  leda	  till	  känslomässig	  stress	  hos	  eleven	  och	  i	  
förlängningen	  påverka	  lärandet	  negativt.	  Eftersom	  jag	  var	  min	  egen	  lärare	  var	  jag	  
tvungen	  att	  rikta	  mitt	  eget	  uppmärksamhetsfokus,	  och	  därmed	  vara	  mån	  om	  att	  inte	  
distrahera	  mig	  själv	  med	  onödiga,	  störande	  moment.	  	  
	  
Enligt	  Selander	  och	  Kress	  (2008)	  är	  multimodalitet	  ett	  begrepp	  för	  att	  beskriva	  flertalet	  
tecken	  som	  kommuniceras	  parallellt	  med	  varandra.	  Improvisation	  kan	  ses	  som	  ett	  
multimodalt	  teckensystem	  som	  innehåller	  mängder	  av	  tecken	  och	  transformationer	  i	  ett	  
komplext	  samspel.	  Improvisationen	  har	  dessutom	  i	  min	  studie	  ofta	  skett	  till	  
musikbakgrunder,	  vilka	  skulle	  kunna	  tolkas	  som	  en	  kunskapsrepresentation	  av	  en	  
verklig	  ensemblesituation.	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  menar	  dock	  att	  
kunskapsrepresentationer	  aldrig	  är	  exakta	  avspeglingar	  av	  verkligheten.	  Bakgrunderna	  
kommer	  sålunda	  aldrig	  att	  agera	  som	  en	  kompgrupp	  skulle	  göra.	  De	  gör	  inget	  oväntat,	  
hittar	  inte	  på	  egna	  musikaliska	  avvikelser	  och	  de	  förhåller	  sig	  heller	  aldrig	  till	  det	  jag	  
spelar,	  vilket	  ”riktiga”	  musiker	  skulle	  gjort.	  Dock	  förser	  bakgrunderna	  mig	  med	  
harmonisk	  och	  rytmisk	  förankring	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  jag	  kan	  öva	  på	  både	  låtar,	  
eftersom	  bakgrunderna	  förser	  det	  harmoniska	  förloppet,	  samt	  att	  jag	  kan	  öva	  mig	  i	  att	  
använda	  nya,	  tekniska	  koncept	  och	  hela	  tiden	  förhålla	  dem	  till	  sådant	  jag	  redan	  kan.	  	  

5.1.2	  Förutsättningar	  för	  ett	  instrumentaltekniskt	  lärande	  
En	  av	  de	  ramfaktorer	  jag	  satte	  upp	  innan	  jag	  började	  min	  övningsprocess	  var	  att	  jag	  
skulle	  öva	  instrumentalteknik	  kontinuerligt	  under	  en	  period	  av	  tolv	  veckor.	  
Tidsbegränsningen	  i	  sig	  kan	  ses	  som	  en	  resurs	  för	  att	  skapa	  möjligheter	  för	  lärande.	  Jag	  
hade	  ingen	  utomstående	  lärare	  till	  hands	  och	  blev	  således	  tvungen	  att	  designa	  min	  egen	  
lärprocess,	  att	  bli	  min	  egen	  lärare,	  vilket	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  skriver	  om.	  Till	  
exempel	  var	  det	  upp	  till	  mig	  att	  förbereda,	  samla	  ihop	  material,	  till	  viss	  del	  utforma	  
övningarna,	  utvärdera	  mig	  själv	  och	  så	  vidare.	  Jag	  har	  hela	  tiden	  själv	  behövt	  bedöma	  
när	  jag	  är	  klar	  med	  en	  övning	  i	  ett	  specifikt	  tempo,	  och	  när	  jag	  är	  redo	  att	  gå	  vidare	  
genom	  att	  höja	  bpm-‐värdet	  på	  metronomen.	  Det	  finns	  ett	  exempel	  på	  att	  jag	  vid	  ett	  
tillfälle	  visslar	  imponerat	  åt	  något	  jag	  utfört	  i	  ett	  högt	  tempo.	  Jag	  tolkar	  detta	  som	  att	  
mitt	  lärar-‐jag	  berättar	  för	  mitt	  lärlings-‐jag	  att	  jag	  gjort	  något	  bra	  och	  mycket	  
imponerande.	  Andreas	  Wiberg	  (2012)	  skriver	  att	  det	  blir	  svårt	  att	  tala	  om	  absoluta	  
sanningar	  inom	  musikämnet	  på	  grund	  av	  dess	  estetiska	  natur.	  Det	  kan	  vara	  svårt	  att	  
själv	  avgöra	  när	  man	  är	  ”klar”	  och	  har	  lärt	  sig	  något.	  Alla	  dessa	  parametrar	  har	  påverkat	  
hur	  min	  utvecklingskurva	  har	  sett	  ut	  under	  hela	  övningsperioden.	  	  
	  
Jag	  använde	  mig	  delvis	  av	  övningslitteratur,	  men	  även	  av	  övningar	  och	  personliga	  
erfarenheter	  jag	  samlat	  på	  mig	  sedan	  innan.	  Detta	  var	  ett	  medvetet	  val	  då	  jag	  inte	  ville	  
begränsa	  övningen	  till	  en	  specifik	  bok	  eller	  ett	  specifikt	  material.	  Jag	  ville	  inte	  heller	  låsa	  
övningen	  till	  en	  specifik	  rutin,	  utan	  snarare	  hålla	  övningsschemat	  öppet	  för	  modifikation	  
under	  de	  12	  veckor	  som	  övningen	  utfördes.	  Med	  det	  sagt	  var	  jag	  ändå	  noga	  med	  att	  inte	  
ändra	  för	  mycket	  i	  rutinen	  eftersom	  jag	  ville	  ge	  alla	  övningar	  en	  chans.	  Med	  tanke	  på	  det	  
Schenk	  (2000)	  skriver	  angående	  snöstigsprincipen	  kändes	  det	  relevant	  att	  ge	  alla	  
övningar	  utrymme	  tidsmässigt	  för	  att	  ”trampa	  upp	  tydliga	  spår”.	  	  
	  
De	  förutsättningar	  för	  lärande	  som	  skapades	  går	  tydligt	  att	  koppla	  till	  de	  olika	  resurser	  
jag	  valde	  att	  använda	  mig	  av,	  och	  på	  vilka	  sätt	  dessa	  användes.	  Allt	  ifrån	  olika	  
ramfaktorer,	  såsom	  att	  jag	  valde	  att	  vara	  i	  ett	  övningsrum	  och	  att	  jag	  övade	  fem	  gånger	  i	  
veckan,	  till	  att	  jag	  valde	  att	  använda	  mig	  av	  exempelvis	  kroppsliga	  resurser	  har	  skapat	  
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en	  tillåtande	  miljö	  i	  vilken	  lärande	  kan	  ske.	  Enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  kan	  inte	  en	  
lärandesituations	  innehåll	  och	  form	  helt	  separeras	  ifrån	  varandra.	  Att	  byta	  från	  att	  spela	  
efter	  noter	  till	  att	  improvisera	  över	  en	  bakgrund	  innebär	  ett	  skifte	  i	  både	  didaktisk	  form	  
och	  innehåll,	  och	  således	  också	  i	  förutsättningar	  för	  lärande.	  Jag	  har	  ifrån	  början	  hela	  
tiden	  försökt	  skapa	  förutsättningar	  och	  resurser	  på	  ett	  sådant	  sätt,	  att	  de	  ska	  passa	  mina	  
egna	  personliga	  inlärningspreferenser.	  Detta	  har	  resulterat	  i	  att	  jag	  utvecklats	  mycket	  på	  
många	  olika	  sätt,	  men	  det	  har	  även	  inneburit	  att	  jag	  inte	  utvecklat	  mina	  svagare	  sätt	  att	  
lära.	  Till	  exempel	  använde	  jag	  mig	  inte	  av	  noter	  nämnvärt	  mycket,	  och	  detta	  har	  
resulterat	  i	  att	  jag	  inte	  blivit	  bättre	  på	  att	  lära	  mig	  med	  noter	  som	  primär	  semiotisk	  
resurs.	  Å	  andra	  sidan	  övade	  jag	  upp	  förmågan	  att	  improvisera	  med	  vissa	  tekniska	  
koncept	  i	  fokus,	  således	  övade	  jag	  också	  upp	  själva	  förmågan	  att	  öva	  via	  improvisation.	  	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  	  
Det	  har	  varit	  mycket	  intressant	  att	  få	  tillfälle	  till	  att	  fokusera	  på	  de	  instrumentaltekniska	  
delarna	  av	  gitarrspelet	  så	  koncentrerat	  som	  jag	  gjort	  under	  en	  längre	  period.	  
Personligen	  upplever	  jag	  en	  klar	  positiv	  utveckling	  av	  mitt	  gitarrspel	  efter	  denna	  period.	  
Teknikövning	  är	  intressant	  och	  samtidigt	  paradoxalt	  därför	  att	  en	  bättre	  
instrumentalteknik	  leder	  till	  att	  utövaren	  har	  närmre	  till	  sitt	  eget	  musikaliska	  uttryck.	  
Tekniken	  för	  mig	  har	  inget	  egenvärde,	  men	  det	  berikar	  alla	  andra	  aspekter	  av	  
gitarrspelet	  på	  ett	  fantastiskt	  sätt.	  	  
	  
En	  annan	  intressant	  reflektion	  jag	  gjort	  är	  att	  materiella	  och	  digitala	  hjälpmedel	  kan	  
vara	  ytterst	  effektiva	  vid	  övning	  av	  instrumentalteknik.	  Vid	  användandet	  av	  en	  timer	  får	  
musikern	  en	  chans	  att	  släppa	  tidsaspekten	  och	  helt	  kunna	  fokusera	  på	  själva	  övandet.	  
Att	  kunna	  sjunka	  djupt	  in	  i	  en	  repetitiv	  övning	  tills	  ett	  nästan	  meditativt	  stadie	  uppnås	  
är	  något	  i	  alla	  fall	  jag	  strävar	  efter,	  men	  om	  jag	  gör	  det	  utan	  en	  timer	  kan	  det	  hända	  att	  
jag	  glömmer	  bort	  tiden	  helt	  och	  sedan	  inte	  hinner	  genomföra	  resten	  av	  övningspasset.	  
Dessutom	  tillåter	  timern	  mätning	  av	  spenderad	  övningstid.	  	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
Denna	  studie	  har	  lärt	  mig	  mycket	  om	  mig	  själv	  och	  mina	  egna	  läroprocesser.	  Jag	  gissar	  
också	  att	  den	  kan	  vara	  en	  hjälp	  och	  en	  inspiration	  för	  andra	  som	  är	  intresserade	  av	  
samma	  sak.	  I	  mitt	  framtida	  yrke	  som	  lärare	  kommer	  jag	  att	  ha	  användning	  för	  den	  
kunskap	  jag	  tillskansat	  mig	  i	  samband	  med	  studien.	  Dels	  eftersom	  jag	  har	  blivit	  en	  
tekniskt	  skickligare	  gitarrist	  på	  grund	  av	  övandet,	  men	  också	  därför	  att	  jag	  fått	  syn	  på	  en	  
hel	  del	  mekanismer	  som	  ligger	  bakom	  ett	  instrumentaltekniskt	  lärande.	  Jag	  har	  under	  
tidens	  gång	  lagt	  märke	  till	  att	  jag	  inte	  lyckats	  hitta	  en	  överväldigande	  mängd	  forskning	  
kring	  teknikövning	  för	  elgitarr.	  På	  den	  klassiska	  gitarrsidan	  finns	  det	  gott	  om	  material,	  
både	  angående	  teknik	  och	  många	  andra	  aspekter.	  Bristen	  på	  forskning	  kring	  elgitarr	  är	  
mycket	  förvånande	  med	  tanke	  på	  instrumentets	  utbredning	  och	  popularitet.	  Min	  
förhoppning	  är	  att	  denna	  studie	  kommer	  utgöra	  en	  liten	  del	  i	  den	  kommande	  
forskningen	  kring	  elgitarr	  och	  dess	  olika	  möjligheter.	  

5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  	  
Det	  skulle	  vara	  spännande	  att	  utföra	  en	  studie	  som	  handlar	  om	  flera	  elgitarrister.	  Den	  
skulle	  kunna	  utformas	  som	  en	  jämförelse	  mellan	  till	  exempel	  fyra	  olika	  gitarristers	  
föredragna	  sätt	  att	  lära.	  Gitarristerna	  skulle	  kunna	  väljas	  utifrån	  att	  de	  befinner	  sig	  på	  
ungefär	  samma	  nivå	  rent	  spelmässigt,	  eller	  så	  väljs	  gitarrister	  som	  är	  på	  olika	  
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musikaliska	  nivåer,	  ifrån	  olika	  genrer,	  i	  olika	  åldrar	  och	  så	  vidare.	  Båda	  dessa	  studier	  
skulle	  vara	  intressanta.	  	  
	  
Denna	  studie	  handlar	  främst	  om	  hur	  jag	  som	  musiker	  och	  blivande	  lärare	  väljer	  att	  
designa	  min	  egen	  väg	  till	  att	  erövra	  instrumentaltekniska	  färdigheter.	  Detta	  betyder	  att	  
jag	  väljer	  de	  tillvägagångssätt	  som	  jag	  anser	  enklast	  och	  snabbast	  leder	  till	  bäst	  resultat.	  
Min	  tanke	  är	  att	  det	  vore	  intressant	  att	  göra	  helt	  tvärtom.	  En	  studie	  skulle	  kunna	  
genomföras	  i	  vilken	  en	  musiker	  försöker	  identifiera	  sina	  svagare	  sätt	  att	  lära,	  och	  sedan	  
övar	  på	  olika	  sätt	  för	  att	  förbättra	  dessa.	  Detta	  skulle	  vara	  mycket	  intressant	  ur	  en	  
pedagogisk	  synpunkt,	  då	  lärare	  ofta	  stöter	  på	  elever	  som	  inte	  lär	  sig	  på	  samma	  sätt	  som	  
de	  själva	  gör.	  	  	  
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