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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om att på gitarr studera in musik skriven för andra instrument än gitarr. 

Instuderingen har skett på gehör, genom att jag plankat1 det jag hört på inspelningar av 

styckena jag valt ut. Materialet arbetet bygger på är loggboksanteckningar och analys av 

inspelningar som gjorts för att dokumentera progressionen under instuderingen av materialet. 

De valda styckena är ett utdrag ur stråkkvartett nr 14 av Franz Schubert, saxofonsolot spelat 

av Phil Woods på ”Just the way you are” med Billy Joel och ”First Class to Glasgow” med 

duon Olov Johanson och Catriona McKay på nyckelharpa respektive skotsk harpa.  

   Textens fokus är att beskriva arbetsmetoder som använts för att studera in materialet, en 

sammanfattning av resultaten jag uppnått och en diskussion kring att lära sig spela musik man 

tidigare inte spelat via gehör.  

 

Nyckelord: gitarr, gehör, introspektion, loggbok 

 
 

 

 

                                                
1 Verb (vard.) att plagiera, kopiera, skriva av (Walter, 2000). Djupare förklaring av begreppets betydelse i denna 

text finns under rubrik 2.2 
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1 Inledning och bakgrund 
Detta arbete beskriver min arbetsprocess med att på gehör lära mig tre musikstycken jag 

tidigare inte spelat på gitarr. Styckena jag valde är: ett utdrag ur en stråkkvartett skriven under 

romantiken, ett solo i en poplåt utgiven 1977 och en modern folkmusiklåt spelad av en duo 

bestående av nyckelharpa (kontrabasharpa) och skotsk harpa.  

   Intresset för att göra detta väcktes hos mig då jag alltid lyssnat på och inspirerats av andra 

instrument än gitarr. För mig personligen är det också intressant att med gitarren utforska vad 

som händer om jag försöker spela en melodislinga skriven för ett annat instrument.  

    Jag är idag tjugosju år och började spela gitarr när jag var i tioårsåldern. Gitarren har alltså 

varit med mig i drygt sjutton år. Att spela är alltså en stor del av livet och något jag ägnat 

mycket tid åt. Jag har genom åren tagit många lektioner under mina år som musikstudent och 

då fått lära mig traktera instrumentet enligt det sätt som är vanligt inom jazz- och den 

afroamerikanska traditionen.  

    Skalor, grepp och ackord går att spela på många sätt och dessa sätt att spela på är givna när 

man spelat ett tag. När jag lyssnar på och plankar2 musik där elgitarren har en stor plats och 

av tradition är ett vanligt förekommande instrument, kan jag ofta genom hörseln uppfatta 

ungefär hur vissa slingor, mönster och framförallt melodier spelas på instrumentet. Detta 

innan jag själv provat att spela dem på instrumentet. Det spännande i att med gehöret försöka 

plocka ut musikstycken som från början inte är menade för gitarr, är att de utmanar mig till att 

prova nya sätt att spela på. Exempelvis kan melodierna kräva en annan fingersättning än vad 

jag är van vid och bestå av intervaller som en gitarrist vanligen inte spelar. Att med gehöret 

erövra denna musik, tycker jag känns väldigt utvecklande och det öppnar för nya vägar både 

när jag komponerar och improviserar. Att spela musik med ett obekant tonspråk skriven för 

ett relativt eller väldigt obekant instrument gör att jag utvecklar och får fler verktyg att 

använda i mitt musicerande.  

    Musikstyckena jag valt är i helt olika genrer. Två av dem tillhör också genrer där gitarren 

inte är ett traditionellt instrument. Detta är ett medvetet val, då jag vill göra något jag inte 

tidigare provat och även undersöka om det överhuvudtaget är möjligt.  
                                                
2 Verb (vard.) att plagiera, kopiera, skriva av (Walter, 2000). Djupare förklaring av begreppets betydelse i denna 

text finns under rubrik 2.2 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Tidigare studier där gitarrister spelat musik skriven för andra instrument  
Inför och i arbetet med denna text har jag tagit del av två tidigare studier. En delstudie i ett 

forskningsprojekt med Hultberg (2012) och en studentuppsats vid KMH av Söllscher (2014). 

Båda studierna inriktar sig på västerländsk konstmusik och beskriver gitarristers arbete med 

att transkribera musik som ursprungligen inte är komponerad för gitarr. Värt att notera är att 

båda dessa studier, till skillnad från mitt arbete, är utarbetade för och med enkom akustisk 

gitarr. Dessa två studier är relevanta för mitt eget arbete då de berättar om arbetet kring att 

transkribera musik som komponerats för andra instrument till gitarr. De behandlar också 

arbetet med att studera in och interpretera musiken.  

   Cecilia K Hultberg (2012) delger i sin text övergripande resultat från en studie av gitarristen 

Mats Bergströms konstnärliga projekt Schubert Arrangements. Det är en studie av den 

musikaliska kunskapsutveckling som sker hos musiker under en konstnärlig process. Den 

frilansande gitarristen Mats Bergström gav år 2001 ut en transkription av Schuberts Sonat i a-

moll, D821, ”Arpeggione”. Stycket är ursprungligen komponerat för piano och det dåtida 

stråkinstrumentet arpeggione3 därför kallas stycket ofta Arpeggionesonaten. Bergströms 

transkription är omarbetad för gitarr och cello. Detta arbete resulterade utöver Hultbergs 

delstudie även i en konsert som sändes i SVT2 den 10:e oktober 2010 (Hultberg, 2012, s 98) 

och en utgiven CD med Bergström samma år. 

  Fokus i studien är Bergströms reflektioner när han bearbetade stycket under 

transkriptionsfasen och instuderingen tillsammans med andra musiker som deltog i projektet. 

Reflektioner från övriga musiker som deltog i studien finns även representerade i texten.  

    Johan Söllscher (2014) redogör i sin uppsats för arbetsprocessen av hur han själv som 

gitarrstudent vid KMH arrangerat, transkriberat och bearbetat J S Bachs violinsonat i a-moll 

BWV 1003 till klassisk gitarr. Detta projekt resulterade utöver det skrivna arbetet i tre 

transkriberade satser ur sonaten. En av dem blev även inspelad.  

    Söllscher (2014) har med sin studie redogjort för sin egen konstnärliga process och främst 

arbetat ensam i nämnda process, då fokus varit att skapa ett sologitarrarrangemang. Söllscher 

har i motsats till Hultberg varit ensam både i forskningsprocessen och den konstnärliga.  
                                                
3 franska guitare d’amour, gitarrcello, ”stråkgitarr”, instrument i cellostorlek med sex strängar stämda som en 

vanlig gitarr, men med välvt stall och välvd greppbräda samt avsedd att spelas med stråke. Arpeggione, 2016.  
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   Även om perspektiven i de båda studierna är olika och skiljer sig åt, delar de många 

gemensamma faktorer i de konstnärliga processerna. Det konstnärliga syftet är i båda arbetena 

väldigt snarlika. Båda gitarrister har som mål att studera in och transkribera musik skriven för 

andra instrument på gitarr. Därför ställs de båda inför liknande situationer och problem vad 

gäller vägval i arrangering och interpretation. Under dessa två musikers arbete med att 

interpretera och transkribera materialet väcks också liknande frågor hos dem båda. Vägarna 

till målen är även de likartade. Däremot är det upp till den enskilda konstnären vilken riktning 

vägen ska ta och hur en kommer runt de eventuella problemen.  

    En gemensam faktor i instuderingsprocesserna är att både Bergström och Söllscher studerat 

noterad musik när de övat in materialet. Bergström utgår från en noterad pianostämma och 

Söllscher lär först in violinarrangemangen av stycket och kombinerar sedan dessa med inslag 

från en cembalonot. Bägge skapar med hjälp av sina respektive förlagor ett eget arrangemang 

som lämpar sig bra till gitarr.  

     Skillnader mellan berörda instrument i styckena som bearbetas och sitt eget, är någonting 

som både Bergström och Söllscher baserar valen de gör på när de lär in styckena.  

Bergström belyser detta i denna reflektion kring transkriberingen av pianostämman i 

Arpeggione-sonaten: 

     ”I långa partier är det fullt möjligt att utföra den på gitarr utan andra ändringar än att göra 

oktaveringar. Det som sätter en gitarrist på prov är vissa kortare partier, vilka kräver listiga 

lösningar i form av godtagbara kompromisser.” (Hultberg, 2012, s 101)  

 

1.1.2 Gehör och dess betydelse i detta arbete 
Begreppet gehör har en bred betydelse, och kan syfta till flera olika företeelser. Betydelsen 

varierar ofta med sammanhanget det används i. I musiksammanhang kan det också ha olika 

betydelser. I denna text syftar begreppet till att lära sig genom att lyssna på något och sedan 

imitera det på instrumentet. Jag väljer att benämna denna metod att spela på gehör. I den 

digitala utgåvan av Svenska Akademiens Ordbok (Gehör, publ 1928) förklaras begreppet att 

spela efter gehör ”såsom man hört ngt, utan tillhjälp av noter; motsatt: (spela, sjunga) efter 

noter”4. Det finns alltså inget notblad som referens till hur musiken skall spelas, utan 

referensen är klingande musik i realtid. En musiker som spelar efter gehör spelar alltså 

                                                
4 Svenska Akademiens Ordbok, Gehör (1928). Förklaringen är från 1817 (förf.anmärkning) 
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musiken såsom denne hört den i klingande form, på sitt instrument fritt ur minnet utan noter.  

    Vid enskild instrumentalundervisning inom jazz och rock är ofta undervisningen 

gehörsbaserad på så sätt att läraren förebildar på instrumentet och studenten imiterar genom 

att lyssna och titta (Holgersson, 2011). Detta fenomen härleder Holgersson i sin avhandling 

till det den tyske forskaren Gellrich kallar den praktisk-empiriska metoden (Holgersson, 2011, 

s 10).  

    Gellrich syftar till en tradition som var dominerande inom instrumentalundervisningen fram 

till 1800-talets mitt. Instrumentallärarna undervisade då nybörjarelever genom att låta dem 

imitera dem när de spelade enklare musikaliska exempel för dem. Genom detta fick eleverna 

en uppfattning om hur man uttryckte sig på instrumentet och grunderna i spelet. Efter hand 

introducerades notation i undervisningen. Den praktisk-empiriska metoden tog alltså avstamp 

i ett gehörsbaserat lärande där eleverna först fick grundläggande kunskaper på sitt instrument 

som de sedan fick lära sig att tolka en notbild med. Med denna undervisning gav lärarna ett 

stort utrymme för eleverna att interpretera musiken på deras eget sätt. 

   Johansson skriver i sin avhandling (2002) om ämnet att lära sig spela på gehör med 

rockgenren i fokus. Syftet med studien var att beskriva och förklara de strategier som 

gehörsmusiker använder för att höra och spela ackordföljder i låtar de inte hört tidigare. I 

studien deltog sex stycken erfarna musiker (2 basister, 2 gitarrister och 2 keyboardister). En i 

varje instrumentgrupp hade någon form av musikalisk utbildning (gymnasienivå eller högre) 

och övriga tre av dem saknade utbildning. Deltagarna i forskningsprojektet fick med 

instrument i hand höra tre rocklåtar av varierande svårighetsgrad komponerade för studien en 

gång vardera. Deras uppgift var att försöka höra och planka ackorden samtidigt som låtarna 

spelades upp för dem. Avhandlingen är skriven på engelska och Johansson använder termen 

playing by ear för att beskriva gehörsspelet som studeras och förklarar dess betydelse i 

studien med att ”musikerna inte hade något skrivet material, noter eller skrivna ackordföljder, 

att luta sig mot” [min övers.] (Johansson, 2002, s 16).   

   McPherson (1995) förklarar begreppet playing by ear följande: 

     
Playing by ear: reproducing aurally on a musical instrument an existing piece of music learnt 

using an aural orientation (such as by singing or imitating a live or recorded model). The 

reproduction can be at the same pitch level as the original or transposed to another pitch level. 

(McPherson, 1995, s 58)  

     



 5 

    Betydelserna av begreppet gehör och att spela på gehör är viktiga att tydliggöra och 

definiera i detta arbete för att påvisa vilken ingång jag har i min studie och ge läsaren en klar 

bild av arbetsmetoden. Gehör är, som tidigare nämnt ett brett begrepp med olika betydelse 

beroende på sammanhang, och därför är det viktigt för mig att definiera vad dess betydelse är 

i just denna text.   

  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att på el- och akustisk gitarr, på gehör och med viss hjälp av noter 

instudera tre stycken komponerade för andra instrument.  

 

    Ovanstående syfte ska förstås som en konstnärlig och pedagogisk process där lärande är i 

fokus. Arbetet innebär att dokumentera och undersöka övningsprocessen och detta görs med 

hjälp av loggbok och enkla inspelningar. 

2 Metod 
Strukturen på denna studie kan beskrivas som introspektion. Det innebär att metoden är 

självobservation, och jag utgår från observationer av egna erfarenheter för att komma fram till 

ett resultat.  Metoden har sina rötter i ett romantiskt ideal ”där individen med hjälp av sina 

känslor utforskar de egna föreställningarna för att nå kunskap och för att skapa mening om sin 

omvärld” (Gustavsson, 2004, s 168). SPI, subjektiv personlig introspektion, är ett namn som 

också används för att hänvisa till metoden. Detta för att betona den egna förmågan till att göra 

tolkningar av självobservationer vilket är centralt i användandet av metoden (ibid). Metoden 

har mest använts inom psykologin där den utvecklades i slutet av 1800-talet, men metoden 

har även använts inom sociologi och antropologi (ibid, s 169).  

     Introspektiva metoder kan skilja sig från varandra på olika sätt beroende på när i tiden de 

är genomförda. Det skiljs mellan samtidig- och retrospektiv introspektion, och man kan även 

använda introspektion som äger rum i en hypotetisk framtid.  Vid det sistnämnda är det fråga 

om hur man tror man skulle bete sig i en framtida situation. Den retrospektiva introspektionen 

sker vid ett senare tillfälle och grundar sig i det man minns från det man tidigare gjort. Vid 

samtidig introspektion dokumenteras upplevelser samtidigt som de äger rum, ofta med hjälp 
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av dagbok eller skrivna protokoll (2004, s 176). Denna studie grundar sig främst i samtidiga 

introspektiva studier, då analys av loggboksanteckningar och klingande inspelningar ligger till 

grund för resultatet. Element av den retrospektiva introspektionen finns också där, då 

anteckningarna och inspelningarna har en funktion av att hjälpa mig att minnas och 

resultatdelen skrivs i efterhand.  

     Bland de kvalitativa, vetenskapliga metoderna är introspektion den mest subjektiva 

metoden. Subjektet har en framträdande roll. Det är därför till stor del den egna rösten som 

talar och ges utrymme i den här texten (2004, s 169). 

 

2.1 Val av musikstycken 
När jag valde stycken att jobba med hade jag en del tankar och förväntningar som formade 

mina val. Som gitarrist med rötter i rock och jazztraditionerna ville jag i detta arbete studera 

musikstycken som har sin hemvist i andra traditioner så mycket som möjligt. Därför bestämde 

jag mig tidigt för att ha med ett stycke från den västerländska konstmusiktraditionen och ett 

från den svenska folkmusiktraditionen.   

  Jag har väldigt lite erfarenhet av att spela klassisk musik (västerländsk konstmusik) på gitarr 

då mina första erfarenheter av att musicera med instrumentet var att spela elgitarr i band. 

Även min erfarenhet som lyssnare av genren är begränsad. Därför var det svårt att hitta ett 

stycke att jobba med. Jag provade först att försöka välja genom att titta på noter i KMH:s 

bibliotek för att på det sättet se om musiken var spelbar på gitarr, men gick sedan över till att 

leta i musikstreamingtjänsten Spotify. På detta sätt hittade jag en inspelning av andra satsen i 

Schuberts 14:e stråkkvartett, D810 Der Tod und das Mädchen: II Andante con Moto, spelad 

av ryska Borodinkvartetten (1998).  

     Folkmusikstycket jag valde är originalkompositionen 1st Class to Glasgow av Olov 

Johansson och Catriona Mckay. Olov Johansson spelar nyckelharpa och är även med i 

gruppen Väsen och Catriona McKay är harpist från Skottland. De har en duo tillsammans som 

bär deras respektive för- och efternamn och denna duo kom jag i kontakt med under en clinic 

på Sjöviks folkhögskola där jag studerade läsåret 2010–11. Jag hörde då denna låt första 

gången och lyssnade på den igen inför detta arbete. Det är en rytmisk och intressant låt med 

fängslande melodi som berörde mig.  

     Det sista stycket jag valde är altsaxofonsolot av Phil Woods på Billy Joels Just the way 
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you are från skivan The Stranger (Columbia 1977). Av de valda musikstyckena är det denna 

som ligger närmast det jag vanligen spelar vad gäller genre och melodispråk. Det är ett jazzigt 

solo i en poplåt som jag fann intressant eftersom jag tycker det sticker ut i melodik och 

frasering. Det är sångbart och följer harmoniken snyggt men innehåller också en hel del lite 

kärvare kromatik. För detta arbete fann jag det intressant då det inte är speciellt gitarristiskt i 

sin karaktär då linjerna inte är baserade på patterns.  

2.2 Struktur för övningen 
Innan jag började studera in musiken strukturerade jag en tidsplan för arbetet. Den är 

utformad som en veckoplanering, där jag skrivit de mål jag har för varje vecka fram till 

inlämningsdatum för detta arbete. Nämnda mål innefattar utöver tider för övning även val av 

stycken, litteratur och tid för skrivande.  

   Jag gjorde valet att studera in musiken på gehör. Jag sökte endast upp noterna till Schubert-

stycket och de andra styckena kände jag vid arbetets början inte till om det fanns noter på. 

Även stråkkvartetten har jag till störst del studerat in genom att lyssna och planka det jag hör. 

Vid svåra passager har jag använt det digitala hjälpmedlet Amazing Slow Downer (producerat 

av Roni Music) version 5.8.0 för iPhone. 

    Att jobba gehörsvägen valde jag därför att jag ville ha en och samma metod för alla 

nämnda stycken, och för att jag i de flesta fall börjar med att studera in ny musik på sådant 

sätt i mitt musikerliv. Jag lär mig oftast ny musik genom den metod som musiker emellan 

brukar kallas ”att planka låtar”. Det jag syftar på när jag använder mig av begreppet att planka 

i denna text är aktiviteten när jag lyssnar på musikstycken i hörlurar och samtidigt försöker 

spela det jag hör på gitarren, i syfte att spela musiken så likt det jag hör som möjligt och på 

detta sätt lära mig musikstycket. Det är dock inte fråga om att reproducera en exakt kopia av 

det jag hör, utan jag återskapar musiken efter de förutsättningar som finns på en el- eller 

akustisk gitarr. Min erfarenhet av att jobba så är att det ger en djupinlärning hos mig då det 

kräver mycket repetition och inte är bundet till att läsa från ett papper. Nackdelen är att det är 

väldigt tidskrävande. 

    Det finns en gemensam faktor mellan övningsprocessen till detta arbete och den i 

bakgrunden nämnda praktisk-empiriska metoden (Gellrich i Holgersson, 2011). Jag började 

med att lära mig styckena genom att lyssna på inspelningarna och imitera dem på gitarren och 

längre fram i processen började jag titta i noterna. Då undersökte jag hur det jag lärt mig 
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gehörsvägen stämde med noterna. Sedan lärde jag mig de delar jag hade kvar både genom att 

läsa den skrivna musiken, och lyssna på inspelningen för att få en gehörsmässig referens till 

hur det skall låta. Detta gällde dock bara stråkkvartetten, då jag inte fann några noter på de 

övriga styckena. 

     I detta arbete kan man likna de klingande inspelningarna vid läraren som spelar motiv och 

passager och sedan låter sin elev återge det hon plockat upp med hörseln och synen, på 

instrumentet. En tydlig skillnad i min arbetsprocess mot nämnda exempel är dock att jag inte 

haft en närvarande lärare som kunnat hjälpa gehöret på traven genom att visa fingersättningar 

eller rätta till misstag när jag övat in mina stycken. Jag har inte heller fått några ledtrådar 

genom att se någon spela musiken på instrumentet först.  

   När noterna gjorde inträde i processen, fyllde de dock en funktion som en förebildande 

lärare skulle kunnat fylla, genom att vara en visuell referens. Noterna har varit en hjälp för 

mig att snabbare veta vilka toner jag ska träffa på halsen, eftersom jag med synen kunnat läsa 

av det.  

     För att dokumentera och undersöka övning- och inlärningsprocessen har jag vid varje 

övningspass skrivit loggbok och även gjort enkla inspelningar av mig själv med hjälp 

applikationen röstmemon i min Iphone. Detta för att komma ihåg vad jag för tillfället jobbar 

med och även kunna gå tillbaka och följa utvecklingen av styckena genom att lyssna på varje 

inspelning. Inspelningarna har jag schemalagt i min tidsplan med en viss tid emellan så att det 

kan ske progression emellan tillfällena.  

2.3 Loggbok 

Loggboksskrivandet har varit med under hela processen, och tillsammans med inspelningarna 

utgör det grunden för resultat och diskussionsdelen. Det är med loggboken som verktyg jag 

hållit ordning på hur arbetet fortlöper. Utvecklingen av musiken har dokumenterats i 

loggboken och jag har noterat svårigheter och frågor som uppkommit under arbetet här.  

  I arbetets början var inte loggboken särskilt strukturerad utan användes mer som en dagbok 

där jag skrev ner det som skedde i stunden under övningspassen. Alla frågor, tankar, 

svårigheter och självklart det jag gjorde i spelandet skrevs ner. Jag skrev även ner notvärden, 

rytmer och harmonik för att hjälpa mig själv att komma ihåg vilken del av stycket jag 

arbetade med. Det blev dock inte så mycket skrivet om vad jag kunde fortsätta med inför 

nästa pass. Exempelvis vad jag behövde ta itu med, eller förändringar jag behövde göra.  
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  Det värderande ögat (Björndal, 2005) ger flera exempel kring hur en pedagog kan 

strukturera sin loggbok. Jag valde att utforma loggboken till en kombination av det Björndal 

kallar metakognitiv- och prognosloggbok. Den metakognitiva loggboken är uppbyggd på att 

man ska reflektera över sin egen lärandeprocess och det sätt varpå man själv lär sig saker och 

ting (2005, s 67). De tre frågorna observatören ska reflektera kring är: Vad hände? Vad lärde 

jag mig? Hur lärde jag mig det?  

   Dessa tre frågor tog jag fasta på genom att alltid först skriva vad jag övat på och 

åstadkommit under passet. Vidare har jag reflekterat kring svårigheter under passet och vad 

jag kan behöva förändra för att övervinna dem. Om jag vid passet provat att förändra något 

speltekniskt blir nästa reflektion frågan: vilka förändringar provade jag? Mina frågor kring 

svårigheterna kan alltså likställas med frågeställningarna vad lärde jag mig- och hur lärde jag 

mig det? 

  Prognosloggboken är mer centrerad kring effekterna av det som sker. Det kan både vara 

effekter på kort och lång sikt. Frågeställningarna Björndal påvisar i exemplet av denna 

loggbok är: Vad hände? Vad kan detta leda till? och Varför? Det jag inspirerades av till min 

egen loggbok var frågeställningarna varför och vad kan detta leda till? Vid reflektionen kring 

vilka förändringar jag provat har jag skrivit vad som fungerar bra och mindre bra. Därigenom 

får jag svar till vad effekterna blir av förändringarna och dessa reflektioner kring förändringar 

får karaktären av ett svar på ”vad kan detta leda till?”. Att observera effekterna av 

förändringarna jag gjort när jag spelar en svår passage eller plankar en utmanande fras banar 

vägen för hur jag kan tackla en liknande svårighet längre fram under övningsprocessen.  

   Att strukturera loggboken på detta sätt gjorde att jag fick en tydligare bild av ett arbetssätt 

som fungerar och även tydliggjorde progressionen i övningen när jag går igenom materialet 

inför resultat- och diskussionsdelen av arbetet.  

    Att skriva loggbok är ett väldigt enkelt och icke tidskrävande sätt som man kan ta till för att 

skriva ner sina observationer och dess funktion kan ses som ”att genom en skriftlig reflektion 

skapa en djupare förståelse av något som skett” (Björndal, 2005, s 62). I denna studie blir dess 

syfte både att skapa en djupare förståelse av och minnas den avslutade övningsprocessen, men 

också ett sätt att vägleda och hitta struktur under den pågående övningsprocessen. 
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2.4 Amazing Slow Downer 
Amazing Slow Downer är ett mjukvaruprogram som går att ladda ner till olika enheter, och jag 

använt version 5.8.0 till iphone. I programmet kan jag importera de musikstycken jag jobbat 

med från min Spotify-lista och spela upp dem i olika hastighet utan att tonhöjden förändras. 

Programmet gör det möjligt att spela upp musiken från 25 % av hastigheten (1/4-dels 

hastighet) upp till 200 % vilket motsvarar den dubbla hastigheten (www.ronimusic.com). 

    Amazing Slow Downer har varit ett hjälpmedel i detta arbete då det underlättar att spela upp 

ett stycke med långsammare hastighet när man lär sig ny musik genom att spela på gehör. 

Örat hinner då tydligare uppfatta detaljer i musiken när den spelas upp långsammare. Under 

arbetsprocessen använde jag därför programmet när jag påbörjade arbetet med varje stycke.     

När jag övat på styckena har jag jobbat med att lära in dem stegvis. Jag har börjat med att 

lyssna på en fras med tydlig början och slut som löper över ett antal takter och sedan försökt 

spela den på gitarren. Rytm och tonhöjd går ofta att uppfatta tydligt efter en genomlyssning, 

men när målet varit att få exakthet i antal toner och intervallen på plats krävs ett antal 

genomlyssningar och dessa har med fördel gjorts med en lägre uppspelningshastighet mellan 

25 - 68 % långsammare än ursprungshastigheten. Programmet har främst kommit till 

användning vid inlärningen av Just the way you are och 1st Class to Glasgow, då dessa två 

stycken har ett högre tempo än Schubert-utdraget. Det är även tätare mellan tonerna och 

snabbare notvärden i melodierna. I saxofonsolot var det utmanande att pricka in precis rätt 

antal toner i fraserna och intervallerna mellan varje ton var lättare för örat att uppfatta vid ett 

långsammare tempo. Tonerna upplevs då som att de klingar en längre tid vilket underlättade 

när jag spelade till musiken i realtid.  

 

3 Resultat  
I detta kapitel ger jag först en sammanfattning av resultaten jag kom fram till under 

övningsprocessen med varje stycke. Jag beskriver hur arbetet förlöpte och de val jag gjort vad 

gäller övningsmetoder och speltekniker.  Sedan följer analys av inspelningarna, stycke för 

stycke. Avslutningsvis beskriver jag de skillnader och likheter som jag noterat vid instudering 

och bearbetning samt en sammanfattning av resultaten.  
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3.1 En sammanfattning av övningsprocessen, stycke för 
stycke 

3.1.1  Stråkkvartett nr 14 i D-moll, D810, II: Andante con moto - Franz 
Schubert 

När jag började min studie var mitt mål att planka och bearbeta detta stycke fram till klocktid 

4:32 av inspelningen jag studerat (Borodin Quartet, 1998). Studien omfattar till och med 

klocktid 3:53.  

    I plankandet vid övningstillfällena har det mest utmanande varit att med örat kunna 

separera de fyra stämmorna i ensemblen från varandra. Speltekniskt har det svåra varit att 

spela mjuka legaton. Stycket börjar med en sekvens av långsamma ackord av långa stråk i alla 

instrument som vävs ihop i varandra likt väven i en matta. Att simulera den känslan med 

gitarren var ett svårt uppdrag. Dock var ackordmattorna ganska enkla att lära sig spela, då 

ackordens harmonisering är enkla att spela på gitarr. De går till stor del att spela med 

traditionella barréackord5 som är vanliga i gitarrspel, oavsett genre. Ackordmattorna i början 

av stycket repeteras ett antal gånger, och ibland så rör sig toppstämman litet. Därför plankade 

jag först toppstämman, sedan basstämman och därefter mellanstämmorna.  

    Tekniken jag använt har varit att spela både med plektrum och fingrar i högerhanden för att 

kunna slå an alla toner samtidigt i de inledande ackordmattorna. Då det blir lite mer rörelse i 

toppstämman längre fram i stycket har jag fokuserat på att främst spela en bas och 

melodistämmorna. Det har helt enkelt inte varit speltekniskt möjligt att spela alla stämmorna 

samtidigt, och då har jag valt att rationalisera bort mellanstämmorna (viola och violin). 

Längre fram i stycket börjar också tonerna röra sig i den fyrstrukna oktaven, och då räcker 

inte gitarrhalsens toner till, så en del oktaveringar har behövts göras för att få det spelbart på 

gitarren. Då har jag varit tvungen att gå ner två hela oktaver.  

3.1.2 Just the Way You Are - Billy Joel (saxofonsolo). 
Detta solo har varit det tryggaste stycket för mig att jobba med. Jag är välbekant med 

popgenren och det lite jazziga tonspråket saxofonisten använder sig av. Det svåra har i detta 

fall varit att planka solot ton för ton och frasera som en saxofonist. Vid bearbetningen av detta 

solo har jag använt Amazing Slow Downer som verktyg i stor omfattning. Detta för att solot 

innehåller en hel del olika långa notvärden och blandar mycket halva och hela tonsteg i 

                                                
5 Ackord som kan tas med samma läggning i alla tonarter över hela gitarrens greppbräda. 
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samma fras. Det gör det svårt att uppfatta intervallerna emellan tonerna i låtens originaltempo, 

och jag har därför tjänat på att lyssna på låten i ett långsammare tempo vid plankningen i 

inlärningsfasen.  

    En annan teknik som hjälpt mig när jag fastnat i instuderingen av någon fras, är att försöka 

sjunga den innan jag spelar den. Att lära in fraser med rösten innan jag överför den till 

instrumentet är något som jag av tidigare erfarenhet vet brukar ge resultat. Jag upplever att 

musiken sätter sig starkt i medvetandet och minnet om man lär in den både via sången och 

instrumentet. Om jag sjunger tonerna i en fras jag lär in går det lättare att spela frasen på 

gitarren, då tonerna redan sitter i gehöret om jag sjungit det först.  

    Eftersom solot är avsevärt mycket kortare än de andra styckena, tog det kortare tid att 

planka än stråkkvartetten och folkmusiklåten. Det är också bara en stämma jag behövt lyssna 

efter under plankningen: saxofonen.  

 

3.1.3 1st Class to Glasgow - Olov Johansson & Catriona McKay 
Detta stycke innehåller två stämmor. Nyckelharpan som spelar det melodiska temat, och den 

skotska harpan som mer har rollen av en ackompanjatör. Den spelar ackord rytmiskt bakom 

nyckelharpans melodi, och förstärker melodin genom att stödja den eller spela en stämma mot 

den.  

  I mitt arbete har jag fokuserat på att lära mig spela nyckelharpans stämma i första hand, och 

när den sitter bra speltekniskt och formmässigt försöka fylla ut kring melodin. Både med en 

basstämma på utvalda ställen och ackord och melodi samtidigt där det är möjligt.  

  Nyckelharpan spela konsekvent ett A som bordun under låten, vilket är väldigt tacksamt på 

gitarr. Tonen A är detsamma som att spela sträng 5 löst så det ligger bra till både för tekniken 

och registermässigt. Jag kan med lätthet slå an en lös A-sträng och spela melodin på de tre 

ljusa strängarna medan den klingar.  

   Melodistämman i detta stycke är intrikat, och innehåller mycket få pauser. Fraserna är långa 

och går liksom in i varandra med väldigt små avbrott. Det har därför varit nödvändigt att 

använda Amazing Slow Downer och lyssna in stycket bit för bit. Jag gjorde även en formskiss 

där jag skrev upp låtens delar och hur långa de är innan jag började lära in den för att få en 

bättre överblick.  

   När jag lyssnar på inspelningen på låten hör jag en väldigt omedelbar energi förmedlad av 

Olovsson & McKay. Det hörs att de har en väldig fokus i samspelet och det är väldigt 
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välspelat, men jag kan också förnimma att det inte krävs en absolut noggrannhet vad gäller 

exaktheten i spelet. Det är ok om exaktheten i tonträffen inte är absolut, så länge energin och 

framåtsträvan finns där. Denna energi tilltalar mig mycket och inspirerade mig till att göra ett 

energirikt och lite oborstat arrangemang till stålsträngad akustisk gitarr.   

 

3.2 Analys av inspelningar. 
 

3.2.1 Stråkkvartett nr 14 i D-moll, D810, Andante con moto – Franz Schubert 
Jag har gjort fyra inspelningar av detta stycke (18/10, 24/10, 6/11, 15/11). Inspelningarna blir 

längre och längre för varje tillfälle, då jag lärt mig mer och mer av stycket inför varje 

inspelning. Den största skillnaden mellan inspelningarna är att delarna sitter ihop bättre och är 

säkrare för varje gång. När en ny del av stycket ska komma efter en del är avslutad är det en 

liten paus emellan, då jag behöver komma ihåg vilken del som skall komma härnäst och det 

hörs på inspelningen. Dessa pauser är kortare på de senare inspelningarna, då jag hunnit öva 

mer sedan tidigare.  

   I synnerhet den första delen av stycket med ackordmattorna låter säkrare och bättre i anslag 

på varje inspelning. Legatot är bättre, men tyvärr hörs det att jag inte lagt så mycket arbete på 

dynamik och nyanser i framförandet under de dryga sex veckor jag övat på stycket. Fokus har 

lagts på att lära in delarna.  

3.2.2 Just the way you are - Billy Joel (saxofonsolo) 
Jag har gjort tre inspelningar av mig själv med detta solo. Den första gjordes den 18/10 och då 

kunde jag inte spela hela solot. Redan sex dagar senare, den 24/10, vid det andra 

inspelningstillfället, kunde jag det ton för ton. Vid den sista inspelningen från den 6/11 

fokuserar jag mer på att få ett uttryck i solot som stämmer med saxofonistens sätt att frasera 

med legato och vibrato i fraserna och det hörs på inspelningen.  

   Min analys av de tre inspelningar som gjordes på detta solo, är att jag blev mer färdig med 

det än de andra styckena i denna text. Jag hann både lära mig det ton för ton och jobba med 

det konstnärligt genom att prova olika sätt att frasera för att efterlikna saxofonen i dynamik 

och uttryck. 
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3.2.3 Johansson/McKay, 1st Class to Glasgow. 
Jag hann göra två inspelningar på denna (6/11, 15/11). Melodin på första delen av låten är det 

jag hunnit lära in tillräckligt bra för att spela in. Den första inspelningen innehåller mycket 

felspel, och är i ett väldigt tidigt stadium. Det jag lärt mig av stycket är mycket säkrare spelat 

vid andra inspelningen, och jag hade även hunnit lära in lite mer av den till det senare 

tillfället. Jag gjorde även en formskiss där jag skrev ut ackord, antal delar och hur länge de 

spelas för att minnas styckets uppbyggnad.  

    Tyvärr blev jag inte färdig med detta stycke p g a tidsbrist, och hann inte göra den i ett 

sådant arrangemang jag tänkt mig från början.  

 

3.3 Skillnader och likheter mellan styckena i instudering och 
bearbetning. 

Alla styckena, utom stråkkvartetten, har lärts in helt på gehör. Pop- och folkmusiklåtarna 

fanns inga noter att tillgå på. Kanske är en anledning till detta att de tillhör en mer 

gehörsbaserad tradition och genre.  

    Samtliga stycken har studerats in del för del, och jag har övat in en fras i taget genom att 

lyssna först och sedan spela. Arbete med folkmusik- och poplåten har varit centrerat kring att 

lära mig spela en melodistämma, och jag har då kunnat isolera lyssnandet kring den enskilda 

stämman. I arbetet med Schubert var jag tvungen att lyssna med ett annat fokus, då jag med 

hörseln behövde kunna separera en stämma ifrån en samlad klang stundtals. Därför kunde en 

enskild fras kräva mer jobb i detta stycke än i de övriga.  

    Stråkkvartetten har tagit mer tid i anspråk än de andra, med anledning av sin 

flerstämmighet och sitt stora register. Utdraget jag valt att spela är också längst av de stycken 

jag valt. En elgitarr har helt enkelt inte lika stort register som en stråkkvartett. Därför behövde 

mest ändringar göras med musiken i mitt arrangemang, i form av att ta bort stämmor och 

spela vissa fraser i en lägre klingande oktav. Stråkkvartetten har varit mest utmanande 

tekniskt, då jag behöver variera med olika tekniker i högerhanden, och fraserna behöver 

spelas med stor tydlig- och noggrannhet vad gäller dynamik och anslag. Det har å andra sidan 

varit lättare att höra melodistämmorna och basstämmorna på inspelningen, då både harmonik 

och fraser är väldigt tydliga i stycket, så plankningen av varje parti har stundtals upplevts 

lättare att lära in än Billy Joel och Olovsson/McKay. Schubert lärde jag mig också till störst 
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del på gehör. Det är bara några få takter som jag studerat in med noterna framför mig. 

Skillnaden mellan detta och att lära mig helt genom att lyssna blev att jag snabbare visste 

vilka toner jag skulle spela på gitarren genom att titta i noterna, och därför kunde lyssna mer 

fokuserat efter rytmen och hur dynamiken förändras i musiken. På så sätt var halva jobbet 

redan gjort ur ett plankningsperspektiv, från den stunden jag la noterna framför mig. Innan 

dess hade jag vid en första genomlyssning lyssnat mest fokuserat efter att få rätt toner på rätt 

plats.  

   Andra svårigheter i arbetet med Schubert har berott på att jag varit i ett sammanhang jag 

inte är van vid. Denna musikgenre sitter inte i mitt gehörsminne, då det inte är något jag 

lyssnat särskilt mycket på. I interpretationsfasen, då fraserna är inlärda och jag började spela 

de delar jag kan i följd och arrangera en version av stycket, har det varit en stor utmaning att 

jobba med fraseringen. Det är mycket nyanser att lyssna efter.   

   I loggboken har jag fört anteckningar om hur processen av övningen av styckena fortlöpt. 

Även där har Schubert dominerat i antal noteringar, eftersom att det stycket krävt mest 

övningstid. Jag har alltid konsekvent antecknat vad jag gjort och åstadkommit på varje stycke, 

och också gjort mycket noteringar angående uttryck och spelteknik i de svårigheter jag mött 

när jag spelat igenom styckena. På så sätt har jag kunnat se vilka förändringar som gått bra 

eller mindre bra och därigenom hur jag kan fortsätta övningen. I arbetet med Johansson & 

McKay och Schubert-stycket har jag även skrivit upp toner och rytmer i anteckningsboken, då 

det varit mycket att hålla i minnet i arbetet med dessa stycken.  

   Loggboken var bra för det musikaliska resultatet, då jag kunde se min egen utveckling av 

materialet genom hela arbetet och även ge mig själv feedback om vad jag behövde tänka på 

när jag spelade igenom styckena. Det var även ett stöd för minnet då jag noterade 

korrigeringar jag gjort med musiken under passet. 

 

3.4 Sammanfattning av resultat  
Målet var att lära mig tre musikstycken skrivna för andra instrument än gitarr på gehör och 

undersöka och analysera processen. Tidsplanen var utarbetad för detta syfte. Jag har lärt mig 

saxofonsolot i sin helhet ton för ton, och kommit 3:53 på Schuberts stråkkvartett. 1st Class to 

Glasgow har jag när detta skrivs lärt mig spela nyckelharpans melodistämma på, men tiden 

räckte inte till att göra ett färdigt arrangemang med en utarbetad form på så som jag tänkte 

mig från början.  
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   Jag har gjort inspelningar på mig själv när jag framför alla tre styckena för att dokumentera 

processen, och även skrivit en reflekterande loggbok under arbetets gång. 

 

4 Diskussion 

4.1 Att lära sig genom att planka – en reflektion 
 

   McPherson (1995) har i sin studie definierat fem exempel på musikaliska utföranden som är 

viktiga för utvecklingen hos en instrumentalist, däribland tidigare nämnda definitionen 

playing by ear. De övriga fyra är playing from memory, performing rehearsed music, 

improvising och sight-reading (1995, s 58).  Definitionen sight-reading (ibid) kan förstås som 

motsatsen till playing by ear och förklaras på följande sätt:  

 
Sight-reading: using musical notation to perform existing music for the first time that has not 

been previously audiated. 

 

   McPherson menar att det är viktigt att en musiker utvecklar sin förmåga att tolka och spela 

okänd musik från ett notblad. McPhersons (1995) resonemang kring hur detta kan utvecklas 

är intressant för min diskussion kring att lära sig genom att planka.  

     Forskaren beskriver traditionell instrumentalundervisning som bygger på att studera en 

existerande repertoar som introduceras av läraren i form av noter. Denna musik repeteras 

sedan under en tid för att sedan redovisas i form av en konsert eller examination. Detta är ett 

visuellt orienterat lärande där musikern lär sig genom att läsa och studera noterad musik och 

därigenom sedan kan spela den från minnet (1995, s 57). McPherson kallar detta Visual 

Orientation for Music Performance Learning (ibid).   

   I kontrast till denna undervisningstradition ställer McPherson de musiker som lär sig spela 

och blir bättre på sitt instrument genom att imitera inspelad musik eller musik som framförs 

av andra musiker live. I takt med att deras teknik utvecklas börjar de använda det de lärt sig 

genom att lyssna, till att improvisera musik utifrån sig själva (ibid). Detta kallar McPherson 

Aural/Creative Orientation for Music Performance Learning (1995, s 58).  
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    McPherson stöder sin tes om de fem viktiga utförandena på förespråkare för att man inom 

samtida instrumentalundervisning involverar den sistnämnda kreativt orienterade 

undervisningen i ett tidigt stadium. Detta för att utveckla studenternas förmåga att ta till sig 

noterad musik och få en balans mellan visuellt- och lyssningsorienterad undervisning. Detta 

synsätt grundar sig i en uppfattning om att instrumentinlärning är som mest effektiv när 

tonvikten ligger på spelande snarare än läsande, och att ett musikaliskt tänkande, i form av en 

”förmåga att föreställa sig hur det ska låta”6 är väsentligt i musikutövande (Ibid).  

    Dessa tankar om instrumentalundervisning går tillbaka till den tidigare nämnda praktisk-

empiriska metod som var vanligt förekommande i instrumentalundervisning fram till 1800-

talets mitt. Både Holgersson (2011) och McPherson (1995) hänvisar till Gellrich kring detta. I 

den praktisk-empiriska metoden lärde sig eleverna först grunderna på sitt instrument genom 

gehör, och sedan när eleven kommit till en högre nivå introducerades noterna. Eleverna 

plankade alltså sin lärares spel till en början. 

    Genom historien har alltså gehöret varit en väsentlig del av att lära sig spela ett instrument 

och kunskapsöverföring mellan lärare och elev, har länge gått vägen via gehöret. McPherson 

menar att musikaliskt utövande där man praktiserar gehörsspel från minnet och improvisation 

är viktigt att ägna sig åt för att utvecklas som musiker och kan även underlätta för notläsandet 

om det integreras med undervisning av noterad musik (1995). Det finns dokumenterat i 

forskning att plankning är en väsentlig del av att vara musiker och ett vanligt sätt att lära sig 

repertoar på. Johansson (2002) studerar detta i sin avhandling och McPherson menar att det är 

något som bör uppmuntras i undervisning (1995). Holgersson (2011) tar också upp exempel 

på gehörsbaserad undervisning.  

   Jag menar att plankning är en bra metod att lära sig ny musik genom. Det kräver ett 

fokuserat lyssnande från mig, och utmanar även min förmåga att interpretera musiken 

speltekniskt och konstnärligt, då jag har gehörsmässig referens att förhålla mig till och 

jämföra med. Repetition av en och samma musikaliska fras där jag provat olika tolkningar av 

den är något som skett kontinuerligt i denna process. Detta har gjort att jag övat min teknik 

och uttrycket på gitarren samtidigt som jag lärt mig ny musik på instrumentet.  

   En svårighet jag mött med en pågående plankningsprocess av två eller tre stycken samtidigt, 

är att hålla musiken i minnet. Loggboken har då använts till att skriva ner tonserier och rytmer 

för att komma ihåg hur en viss del av styckena spelas. Att noterad musik är ett stöd för att 

                                                
6 Fri översättning av ”ability to think in sound” (McPherson, 1995, s 58) 
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bevara musik och hjälpa oss som spelar att komma ihåg något vi komponerat, är en slutsats 

jag kan dra efter denna process. Ytterligare en reflektion jag gjort är att förmågorna att kunna 

läsa och skriva noter är, tillsammans med ett gehör som övas genom att planka, två bra 

egenskaper att ha när man lär sig ny musik.  

 

4.2 Tankar kring genomförd studie 

4.2.1 Loggbok som verktyg 
Att skriva loggbok har varit ett sätt att få riktning på processen, genom att skriva om vad som 

händer i den konstnärliga processen. För att förstå vad som händer har jag fört en dialog med 

mig själv via loggboken. Händelseförlopp, vägval och metoder har skrivits upp. Anteckningar 

som ”Klocktid 1:30 på inspelning. Fortsätter planka bas- och toppstämma. Enkelt då partiet 

har ett tydligt slut.” är ett exempel på reflektion som visar var jag är i instuderingen av ett 

stycke och hur jag ska gå vidare. Registrering av vägval och problemlösning ser jag i 

anteckningar som: ”Behöver spela lös D-sträng i sista frasen, för att få rätt sound” eller ”Kan 

tonerna, frasering och rytm kvar. Spelar med 49 % av hastigheten i Amazing Slow Downer”.  

    Loggboken har också varit ett verktyg för att hjälpa mig komma ihåg. Jag har skrivit upp 

tonnamn med bokstäver och skrivit noter ovanför, för att komma ihåg toner och rytm i vissa 

fraser av den anledningen.  

     Jag har även använt loggboken introspektivt när jag registrerat hur jag upplever övningen 

känslomässigt. Sinnesstämning, humör och hur jag mår spelar in i hur jag upplever en 

konstnärlig process som består så mycket av egen övning som denna. Motivation och 

självdisciplin är mänskliga egenskaper som definitivt färgat vilka resultat jag uppnått vissa 

dagar. Registreringar som speglar detta är reflektioner som: ”Idag går det inte” eller ”Jag har 

lärt mig A-delen och starten på B-delen=Bra!”.  

 

4.2.2 Tidsplan. 
I tidsplanen jag gjort hade jag tyvärr inte räknat in så mycket tid som faktiskt behövdes för 

skrivande och för att leta lämplig litteratur. Jag hade däremot lagt in desto mer tid för övande 

som jag dock var tvungen att skära i för att ge mer tid åt skrivandet. 

    Stycket 1st Class to Glasgow hanns inte med i samma utsträckning som de andra två, men 
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jag bedömer att jag ändå fick tillräckligt mycket material att bygga denna studie på. Styckena 

och skrivandet behövde mer tid än vad jag räknat med, och det är en lärdom jag tar med mig 

ifrån denna arbetsprocess.   

4.2.3 Syftets utveckling 
Detta arbete började med att jag ville spela musik som skrivits till andra instrument på gitarr, 

för att det har ett konstnärligt värde för mig i mitt musicerande. Det verkade även intressant 

att observera vad som händer rent gitarristiskt, genom att undersöka om det faktiskt går att 

simulera en stråkkvartett eller saxofon på en elgitarr. Hur blir genomförandet, med de 

förutsättningar gitarren har?  

   De korrigeringar jag behövt göra i form av oktaveringar och uteslutande vissa stämmor på 

grund av speltekniska skäl och utmaningar som att försöka spela en bas- och toppstämma 

samtidigt, har varit utvecklande för mitt musicerande, men inte material nog att bygga en 

studie på.  

   Övningsmetoden med gehör och plankning kom att spela en väldigt stor roll i syftet med 

detta arbete. Diskussionen och analysen av denna metod kom att forma detta arbete till något 

mer än att endast lära mig spela musik skriven för andra instrument på gitarr.   

4.2.4 Tankar inför framtida studier.  
Om tid finns, går arbetet att utveckla till att göra fler upptäckter. Transkription av det 

instuderade materialet är ett moment som skulle kunna läggas till för att utöka repertoaren för 

gitarr.  

  För att studera gehörsbaserad inlärning kan man involvera fler musiker och observera hur de 

studerar in musik som skrivits för ett annat instrument än deras eget. Då kan också analyser 

och jämförelser göras av vilka val de gör vad gäller att imitera instrumenten i stycket/styckena 

de lär in. Exempelvis vilka stämmor de väljer att prioritera i ett flerstämmigt arrangemang, 

eller oktavbyten.  

   Deras uppfattning om vilka val som tjänar den instuderade musikens bästa vid framförandet 

är också ett intressant fenomen att observera.   
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