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I 

Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur elgitarrlärare går tillväga när de 
undervisar i elgitarrspel med plektrum och vilka de största tekniska utmaningarna 
är som uppkommer för studenten. Datainsamlingen har genomförts genom 
kvalitativa intervjuer med tre erfarna elgitarrpedagoger. Studien utgår från ett 
hermeneutiskt perspektiv. Resultatet visar att de tre pedagogerna till stor del låter 
eleverna själva välja hur de ska spela. Pedagogerna nämner några vanliga fel som 
eleverna gör, till exempel: de förankrar inte fingrarna eller handen i gitarren, 
plektrumet trycks för långt in mellan strängarna och att de håller plektrumet för 
hårt eller för löst. 
 
Sökord: Elgitarr, elgitarrundervisning, plektrum, elgitarrteknik, ergonomi,   
 

Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate how electric guitar teachers go about 
teaching plectrum techniques and what the greatest challenges are for the student. 
The data collection has been conducted through qualitative interviews with three 
experienced electric guitar teachers. The study is based on a hermeneutic 
perspective. The result shows that the three educators largely allow students to 
choose how to play. The pedagogues mention some common mistakes that the 
students do, for example: they do not anchor their fingers or hand to the guitar, 
the plectrum is pushed too far in between the strings and that the plectrum is held 
either to firm or to soft. 
 

Keywords: Electric guitar, electric guitar tuition, plectrum, electric guitar 
technique, ergonomics 
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Definitioner av begrepp 

• Alternate picking – en gitarrteknik där man spelar alternerande slag 
med plektrumet: ned, upp, ned, osv. 

 
• Backing track –  musikspår där oftast melodistämman fattas så att 

man kan öva till den. 
 

• Chops – ett annat ord för gitarrteknik. 
 

• Crosspicking – plektrumhanden gör en välvd rörelse för att enklare 
kunna spela en ton på varje sträng.  

 
• Downward pickslanting – plektrumet vinklas nedåt, spetsen på 

plektrumet pekar uppåt. 
 

• Economy picking – en teknik där man blandar alternate och sweep 
picking.  

 
• Hybrid Picking – här används plektrum och fingrarna på 

plektrumhanden simultant. Oftast används långfingret och 
ringfingret.  

 
• Lick – en kort melodisk fras.  

 
• Upward pickslanting – plektrumet vinklas uppåt, spetsen på 

plektrumet pekar nedåt. 
 

• Stringhopping – plektrumhanden rör sig in och ut från gitarren. 
Samma rörelse som vid knackning på dörr. 

 
• Sweep picking – till skillnad från alternerande slag spelas bara 

nedslag om man går från en mörkare till en ljusare sträng och vice 
versa.  

 
• Two way pickslanting – en blandning av downward och upward 

pickslanting där plektrum ändrar vinkel beroende på frasen som 
spelas. 
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1. Inledning 

 
Jag började ta lektioner på akustisk gitarr vid kommunala musikskolan i 
Umeå när jag var i tioårsåldern, i början av 1990-talet. Undervisningen 
bedrevs i grupp ledd av en gitarrlärare som lärde ut melodier via notläsning. 
Vi lärde oss aldrig ackord eller spel med plektrum, det var saker jag fick ta i 
egna händer. Efter ett par år bytte jag till en annan lärare som hade studerat 
på Musicians Institute i Hollywood. Då bytte jag också instrument till 
elgitarr och vi fokuserade på att lära oss rocklåtar. Vi talade lite om 
plektrumteknik men inget ingående förutom att ”det är viktigt att spela upp- 
och nedslag” samt ”börja långsamt”. Vid denna tid började min musiksmak 
dra åt hårdrock och jag upptäckte via gitarrtidningar och vänner alla 
snabbspelande hårdrocksgitarrister. Detta gjorde att jag ville lära mig spela 
fort.  
 
Efter gymnasiet sökte jag in på olika folkhögskolor och gick på två sådana 
innan jag antogs på musiklärarutbildningen på Piteå Musikhögskola. När jag 
ser tillbaka på mina tidigare gitarrlärare och utbildningar kan jag inte 
komma ihåg att vi någon gång talade om plektrumteknik på lektionstid. Vi 
har talat om vad man spelar, inte hur. Detta fick mig att fundera på varför. 
Min teknik har aldrig varit särskilt bra, jag har fått kämpa väldigt mycket 
och skulle gärna tagit emot tips och förslag om hur jag kunnat förbättra den. 
Min egen plektrumteknik är ett lapptäcke av lektioner, observationer av 
mina favoritgitarrister, tips från litteratur och instruktionsvideos samt egna 
upptäckter. Jag har dock aldrig hittat en källa där allt är enkelt förklarat, 
utan jag har sammanställt material från flera olika källor. Jag upptäckte en 
stor skillnad när jag tog några klassiska gitarrlektioner för fingerspel på 
nylonsträngad gitarr vid Piteå Musikhögskola. Där var det aldrig någon 
fråga om hur jag skulle göra, lärarna hade en klar bild om hur och vad jag 
skulle öva på för utveckla min teknik. I mitt nuvarande arbete som 
gitarrpedagog på Kulturama i Stockholm ligger det i mitt intresse att erbjuda 
mina elever en god utbildning där plektrumteknik självklart ingår. 

 

1.1 Problemområde 
 
I arbetet som gitarrlärare möts jag ofta av elever som är nybörjare på 
elgitarr. Det vi alltid måste börja med är hur man håller i plektrumet och hur 
man använder det. Vad som alltid slår mig är svårigheten att förklara på ett 
lättförståeligt sätt vad min plektrumhand gör. Troy Stetina (1992) skriver i 
sin lärobok Speed Mechanics For Lead Guitar: ”Nearly every guitarist 
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holds the pick slightly different” (1992, s. 16). Redan där sätter Stetina 
fingret på ett problem, hur ska vi som gitarrpedagoger lära ut när alla 
gitarrister spelar på olika sätt? Stetina fortsätter: ”If you already developed a 
certain picking position, it’s probably alright. Use what works for you” 
(1992, s. 16). Kontentan av Stetinas resonemang är att det är bra att använda 
vad som fungerar bäst för den enskilda gitarristen vad gäller dennes 
plektrumteknik. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur ett mindre urval (tre) 
elgitarrpedagoger går tillväga när de lär ut plektrumteknik till unga elever på 
nybörjarnivå.  
 
Utifrån detta syfte har två frågeställningar utarbetats. 
 

• Hur förevisar de tre intervjuade gitarrpedagogerna plektrumteknik?  
• Vad anser de är de största tekniska utmaningarna när det kommer till 

att lära sig plektrumteknik? 
 
Dessa frågeställningar ligger till grund för intervjufrågorna (se Bilaga 1) 
som utformats inför intervjuer med tre elgitarrpedagoger. 
 

1.3 Teoretiskt perspektiv 
 
För denna studie har jag valt använda ett hermeneutiskt förhållningssätt när 
jag tolkar intervjusvaren. Hermeneutik kommer av det grekiska ordet 
hermēneutikēʹ (teʹchnē) ’tolkningskonst’. (Nationalencyklopedin, 2017) 
 
Hermeneutik kan enligt Patel och Davidsson (2003) beskrivas som en 
vetenskaplig inriktning där man försöker förstå, tolka och studera 
grundvillkoren för den mänskliga existensen. 
 
Thurén (2007) beskriver två vetenskapliga huvudinriktningar, positivism 
och hermeneutik. Skillnaden mellan de två inriktningarna är att positivism 
fokuserar på absolut kunskap medan hermeneutik handlar om tolkningar. 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskap och hermeneutik associeras 
oftast till humaniora.  
 
För att söka efter kunskap med ett hermeneutiskt perspektiv menar Ödman 
(2007) att man bör skapa ett system av tolkningar knyter an till varandra.  
 

För det första gäller det att bygga upp ett system av 
tolkningar, som har ett inre sammanhang med varandra. 
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För det andra ska tolkningarna på ett rimligt sätt anknyta 
till tolkningsobjektet. (Ödman 2007, s. 127) 

 
Ett hermeneutiskt perspektiv är även passande vid tolkningen och analysen 
av den insamlade datan då jag som gitarrist besitter en förkunskap om 
ämnet. ”Inom hermeneutiken utgör förförståelsen en naturlig utgångspunkt i 
tolkningsprocessen fram mot förståelse.” (Patel & Davidsson 2003, s. 79)  
 
Inom hermeneutik är den hermeneutiska spiralen en grundläggande faktor. 
Forskningen utgår från en förförståelse och förutfattade meningar om 
ämnet. Vår förförståelse om ämnet påverkar vår tolkning men ju mer vi 
tolkar kommer den ändras. (Patel & Davidsson 2003). Förförståelse gör att 
vi kan börja tolka texten och detta påverkar vår tolkning. 
 

1.4 Eget bildmaterial 
 

I denna studie finns femton bilder. Bilderna är tagna av min flickvän med en 
iPhone efter instruktioner av mig själv. Bilderna redigerades sedan av mig i 
programmet Förhandsvisning och infogades i studien. Det är jag själv 
figurerar på bilderna och på dem förvisar jag olika sätt att vinkla plektrumet, 
plektrumfattningar, vanliga fel som elever gör enligt informanterna samt 
sittställningar. Detta för att ge läsaren en visuell referens till det skrivna 
materialet. 
 

2. Tidigare forskning 

 
I detta avsnitt presenteras ett mindre urval av tidigare forskning om 
gitarrpedagogik i Sverige. Även om det finns en ofantlig mängd litteratur 
om gitarr generellt saknas konkret kunskap gällande plektrumteknik. 
Mycket av forskningen inom elgitarrspel handlar om vad man spelar men 
inte hur eller om ergonomi. Jag har valt att här inventera några akademiska 
studentuppsatser, motsvarande föreliggande studies nivå. 
 
I Verklighetsförankrad elgitarrundervisning – vad yrkesverksamma musiker 
och pedagoger anser att en gitarrist bör kunna (Goldmann, 2011) har 
Goldmann intervjuat ett flertal musiker och gitarrpedagoger om vad de 
tycker att en gitarrist bör lära sig. Goldmann tar upp plektrumspel som en 
punkt men nämner inget om hur det bör läras ut.    
 
Grim och Lydén har intervjuat fyra gitarrlärare i sin studie 
Elgitarrundervisningens dilemma (2006). Där har de undersökt vilket 
undervisningsmaterial som finns till elgitarr som kopplar samman gehör, 
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musikteori och praktik. De fann att tre av lärarna skapar eget material och 
endast en lärare tycker att det finns bra undervisningsmaterial som täcker 
hens undervisningsbehov. Grim och Lydén fann också att om läraren 
integrerar gehörs- och musiklära får eleven mer ut av ämnena. 
 
Georg Gulyás undersöker ergonomi i sitt examensarbete Dynairstudie. En 
studie om klassiska gitarristers ergonomi vid tillämpning av balansdyna 
(2016). Gulyás har låtit nio klassiska gitarrister öva sittandes på en luftfylld 
kudde, s k Dynair. Genom intervjuer och videoobservationer har Gulyás 
dragit slutsatsen att deltagarna blir mer stillasittande men också mer 
aktiverade i deras nedre rygg och coremuskulatur. Deltagarna blev efter 
studien även mer medvetna som sin egna sittställning och ergonomi.   
 
Robin Nilsson har även han undersökt gitarristers ergonomi och hälsa i sin 
studie Hur mår gitarrister? Om ergonomi och gitarristers hälsa (2014). Där 
finner Nilsson att många gitarrister, både med elgitarr och akustisk gitarr 
som huvudinstrument, lider av besvär till följd av sitt gitarrspel. Nilsson 
fokuserar på ergonomi i sin studie och nämner inte speltekniker som 
plektrumspel.  
 
I Förebilda och utveckla teknik i gitarrundervisningen – strategier och 
förhållningssätt (Wiberg, 2012) studerar Wiberg hur fyra gitarrpedagoger på 
gymnasiets estetiska program förhåller sig till att utveckla elevers teknik. 
Wibergs studie visar att pedagogerna använder olika strategier för att 
utveckla elevernas färdighet på gitarr och att pedagogerna måste besitta en 
stor kunskap om olika genrer och tekniker i sitt möte med elever.  
 

Då det i gitarrämnet finns så många olika varianter av 
tekniker, är det svårt att som lärare presentera en sanning 
om vad som är rätt eller fel för eleven. (Wiberg 2012, s.24) 

 
Wiberg skriver också om hur en lärare kan fungera som resurs till eleven om 
läraren inte kan förebilda teknik på den nivån som behövs. 
 

Om man inte kan förebilda en teknik lika bra som elevens 
förebilder, kanske man istället får se sig själv som en 
resurs som kan bidra med att strukturera upp sätt att ta sig 
an och analysera den rådande tekniken med eleven. 
(Wiberg 2012, s. 24) 

 
 
David Zaworski har i sin studie If 6 was 1. Pedagogical approaches to 
teaching single-string guitar playing (Zaworski, 2016) undersökt med 
intervjuer hur spel på en sträng kan utveckla gitarristers spel, från 
nybörjarnivå till en avancerad nivå. Zaworski fokuserar i sin studie på det 
musikaliska innehållet. Endast en gång nämns plektrumspel, då i samband 
med en övning för att synkronisera de två händerna. 
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3. Plektrumteknik i 
undervisningslitteratur 

 

Här presenteras ett för studien relevant urval av undervisningslitteratur för 
elgitarr. Först presenteras några svenska böcker som riktas till elever på 
nybörjarnivå, därefter utländsk undervisningslitteratur.  

3.1 Svensk litteratur 
 
Rockskolan (Per Alm, 1991) är skriven både för erfarna gitarrister samt för 
gitarrister utan förkunskaper. I boken går Alm igenom olika stilar, tekniker 
och notläsning. Alm ägnar tre sidor åt plektrumteknik, där han med 
beskrivningar och bilder visar hur plektrumet ska hållas och placeringen på 
gitarren av plektrumhanden. Alm diskuterar också flera komponenter som 
har inverkan på tonbildning: var på strängen plektrumet slås an, vilken 
vinkel som plektrumet har och anslagsstyrka. Alm nämner även att han 
tycker att elever ska använda en teknik som passar för dem. 
 

Om du tycker att det låter som du vill att det ska låta och 
du inte spänner dig eller det känns konstigt på något vis, då 
finns det ingen anledning att ändra din teknik. Många 
personliga spelstilar kommer fram just på grund av att man 
hittar sin egen teknik. (Alm 1991, s. 61) 

 
 
Boken Elgitarr från början del 1 (Anders Ehrenstråle, 2005) riktar sig till 
nybörjare och kan användas både som självstudier och vid lärarledd 
undervisning. I början av boken beskrivs plektrumteknik summariskt i två 
korta stycken samt med två bilder, en bild visar hur plektrumet bör hållas 
och den andra bilden visar handpositionen när man spelar. Ehrenstråle 
rekommenderar ett hårt plektrum men skriver att eleven skall prova ut och 
hitta ett som passar för denne. I boken finns ingen närmare beskrivning av 
hur plektrumhandens rörelse ska se ut. Ehrenstråle skriver endast: ”Försök 
slappna av och låt handleden göra jobbet” (2005, s. 7).  
 
KG Johansson är en välkänd elgitarrpedagog verksam vid Piteå 
Musikhögskola. Boken Spela elgitarr (Johansson, 2005) riktar sig till 
nybörjare, så samma sätt som Ehrenstråle (2005). I boken visar Johansson 
hur man håller i plektrumet. Det gestaltas endast med en ritad bild av en 
hand. Plektrumet på bilden hålls väldigt långt från spetsen, vilket kan 
medföra svårighet att träffa strängarna. Johansson visar inte hur handen ska 
hållas i relation till gitarren eller hur strängarna ska slås an. 
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3.2 Utländsk litteratur 
 

Jamey Andreas fokuserar i sin bok The Principles of Correct Practice for 
Guitar (1999) på teknik för klassisk gitarr men behandlar också till viss del 
plektrumteknik. Andreas visar med bilder och text hur plektrumet ska 
greppas, hur plektrumhanden ska placeras på strängarna samt hur strängen 
skall slås an. Fokus i boken ligger på att kunna spela med en avslappnad 
teknik. 
 
Right-hand development for jazz guitar av Renard D. Hoover (1981) består 
av övningar som spelas på gitarrens öppna strängar, 273 olika 
permutationer. Hoover inleder boken med ett kort kapitel där han går 
igenom hur plektrumet ska hållas samt hur strängarna skall slås an. 
Författaren använder både bilder och text för att beskriva detta. I början av 
boken slår Hoover fast två grundläggande principer när det kommer till 
plektrumspel: i) Plektrumet skall ej vinklas (se bild 1), ii) Plektrumet skall ej 
röra sig långt från strängen efter det att den slagits an. 
 

  
Bild 1 
 
I Speed Mechanics For Lead Guitar (Stetina, 1992) visar Stetina med en 
bild hur han håller plektrumet samt beskriver i vilken vinkel plektrumet ska 
hållas och vilka fingrar som ska greppa plektrumet. Stetina nämner också att 
nästan alla gitarrister håller sitt plektrumet på olika sätt. Stetina 
rekommenderar att handleden skall användas när man spelar men han 
nämner inte hur. Istället föreslår Stetina att studenten ska titta på sina 
favoritgitarrister och kopiera dem. 
 
Cracking the Code (2014) är en webbaserad betaltjänst skapad av Troy 
Grady. Där har Grady intervjuat och analyserat kända gitarristers 
plektrumteknik. Med hjälp av högupplösta videoinspelningar som Grady 
saktat ned, har han funnit stora likheter i gitarristernas spel. Grady pratar om 
vad han kallar för downward pickslanting (nedåtriktad plektrumvinkel, se 
bild 2) , upward pickslanting (uppåtriktad plektrumvinkel, se bild 3),  
stringhopping (hoppande plektrumföring, se bild 4 och 5) samt crosspicking 
(korsande plektrumföring). Grady går in i minsta detalj vilken rörelse som 
görs i de olika teknikerna och har funnit att de flesta gitarrister kan delas in i 
fyra grupper. De som till största delen antingen använder crosspicking, 
downward pickslanting, upward pickslanting eller de som använder en 
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blandning av downward pickslanting och upward pickslanting beroende på 
frasen som spelas vilket Grady kallar för two way pickslanting. Grady har 
även funnit att vissa gitarrister använder stringhopping när de spelar 
långsammare och övergår till någon av de andra teknikerna när de spelar  
snabbare. Grady anser att bytet av teknik beror på att stringhopping är en 
ineffektiv rörelse. 
 

 
Bild 2                 Bild 3 
 

 
Bild 4         Bild 5 
 
Grady beskriver även fyra grundläggande rörelser som han tycker att 
gitarrister bör vara medvetna om. Flexion och extension från armbåge, 
supination och pronation från underarmen, ulnardeviation och 
radialdeviation från handleden, flexion och extension från handled. 
 
I boken Neoclassical Speed Strategies for Guitar (Chris Brooks, 2017) 
beskrivs en plektrumteknik som bygger på den svenska gitarristen Yngwie 
Malmsteens teknik. I boken ägnar författaren sexton sidor åt att beskriva 
plektrumgrepp, anslaget och vilken rörelse som plektrumhanden ska göra. 
Brooks använder både text och bild för att gestalta detta för läsaren. 
 
Som en jämförelse har jag även tagit med Scott Tennants bok Pumping 
Nylon: The Classical Guitarist's Technique Handbook, (1995) för att 
förevisa hur det ser ut inom den klassiska litteraturen. På åtta sidor sidor gör 
Tennant en grundlig genomgång av nagelvård och hur de olika teknikerna 
stödanslag och fria anslag ska utföras.  
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4. Metod 

 
För att uppfylla studiens syfte har jag valt att metodologiskt utföra 
kvalitativa intervjuer med tre erfarna och skickliga elgitarrpedagoger. Patel 
och Davidson beskriver målet i kvalitativa intervjuer:  
 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 
identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t ex. 
den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något  
fenomen (Patel & Davidson 2003, s. 78) 
 

Kvale och Brinkman kallar forskningsintervjun för ”en interpersonell 
situation, ett samtal mellan två deltagare om ett ämne av gemensamt 
intresse.” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 165) 
 
Det är vanligt att tala om ett ”insider perspektiv” och ett ”outsider 
perspektiv” när man ser på forskarrollen i en undersökning. Detta kallas 
också för ”emic” och ”etic”.  
 

Emic-begreppet relaterar till den förståelse som en insider 
har till en kultur medan etic refererar till begrepp och 
analysverktyg som är hämtat utanför det som studeras. 
(Backman Bister 2014, s. 100) 

 
I och med att jag har en bakgrund som gitarrist och pedagog gör detta mig 
till en insider då jag har kunskaper och erfarenhet om ämnet som jag 
undersöker. Att jag själv som gitarrist har erfarenhet av det område som ska 
studeras kan vara en fördel som förberedelse inför intervjuerna (jfr. Patel & 
Davidson 2003, s. 79). Liksom Patel och Davidson anser även Kvale och 
Brinkman att man behöver vara väl förtrogen med ämnet för att kunna ställa 
relevanta frågor (Kvale & Brinkman, 2014, s. 149). Mitt perspektiv som 
insider bidrar till att utveckla studiens kunskapsområde. Rent konkret 
innebär det bland annat att jag grafiskt illustrerar olika plektrumtekniker och 
plektrumfattningar, sittställningar, m.m., genom att låta fotografera mig ur 
olika kameravinklar med min egen elgitarr och plektrum, som ett 
kompletterande bildmaterial i studien. Backman Bister (2014) skriver också 
att nackdelen med att vara en insider kan göra att jag som undersöker kan 
missa viktiga aspekter eftersom jag är för bekant med ämnet.    
 

4.1 Urval av informanter 
 
Informanterna valdes ut på basis av två grundkriterier: gedigen erfarenhet 
som elgitarrpedagog samt dokumenterad kompetens inom elgitarr- och 
plektrumteknik. Informanternas erfarenheter sträcker sig från sjutton till 
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fyrtio år inom yrket. Deras erfarenhet ger en stabil grund för kunskap. Alla 
tre är verksamma såväl som musiker som elgitarrpedagoger. De har med sin 
stora erfarenhet tillägnat sig pedagogiska färdigheter som har fungerat väl i 
deras yrkesverksamhet.   
 
Urvalet av informanterna som intervjuats för denna studie är i linje med 
Trosts rekommendationer i läroboken Kvalitativa intervjuer (2010). Med det 
menas att samtliga tre informanter ingår heterogent i en homogen 
urvalsgrupp. Det innebär att de heterogent har olika bakgrunder och 
erfarenheter men de homogent ingår inom en given ram, som rutinerade 
elgitarrister och elgitarrpedagoger.    
 

Urvalet skall vara heterogent inom en given ram; där skall 
finnas variation men  inte så att mer än någon enstaka 
person är extrem eller ”avvikande”. Urvalet skall helst vara 
heterogent inom den givna homogeniteten (Trost 2010, s. 
137). 

 

4.2 Information om informanterna 
 
Samtliga tre informanter är anonymiserade och deras namn har fingerats i 
alfabetisk ordning för att underlätta för läsaren. 
 
”Anders” är i 40-årsåldern och har spelat gitarr i 27 år och undervisat i 26 av 
dessa. Han har studerat på en musikskola utomlands. Nu arbetar han som 
gitarrlärare på en privat musikskola. Han är verksam som musiker parallellt 
med sin undervisning.  
 
”Bertil” är i 40-årsåldern och har spelat gitarr i 30 år. Bertils utbildning 
sträcker sig från musikskolan, via estetiskt gymnasium, studier utomlands 
till musikhögskola. Han har en gedigen utbildningen inom såväl klassisk 
gitarr som elgitarr. Han arbetar som gitarrlärare på en musikskola. Bertil har 
många uppdrag som musiker när han inte undervisar. 
 
”Calle” är i 60-årsåldern och har spelat gitarr i 50 år. Calle började studera 
på musikskola i ung ålder. Efter ett par år på ett annat instrument återupptog 
han gitarrspelet igen. Calle är utbildad på en svensk musikhögskola samt på 
en musikskola utomlands. Nu arbetar han som gitarrlärare på en 
musikhögskola. Han har också arbetat som musiker under sin karriär. 
 

4.3 Etiska överväganden 
 
I Den kvalitativa forskningsintervjun beskriver Kvale och Brinkman (2014) 
etiska riktlinjer som konfidentialitet, vilket överensstämmer med 
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Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. I studien förhåller jag mig till 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer med fyra etiska krav, avseende 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 
(codex.vr.se).  
 
I studien har samtliga tre informanter informerats om forskningsprojektets 
syfte. Samtliga tre informanter har samtyckt till att delta i studien. Eftersom 
de är seniora pedagoger är inte deras medverkan av etisk känslig karaktär 
avseende ålder. De har när som helst kunnat avbryta sin medverkan. Vad 
gäller konfidentialitetskravet har samtliga intervjuer spelats in av mig som 
författare av studien och ljudfilerna samt transkriptionerna har endast jag 
som forskare tillgång till. Intervjufrågorna bifogas dock i uppsatsen som en 
bilaga, för ökad transparens. Det insamlade materialet används endast i 
forskningsändamål i föreliggande studie, vilket är helt i samklang med 
nyttjandekravet. Informanterna har anonymiserats i studien och tilldelats 
fingerade namn (jfr. även Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vr.se).  
 

4.4 Genomförande 
 

De tre informanterna kontaktades inledningsvis via mail med förfrågan om 
att delta i studien. Samtliga tre tackade ja. De fick en kort sammanfattning 
om vad studien handlade om så att de skulle vara förberedda på 
problemområdet. Informanterna informerades om anonymisering. Nio 
huvudfrågor hade förberetts. Vid vissa huvudfrågor uppstod följdfrågor som 
formulerades under intervjun. 

 
Intervjuerna genomfördes under september och oktober 2017. Två av 
intervjuerna genomfördes i informanternas respektive hem och en hölls på 
informantens arbetsplats. Varje intervju tog mellan 30–60 minuter. 
Materialet spelades in på bärbar dator i Logic och för säkerhets skull även 
på iPhone som backup. Dessa ljudfiler transkriberades sedan minutiöst av 
mig som text av den verbala information som spelades in elektroniskt. 
Transkriptionerna från de tre intervjuerna förvaras av mig på ett säkert 
ställe. 
 

4.5 Analysprocess 
 

Det finns ingen generell hermeneutisk arbetsmodell eller 
arbetsgång när det gäller analys- och tolkningsprocessen 
inom hermeneutisk forskning. Forskare har olika ingångar 
och förförståelse och kan utifrån det välja olika 
angreppssätt för att förstå och tolka sitt empiriska material. 
(Eklund 2014. S. 1-2) 

 



12 

Efter att intervjuerna hade transkriberats ordagrant, reducerade jag 
materialet och gallrade ut de relevanta svaren utifrån intervjufrågorna. 
Svaren som informanterna givit sammanställdes sedan till ett dokument för 
varje fråga, svaren färgkodades även med olika färger för varje informant 
för att enklare kunna jämföra dem. Dessa svar analyserades och jag kunde 
därefter dra mina slutsatser. 
 

 

5. Resultat och analys 

 
Nedan följer en sammanställd bearbetning av rådata utifrån transkriptioner 
av svaren som informanterna gav. Först presenteras resultat utifrån 
intervjufrågorna för respektive informant, i alfabetisk ordning avseende 
fingerade namn, därefter sker analyser av informanternas utsagor. 
Intervjufrågorna berör följande teman: om utveckling av den egna 
plektrumtekniken, hur lärarna förevisar plektrumteknik, vanliga fel, 
undervisningsmaterial, plektrumet som ett fysiskt redskap, metronom, 
ergonomi, skillnader mellan klassiska gitarrister och elgitarrister samt 
slutligen om webbtjänsten cracking the code (jfr. Bilaga).  
 

5.1 Om utveckling av den egna plektrumtekniken 
 
Anders säger att vad som gjort störst intryck på honom är Paul Gilberts 
första instruktionsvideo Intense Rock Jams – Sequences & Techniques 
(1988).  Anders blev inspirerad av det han kallar för ”sätta-i-halsen-licks”. 
Han har instuderat videon flitigt och försökt kopiera Gilberts handposition. 
När Anders började ta lektioner fick han en jazzgitarrist som lärare. Då hade 
Anders redan sedan tidigare försökt kopiera Gilbert och även Yngwie 
Malmsteen. Trots att läraren hade en bra plektrumteknik var han inte 
rockgitarrist och kunde därför inte lära ut på det sätt som Anders önskade. 
 

Han sa att ”jag kan ju inte visa dig någonting.” Även fast 
han kunde en miljarder andra prylar men inte just den 
sorten (Anders, 2017). 

 

Bertil började kämpa med sin plektrumteknik när han gick på högstadiet 
och blev mer seriös i sitt spelande. En gitarrlärare som var viktig förebild 
inspirerade Bertil att börja öva på sitt gitarrspel mer systematiskt. När Bertil 
senare gick på musikgymnasium brukade han och andra gitarrelever låna 
videos, tidningar och böcker av varandra.  
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Det var flera i klassen som var ruggigt bra och hade 
jättebra chops liksom. Det var både inspirerande och 
knäckande (Bertil, 2017). 

 
Den stimulerande miljön med en inspirerande läraren och därefter kamratlig 
konkurrens bidrog till Bertils utveckling som gitarrist generellt och även vad 
gäller specifikt plektrumteknik.   
  
Calle, som är cirka 20 år äldre än övriga två informanter, har själv utvecklat 
sin egen plektrumteknik. Det fanns ingen som kunde visa hur man gjorde.  

 
Det fanns liksom inget på den tiden. Varken Youtube eller 
något man kunde titta på (Calle, 2017). 

 
Calle gick på konserter och försökte observera gitarrister live. Sedan gick 
han hem och provade att kopiera det han sett. Calle säger att inte vet hur 
många timmar han suttit med olika plektrum och nött.  

 
Jag har provat och försökt sätta mig in i allt möjligt som 
alternate, economy, hybrid och allt vad det heter (Calle, 
2017). 

 
Detta har gjort att Calle nu inte längre behöver tänka på hur han spelar utan 
bara spelar. 
 
Sammanfattande kommentarer 
Anders och Bertil hör till samma generation och det finns stora likheter i hur 
de lärde sig spela. Båda hade tillgång till videos och tidningar och kunde på 
detta sätt se hur de skulle göra. Calle fick däremot på grund av sin ålder 
själv fundera ut hur han skulle spela.  
 

5.2 Hur lärarna visar plektrumfattning 
 
Anders visar vad han kallar för standardfattning för sina elever och om de 
har nog stora händer eller fingrar rekommenderar han att man använder dem 
som stöd.  
 

Vissa funkar det där inte för. Då får man ta det, då får de 
en mer loose stajl. Men just den här grejen om de är 
nybörjare och bara ska träffa strängarna, så ankra 
någonstans. När det helt hänger i luften tycker jag det är 
jättesvårt att få dem att pricka strängarna (Anders, 2017).  

 
Anders tycker att det är bra till en början att förankra fingertopparna i 
gitarren för att få extra stöd. (Se bild 6) 
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Bild 6 
 
Bertil brukar använda vad kan kallar ”nyckelgreppet” som han lärt sig av en 
tidigare lärare.  
 

Men många elever missförstår när jag kallar det för 
nyckelgreppet och sätter plektrumet så att det pekar framåt. 
Då får man förklara och vrida in plektrumet (Bertil, 2017). 

 
”Nyckelgreppet” kan illustreras genom att hålla fysisk nyckel i högerhanden 
mellan tumme och pekfingrets något krökta vänstra sida. (Se bild 7 och 8) 
 

 
Bild 7                Bild 8 
 
Bertil nämner även läroboken Rockskolan av Per Alm (1991) som har en bra 
pedagogisk ansats med bland annat bilder på plektrumfattning och 
klingande musikexempel på medföljande kassetter. Eleven får välja själv 
om hen vill spela med öppen eller stängd plektrumhand. Bertil har även 
kommit till insikt på senare år att det kan vara en god idé att låta elever 
spela på sitt sätt. Han tror inte att det behöver vara på ett visst sätt längre.  

 
Calle berättar att det finns många olika sätt att hålla i plektrumet. Han 
brukar påpeka att inget är rätt och inget är fel. 

 
Det viktiga är att det funkar och att det låter bra (Calle, 
2017). 

 
Även han håller och visar standardfattningen för eleverna. 
 
Sammanfattande kommentarer 
Både Anders och Bertil har en tydlig bild om hur eleven bör hålla 
plektrumet men lämnar öppet för viss egen tolkning av eleven. Bertil har 
även på senare år blivit mindre strikt på hur plektrumet skall hållas. Calle 
däremot visar endast hur han håller men låter eleven själv välja 
plektrumfattning. Se bild 9 för standardfattning. 
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Bild 9 

5.3 Vanliga fel 
 
Anders anser att ett av de vanligaste felen som nybörjare gör är att de håller 
armen för långt ned (se bild 10). Istället tycker Anders att armen bör hållas 
längre upp (se bild 15). 
 

 
 
 
 
 
 

Bild 10 
 
När eleverna kommit en liten bit på vägen är det vanligt att de håller 
plektrumet rakt mot strängarna (se bild 11). Istället förespråkar Anders att 
plektrumet bör vinklas i 45 grader (se bild 12).  
 

 
Bild 11                 Bild 12 
 
Anders tvingas ofta påpeka att eleverna trycker in plektrumet för långt 
mellan gitarrens strängar och att de därför inte spelar med plektrumets topp. 
(se bild 13) Detta gör att plektrumet fastnar mellan strängarna. Eleverna 
håller även i plektrumet för hårt enligt Anders. Han anser att de ska hålla 
löst i plektrumet. 
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Bild 13 
 
Enligt Bertil är det vanligaste felet att elever inte lägger ned den tid som 
krävs för att utveckla plektrumspelet.  
 

Det kräver ju tid och dedikation. Att man snöar in rejält ett 
tag för att få chopsen. Det är ganska få elever som är så 
dedikerade (Bertil, 2017). 

 
Bertil funderar på om det kan bero på distraktionsmoment med 
mobiltelefonerna. Bertil nämner även att när han övade som mest hade han 
inte tillgång till lika mycket material som dagens elever. Detta ser han som 
ett problem då eleverna nu kan bli avskräckta av all information som nu 
finns tillgänglig på internet.  
 
Calle upplever att många som är ovana vid att spela med plektrum inte 
stödjer högerhandens lång, ring, lillfingertoppar mot gitarren när de spelar.  
 

Jag brukar rekommendera att de har någon form av stöd. 
Antingen med handen på stallet eller har fingrarna på 
plektrumskyddet. Prova vad som känns bra. Men inte helt 
fritt (Calle, 2017). 

 
På bild 14 förevisas hur handen kan förankras i stallet på gitarren.  
 

 
Bild 14 
 
Något annat som Calle ser som problematiskt är att många håller i 
plektrumet för hårt. Det gör att det inte sviktar, varken vid upp- eller 
nedslag. Samtidigt påpekar Calle att man måste hitta en balans så att man 
inte tappar plektrumet om man håller i det för löst. 
   
Sammanfattande kommentarer 
Anders och Calle nämner några vanliga fel som de får rätta till, såsom att 
förankra fingertopparna i gitarren, att plektrumet trycks för långt in mellan 
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strängarna och att de håller i plektrumet för hårt eller för löst. Bertil nämner 
inga vanliga tekniska fel utan han tror att de flesta fel skulle rättas till om 
eleverna övade flitigare. 

5.4 Undervisningsmaterial 
 

Anders använder inget speciellt material utan brukar börja med att eleven 
får spela enbart på en öppen sträng. Han säger också åt eleven att växla 
sträng så att hen känner att handen måste flytta sig beroende på vilken 
sträng den spelar på. När eleven fått in tekniken brukar Anders visa något 
enkelt lick som kan spelas på endast en sträng (t.ex. A-C-B-C). Anders 
brukar sedan visa övningar som Anders lånat från Gilberts Intense Rock 
video. Dessa övningar, kompletterat med pentatoniska fraser med två toner 
på varje sträng, bedömer Anders räcker ganska långt.  
 
Bertil börjar ofta med ackompanjemang och tar mycket material från 
Rockgitarristen 1 och 2 (Sallman & Silén 2006; 2009) samt Rockskolan 
(Alm, 1991). Bertil nyttjar även många etyder, licks och övningar som han 
använder när eleven bedöms vara redo. Bertil försöker också välja låtar 
utifrån tekniska utmaningar.  
 

Man får baka in teknik så att det blir musik. Jag läste en 
intervju med Kee Marcello ”Försök göra musikaliska 
övningar. Så att det inte blir ett konstigt fingermönster.” 
(Bertil 2017). 

 
Bertil tillägger att för de som dedikerade kan fingerövningar fungera men 
för de flesta blir det bara för mycket.  
 

Calle har utformat sitt egna undervisningsmaterial som han anser fungerar 
bra. Calle är dock noggrann med att påpeka inlärningen i slutändande är 
väldigt mycket upp till elevens egen motivation och övande.  
 

Men det är som med allt annat, det är mycket upp till var 
och en att de övar. Det spelar ingen roll hur bra material 
man har om man inte jobbar med det (Calle, 2017).  

 

Sammanfattande kommentarer 
Endast Bertil använder färdigt material. Men likt de andra informanterna 
blandar han upp det med egna övningar. Anders använder samma övningar 
som han använde själv när han utvecklade sin egen teknik. 
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5.5 Om plektrum 
 

Anders har en burk med plektrum i olika tjocklekar och former i sitt 
undervisningsrum. Eleverna får möjlighet att prova olika plektrum och låna 
ett som känns bra. Ibland upplever elever att det känns konstigt att spela och 
frågar då vad Anders använder för plektrum. 
 

Då har de oftast för tunt plektrum. Det kändes bättre att 
spela med ett sådant i början. Då kunde man komma undan 
med att man tryckte in plektrumet längre in i strängarna. 
De var lite mer förlåtande (Anders, 2017).  

 
När elever frågar visar Anders plektrumsorten han spelar på. Det är små, 
spetsiga och hårda plektrum. Han tillägger att han använder tunnare 
plektrum när han spelar akustisk gitarr. 
 

Bertil brukar föreslå att man på elgitarr använder ett hårt plektrum och visar 
vilken sort han använder. Men brukar inte lägga sig i vilket plektrum som 
eleven använder. Bertil har med sig några olika plektrum på lektionerna som 
eleven kan prova och låna under lektionen.  
 
Även Calle har en burk med olika plektrum som elever får låna ur. Han 
brukar föreslå för nybörjare att de börjar med ett medium plektrum och inte 
ett för hårt plektrum. 
 
Sammanfattande kommentarer 
Alla informanter har plektrum som eleverna får låna och prova. Anders och 
Bertil rekommenderar hårda plektrum, medan Calle skiljer sig där då han 
rekommenderar nybörjare att inte börja med ett för hårt plektrum.  

5.6 Metronom 
 
Anders rekommenderar metronom för de elever som kommit lite längre. 
När de kan spela låtar tajt tar han upp det.  
 

För vissa funkar det, vissa tycker det är vansinnigt tråkigt. 
’Du behöver inte fundera, om du bara gör det här tio 
minuter om dagen så kommer det ordna sig av sig själv’ 
(Anders, 2017). 

 
Anders visar även hur han använder metronomen för att öva. Han börjar 
långsamt och ökar sakta metronomen.  
 

Bertil börjar tidigt med metronom med sina elever. Bertil använder även 
backing tracks, vilket ofta ingår i läromaterialet som används. Han brukar 
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visa att det finns kostnadsfria metronomer som t.ex. appar tillgängligt på 
internet. Han påpekar också att det är elever med drivkraft och dedikation 
som börjar öva med metronom. 
 
Calle säger åt sina elever att öva till metronom. Han har även tillägnat sig 
en stor bank av backing tracks som han mailar ut till sina elever.  

 
Jag säger alltid, spela till metronom eller någonting som 
håller tajmen så att ni kan träna olika saker (Calle, 2017). 

Även Calle tycker att metronomen är viktigt öva till för att lära 
sig teknik och tajming. 
 
 
Sammanfattande kommentarer 
Alla informanter använder metronom i sin undervisning. Bertil och Calle 
använder den genomgående medan Anders väntar till elevens spelteknik har 
utvecklats till en viss grad.   

5.7 Ergonomi 
 
Anders nämner att han inte har någon större kunskap i ämnet. Om han ser 
att någon elev sitter konstigt på stolen tar han emellertid upp det. Han 
rekommenderar sina elever att använda fotpall, att sitta med rak rygg och 
sitta som en klassisk gitarrist (se bild 15). Anders har själv haft problem 
med sin vänsterhand och nu är han noga med att påpeka att hans elever inte 
får överanstränga sig.  

 
Bild 15 
 
Bertil talar inte mycket om ergonomi. Ibland ser han på eleverna att något 
kan bli ett problem, att de sitter spänt eller onaturligt. Då går han in och 
försöker rätta till det. Bertil betonar ofta vikten av att värma upp.   

 
Calle tar endast upp det om han ser att eleven sitter konstigt eller om de 
säger att de får ont. Men han tycker det är svårt att prata om då han inte har 
någon utbildning i det. Calles tips till elever brukar oftast bli att de ska 
försöka vara avslappnade när de spelar.  
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Sammanfattande kommentarer 
Ingen av informanterna kände att de hade mycket kunskap i ämnet 
ergonomi. Alla försökte hjälpa eleverna om de såg att de hade ont eller 
gjorde något som kunde bli ett problem i framtiden. Anders använder sin 
egen kunskap om tidigare problem med sin hand för att visa för eleverna att 
de ska överanstränga sig. 

5.8 Skillnaden mellan klassisk gitarrpedagogik och 
elgitarrpedagogik 

 
Anders upplever att den klassiska gitarren åtnjuter en högre respekt än 
elgitarren. Han funderar på om det har att göra med att den klassiska 
gitarren är mycket äldre än elgitarren som är ett jämförelsevis modernare 
instrument. Anders tillägger att han själv aldrig spelat klassisk gitarr. 
 

Jag vet inte. Kanske bara folk tycker att ”det är väl bara att 
hålla plektrumet och spela.” (Anders, 2017). 

 
Anders hoppas att Troy Grady som skapat den webbaserade gitarrskolan 
Cracking the Code kommer att få mer uppmärksamhet och att Grady kanske 
kan skriva undervisningslitteratur så att fler får upp ögonen för hans 
gitarrpedagogiska ansats. 

 
Även Bertil upplever en skillnad mellan klassisk gitarrpedagogik och 
elgitarrpedagogik. Bertil tror att det beror på att elgitarren är ett 
jämförelsevis mycket yngre instrument som till övervägande del bygger på 
gehörsspel. Bertil har spelat lika mycket klassisk gitarr som elgitarr och 
anser att man utvecklar sin teknik mycket av att spela de stycken och etyder 
som finns inom den klassiska gitarrens repertoar. Elgitarr är mer individuellt 
och beror mycket på vilken lärare man har. 

 
Även Calle tror att det beror på traditionen. Elgitarrmusiken har inte lika 
lång tradition som den klassiska. Inom den klassiska musiken har det funnits 
tid att skriva ned hur saker skall göras.  

 
Jag tror att det är lite med inställningen till improviserad 
musik. Att det inte är så himla noga. Ja, förstå mig rätt, lite 
större frihet så att säga (Calle, 2017).  

 
Calle tror dock att en insikt om hur elgitarr bör spelas kommer 
att utvecklas i framtiden.  
 

Sammanfattande kommentarer 
Informanter är medvetna om skillnaden mellan pedagogiken i klassisk gitarr 
och elgitarr. Alla diskuterar om det har med att elgitarr är ett jämförelsevis 
ungt instrument.  
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5.9 Cracking the Code  
 

Anders: Anders har undersökt Cracking the Code och brukar använda den 
själv för att hämta inspiration. Många av Anders elever som spelat ett tag 
vet redan vad Cracking the Code är för något. Anders visar det för sina 
andra elever. 

 
Kolla upp den här snubben, han har tänkt till (Anders, 
2017). 

 
Även Bertil är väl medveten om tjänsten och har tagit del av den själv. Han 
tycker den är bra men att den kan vara svår att ta till sig för eleverna. Dock 
brukar han visa den för elever som kommit en bit på väg i sitt 
gitarrspelande. 
 

Man kan visa det för de elever som kommit dit och så får 
de ta den bollen (Bertil, 2017).  

 
Calle är lite osäker på vad Cracking the Code är men känner igen det. Det 
är dock inget som han använder i sin egna undervisning. 
 
Sammanfattande kommentarer 
Ingen av informanter använder sig i någon större utsträckning 
av Cracking the Code i sin undervisning. Anders och Bertil 
säger åt sina elever att det är något som de kan undersöka 
själva.  

5.10 Summering av resultatet 
 
Två av informanterna, Anders och Bertil, tillhör samma generation och där 
kan man se likheter i deras bakgrund. Detta i att de både använde 
instruktionsvideos, böcker och tidningar när de lärde sig spela gitarr.  
 
Calle är den enda av informanterna som undervisar på en högre nivå. De 
flesta av hans studenter har spelat en längre tid. Det gör att Calle inte 
behöver undervisa i grundläggande saker som hur man håller plektrumet. 
Eleverna har jobbat med detta innan de kommer till Calle. 
 
Alla av de tre informanterna håller i plektrumet på liknande sätt med tumme 
och sidan av pekfingret. Anders och Calle kallar detta för standardfattning, 
Bertil har lärt sig via en tidigare lärare till honom uttrycket nyckelgreppet 
Med detta uttryck märker Bertil underlättar för honom att förklara och även 
för elever att förstå hur plektrumet ska greppas. 
 
Anders och Calle pekar ut ett antal vanliga fel när elever börjar spela med 
plektrum, som att högerarmen hamnar för långt ner, plektrumet placeras för 
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långt in mellan strängarna, plektrumhanden saknar förankring på gitarrens 
plektrumskydd eller stall.  
 
Bertil däremot tror mer att det har med hur mycket tid elever lägger ned på 
sitt spel. Något som han tycker färre och färre elever är beredda att göra. 
Bertil återkommer även till samma problem på frågan om metronom. Att 
endast få elever, de med dedikation börjar öva ordentligt.   
 
Ingen av informanterna talar om ergonomi på lektionerna. Ingen av de 
intervjuade hade någon utbildning i ämnet, därför kände de att inte kunde 
undervisa i ämnet. Alla informanter ger dock förslag på förbättringar om de 
ser att eleven gör någonting som kan ge bekymmer i framtiden. 
 
 På frågan om skillnaden mellan pedagogiken i klassisk gitarr och elgitarr är 
informanterna eniga om att de finns en stor skillnad samt alla tror det beror 
på elgitarrens unga ålder. Både Anders och Calle tror och hoppas att 
pedagogiken för elgitarr kommer utvecklas med tiden. 
 
Calle hör till en äldre generation än Anders och Bertil och detta kan vara 
skälet till att han inte satt sig in i materialet som finns på Cracking the Code. 
Anders och Bertil var däremot väldigt bekanta med Gradys upptäckter. 
Även om de inte använder det på sina elever har de båda applicerat några av 
upptäckterna på sitt eget spel.  
 

6. Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka hur ett mindre urval (tre) 
elgitarrpedagoger gick tillväga när de lärde ut plektrumteknik till unga 
elever på nybörjarnivå. För att uppfylla syftet utarbetades två 
frågeställningar: i) Hur förevisar de tre intervjuade gitarrpedagogerna 
plektrumteknik? ii) vilka är de största problemen gällande att lära sig 
plektrumteknik? 
 

6.1 Hur förevisar de tre intervjuade 
gitarrpedagogerna plektrumteknik? 

 
Informanten Anders tycker att eleverna skall vinkla plektrumet, se bild 11. 
Även Brooks (2017) är av den åsikten. Brooks menar att om plektrumet 
vinklas skapas mindre friktion vilket hjälper vid högre hastighet. Det går 
mot Hoovers åsikter då denne tycker att plektrumet skall slå an strängen 
utan vinkel. (1981). Anledningen till de olika uppfattningarna kan bero på 
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att Hoovers bok är inriktad mot jazzgitarr, Right-hand development for jazz 
guitar, medan Anders och Brooks har sin bakgrund inom rockgitarr.  
 
Bertil nämner att han blivit mindre bestämd hur elever ska hålla i 
plektrumet. Detta för att alla elever är olika och vad som fungerar för en 
elev kanske inte fungerar för en annan. Det kan också bero på vilken stil av 
musik som skall spelas. Wiberg tar upp detta problem i sitt examensarbete.  
 

Då det i gitarrämnet finns så många olika varianter av 
tekniker, är det svårt att som lärare presentera en sanning 
om vad som är rätt eller fel för eleven. (Wiberg 2012, s.24) 

 
Två av informanterna, Anders och Calle, rekommenderar att använda något 
stöd på gitarren, antingen med med fingrarna mot gitarrens kropp eller med 
handen på gitarrens stall. Åsikterna delas även av Alm (1991) som 
rekommenderar att fingrarna stöds mot gitarrens kropp. Brooks (2017) är av 
åsikten att handen skall förankras vid gitarrens stall för att få stabilitet samt 
kunna dämpa strängarna. Hoover (1981) tycker däremot att handen skall 
sväva ovanför gitarren och ej förankras vid gitarren på något sätt. 
 
Bertil nämner i intervjun att han låter eleven bestämma om hen vill har 
plektrumhanden öppen eller stängd. Enligt Andreas (1999) ska 
plektrumhanden ej vara knuten, utan den skall vara öppen. Om handen är 
knuten kan detta leda till spänningar i handen som kan sprida sig vidare i 
hela armen.  
 
Alla informanter tycker att metronom är ett bra hjälpmedel för att utveckla 
sin plektrumteknik. Grady (2014) ser däremot en fara att använda metronom 
för teknikövning. Grady har upptäckt att om eleven använder rörelsen 
stringhopping kommer detta endast fungera till en viss gräns eftersom 
rörelsen är ineffektiv. Informanten Anders (2017) brukar säga till sina 
elever:  ”Du behöver inte fundera, om du bara gör det här tio minuter om 
dagen så kommer det ordna sig av sig själv.” Men plektrumtekniken från 
start är ineffektiv kommer ingen metronom att hjälpa. Eleven måste alltså 
först vara medveten om vilka rörelser som är mest effektiva för att kunna 
öva på ett fullgott sätt.  
 
Alla tre informanter visar hur de själva spelar men är samtidigt noga med att 
förklara att det inte finns något rätt eller fel. Den stora fråga är då om dessa 
valmöjligheter hjälper eleven? Som pedagoger ska vi inte tvinga eleverna att 
återuppfinna hjulet. Jag tror att tydliga instruktioner från pedagogen till 
eleven kommer göra att eleven utvecklas i en snabbare takt. 
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6.2 Vilka är de största problemen gällande att lära 
sig plektrumteknik? 

 
Informanten Anders nämner en gitarrlärare som han tog lektioner av i början 
av sin gitarrkarriär. Denna gitarrlärare var en jazzgitarrist och hade därför en 
teknik som inte passade Anders. Dock kan en pedagog med hjälp sin 
mångåriga erfarenhet hjälpa eleven att nå sitt mål.  
 

Om man inte kan förebilda en teknik lika bra som elevens 
förebilder, kanske man istället får se sig själv som en 
resurs som kan bidra med att strukturera upp sätt att ta sig 
an och analysera den rådande tekniken med eleven. 
(Wiberg 2012, s. 24) 

 
I intervjun med Anders påpekar han att ett vanligt fel som elever gör är att 
de trycker in plektrumet för långt mellan strängarna. (Se bild 13) Detta 
skriver även Andreas (1999) och kallar det för en av de vanligaste felen som 
nybörjare gör. 
 
Både Stetina (1992) och Andreas (1999) poängterar att plektrumet ej får 
vinklas så att spetsen pekar uppåt eller nedåt. Detta går mot Gradys (2014) 
upptäckter att många gitarrister gör det utan de är medvetna om det. Grady 
kallar det för downward och upward pickslanting. Här kommer vi till ett 
stort problem inom elgitarrpedagogiken. Många gitarrister är inte fullt 
medvetna om vilka rörelser de gör. Grady gjorde denna upptäckt efter att ha 
noggrant studerat videos av gitarrister samt gjort intervjuer med ett flertal. 
Under dessa intervjuer filmade han gitarristernas plektrumhand och insåg då 
att många spelade på ett sätt långsamt och ändrade omedvetet teknik när de 
spelade samma sak snabbare. 
 
För att återkomma till citatet av Stetina ”Nearly every guitarist holds the 
pick slightly different” (1992). Frågan vi bör ställa oss är om detta är något 
att sträva efter? Gitarrister har byggt sin spelstil kring sin egen teknik och 
det kan vara därför gitarrister låter olika. I intervjun med Bertil säger han att 
om en duktig gitarrist skulle komma till honom för en lektion och använda 
en för honom märklig teknik skulle han ej försöka ändra på den då det 
bevisligen fungerar för denne. Detta är något som även Alm (1991) nämner.   
 

Om du tycker att det låter som du vill att det ska låta och 
du inte spänner dig eller det känns konstigt på något vis, då 
finns det ingen anledning att ändra din teknik. Många 
personliga spelstilar kommer fram just på grund av att man 
hittar sin egen teknik. (Alm 1991, s. 61) 
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6.3 Plektrumpedagogik i framtiden 
 

Då det i intervjuerna rådde ett konsensus om att elgitarren för närvarande är 
ett relativt nytt instrument i jämförelse med den klassiska gitarren finns det 
för närvarande ingen vedertagen pedagogik för elgitarr. Det här kan skönjas 
i litteraturen då instruktionerna för hur plektrumteknik skall se ut skiljer sig 
stort. De två som liknar varann är Gradys (2014) och Brooks (2017). Brooks 
har i sin bok studerat Gradys material och använder sig av liknande 
terminologi. Om studenten är bekant med Gradys terminologi blir det 
enklare för denne att ta till sig materialet.  
 
Grady (2014) nämner att elgitarrpedagogiken tidigare använt diffusa termer 
för att beskriva plektrumteknik och vilka rörelser som handen gör när den 
slår an strängarna. Det är något jag känner igen, både från min egen 
undervisning och även när jag diskuterar plektrumteknik med gitarrkollegor. 
Vi har alla olika sätt att beskriva hur vi spelar. Grady beskriver därför fyra 
fundamentala rörelser som han tycker att en gitarrist borde vara medveten 
om. 
 

• Flexion och extension från armbåge – böjning och sträckning av 
armbågsleden.   

• Supination och pronation från underarmen – Vridning av 
underarmen. 

• Ulnardeviation och radialdeviation från handleden – Vridning av 
hand mot lillfinger (Ulnar), vridning av hand mot tumme (Radial). 

• Flexion och extension från handled – böjning och sträckning av 
handleden.  

 
Det är min bedömning att först när dessa termer blir allmänt utbredda kan vi 
som elgitarrpedagoger lättare förklara för våra elever vilka rörelse som görs 
när vi använder plektrumet.  
  

6.4 Plektrumpedagogik i framtiden 
 

Efter ha genomfört denna studie kan här konstateras att att kvalitativa 
intervjuer som metod tjänade syftet.  
 
Studiens metodologiska urvalskriterier avseende erfarenhet och kunnande 
medförde att informanterna som intervjuades i detta specifika fall endast var 
män. Det hade varit önskvärt om informanterna hade varit lika många 
kvinnor som män, för ett bredare underlag. Detta skulle kunna vara en fråga 
för en kommande studie: att utforska likheter och skillnaden mellan manliga 
och kvinnliga gitarrpedagogers undervisning av plektrumteknik.  
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Målet med denna studie var att undersöka hur erfarna elgitarrpedagoger tar 
sig an ämnet plektrumteknik. Dels för att fördjupa min egen kunskap i 
ämnet, dels för att vara till hjälp för andra elgitarrpedagoger. Här är det min 
förhoppning att studien kan bidra till att fylla en viktig kunskapslucka inom 
forskningen avseende plektrumteknik för elgitarrister.   
 

6.5 Plektrumpedagogik i framtiden 
 
Då det har identifierats en lucka inom detta kunskapsfält finns det relevans 
av  fler studier om plektrumteknik. Då skulle fler gitarrpedagoger kunna 
involveras. När jag valde detta problemområde ville jag fokusera på en äldre 
generation lärare med dokumenterat god plektrumteknik och lång erfarenhet 
som elgitarrpedagoger. Detta skulle kunna utökas med informanter som 
representerar en yngre generation, däribland gärna kvinnliga gitarrister, som 
lärt sig spela genom tillämpning av digitala verktyg som t.ex. youtube, 
Cracking the Code, m.m. Det kan även vara intressant att utföra analyser av  
observationsdata från elgitarrpedagogers tillvägagångssätt på lektioner när 
de undervisar i plektrumteknik 
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Bilaga 

Intervjufrågor 
 

1. Hur utvecklade du din egen plektrumteknik? 
2. Hur beskriver du hur man håller? 

3. Vilka vanlig fel gör eleverna när de ska lära sig plektrumteknik? 
4. Vad använder du för material när du ska lära ut plektrumteknik? 

Eget material eller ur en en bok? 
5. Rekommenderar du en viss sorts plektrum? Tunt, hårt? Visar du 

olika sorters plektrum? 
6. Rekommenderar du dina elever att öva med metronom? 

7. Talar ni om ergonomi på lektionstid?  
8. Inom den klassiska gitarrpedagogiken är det väl dokumenterat hur 

tekniken ser ut och man ska öva. Inte lika mycket inom elgitarr. 
Varför tror du att det är så? 

9. För mig har internetserien Cracking the Code varit en riktig 
ögonöppnare. Är det något du är bekant med och använder du 
information därifrån? 



 

 

 


