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Sammanfattning 

Arbetet har gått ut på att arrangera populärmusik till korta övningar för gitarr. Detta för att 

komplettera med ett material baserat på mer aktuell musik till de läromedel som redan finns 

inom gitarrundervisningen. Rapporten kompletteras med partitur till övningarna.

Nyckelord: Arrangemang, populärmusik, övningar, gitarr
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1 Inledning och bakgrund

”För att bli utövare behöver vi öva oss” - (Åberg, 2011, s. 23)

Ja, självklart måste man öva om man vill bli bättre på ett instrument men ovanstående citat 

ger även en annan frågeställning. Är det kul att öva? Många som kommit långt i sitt spel har 

hittat en övningsmetod som passar bra för dem och som ur deras synvinkel är kul men hur är 

det i ett tidigare stadium? Min erfarenhet är att just ordet, eller för den delen utförandet, ”öva” 

klingar lite obehagligt hos många elever som ganska nyligen börjat spela. ”Spela” däremot 

har en betydligt varmare klang och framstår som något mycket roligare. Det här projektet 

handlar inte om att utforska skillnader eller likheter mellan de två begreppen utan om att 

försöka få övandet att bli en del av spelandet. Övning är för många att spela olika typer av 

övningar eller etyder. Vad jag hävdar är dock att de flesta vill att spela sin favoritmusik. 

Frågan är då om man måste göra dessa övningar först eller om man kan göra övningar av just 

den musik man helst vill spela. Det andra alternativet d.v.s. arrangera musik till övningar är 

just vad det här projektet gick ut på. Resultatet blev tio övningar baserade på den musik 

dagens barn och ungdomar har närmast om hjärtat och har lättast att relatera till. 

1.1 Bakgrund

För instrumentlärare finns det i de flesta fall väldigt mycket material att tillgå i sin 

undervisning i form av skolor där författaren komponerat eller använt sig av musik som ska 

understödja elevers tekniska och musikaliska utveckling. Dock är min erfarenhet att mycket 

av det materialet uppfattas som ensidigt och ointressant av dagens elever. Nachmanovitch 

(1990) talar om att variera sig när man övar  men framför allt att ha roligt under tiden. I 

dagens samhälle där musik blivit mer lättillgängligt är dock min erfarenhet att kraven på 

repertoar har ökat vilket leder till att många elever inte stimuleras av den typen av 

undervisning som dessa böcker erbjuder. För att ge exempel ur min egen tid som elev på 
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kulturskola lade jag ned mycket mer tid på att lära mig sådant jag tyckte var kul och i många 

fall lade läxan åt sidan för att en annan låt var roligare. Vi har alla olika musikalisk bakgrund 

men min ambition som lärare är att kunna möta alla mina elevers bakgrund och i samråd med 

eleverna kunna utgå från den.

1.1.1 Barn och ungdomars musikbibliotek

Vad lyssnar barn och ungdomar på? Det är förmodligen väldigt olika men trots dagens 

oändliga möjligheter till att lyssna på musik är det inte en långsökt gissning att den mest 

kommersiella musiken som hörs på radio och syns mest på TV genom program som Idol, 

Melodifestivalen etc. är det som dyker upp mest i spellistorna. Den enkät som användes i 

projektet visade att den genre som just nu är mest populär är House där svenska artister som 

Avicii och Nause, som även är stora namn ute i världen, är bland dem man lyssnar mest på. 

Även popmusik lyssnas på som dagens nya flickidoler, Justin Bieber och One Direction etc., 

men även en del namn som Veronica Maggio och Beyoncé. Vad som dock är intressant är att 

rockmusik knappt nämns samt att övrig musik som var populär på 70- och 80-talet bara 

nämns i ett undantag (Stevie Wonder). Utan att lägga någon värdering i själva musiken är det 

intressanta med det här att barn har en väldigt smal musiksmak. Dessutom verkar musik som 

är några år gammal vara ointressant. En elev berättade att när han spelat upp en låt för sin 

kompisar tyckte en av dem att han inte borde spela så gamla låtar. Låten var Fix You av 

Coldplay och den släpptes år 2005. Dock ska det tilläggas att många barn har en bredare 

musiksmak men det är fortfarande en klar minoritet.

1.2 Syfte

Syftet var att skapa ett användbart material med genomtänkta övningar baserade på elevers 

eget musikintresse. Materialet är tänkt som komplement till redan befintliga skolor och låtar 

som används i dagens undervisning och riktar sig främst mot dem som är intresserade av 

klassisk gitarr.  
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2 Metod

Projektet innehöll ett antal steg och det första var att kartlägga vad barn och ungdomar 

faktiskt lyssnar på. För att kunna göra det fick mina gitarrelever och en kollegas pianoelever 

svara på en enkät (se bilaga 2) där de kryssade i sin favoritmusik, favoritartist, var de lyssnar 

på musik etc. Totalt svarade 15 elever på enkäten, vilket kan anses vara få, men det gav mig 

ändå en tydlig bild av vad som är populärt. Utifrån enkätens resultat valdes repertoar för att 

sedan arrangeras till en- eller flerstämmiga övningar. De olika stämmorna har sitt eget syfte 

att öva tekniska eller musikaliska aspekter. 

För att dokumentera arrangemangen användes notskrivningsprogrammet Sibelius 7 vilket 

resulterade i färdiga partitur med fingersättningar och beskrivningar på varje arrangemangs 

enskilda funktion.  

2.1 Tidsplan

Projektets tidsplan blev en tabell med de olika momenten och när de skulle påbörjas (se bilaga 

1). Allt planerat att påbörjas i god tid för att undvika eventuell tidsbrist. Min mening är att om 

man är inställd på att bli klar i god tid blir man åtminstone klar innan deadline.

2.2 Dokumentation

Under arbetets gång fördes personliga anteckningar med idéer och tankar. Vad för låtar? 

Svårighetsgrad? etc. Arrangemangen skrevs som tidigare nämnt i Sibelius 7 och sparades 

senare till formatet pdf. Tyvärr blev inga arrangemang inspelade men det kommer att göras i 

framtiden.
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2.3 Riskanalys

Ett förutsett problem som inträffade var att enkätens resultat riskerade bli för smalt, d.v.s. att 

en väldigt stor majoritet lyssnar på samma musik. Detta är på ett vis bra då övningarna funkar 

för de flesta men på ett annat sätt mindre bra då musikbiblioteket fastnar i en eller två stilar. 

Min ambition som lärare är att introducera alla möjliga typer av genrer för att öppna 

musikaliska dörrar. Därför blev en del av repertoaren vald utifrån mitt eget förhållande till 

populärmusik. Populärmusik av den anledning att den oftast är enklast att förstå. Ett annat 

problem som också uppstod var att etyderna tenderade bli för avancerade. Dock är de främst 

tänkta för elever som spelat ett eller två år och då bli en utmaning för dem men som ska 

motivera till övning.

2.4 Repertoar

Som tidigare nämnt valdes repertoar utifrån vad barn och ungdomar själva lyssnar på men då 

ett av mina mål som lärare är att öppna upp musikaliska dörrar är även en del av repertoaren 

musik vald av mig som lärare. Detta för att inte skapa ett alltför genrefattigt material.
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3 Resultat

Precis som tanken var från början blev slutprodukten tio arrangemang baserade på 

populärmusik. Varje arrangemang har ett pedagogisk syfte att utveckla särskilda tekniker eller 

musikaliska utföranden vilket redovisas i själva partituren. Repertoaren blev ungefär som 

väntat med undantag för de låtar jag själv valde ut för att blanda in fler genrer än ”house”, 

som var den vanligast förekommande genren i enkäten. Partituren är tydliga och har 

beskrivningar på det pedagogiska syftet vilket gör materialet lätt att använda för andra 

gitarrlärare. Förhoppningsvis kan det även inspirera andra instrumentlärare att använda sig av 

samma metod för att motivera sina elever att ta sig utanför ramen av att enbart ”kompa”.

Genom att använda ”Byggstensmetoden” (Jansson 2006) kan man arrangera om eller direkt 

använda partituren till gitarrensemble.

Tyvärr blev inget av arrangemangen inspelat på grund av begränsad utrustning och dålig 

planering. Försök gjordes med elgitarr men då undervisningen i mitt fall oftast sker med 

akustisk gitarr anser jag det missvisande att ha inspelningar med en helt annan klang. 
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4 Diskussion

Vad har jag fått ut av ett projekt som detta? Till en början så är arrangemangen bra och 

kommer att vara användbara i undervisningen och själva idén att arrangera musik som 

eleverna gillar är något jag kommer att fortsätta med. Det är givande både som lärare men 

även som arrangör att fördjupa sig i andra stilar än de man själv är mest bekant med. På så vis 

motsvarar resultatet syftet. Under arbetets gång har jag även utvecklat mina färdigheter i 

Sibelius 7 vilket för mig som musiker och musiklärare är till stor fördel. 

Även om jag är väldigt nöjd med hur arrangemangen blev så ser jag en risk med den här typen 

av arbeten. Jag själv strävar efter att blanda in flera genrer i min undervisning men det kan 

vara lätt att fastna i att arrangera enbart popmusik då det oftast går hem hos eleverna mer än 

exempelvis klassisk musik. Liljestam (2006) talar om en undersökning från 1997 där man 

hävdar att det är lite fint att lyssna på klassisk musik vilket för mina tankar till att musik 

tyvärr verkar delas in i olika samhällsfack och inte bara i genremässig form. Folkmusik är en 

annan genre som verkar svårare att ta till sig idag. En elev till mig som fick lyssna till 

Yamandu Costa tyckte att ”sådant lyssnar man ju inte på i Sverige”. Det är synd att den 

inställningen existerar till musik men samtidigt är det kanske mer en vanesak då brasiliansk 

folkmusik inte är så vanligt i Sverige.

Under arbetets gång har många funderingar kring övning dykt upp. Vad är övning? Varför 

övar man? Man övar ju naturligtvis för att utvecklas men det finns ju så många olika sätt. 

Övning är ju egentligen något man stöter på konstant i vardagen. Man övar på att laga mat, 

städa, läsa, skriva etc. Till slut blir man bättre på det och hittar bra lösningar på vardagliga 

måsten och problem. Åberg (2011) om övning i olika former såsom idrott, musik och yrken. 

Gemensamt är att repetition är en nyckel till att utvecklas och nå högre svårighetsgrader. 

Samma sak gäller naturligtvis även för instrument. De arrangemang som projektet resulterade 

i är väldigt repetitiva för just det ändamålet att det är repetitionen som ger vana. Dock ska 
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man inte underskatta värdet av att repetera noggrant så man inte övar in på t. ex. ett icke 

ergonomiskt vis. Det kan bli svårt att ta sig ur vid senare tillfälle.

Åberg skriver också om sinnesstämningen är viktigare än tekniska besvär. Jag tolkar det som 

att man bör känna musiken innan man lär sig den. Jag hävdar därför att det finns ett stort 

värde i att använda repertoar som eleverna är bekanta med under stora delar av 

undervisningen då de själva kan känna att de kan musiken.

En idé jag fick gällande enkäten är att undersöka ett betydligt större antal barn och ungdomar 

och från olika förorter för att kunna se skillnader, om det finns några. Lyssnar man på annan 

musik rent generellt i Rinkeby än i Farsta? Min teori är att det fortfarande kommer röra sig 

om samma musik och artister oavsett men den teorin kan jag ju inte stödja förrän en 

undersökning likt denna gjorts.
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Bilaga 1 - Synopsis

Namn: Ted Jonesig

Gitarrskola och populärmusik - En sammanslagning 

Som instrumentlärare har man ett enormt stort utbud olika typer av läroböcker såsom 
gitarrskolor och visböcker. Dessa är naturligtvis alltid en bra utgångspunkt i undervisningen 
men min korta erfarenhet i yrket säger ändå att mycket av det här materialet börjar närma sig 
ett utgångsdatum. Många elever som arbetar med de här skolorna uttrycker sitt missnöje med 
typen av låtar de får spela. Många blir besvikna över att de kanske inte får spela låtar de 
känner igen och tycker om vilket leder till att de inte har så kul på lektionerna som behövs för 
att de själva ska vilja fortsätta spela gitarr. Men vad beror det på då? Dessa gitarrskolor och 
böcker har ju i alla tider fungerat som ett användbart pedagogiskt underlag för att framtidens 
musiker ska kunna växa men är de verkligen motiverande? I vissa fall ja, då en del gillar idén 
med att ”klara” en bok som man gör i många skolämnen, men musik handlar ju inte om att 
”bli klar”. I dag finns ett otroligt stort utbud av musik som är lättillgängligt för barn och 
ungdomar. Det finns inte bara radio och CD-skivor längre utan en värld med Spotify, 
YouTube och betydligt fler mediaforum där man kan hitta i stort sett allt. Detta gör i min 
mening vårt yrke som instrumentlärare svårare vad det gäller undervisningsrepertoaren. 
Eleverna har större möjlighet att lyssna på musik och kraven på att musiken i undervisningen 
känns modern och relevant för dem kan mycket väl vara högre idag än förr. Vår position som 
lärare påverkas även av YouTubes oändliga möjligheter för virtuell undervisning. Problemet 
med virtuell undervisning är dock att den saknar feedback vilket enligt mig är den största och 
viktigaste skillnaden mellan autodidaktiskt och lärarlett övande. 

Projektet kommer gå ut på att skapa ett fräscht och pedagogiskt grundmaterial för att kunna 
utveckla elevers tekniska eller musikaliska svårigheter. Materialet i sig kommer att bygga på 
den musik som är vanligast i de ungas spellistor. Många lärare arbetar efter en särskild 
pedagogisk plan, vilket naturligtvis är bra, men när elever själva kommer med önskemål tror 
jag många blir osäkra på hur de ska göra i den situationen. Det kan ju i värsta fall störa deras 
plan och låtarna är möjligtvis inte lämpade för elevens utveckling. Min tro är att om man har 
ett utbud av låtar där arrangemangen bygger på att behandla precis de tekniska och 
musikaliska svårigheter som låtarna i exempelvis Gitarrbus gör men där låten kanske heter 
Levels (Avicii) eller Move’s like Jagger (Maroon 5) så är chansen större att eleven blir mer 
motiverad till att öva hemma. För mig personligen har det alltid varit enklare och mer 
motiverande att spela musik jag kan relatera till. Borde det inte vara så i allas fall? Kanske 
kan man behålla de elever som slutar spela i brist på motivation bara de får spela musik som 
för dem är relevant och lätt att ta till sig. Att kunna spela sin favoritlåt är väl det de flesta 
strävar efter i sitt musicerande?

Synopsis
FG0044 Självständigt arbete
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Metod

Projektet i sin helhet går ut på att skapa ett material som bygger på barn och ungdomars 
aktuella musikintresse, men vad lyssnar barn och ungdomar på för typ av musik egentligen? I 
alla tider har människan haft olika smak som förändras med tiden och inget pekar på att det är 
annorlunda nu. Den första delen av projektet kommer vara att ta reda på just det. För att 
kunna göra en dokumentation av vilken musik som är populär kommer ett antal

instrumentalelever få svara på en kortfattad enkät med frågor om deras musiksmak. Utifrån 
den hoppas jag kunna se vad de generellt tycker om för musik. Resultatet av enkäten lär 
innehålla alla möjliga typer av populärmusik men uppställt i ett diagram bör man kunna se en 
tydlig bild av elevernas favoritmusik. Tanken är dock inte att välja repertoar enbart utifrån de 
svar enkäten ger utan att kartlägga vad som tilltalar barn och ungdomar rent generellt och 
utifrån det välja passande låtar. Risken med detta är dock att resultatet kan bli smalt med få 
alternativ att utgå ifrån. I det fallet kommer repertoaren även vara aktuell musik från radio 
eller melodifestivalen blandat med klassiker som de flesta av de elever jag stöter på i arbetet 
känner till. 

Arrangemangen kommer skrivas in i notskrivningsprogrammet Sibelius 7 vilket möjliggör ett 
enkelt sätt att jobba med stämföring och layout. Ett bra medel för att göra bra arrangemang 
för ändamålet är att utgå mycket från Roine Janssons Konsten att skriva enkelt (Jansson 2006) 
som handlar om en arrangeringsteknik han valt att kalla ”Byggstensmetoden”. Det är ett 
effektivt och bra sätt för att skapa fungerande arrangemang för elever

Då tanken även är att spela in klingande exempel krävs naturligtvis möjligheten att göra det. 
Programmet som kommer användas för detta ändamål är Logic Pro. De flesta inspelningarna 
kommer spelas in med elgitarr då mina nuvarande förutsättningar gör det svårt att spela in 
akustisk musik men ett delmål är att även det ska bli möjligt.

Synopsis
FG0044 Självständigt arbete
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Förväntat resultat

Slutprodukten är tänkt att vara ett pedagogiskt grundmaterial att bygga vidare på där fokus 
ligger på att tillmötesgå elevernas musikaliska intresse. Arrangemangen kommer variera 
mellan nybörjarnivå och lite mer erfaren. Det kommer förhoppningsvis leda till att de i ett 
tidigare stadium känner att de inte lär sig spela gitarr utan lär sig musicera med gitarren som 
verktyg. Dock ska tidigare gitarrskolor och liknande på intet sätt bytas ut helt, utan det här 
materialet ska kunna ses som ett värdefullt komplement. Det är tänkt att på ett effektivt sätt 
kunna motivera eleverna så att de själva känner att de musicerar och trivs med musiken. 

Målet för projektet är tio arrangemang i olika stilar. Dessa redovisas i noterad form, tabulatur 
och ackordanalys. Det kommer även att finnas med ett flertal inspelade ”jamtracks” som ska 
ge eleverna möjligheten att spela med andra stämmor hemma. Då inlärningen i första hand 
kommer vara tänkt som gehörsbaserad undervisning kommer kommer partituren mest vara en 
hjälp för läraren. Dock ska arrangemangen ha olika svårighetsgrad i både utförande och 
notläsning vilket inte utesluter att eleverna själva får spela efter noterna. Kanske finner de 
även notläsning mer intressant när de får läsa sina favoritlåtars melodier.

Avslutningsvis ska åter igen klargöras att detta inte på något sätt kommer vara ett färdigt 
material utan en grund att bygga vidare på. Vill man utgå från sina elevers intressen krävs att 
man hela tiden håller sig uppdaterad då man alltid kommer ha nya generationer av elever som 
i sin tur har nya preferenser av musik.

Synopsis
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Tidsplan

Vecka Arrangera Litteratur Skriva

V. 38 - Synopsis, egen 
litteratur samt tidsplan. 

V. 39 - Bestämma egen 
litteratur

- Boka intervju med Ralf

- Skriva färdigt synopsis 
och tidsplanering

- Dela ut enkät till 
eleverna

- Skriva en 
sammanfattning av 
vanliga tekniska och 
musikaliska ”problem”

V. 40 - Bestämma den musik 
som ska arrangeras

- Börja läsa obligatorisk 
kurslitteratur - Bok 1

- Sammanställa 
resultatet från enkäten

V. 41 - Arrangera

V. 42 - Arrangera - Kurslitteratur - Bok 2

V. 43 - Arrangera

V. 44 - Arrangera - Kurslitteratur - Bok 3

V. 45 - Sammanställ ett häfte 
och ge en pedagogisk 
förklaring till varje 
arrangemang

Litteraturseminarie med 
gruppen.

V. 46 - Spela in klingande 
exempel

- Påbörja slutrapport

V. 47 - Spela in

V. 48 - Skriva klart alla detaljer

V. 49 - Granska arbetet och 
låta andra ge feedback

Synopsis
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Bilaga 2 - Enkät

Vad gillar Du för musik?

Nämn några band/artister du gillar

Nämn några av dina favoritlåtar (Skriv gärna artisten)

Kryssa i de genrer/musikstilar du tycker mest om (Så många du vill)

  Pop/Rock

! Reggae

         ! House/Techno

! Jazz

! Klassisk

! Annat

Var lyssnar du på musik 

! Internet (ex. Spotify, Youtube)

! CD-skivor, Kassettband, Vinyl

! Radio 

! Musikkanaler på TV

! Annat


