
 

FG1298 Självständigt arbete 15 hp  

2016 

Examensarbete 

Institutionen för Musik, pedagogik och samhälle 

 

Handledare: David Thyrén 

Examinator: Per-Henrik Holgersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuel Hedberg 

Slav under halsen 

En undersökning av gitarrens asymmetri- och 
matrisegenskap och hur lärare upplever att 

egenskaperna påverkar gitarrelevers taktila association 
mellan musikteori och praktik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

Abstract 

The purpose of this essay is to investigate how three different guitar teachers think 

the asymmetry and matrix property of the guitar may affect students' understanding 

of the fretboard and ability to analyse music. The purpose is also to investigate how 

the teachers relate music theory to the fretboard, if they teach their students 

different visualisation techniques and patterns - like the CAGED system, a system 

which is based on the major chords C, A, G, E and D in the open position - and 

which tools they use to demonstrate how theoretical knowledge can be used in 

practice. In the previous studies and guitar method books, which this essay 

introduces, contradictions are revealed about how guitarists should learn, visualise, 

and play the instrument; what the consequences are when the dependence of the 

motor memory is too excessive; if the CAGED-system is good or bad for 

visualising chords and scales; how patterns like chord diagrams should be used etc. 

The guitar teachers' opinions about the issues, that this essay addresses, are 

obtained through semi - structured interviews. The teachers have taught guitar in 

different types of schools, such as municipal music school, adult school, high 

school, college etc. Through the interviews it is revealed that none of the three 

teachers contemplate very much on the asymmetry and matrix property, how the 

properties may affect students’ understanding of the fretboard, and the teachers’ 

music theory education doesn't take up a large part of their teaching hours. 

However, two of the guitar teachers, and the previous studies, confirm that the use 

of patterns exhorts guitarists to rely, to an excessive degree, on their motor 

memory. This may undermine guitar students’ understanding of the fretboard. 

Guitar teachers should be aware of this problem for their students to develop as 

guitarists and musicians. Criticism can be directed towards some of the various 

literary writings that have been used in the essay, because they have not been peer 

reviewed. The teachers’ expertness on this essay’s topic can be criticised and 

therefore, why the teachers were chosen for this study may also be questioned. 

However, with respect to the selection of the informants, there is – as in all 

qualitative research – a question of how general the essay’s conclusions are and in 

future research maybe a method of randomness in the selection of the informants 

should be used. 

Keywords: Fretboard, Guitar tuition, Asymmetry property, Matrix property, 

CAGED-system. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre olika gitarrlärare upplever att 

gitarrens asymmetri- samt matrisegenskap kan påverka elevers förståelse för 

greppbrädan och musikteori. Syftet är också att undersöka hur lärarna relaterar 

musikteori till greppbrädan, hur de använder sig av olika mönster och 

visualiseringstekniker - såsom CAGED-systemet, ett system som är baserat på de 

öppna ackorden C, A, G, E och D - och vilka verktyg de använder för att visa hur 

teoretiska kunskaper kan omsättas i praktiken. I den tidigare forskningen och 

gitarr-metodböckerna, som denna uppsats presenterar, avslöjas motsättningar om 

hur gitarrister bör visualisera mönster på greppbrädan, vad konsekvenserna är när 

tillförlitligheten till det motoriska minnet är för stort, om CAGED-systemet är bra 

eller dåligt för att visualisera ackord samt skalor över greppbrädan, hur mönster 

som t.ex. ackorddiagram ska användas etc. Gitarrlärarnas åsikter om uppsatsens 

ämne är erhållna via semi - strukturerade intervjuer. Lärarna har undervisat i 

elgitarr- samt akustisk gitarr på olika lärosäten som t.ex. kommunala musikskolan, 

studieförbund, gymnasium, högskola etc. Genom intervjuerna avslöjas det att ingen 

av de tre lärarna begrundar särskilt mycket över asymmetri- samt matrisegenskapen 

och hur egenskaperna möjligtvis kan påverka elevers förståelse för greppbrädan. 

Lärarnas musikteoriundervisning tar heller inte upp en stor del av deras 

lektionstimmar. Däremot bekräftar två av gitarrlärarna, samt den tidigare 

forskningen, att brukandet av mönster som t.ex. ackorddiagram, grepptabeller, 

CAGED-systemet m.m. uppmanar gitarrister att förlita sig, i alltför hög grad, på sitt 

motoriska minne. Detta kan undergräva gitarristers förståelse för greppbrädan. 

Gitarrlärare bör vara medvetna om detta problem för att deras elever skall kunna 

utvecklas som gitarrister och musiker. Kritik kan riktas mot några av de olika 

litterära texter som har använts i denna uppsats eftersom de inte har genomgått 

någon referentgranskning. Lärarnas expertis angående uppsatsens frågor kan 

kritiseras och varför lärarna valdes för denna studie kan därför ifrågasättas. Dock, 

när det gäller valet av informanterna, så finns det – som i all kvalitativ forskning – 

en fråga kring hur generella uppsatsens slutsatser är och därför, i framtiden kanske 

slumpmässiga val av informanter är nödvändiga.  

Nyckelord: Greppbräda, Gitarrundervisning, Asymmetriegenskap, 

Matrisegenskap, CAGED-system. 
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Förord 

Jag vill nämna att arbetet inför denna uppsats har varit lärorikt och roligt 

även om det inneburit många ensamma timmar framför datorskärmen. 

Anledningen till att jag valde att skriva om gitarrlärares olika tankar kring 

musikteori, gitarrens asymmetriegenskap/matrisegenskap och hur gitarrens 

greppbräda kan struktureras är på grund av mitt brinnande intresse för 

instrumentet samt nyfikenhet kring hur olika gitarrlärare upplever 

greppbrädan. Via litteratur samt intervjuerna med gitarrlärarna har min 

kunskap om ämnet utvidgat och fördjupats. Jag hoppas att detsamma 

kommer gälla för läsaren.  

Jag vill tacka handledaren David Thyrén för insiktsfulla reflektioner och en 

god handledning. Det har underlättat slutförandet av denna uppsats. 

Jag vill även uttrycka min uppskattning samt framföra en ovation till 

Ambjörn Hugardt för hans bidrag till detta arbete, nämligen uppsatsens 

huvudtitel. 

Sist men inte minst, ett stort Tack till informanterna som valde att delta i 

denna studie. 

TACK! 

/Emanuel Hedberg
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Inledning 

Det auditiva minnet - förmågan att minnas och skapa musik via hörseln - är 

onekligen en av de viktigaste egenskaperna att utveckla för att bli en duktig 

musiker. Utöver det auditiva minnet kan egenskaper som exempelvis det visuella 

minnet1 och olika musikteoretiska koncept utvecklas. Jag som författare av detta 

arbete är en gitarrist som ställer mig frågan; på vilka sätt kan gitarrens greppbräda 

åskådliggöras och visualiseras? Vilka mönster döljer sig under ytan samt hur skiljer 

sig gitarrpedagogers synsätt ifrån varandra angående den taktila associationen 

mellan musikteori och praktik?  

Det finns förmodligen en bra anledning till att gitarrhalsens bandstavar ofta 

markeras med prickar. Är det för att underlätta navigeringen och visualiseringen av 

greppbrädan? Jag tror att gitarrens greppbräda är svårbegriplig och komplicerad för 

många elever. Det är förmodligen inte en tillfällighet att det har skrivits otaliga 

böcker angående ämnet; Fretboard Harmony, Fretboard Theory, Fretboard 

Roadmaps, Guitar Freatboard Workbook, Fingerboard Theory For Guitar, 

Fretboard Secret Handbook, Fretboard Logic m.m. Hur kommer det sig att 

greppbrädan upplevs som svårbegriplig och komplicerad? Är det på grund av 

gitarrens standardstämning samt att det går att spela vertikalt och horisontellt över 

greppbrädan? Upplevs greppbrädan som svårbegriplig och komplicerad av alla? 

Gitarren är stämd i kvarter mellan alla strängar förutom mellan tredje- och andra 

sträng som är stämda som en stor ters. Edwards (1998) menar att detta skiljer sig 

avsevärt jämfört med klaviaturen och olika stränginstrument. Det finns primärt två 

olika metoder för att stämma stränginstrument. De är antingen symmetrisk stämda 

vilket innebär att intervallen mellan alla strängar är likadana. Den fyrsträngade 

elbasen är exempelvis stämd med rena kvarter mellan alla strängar. Den andra 

metoden är att stämma stränginstrument i ett ackord. Det är vanligt att stämma den 

femsträngade banjon i ett G ackord, GDGBD, och instrumentet Pedal Steel är 

oftast stämd i ett E9- eller C6 ackord (a.a.).  

Gitarrens standardstämning (EADGBE) är varken symmetrisk eller ackordisk. 

Edwards (1998) anmärker hur ironiskt det är att de flesta, som spelar gitarr, inte 

förstår varför instrumentet stäms som det gör. Det är grundläggande för gitarrister 

att förstå hur gitarrens standardstämning påverkar fingersättningar och mönster på 

greppbrädan. På stränginstrument som är symmetrisk stämda blir skal- och 

ackordmönster likadana över alla strängar. Gitarren är dock asymmetrisk i sin 

stämning (a.a.).  

Edwards (1998) påpekar att på stränginstrument kan nästan alla toner spelas på 

flera olika platser över greppbrädan. Detta beror på att gitarren är ett 

matrisinstrument. Detta innebär att gitarrister kan flytta sina fingrar vertikalt och 

horisontellt över greppbrädan. Att spela på ett matrisinstrument innebär att ett val 

nästan alltid måste göras angående vart fingret på greppbrädan skall placeras för att 

önskad ton skall ljuda. Dessa val behöver exempelvis inte göras på ett 

klaverinstrument eftersom det endast går att spela vertikalt på dem. Exempelvis är 

pianot inte ett matrisinstrument och det går endast att spela melodiska- och 

 

1 Se sid 19 för definitioner angående olika minnesverktyg. 
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harmoniska progressioner i den vertikala riktningen (a.a.). En ytterligare skillnad är 

att tonarter på gitarren inte åskådliggörs på samma sätt som på ett piano. 

Exempelvis spelas C dur skalan på ett piano endast via de vita tangenterna. För att 

spela E dur skalan behöver en pianist veta vilka korsförtecken skalan innehåller 

samt veta vilka svarta tangenter som representerar korsförtecknen. I hänsyn till 

detta skiljer sig klaverinstrument ytterligare mot gitarren (a.a.).  

Om en gitarrist skall studera musikteori är det fördelaktigt att kunskapen knyts an 

till gitarren. Dock praktiseras den traditionella musikteoriundervisningen oftast 

genom ett piano och teoriböcker använder sig av klaver som förklaringsmodell 

samt visualiseringsmetod. På grund av denna konflikt är det värt att belysa i vilka 

avseenden klaverinstrument och gitarr skiljer sig åt. Studenter som spelar gitarr 

måste få skalor och ackord förklarat genom ett synsätt som tar hänsyn till gitarrens 

asymmetri och matrisegenskap (Edwards, 1998).  

I uppsatsen Det instrumentala perspektivets Gemu av Emmoth och Utsi (2012), 

som innehåller en intervjustudie med bl.a. två GEMU lärare, framkommer det att 

lärarna använder tangentbordet som visuell referens under deras lektioner. De 

omvandlar dock ofta teorin till gitarr för att eleverna ska förstå utifrån flera 

instrument. Deras lyssningsstrategier är konstruerade på ett sådant sätt att alla 

elever skall kunna använda dem oberoende av vilket instrument de spelar. 

Emellertid poängterar lärarna att förståelsen underlättas om eleverna har kännedom 

om pianots tangentbord (a.a.).  

Jag tror att många gitarrister har erfarit känslan av frustration och hjälplöshet när 

greppbrädan ”löses upp” till en labyrint av strängar och band. Varför gitarrister 

”går vilse” bland alla band och strängar kan bero på att de har otillräckliga 

kunskaper kring greppbrädan samt hur olika teoretiska koncept yttrar sig på den. I 

Ewards (1998) bok Fretboard Logic förklarar han hur elever har svårt att komma 

ihåg olika skalmönster. Detta tror han beror på att greppbrädan är svåröverblickbar. 

Elever har ofta ofullständiga kunskaper kring greppbrädan och därför behöver den 

systematiseras och organiseras på ett begripligt sätt som elever förstår.  

På grund av instrumentets svåröverblickbara greppbräda används ibland olika 

sorters visualiseringsmetoder. En vanlig metod för att organisera greppbrädan är 

det så kallade CAGED-systemet2, något Edwards (1998) förespråkar i sin bok 

Fretboard Logic. Jag tror att på grund av greppbrädans komplexitet är det inte 

alltid lätt att förstå teorin bakom skalor, ackord och harmoniska förlopp samt hur 

de kan spelas över greppbrädan. Detta bidrar till att elever lär sig låtar och klichéer 

utan någon djupare förståelse för musiken. Kanske det är viktigt att gitarrlärare 

framhäver greppbrädans komplexitet och använder sig av strukturerade och 

effektiva metoder för att förklara varför mönster uppträder som de gör över 

greppbrädan? Utifall gitarrens matrisegenskap och asymmetri redogörs för 

studenten, bidrar det till att eleven kan navigera sig över greppbrädan med en 

säkerhet och trygghet som annars inte infunnit sig? 

 

2 Systemet förklaras i bilaga 3. 
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Syfte och Frågeställningar 

Syfte: Att utreda hur tre skilda gitarrlärare förhåller sig till musikteori och gitarrens 

asymmetriegenskap/matrisegenskap i sin undervisning samt om och hur de förenar 

musikteori med greppbrädan. Syftet är även att klargöra vilka ståndpunkter lärarna 

har angående hur greppbrädan kan struktureras med hjälp av olika 

visualiseringsmetoder som t.ex. diagram och mönster, samt att granska deras 

undervisning med hjälp av forskningsstudierna och gitarrundervisningsmaterialen 

som detta arbete presenterar.  

Frågeställningar: För att konkretisera syftet har följande frågeställningar 

utvecklats.  

 Vad är lärarnas synpunkter angående gitarrens 

asymmetriegenskap/matrisegenskap och hur egenskaperna 

möjligtvis påverkar elevers förståelse för hur skalor, ackord samt 

melodiska och harmoniska förlopp kan förenas med greppbrädan?  

 Undervisar lärarna sina elever hur musikteoretiska koncept kan 

omsättas i praktiken och i sådana fall hur genomgripande är denna 

undervisning?  
 Hur utbrett är användandet av CAGED-systemet eller andra sorters 

visualiseringsmetoder hos gitarrlärarna (informanterna)?  
 Använder gitarrlärarna specifika läromedel som syftar till att 

förstärka gitarristers taktila association mellan musikteori och 

praktik?  

Avgränsning 

Studien är avgränsad till att undersöka hur lärare reflekterar och uppfattar elevers 

förmåga att orientera sig över greppbrädan. Ett lärarperspektiv används och 

huruvida elever uppfattar gitarren som ett asymmetrisk- samt matrisinstrument är 

inte aktuellt för detta arbete.  

Lärarna som deltar i denna studie arbetar och har arbetat för diverse skolor; från 

studieförbund och kulturskolor till högskolan. Detta arbete är därför inte avgränsat 

till någon specifik undervisningsform eller skolnivå. Det förekommer därför inte 

någon utmärkande uteslutning av olika sorters lärare/skolor.  

När innehållet i gitarrundervisning diskuteras utgår resonemangen utifrån enskild 

gitarrundervisning och inte gruppundervisning. Diskussionerna tar ibland hänsyn 

till om gitarrelever är nybörjare eller inte. 
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1800-ca 1930, med utgångspunkt från gitarrskolor och etyder



11 

Bakgrund och Historia  

Innan den tidigare forskningen presenteras i denna uppsats kommer gitarrens 

standardstämning att förklaras genom ett historiskt perspektiv. Alla gitarrister 

använder sig även inte av standardstämningen. Vissa gitarrister använder sig av s.k. 

alternativa stämningar. Varför och hur förklaras nedanför. 

Innan den tidigare forskningen presenteras nämns också olika författare som har 

publicerat böcker eller videokurser där musikteoretiska koncept förklaras utifrån 

gitarristens perspektiv. Deras tankar och idéer kring relationen mellan musikteori 

och gitarr åskådliggörs. 

Sist presenteras två olika visualiseringsmetoder som kan användas för att 

systematisera och organisera greppbrädan. Synpunkter kring 

visualiseringsmetoderna belyses.  

En historisk synvinkel på standardstämningen 

Gitarrens historia har genom tiderna varit mycket händelserik och dess utveckling 

säregen och fluktuerande. Det var när den första lilla speldosan byggdes år 1796 

som även den sexsträngade gitarren etablerades i musikvärlden. Dock sjönk 

intresset för gitarren hos publiken redan under 1830-talet och efter 1850-talet 

tillverkades gitarren bara i England, USA och Spanien där instrumentet användes 

som ett bruksinstrument i de engelskspråkiga länderna (Holecek, 1996). 

Gitarren har inte alltid haft sex strängar och standardstämningen har inte varit 

konsekvent. Även storleken på gitarrens kropp, hals med mera har förändrats 

genom seklerna. Renässansgitarren bestod av fyra strängkörer3 där strängarna 

stämdes som de fyra tunnaste strängarna på en modern gitarr. Detta resulterade till 

ett relativt begränsat tonomfång och mer viktigt hade inte heller strukturerade idéer 

och speltekniker utvecklats för ackord och ackordprogressioner. Det är inte 

konstigt eftersom den tonala musiken utvecklades först mellan 1700- och 1800-

talet. Musiker under renässansen såg på musik genom ett horisontellt perspektiv 

vilket bidrog till att ackordsymboler och slagkompsbeteckningar lyste med sin 

frånvaro för gitarrmusiken under denna period. Orsaken till detta var att musik inte 

analyserades utifrån ett harmoniskt perspektiv så som den tonala musiken görs 

idag. Detta förändrades med tiden och gitarrens funktion reformerades gradvis för 

att senare fungera mer som ett harmoniskt instrument (McFadden, 2010).  

Under det sena 1600-talet, i Spanien, konstruerades gitarrer med en femte 

strängkör, denna gitarr kallas för barockgitarren. Första strängen, räknat nerifrån, 

stämdes som ett E i ettstrukna oktaven. Efter första strängen kom en strängkör som 

stämdes som ett B i lilla oktaven. Andra strängkören stämdes som ett G i lilla 

oktaven. Den tredje strängkören bestod av ett D i ettstrukna oktaven och ett D i lilla 

oktaven. Den sista strängkören var stämd som ett A i lilla oktaven (McFadden, 

2010).   

 

3 En ”kör” innebär att två strängar fungerar som om de vore en sträng - en ”dubbelsträng”. 

Strängarna stäms vanligtvis i unison eller en oktav ifrån varandra. 
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Detta innebar att instrumentets översta strängkör inte var de lägst klingande 

tonerna vilket självklart medförde problem för ackordspel då det femte strängparet, 

som stämdes i A, inte alltid representerade bastonen för de ackord som spelades. 

Detta, i sin tur, medförde att korrekt stämföring och omvändningar av ackord inte 

kunde utföras optimalt. Dock bör det noteras att dessa ”brister” inte är så påtagliga 

i sitt ursprungliga sammanhang utan de blir överdrivna först när de spelas på den 

moderna gitarren. Den lägre spänningen av strängarna och att strängarna spändes i 

par tenderade att skymma ”bristerna”. Instrumentets ljusa register samt sprödhet 

var charmerande och tillsammans med ett basinstrument kunde dessutom de 

föreskrivna bastonerna spelas (McFadden, 2010).  

Efter 1700-talets mitt började gitarrbyggare undersöka gitarrens klangmöjligheter 

och laborerade med enkla strängar samt ett utökat antal strängkörer. Under det sena 

1700-talet till och med 1830-talet var det vanligt att sex strängkörer användes 

(Holecek, 1996).  

Vad vi idag kallar för klassisk gitarr, spansk gitarr eller primgitarr populariserades 

under det sena 1800-talet. Detta är en gitarr med sex strängar som stäms oavbrutet i 

fallande intervaller. Barockgitarren skiljer sig mot detta eftersom den består av 

olika många strängkörer där strängarnas fallande intervaller avbryts genom att det 

sista sträng-paret är stämt i A, i den lilla oktaven. Den femte strängen på dagens 

primgitarrer är stämt i A, i den stora oktaven (McFadden, 2010).  

Efter att sex strängkörer på gitarren hade populariserats var steget till den sex-

strängade gitarren, som vi idag är bekanta med, mycket liten. Detta var även 

praktiskt motiverat rent spelmässigt. Det blev helt enkelt enklare att hantera sex 

strängar istället för sex strängkörer och att stämma gitarren blev inte lika mödosamt 

(Holecek, 1996).  

Det är värt att nämna att utvecklingen som beskrivs ovan inte har varit så linjär 

som det kan uppfattas. I Frankrike skedde övergången till den sexsträngade gitarren 

via den femsträngade gitarren. Den femköriga gitarren strängades ofta om genom 

att sätta dit fem enkla strängar. Den sex- och femsträngade gitarren levde 

tillsammans under nästan två decennier i Frankrike och först 1820 konstaterades 

det att den femsträngade gitarren inte längre var vanlig (Holecek, 1996).  

Det tros av flera personer att födelselandet för den sexsträngade gitarren är 

Frankrike. Detta är omtvistat och andra hävdar att Italien är födelselandet och att 

den därifrån spridits till de tyskspråkiga länderna (Holecek, 1996).  

Alternativa stämningar 

Eftersom denna uppsats handlar en hel del om gitarrens standardstämning kan det 

vara värt att nämna att alla gitarrister inte använder stämningen E, A, D, G, B och 

E. Robert Fripp är en av dessa gitarrister. Han har utvecklat en egen stämning som 

enligt honom öppnar upp en hel ny värld av möjligheter för instrumentet. Fripp 

poängterar att det inte är en alternativ stämning utan det är den nya 

standardstämningen som är ”oändligt bättre” än den gamla. Fördelen med att 

använda den nya standardstämningen är dels att gitarrister inte längre kan spela per 

automatik genom att ”luta sig tillbaka” mot gamla fraser och klichéer. Dock finns 

alltid risken att gitarristen hittar nya fraser och klichéer med den nya 

standardstämningen som resulterar till att gitarrspelet återigen blir automatisk och 

monotont. Det finns därför de gitarrister som regelbundet stämmer om sina gitarrer 

för att instrumentet alltid skall kännas fräscht och nytt, vilket är en befogad och 

meningsfull metod menar Fripp (Mulhern, 1986).  
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Angående hur ackord och melodier kan spelas på gitarr menar Fripp att hans nya 

standardstämning är överlägsen den gamla standardstämningen. Den nya 

stämningen är ett mer rationellt system som även låter bättre.  

Fripp tycker att stora terser låter illa medan rena intervaller och små terser är lättare 

att lyssna på. Det är dels därför den nya stämningen bygger på kvinter (Mulhern, 

1986). Den nya standardstämningen innehåller tonerna, från sjätte sträng till första 

sträng, C, G, D, A, E och G. Detta är rena kvinter från sjätte till andra sträng och 

slutligen en liten ters mellan andra och första sträng.  

Gitarristen Eric Tamm har beskrivit sin upplevelse när han testade stämningen för 

första gången under en kurs på Robert Fripps gitarrskola Guitar Craft. Han 

överraskades av stämningens oklanderliga logik och rena klang. Dock använde 

Tamm den nya standardstämningen under endast tre månader för att slutligen gå 

tillbaka till den gamla standardstämningen. Tamm ser sig primärt som en 

kompgitarrist och efter flera hårda ansträngningar för att hitta användbara ackord 

gav han upp. Han insåg att det skulle ta månader eller år att lära sig hantera den nya 

stämningen och som även skulle förändra hans spelstil avsevärt. Detta var något 

som Tamm inte ansåg var värt att offra (Tamm, 1991). 

En av fördelarna med Robert Fripps new standard tuning är att fem av de sex olika 

strängarna stäms i rena kvinter, som på en mandolin. Detta innebär att 

fingersättningar för skalor och ackord över sjätte till andra sträng är symmetriska 

och därför kan samma ackordgrepp flyttas vertikalt över dessa strängar (Sethares, 

u.å.). Fripp beskriver i sin dagbok att tanken med den nya standardstämningen, från 

början, var att stämma alla strängar i rena kvinter men att första strängen gick av 

för ofta. Därför ersattes första strängen med att bli stämd som ett G istället för B 

(DGM, u.å).   

Det finns självklart många fler gitarrister som inte använder sig av 

standardstämningen E, A, D, G, B och E. Gitarristen Bob Brozman (1954 – 2013) 

förespråkade ackordiska stämningar. Han menade att det bidrar till en frihet som 

inte kan finnas via standardstämningen. Standardstämningen kräver memorering av 

konstiga fingersättningar som saknar uppenbar logik, medan ackordiska stämningar 

belönar gitarrister med förnuftsenliga ackordgrepp som även låter bättre (Bob 

Brozman, u.å.).  

Gitarristen Alex Hutchings (2011) förklarar under en intervju med 

Jamtrackcentral.com att han aldrig kunde förklara för sina elever varför gitarren 

stäms som den gör. Han funderade över detta och kom fram till att asymmetrin är 

fördelaktig för ackordspel men ogynnsam för melodispel. Detta inspirerade honom 

till att stämma gitarren med rena kvarter mellan alla strängar (EADGCF). Genom 

detta eliminerades asymmetrin och grepphalsen blev rationellare. Skalmönster blev 

logiska och fingersättningar för melodispel blev optimalare. Att stämma gitarren 

med kvarter mellan alla strängar gör det till ett mer logiskt instrument där 

melodispel blir enklare. Dock kan vissa ackordgrepp försvåras, exempelvis 

kompliceras barrégrepp som sträcker sig över alla sex strängar (a.a.).
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Undervisningsmaterial 

Under denna rubrik nämns olika författare som har publicerat böcker eller 

videokurser där musikteoretiska koncept förklaras utifrån gitarristers perspektiv. 

Deras tankar och idéer kring relationen mellan musikteori och gitarr presenteras 

nedanför. 

Mike Christiansen 

Mike Christiansen (2005) diskuterar sambandet mellan musikteori och gitarr i 

boken Fingerboard Theory for Guitar - A Music Theory Text for Guitarists. 

Christiansen (2005) berättar att han prövade att använda gitarrens greppbräda som 

ett hjälpmedel för att visualisera och förklara olika musikteoretiska koncept under 

en specifik musikteorikurs. Kursen riktades först och främst till gitarrister som ville 

erhålla djupare kunskaper kring teoretiska koncept.  

Enligt Christiansen (2005) är det vanligt att gitarrister arbetar hårt för att förstå 

musikteori och hur de olika teoretiska koncepten kan tillämpas på gitarren. 

Anledningen är att musikteoretiska koncept, i det traditionella 

musikteoriklassrummet, ofta demonstreras med hjälp av klaviaturinstrument.  

Efter att Christiansen (2005) startade sin musikteorikurs kunde han observera hur 

eleverna utvecklades och att deras musikalitet förbättrades. Genom användandet av 

gitarren i musikteorisalen lyckades studenterna avslöja musikteorins ”mysterier” 

och de insåg så småningom att ”mysterierna” inte var så gåtfulla, trots allt. 

Christiansen (2005) hävdar att den som studerar hans metodbok kommer få samma 

heureka upplevelse som hans gitarrstudenter fick.  

Barret Tagliarino 

Gitarristen Barret Tagliarino (2003) påstår att gitarrister som inte ”förstår” vad de 

spelar är vilsna och saknar förmåga att styra över sitt eget gitarrspel. Det är som om 

de befinner sig i en labyrint utav strängar och bandstavar utan någon uppfattning 

om hur de kan navigera sig framåt. Däremot är upplevelsen annorlunda för de 

gitarrister som ”förstår”. De som känner till greppbrädans hemligheter kan ”flyga 

ut över den som om det vore ett landskap och samtidigt urskilja alla vägar och 

stigar som tidigare varit dolda” (Tagliarino, 2003, s. 4).  

För att gitarrister skall lära sig att bemästra greppbrädan låter Tagliarino (2003) 

alltid sina elever att rita sina egna diagram över skalor och ackord innan de skall 

spela dem. De elever som använder sig av denna metod lär sig fortast. Han har 

därför utformat en bok där läsarna själva får fylla i diagram för att lära sig ackord 

och skalor. 

Mick Goodrick 

Goodrick (1987) poängterar i sin bok, The advancing guitarist, att gitarren är ett 

komplicerat instrument. Standardgitarren har ett tonomfång på 45 halva tonsteg där 

endast de lägst och högst klingande tonerna kan spelas på en plats. Däremot kan 

ettstrukna c, som är i mitten av gitarrens tonomfång, spelas på fem olika platser 

med 16 olika fingersättningar. I genomsnitt har varje ton 2,8 olika placeringar och 

kan spelas med 9,2 olika fingersättningar. Detta visar hur komplicerat instrumentet 

är men också dess otroliga kapacitet. Via denna kännedom bör gitarrister sluta oroa 

sig för att de inte lär sig tillräckligt fort (a.a.).
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På grund av att gitarren är ett så pass komplicerat instrument är det viktigt, menar 

Goodrick (1987), att gitarrister lär sig instrumentet på ett intelligent och logiskt 

sätt. En stor mängd av alla gitarr-metodböcker, som används idag, förklarar ofta 

ingenting och många gitarrpedagoger är produkter av dessa ineffektiva 

förklaringsmodeller. Böckerna bryr sig inte om att hjälpa gitarrister att utveckla 

deras övergripande förståelse för instrumentet. Böckerna visar hur koncept och 

idéer kan utföras men sällan leder metoderna till en ökad förståelse kring hur själva 

instrumentet egentligen fungerar. Metoderna begränsar snarare gitarrister eftersom 

de inte behöver förstå och räkna ut olika sammanhang på egen hand. Detta innebär 

att metoderna blir viktigare än musiken.  

Howard Morgen 

Howard Morgen (u.å.) nämner i sin kurs Fingerboard Breakthrough att alla 

gitarrister någon gång upplevt frustrationen när greppbrädan förvandlas till ett 

virrvarr av strängar och band. Anledningen till problemet är standardstämningens 

asymmetri, hävdar Morgen (u.å.). De flesta stränginstrument är symmetrisk stämda 

vilket är fördelaktigt för visualiseringen av mönster på greppbrädan. Gitarren är 

dock, som tidigare beskrivits, asymmetrisk stämd. Asymmetrin bidrar bland annat 

till att det är svårare att uppfatta sambanden mellan exempelvis ackord och skalor. 

Gitarren döljer musikteoretiska sammanhang och upplevs därför som svårbegriplig. 

Bland annat bidrar standardstämningen med flera olika ”grepp” för samma 

ackordläggning (voicing). Dock är inte detta något stort problem utifall gitarrister 

har en förståelse för hur gitarren är stämd och vad dess implikationer innebär (a.a.).   

Exempelvis förklarar Howard (u.å.) i sin gitarrkurs hur det är möjligt att behålla 

läggningen för ett ackord när det flyttas vertikalt över strängarna. Om en ton i 

ackordet befinner sig, eller kommer befinna sig, på B-strängen måste denna ton 

flyttas ett band uppåt eller nedåt beroende åt vilket håll greppet flyttas i den lodräta 

linjen. Nedanför visas hur läggningen för två olika ackord bevaras när det flyttas 

vertikalt över strängarna (a.a.). 

 

Spel efter mönster  

Serna (2008) skriver i sin bok Fretboard theory hur det gagnar gitarrister att kunna 

visualisera former och mönster.  

Too many guitar methods borrow from the teachings of other instruments, such as 

the piano, and place emphasis on notes and notation. Guitar players benefit by 

visualizing shapes and patterns and how they connect on the fretboard. 

Visualization is the key to guitar playing and the emphasis of Fretboard Theory  

(Desi Serna, 2008, s. bakre bokomslag). 

Serna (2008) menar att på grund av att gitarren är ett matrisinstrument är det bättre 

att gitarrister fokuserar på att lära sig att visualisera mönster och figurer över 

greppbrädan, istället för att fundera över vilka toner ackord och skalor består av. 

Pianot ett instrument som har influerat och förvanskat gitarrundervisningen alltför 
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länge. Serna (2008) menar att hans bok förklarar musikteori via gitarristens 

perspektiv, dvs. genom mönster på greppbrädan.     

Gitarristen Wayne Krantz (2004) påpekar hur viktigt det är att skilja på spontant 

skapad musik och komponerad musik. Han skriver i sin bok An Improviser´s OS att 

skalmönster är ”genvägar” som bygger på det motoriska minnet. Det motoriska 

minnet talar om var instrumentalistens fingrar skall placeras. Utifrån denna aspekt 

lever skalmönster upp till sitt syfte. Problemet är att när en musiker förlitar sig för 

mycket på mönster så kommer detta begränsa möjligheterna att utvecklas. 

Krantz (2004) menar att ”spel efter mönster” faller under kategorin komponering. 

En kategori som innefattar musik som har utarbetats på förhand, som exempelvis 

ostinaton, fraser och arpeggiofigurer. Att förlita sig på dessa mönster innebär alltså 

att musikern inte utför ”äkta” improvisation, som i kontrast mot mönster bygger på 

musik som skapas spontant (a.a.).  

Krantz (2004) är noga med att betona att det inte går att värdera den ena metoden 

före den andra. Båda metoderna är valida. Det är dock viktigt att vara medveten om 

att de två metoderna kan särskiljas. Detta för att bättre kunna avgöra hur och vad 

som bör studeras för att kunna utvecklas som musiker (Krantz, 2004).   

Visualiseringsmetoder och strukturering av 

greppbrädan  

Pat Martino är en av de gitarrister som menar att gitarren är unik och att dess 

uppbyggnad inte är likadan något annat instrument. Det musikaliska språket, som 

bland annat består av skalor och intervaller, förklaras oftast via klaverinstrument. 

Dock bör musikteori, som riktas till gitarrister, förklaras utifrån gitarristens 

perspektiv så förståelsen och visualiseringen av de teoretiska koncepten blir så 

effektfull som möjligt. Pianot är ett horisontellt system som bygger på addition. 

Det finns sju vita tangenter plus fem svarta tangenter och kombinationen av dessa 

tangenter resulterar till alla tolv toner inom en oktav. Detta kan spelas från vänster 

till höger eller från höger till vänster – ett horisontellt spelsätt – och det är via detta 

synsätt skalor ofta beskrivs utifrån. Men denna horisontella förklaringsmodell 

integrerar inte med gitarrens komplicerade greppbräda. Det är möjligt att spela 

horisontellt på gitarrens greppbräda men det som skiljer instrumentet mot pianot är 

dess möjlighet att spela vertikalt. Detta innebär att greppbrädan är en matris som 

innehåller en x- och y axel. En slags kompass – nord, öst, väst och syd (Gold, 

2004).  

Martino (Gold, 2004) förklarar hur han strukturerar och organiserar gitarrens 

greppbräda genom två olika ackordgrepp som han kallar för kluster. Dessa två 

ackord är symmetriska i sin konstruktion och det krävs inga nya ackordgrepp för 

att hitta ackordens omvändningar över greppbrädan. Ackorden Martino (a.a.) talar 

om är den överstigande treklangen och det helförminskade septimackordet. Med de 

två olika ackordgreppen kan hela greppbrädan täckas genom multiplikation. Olikt 

pianot som använder sig av ett sju plus fem system - sju vita tangenter och fem 

svarta tangenter - använder gitarren sig av ett multiplikationssystem (a.a.)4.  

 

4 Pat Martinos system för att organisera greppbrädan via klustergreppen förklaras utförligt i 

bilaga 2.  
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Pat Martino (Gold, 2004) menar att hans förklaringsmodell samt 

visualiseringsmetod av greppbrädan är radialt olik hur gitarr och musikteori 

generellt lärs ut på musikskolor.  
It’s a whole different approach to shifting harmony from the standard method, 

which involves creating chords from scale tones and applying complex alterations. 

(Gold, 2004, s. 94). 

Conversion to Minor 

Martino (Gold, 2004) menar att han har lyckats organisera gitarrens greppbräda på 

ett simpelt och logiskt sätt. Metoder han använder sig av utöver det som har 

beskrivits ovan kallas bl.a. för Conversion to Minor (Baldursson, 2014). Systemet 

innebär att greppbrädan delas in i fem olika områden/ackordgrepp, precis som 

CAGED systemet, men där greppen är olika omvändningar av mollseptimackord. 

När Martino spelar en fras över ett dominantseptimackord som exempelvis G7 

föreställer sig Martino ett Dm ackord. De flesta gitarrister föreställer sig en G-

mixolydisk skala över detta ackord men Martino utgår från ett D-doriskt ton-

innehåll. Dessa två skalor innehåller exakt samma toner. Det viktiga här är inte 

vilka toner som spelas utan snarare hur Martino visualiserar och organiserar 

greppbrädan. Martino har publicerat en hel del böcker och videos som syftar till att 

berätta och förklara hur han förhåller sig till systemet (a.a.). 

CAGED-systemet 

CAGED-systemet är en metod för att organisera gitarrhalsens greppbräda. 

Ferguson (1999) menar att alla gitarrister använder sig av systemet i någon sorts 

form. Det är vanligt att gitarrböcker förklarar CAGED-systemet och hela boken 

Fretboard Theory, skriven av Desi Serna, bygger på systemet. Boken förklarar 

bland annat hur de sju öppna gitarrackorden C, A, G, E, D, Em, Am och Em kan 

utnyttjas för att lokalisera arpeggiofigurer, pentatoniska skalor och hur durskalans 

positioner kan kopplas samman med ackordgreppen (Serna, 2008). 

Ferguson (1999) beskriver CAGED-systemet som simpelt och effektivt. Det tillåter 

gitarrister att visualisera skalor, arpeggios och ackord över hela greppbrädan. 

Genom att flytta greppen C, A, G, E och D över greppbrädan kan gitarrister enkelt 

visualisera alla tonarter över hela gitarrhalsen (a.a.). Nästa steg är att relatera skalor 

och arpeggios till de olika ackordgreppen för att sedan enkelt och smidigt kunna 

spela dem över hela greppbrädan (Serna, 2008). 

Gitarrvirtuosen Guthrie Govan beskriver och förklarar CAGED-systemet i sin bok 

Creative Guitar 1 - Cutting-Edge Techniques. Han nämner att systemet är en enkel 

och effektiv metod för att visualisera skalor och ackord. Vart dina fingrar än 

befinner sig på greppbrädan så bör du veta vilket ackordgrepp du spelar i (Govan, 

2002). Edwards (1998) poängterar i boken Fretboard Logic SE: Volumes I & II 

Combined att frågor kring systemet måste prioriteras om en riktigt strukturerad 

läroprocess skall kunna ske.  

Barret Tagliarino (2003) använder sig av en metod liknande CAGED-systemet i sin 

bok Guitar fretboard workbook. Han delar in durskalan i fem positioner och olika 

arpeggiomönster förklaras utifrån ackordmönstren C, A, G, E, och D.  

Skalor, arpeggios, m.m. förklaras inte alltid via CAGED-systemet. Exempelvis 

nämner inte Mike Christiansen (2005) systemet i sin bok Theory for Guitar och 

Fred Sokolow (2007) använder inte heller systemet i sin bok Fretboard Roadmaps. 

Sokolow (2007) använder istället en metod han kallar för The F-D-A Roadmap. Ett 
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slags ”nedbantat” CAGED-system som grundar sig på ackordgreppen F (E), D och 

A.  

Genom att söka på CAGED-systemet via sökmotorn Google kan kritik gentemot 

metoden hittas. Bland annat menar Gitarrläraren Tom Hess (u.å.) att systemet 

innehåller flera brister. Han nämner bl.a. att systemet inskränker gitarristers 

helhetssyn över greppbrädan och att gitarrspelet blir ”låst” utefter greppen C, A, G, 

E och D. Dessa brister argumenterar Richard Cochbrane (u.å.) emot och även 

Serna (u.å.) försvarar systemet i en webbartikel.
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Tidigare Forskning 

Minnesverktyg 

Eftersom denna uppsats handlar om att särskilja olika gitarrlärares syn på 

musikteori och ta reda på vilka faktorer som kan påverka elevers förmåga att 

navigera sig över greppbrädan, kan det vara värt att nämna vilka verktyg en 

musiker befogar över för att komma ihåg musik.  

Lars Lilliestam är fil. doktor i musikvetenskap och forskare vid 

musikvetenskapliga avdelningen vid musikhögskolan i Göteborg. Han förklarar att 

musiker kommer ihåg musik genom tre olika sorters verktyg; det auditiva minnet, 

det visuella minnet samt det taktila- och motoriska minnet. Auditivt minne innebär 

att musikern tar hjälp av hörseln för att minnas och skapa musik. Det visuella 

minnet använder sig av fingerpositioner som blir till mönster på exempelvis 

greppbrädan, på klaviaturen eller på blåsinstrumentets klaffar/hål. Detta minne kan 

skildras genom diagram, grepptabeller, figurer eller former för olika instrument. 

Det taktila- och motoriska minnet medför att melodier och ackordprogressioner 

lagras som muskelminnen hos musikern. När olika musikstycken övas 

programmeras fingervägar in i hjärnan som sedan fungerar som vägvisare när 

instrumentalisten skall spela. Utöver detta använder alla personer sig av olika 

”mentala kartor” för att minnas musik. Bilderna kan framkallas och, tillsammans 

med de tre andra verktygen, fungera som hjälpmedel för att komma ihåg musik. 

(Lilliestam, 1997) 

Angående det visuella minnet förklarar gitarristen Roy Buchanan hur han kartlade 

gitarrhalsens ”terräng” för att lära sig ackord och skalor. 

Basically I learned through dividing the neck into positions, where the chords were 

in their various forms. It’s a good way to practice. Take E, for example, and find 

the chord in each of it’s forms all the way up the neck. Then learn the scale in each 

position to go with it. I see everything in visual patterns in my mind. But it was 

always the chord that came first. For example, when I practice, I’ll play major, 

minor, diminished and augmented scales. I really don’t know the technical names 

for them, and I don’t know what half the chords I use are. But I know for every 

chord there has to be a scale that fits it. And I find those notes on every position on 

the neck. You do this enough, you’ll get the whole neck programmed into your 

mind. Playing by ear really is a feeling. But it only comes with the knowledge of 

the neck. It has to be ingrained in your mind ahead of time.  

(Cauffiel, 1993, s. 50)
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Musikteoriundervisning 

I uppsatsen Det instrumentala perspektivets Gemu (Emmoth & Utsi, 2012) 

diskuterar två GEMU-lärare skillnaden mellan pianot och gitarren. De menar att 

det är en stor skillnad hur pianister och gitarrister uppfattar ackord. När ett ackord 

skall spelas tvingas pianister att vara mer visuellt medvetna om vart deras fingrar 

skall placeras. Detta på grund av att ”ackordgrepp” ändras för de flesta ackord på 

pianot. Därav kan inte pianister spela ackord på samma sätt som gitarrister, som 

klarar sig ganska långt på grepp och rörelsemönster. Detta leder till att pianister har 

en viss tendens att klara sig bättre i Gehörs- och musiklära för att de är mer 

medvetna hur ackord är konstruerade medan gitarrister förlitar sig mer på det 

motoriska minnet och gehöret (a.a).  

Det är vanligt att gitarrister börjar med att lära sig fingersättningarna för 

”visackorden” C, A, G, E, D etc. men de reflekterar inte kring vilka toner som är 

med i ackorden. Gitarrister har därför tendens att navigera sig genom musik via 

grepp, fingersättningar, rörelsemönster, klanger m.m. GEMU lärarna menar att 

mycket av gitarristers kunskap om musik sitter i deras rörelsemönster och att de 

därför ofta inte reflekterar över vilka toner de spelar teoretiskt (a.a.).  

Lärarna förklarar hur de försöker undervisa med olika metoder som tar hänsyn till 

elevernas instrumentala tankesätt och den ena läraren låter eleverna spela teorin på 

instrument under lektionerna. De båda lärarna undervisar utifrån pianot och gitarr, 

eftersom det är de två vanligaste ackordinstrumenten hos elever. Båda lärarna 

uppger dock att de föredrar att använda ett klaverinstrument som visuell referens i 

undervisningen på grund av dess enkla överblickbarhet (Emmoth & Utsi, 2012).    

Musikteori i gitarrundervisning 

En viktig fråga kring musikteori är när ämnet borde introduceras i 

gitarrundervisningen. I examensarbetet Elgitarrundervisningens dilemma, av 

Fredrik Lydén och Tobias Grim (2006), framkommer det att flera av de 

gymnasiegitarrlärare som varit en del av undersökningen, introducerar musikteori 

redan från start, såvida det inte gäller nybörjarelever. En av lärarna introducerar 

musikteori i det senare stadiet av gitarrundervisningen. Ofta handlar musikteorin 

om att förklara förhållanden mellan ackord och koppla ihop olika skalor till ackord.  

Flera av lärarna påpekar att det är viktigt att inte betona musikteori för mycket 

under gitarrlektioner eftersom detta kan ta död på den musikaliska glädjen. Vissa 

av lärarna arbetar med olika teman långsiktigt där eleverna nödvändigtvis inte 

behöver förstå de teoretiska kopplingarna med en gång. En av lärarna hävdar att de 

arbetar med praktisk musikteori hela tiden. En annan lärare förklarar att 

instrumentundervisning är en slags musikteoretisk utbildning i sig och utifall 

eleverna går på ett estetiskt gymnasium, med musik som inriktning, får de gehörs 

och musikteoretiska kunskaper via GEMU-undervisningen. En djupare förståelse 

av kunskaperna, som har erhållits via GEMU-undervisningen, får de sedan via 

gitarrlektionerna (Grim & Lydén, 2006).  

En av frågorna i Lydéns och Grims arbete är om gitarrlärarna upplever att deras 

elever har svårt att koppla samman musikteori till praktik. Två av lärarna upplever 

att detta är individuellt från elev till elev medan den tredje läraren uppfattar att 

elever i allmänhet har svårt att koppla ihop musikteoretiska koncept till sitt 

instrument. Han poängterar att det vore bra utifall det fanns undervisningsmaterial 
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som kunde visa en tydligare koppling mellan praktik och teori. En annan lärare 

poängterar vikten av att kunna praktisera sina musikteoretiska kunskaper och att 

inspiration är den bästa metoden för att elever skall intressera sig för musikteori. 

Det finns alltid en risk att elever blir uttråkade och oinspirerade när musikteori 

diskuteras (Grim & Lydén, 2006).  

Grim och Lydén (2006) beskriver i deras uppsats hur många musiklärare brottas 

med att koppla ihop olika musikteoretiska koncept och att gitarrlärarna i deras 

studie stötte på problemet i alla undervisningsnivåer och former. Ett vanligt 

problem är hur kopplingen mellan skalor och ackord skall gå till. På grund av 

gitarrens greppbräda är samband mellan ackord och skalor inte lika uppenbara som 

på ett piano. En lösning på problemet är att koppla samman musikteorin till flera 

olika musikaliska sammanhang genom att visa musikteorins olika 

användningsområden. En annan lösning är att inte använda sig av begreppet 

musikteori, under lektionerna, på grund av hur elever ofta värderar begreppet. En 

av gymnasielärarna betonar vikten av ett nära samarbete mellan GEMU-kursen och 

instrumentlektionerna. Genom ett nära samarbete kan elever koppla samman 

teoriundervisningen med sitt instrument (a.a.).  

Gitarristen Colin Elmer (2009) är ansvarig för jazz-kurserna på universitetet 

Adelaide i Australien. I sin examensuppsats och enkätundersökning, för titeln 

”master of music”, diskuterar han hur elever från gymnasium till och med högskola 

ofta saknar kunskaper kring greppbrädan och hur musikteori fungerar i relation till 

greppbrädan. Dessa problem bottnar i att gitarrlärare själva saknar kunskaper i 

ämnet och att de förlitar sig för mycket på metodböcker. Ett av problemen med de 

olika böckerna är att de ofta innehåller tabulatur men saknar notskrift. Utöver detta 

innehåller böckerna ofta diagram och grepptabeller för att åskådliggöra ackord 

samt skalor men förhållandena mellan ackorden och skalorna lyser med sin 

frånvaro. Skalorna förklaras ofta genom olika sorters fingersättningar i olika 

positioner. Gitarrstudenter uppmanas att lära sig dessa skalmönster utantill men 

böckerna varken förklarar hur skalorna är uppbyggda eller över vilka ackord de kan 

spelas (a.a). 

Tabulatur, ackorddiagram och grepptabeller som förekommer i gitarrundervisning 

tillåter gitarrelever att återskapa specifika gitarrsolon. Men utöver detta vet elever 

ofta inte hur de kan utöva instrumentet utanför de redan förutbestämda ”ramarna”. 

Elever kan mycket väl vara självsäkra och duktiga på att spela särskilda låtar men 

deras förståelse och kunskap kring instrumentet är troligen begränsat till några få 

specifika låtar. Det finns risker med att använda sig av specifika låtar i sin 

gitarrundervisning om inte någon förklaring kring låtens ackord, skalor och 

ackordföljder utförs. Utifall låtarnas musikteoretiska byggstenar inte förklaras kan 

inte elever heller förstå låtarna i relation till nya kontexter och förhållanden. 

Ackordföljderna, skalorna och ackorden blir unika för de specifika låtarna och 

eleverna lär sig inte hur instrumentet fungerar eller hur det kan användas utanför 

elevens eller lärarens egen komfort zon (Elmer, 2009).   

Användandet av specifika fingersättningar och mönster är ett återkommande inslag 

i de flesta gitarr-metodböcker, vilket följaktligen blivit en föredragen metod av 

lärare och studenter för att lära sig spela gitarr. Dilemmat med mönstren och 

fingersättningarna är att elever ofta lär sig dem enbart via det motoriska minnet 

utan någon reflektion för vilka skalor och toner de spelar. Dagens gitarrstudenter 

spelar ofta musik som är tekniskt krävande där skalor och ackord memoreras via 

det motoriska minnet. Problemet är när gitarrister uteslutande använder sig av det 

motoriska minnet istället för att analysera och förstå vilka beståndsdelar musiken 
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består av. Ansvaret för att detta problem uppmärksammas och åtgärdas ligger hos 

gitarrlärarna själva (Elmer, 2009).  

Elmer’s (2009) studie visar att lärarna som deltog i hans enkätundersökning 

upplever att gitarrstudenter ofta har undermåliga kunskaper kring greppbrädan. 

Detta innefattar t.ex. färdigheter i notläsning, kunskaper om förhållanden mellan 

ackord och skalor, ackordomvändningar, instrumentets tonomfång m.m. För att 

problemen skall kunna åtgärdas nämner Elmer (2009) att gitarrlärare omsorgsfullt 

måste välja ut de musikstycken som är ändamålsenliga och lämpliga för att elever 

skall kunna stärka sina kunskaper kring greppbrädan.  

Medan det är viktigt för elever att kunna visualisera mönster över greppbrädan så 

kan ett övertro till mönster underminera elevernas förståelse för greppbrädan. 

Ingen fullständig förståelse för greppbrädan kan uppnås via enbart mönster, det 

spelar ingen roll hur kompetent visualiseringen är (Elmer 2009).   

Musikteori i klassisk gitarrundervisning 

Jeffrey McFadden är en utbildad och erfaren klassisk gitarrist som är lektor vid 

Universitetet av Toronto. Han har skrivit en avhandling, Fretboard Harmony for 

University Study, som förklarar musikteoretiska koncept utifrån gitarristers 

perspektiv. McFadden (2010) menar att det är essentiellt för gitarrister att inneha 

kunskaper om hur musikteoretiska koncept kan omsättas i praktiken. McFadden 

(2010) hävdar också att undervisningen i ämnet är otillräcklig inom många 

lärosäten och för att en högkvalitativ utbildning skall kunna uppnås måste ämnet 

prioriteras. En av anledningarna till att utbildningen i ämnet är undermålig är 

bristen av både motiverade samt effektiva gitarrböcker.  

Den typiske gitarristen har en bakgrund i populärmusik. Detta är en musikgenre 

som ställer begränsade krav på notkunnighet men som uppmuntrar till ett 

experimenterande, improvisation och spel efter gehör. När gitarrister börjar studera 

klassisk gitarr överges det ”fria spelet” gentemot notläsning. Genom detta 

utvecklas inte gitarristers taktila association mellan musikteori och praktik. 

Improvisation blir främmande för klassiska gitarrister och många erhåller endast 

obetydliga kunskaper kring musikteoretiska koncept och hur teorin kan omsättas i 

praktiken (McFadden, 2010). 

I musikteorisalen är det vanligt att ackord, melodier samt skalor förklaras genom 

ett piano. Syftet med McFadden’s bok Fretboard Harmony for University Study är 

inte bara att förstärka elevers musikteoretiska grunder utan att gitarrister också får 

en direkt taktil association mellan teori och praktik. Genom detta kommer 

gitarrister få en djupare kunskap kring hur harmoniska- och melodiska förlopp 

uppenbaras på greppbrädan. En gitarrist som saknar kunskaper kring hur 

musikteoretiska koncept uppenbaras på greppbrädan spelar musik utan att förstå sig 

på instrumentet (McFadden, 2010). 

Syftet med boken är att utveckla det auditiva-, visuella- samt det taktila- och 

motoriska minnet där associationen mellan musikteori och praktik stärks. Utan en 

etablerad förbindelse mellan gehöret, de skrivna noterna och fingrarnas rörelser 

uppstår en ”fingerdans” som saknar kunskap om musik och instrumentet. Genom 

målinriktade musikteoriövningar, på gitarren, åstadkommes trygga memoreringar, 

förståelse för ny samt gammal kunskap och en kännedom för olika fingersättningar.  

Hur interpretation av noterad musik går till är också beroende av musikerns 

musikteoretiska kunskaper, där förmågan att kunna se hur musikteoretiska koncept 

kan visualiseras och konkretiseras, på greppbrädan, leder till en självsäkrare 
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gitarrist. Detta innebär att prestationsångest hos en gitarrist kan ha härstamma från 

personens ofullständiga kunskaper om relationen mellan musikteori och 

greppbrädan. Ångesten kan ha en direkt koppling till att personen i fråga har 

bristande kunskaper om greppbrädan och musikteori. (McFadden 2010). 

McFadden (2010) anser att klassiska gitarristers kunskaper om hur musikteoretiska 

koncept kan praktiseras är undermåliga. Anledningen till detta är att problemet inte 

uppmärksammats i de olika utbildningar som finns för klassiska gitarrister. Sällan 

förekommer det, under utbildningarna, övningar där olika ackordgrepp memoreras, 

där transponeringen av skalor och ackordprogressioner förklaras och där olika 

intervaller studeras över greppbrädan. Användningsområdena för barréackord 

förklaras inte, inga melodiharmoniseringsövningar används och generalbas på 

gitarr lyser med sin frånvaro.  

McFadden (2010) hävdar att det är ont om metoderböcker som presenterar olika 

musikteoretiska koncept logiskt, där övningarna organiseras utifrån planlagda 

begrepp och idéer. Gitarrböcker tar även sällan itu med problematiken kring 

greppbrädans asymmetri. Det finns helt enkelt inget bra och nogsamt material som 

presenterar musikteori på ett logiskt och effektivt sätt för gitarrister.  

Enligt McFadden (2010) innehåller hans metodbok arbetsuppgifter som får elever 

att öva logiskt samt effektivt där tyngdpunkten vilar på kreativitet och utforskning 

av greppbrädan. McFadden (2010) hävdar även att improvisation kan vara en bra 

metod för att bekanta sig med greppbrädan, som ofta leder till nya musikaliska 

upptäcker. För att den taktila associationen mellan musikteori och praktik skall 

stärkas bör alltså ett experimenterande, improvisation och övandet av gehöret 

betonas.  

Visualiseringsmetoder och strukturering av 

greppbrädan 

Det finns inte mycket forskning kring hur olika gitarrister förhåller sig till gitarrens 

greppbräda och huruvida den ena metoden är att föredra över den andra. Bejtullahu 

(2008) har dock skrivit ett examensarbete om hur Wes Montgomery (1923 – 1968) 

förhöll sig till gitarrens greppbräda. En av slutsatserna är att han oftast spelade 

horisontellt över greppbrädan och att han undvek fjärde-, femte- och sjätte sträng. 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur Montgomery utnyttjade greppbrädan 

och vilka orsaker som fanns angående hans förhållande till greppbrädan.  

Det finns även ett examensarbete som beskriver skillnaderna mellan metoderna 

”Conversion to minor” – ett system som Pat Martno har uppfunnit – och CAGED-

systemet. Syftet var att ta reda på huruvida Pat Martinos system kan ersätta 

CAGED-systemet i gitarrundervisningen. Fokus för arbetet ligger alltså på två 

olika sätt att organisera greppbrädan. Uppsatsen visar bl.a. hur Martinos metod 

minskar antalet motoriska scheman som behöver befästas i långtidsminnet 

(Baldursson, 2014). 

 

I Elmer’s (2009) studie får flera gitarrlärare avgöra om de instämmer med 

påståendet att CAGED-systemet är ett hjälpsamt verktyg för gitarrister att lära sig 

visualisera och hantera greppbrädan. Lärarna avgör hur mycket de håller med 

påståendet genom en sex-gradig skala, där det visar sig att svaren täcker hela 

spektrumet från ett till sex. Dock hamnar de flesta av svaren mellan två till tre. 
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Elmer (2009) skriver att trots systemets begränsningar är det den vanligaste 

metoden för att lära sig ackord över greppbrädan.  

Det är inte uppenbart vilka begränsningar Elmer syftar på, men troligen handlar det 

om att CAGED-systemet uppmanar gitarrister att spela i positioner över 

greppbrädan, eftersom systemet ofta studeras med hjälp av tabeller och diagram. 

Grepptabeller och ackorddiagram är hjälpmedel som Elmer (2009) är kritisk till 

eftersom han hävdar att de kan begränsa gitarristens överblick för greppbrädan.  

Single String Playing 

Det finns en del gitarrister som använder och förespråkar metoden ”single string 

playing”. Detta handlar om ett horisontellt spelsätt där gitarrister spelar upp och ner 

på greppbrädan på en sträng. Detta skiljer sig mot ”positionsspel” där gitarrister har 

tillgång till alla sex strängar samtidigt. 

Elmer (2009) menar att dagens gitarrundervisning är bristfällig där den felande 

länken är pedagogerna själva samt olika metodböcker. För det första förekommer 

det en brist på kunskap om gitarrens greppbräda. Detta innebär bl.a. att elever inte 

kan namnge toner och ackord som befinner sig utanför deras redan invanda 

mönster eller positioner som de spelar efter. Denna okunskap kommer från att 

gitarrister ofta lär sig instrumentet genom att spela i olika positioner över 

greppbrädan. En av anledningarna till detta är att brister förekommer i den redan 

etablerade och traditionella gitarrundervisningen.  

Genom Elmer’s (2009) undersökning framkommer det att många gitarrböcker 

hindrar gitarrister från att lära sig och förstå gitarrens greppbräda, eftersom 

böckerna uppmanar elever att memorera mönster utifrån olika positioner över 

greppbrädan. Detta sker på bekostnad av helhetssynen för greppbrädan. Elmer 

förespråkar därför, via sin undersökning, att strukturerade övningar skall användas 

i gitarrundervisningen där gitarrstudenter får spela på bara en sträng. Detta kommer 

resultera till djupare insikter och kunskaper om greppbrädan (Elmer, 2009).   

Även Goodrick (1987) förespråkar ”single string playing” eftersom han anser att 

gitarrister då inte längre kan använda sig av invanda mönster och figurer. 

Instrumentet blir mer likt ett piano där ett horisontellt synsätt används. Detta 

innebär att förhållanden mellan olika toner åskådliggörs och grundläggande 

musikteori kan visualiseras och tydliggöras. Utifall gitarrister ”förstår” 

musikteoretiska koncept, på en sträng, så kommer växlingen, från att spela på en 

sträng till att spela på flera strängar, bli logisk och greppbrädan blir därmed mer 

begripbar.    
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Metod och Material 

Tillvägagångssätt 

Detta arbete grundar sig på tre halvstrukturerade intervjuer vars syfte är att svara på 

uppsatsens frågeställningar. Genom att samla in empirisk information från 

informanterna skall uppsatsens syfte besvaras. Informanterna är tre olika 

gitarrlärare. Gitarrlärarna har valts ut på grund av deras skilda bakgrunder och 

musikgenrer de är bekanta med. Syftet med uppsatsen är att dels utreda hur olika 

gitarrlärare undervisar kring musikteori.  

Intervjuerna förbereddes genom studerandet av boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun skriven av Steinar Kvale (1997). Boken var till hjälp för att 

strukturera och formulera mina tankar kring hur intervjuerna skulle utföras. 

Förenklat sett har min intervjuundersökning genomgått sju olika stadier – 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. För 

att underlätta tolkningen och analysen av intervjuerna har även dokumentet En 

liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju använts, sammanställd av 

Anna Hedin (1996). Dokumentet Kompendium Intervjumetodik, kvalitativa 

analyser och rapportering av kvalitativa undersökningar skriven av Annika Lantz 

Friedrich (2008) har också bidragit till hjälp för att kunna analysera 

transkriberingarna av intervjufrågorna och svaren.   

Intervjuerna spelades in via en MacBook Pro. Mjukvaruprogrammet Quicktime 

användes för att spela in ljudet och bilden. För att säkerställa att intervjuerna inte 

skulle förloras spelades de även in med mobilen iPhone 5s via 

mjukvaruprogrammet Voice Record Pro från Dayana Networks Ltd. För 

transkriberingen av intervjuerna användes online programmet oTranscribeBETA via 

webbläsaren Chrome.   

Ackorddiagrammen som förekommer i denna uppsats är skapade via programmen 

Guitar Charts Creator och Neckdiagrams. 

Val av metod 

Jag valde att använda kvalitativa halvstrukturerade intervjustudier. Detta för att få 

möjlighet till att ställa följdfrågor under intervjuerna. Förhoppningen var att detta 

skulle bidra till djupgående och detaljerade svar jämfört med vad en kvantitativ 

undersökning kan bidra med. Som utgångsläge för intervjuerna användes 8 olika 

huvudfrågor som berör uppsatsens frågeställningar.  

Genom analysen av transkriberingarna har likheter och olikheter funnits i svaren 

mellan informanterna. Deras svar har även jämförts mot tidigare forskning för att 

se huruvida gitarrlärarnas ståndpunkter överensstämmer med olika forskares 

studier.    

Urval 

Lärarna som har tagit del av denna studie har alla olika bakgrunder och är 

specialiserade inom olika musikgenres. Detta tycktes vara intressant – att 

exempelvis jämföra hur jazzgitarristens och den klassiska gitarrlärarens tankar 
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skiljer sig åt. Två av lärarna har undervisat främst i genrer som singer-songwriter, 

Pop och Rock medan den tredje läraren har undervisat mest i klassisk gitarr. Två av 

lärarna har undervisat inom kulturskolan medan den tredje har undervisat inom 

skolor som exempelvis studieförbund, folkhögskolor och högskolor. Nivån på 

eleverna har skiljt sig åt mycket mellan lärarna. Detta är med avsikt och under 

analysen av informanternas svar har detta funnits med i åtanken. 

Transkribering och databearbetning. 

Allt som har sagts under intervjuerna har inte varit föremål för analys och därför 

har en viss datareduktion skett under själva transkriberingen av intervjuerna. Den 

största delen av datareduktionen har utförts efter att transkriberingarna har 

analyserats och granskats. 

För att underlätta själva transkriberingen av intervjuerna användes online 

programmet oTranscribeBETA via webbläsaren Chrome. Intervjuerna antecknades 

ordagrant först utan att omvandla det till skriftspråk. Efter detta analyserades 

texterna för att avgöra vilka svar som var relevanta för uppsatsens innehåll. Därav 

har en användbar helhet av materialet skapats. Texterna har sedan tematiserats för 

att lättare kunna finna likheter och skillnader mellan informanternas svar, för att 

sedan återigen relateras till helheten. Konsistens har sökts i svaren för att kunna 

förstå möjliga motsägelser i informanternas svar. Det är informanternas utsagor 

som har ståt i centrum för analys och fokus har inte legat på den icke verbala 

kommunikationen som skedde under intervjutillfällena.    

Etiska överväganden 

Informanterna i detta arbete är anonyma för att de inte öppet skall kunna bli 

kritiserade. De skall förbli anonyma genom att deras ålder samt arbetsplats ej anges 

och namnen som förekommer i denna uppsats är fiktiva. Efter att 

transkriberingarna har analyserats har en sammanställning gjorts som sedan 

skickats, via e-mail, till informanterna. Genom detta har informanterna fått en 

chans att verifiera, bestrida eller komplettera de utsagor som förekommit under 

intervjuerna. Informanterna har deltagit frivilligt och de har givit sin tillåtelse att 

deras tankar och åsikter analyseras samt publiceras i denna uppsats.   

De fyra kraven uppsatta av vetenskapsrådet (2002) gällande forskningsetiska 

principer har beaktats under arbetet för denna uppsats. 

Informationskravet innebär att de intervjuade från början varit medvetna om 

uppsatsens syfte vad deras uppgift i relationen till studiens ändamål är. De har ställt 

upp frivilligt och är medvetna om att de uppgifter som samlats in inte kommer 

användas för något annat syfte än forskning. 

Samvetskravet betyder att jag som författare av denna uppsats har inhämtat 

informanternas godkännande för att få publicera uppgifter från våra intervjuer i 

detta examensarbete. 

Konfidentialitetskravet innebär att ett beslut har tagits om att informanternas riktiga 

identiteter skall hållas hemliga och att personuppgifter om dem skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. 

Nyttjandekravet betyder att informanterna är medvetna om att uppgifter insamlade 

om dem och deras undervisning endast kommer användas för forskningsändamål. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Det är alltid problematisk med undersökningar baserade på intervjuer. 

Frågeställningar och svar kan alltid tolkas och uppfattas olika av informanter. Detta 

har tagits med i åtanken under analysen av intervjuerna.  

För att öka validiteten och reliabiliteten för detta arbete ställdes följdfrågor under 

intervjuerna. Detta kan dock innebära nackdelar för uppsatsens validitet då 

följdfrågorna inte alltid varit desamma under intervjutillfällena.  Olika teman samt 

frågor har belysts olika mycket under intervjuerna vilket kan ha bidragit till att 

olika slutsatser har fastslagits när transkriberingarna tolkades. Det är därmed inte 

nödvändigt att det bara är informanternas olika tankar och åsikter som har orsakat 

differenser i tolkningen av transkriberingarna.  

Validiteten/reliabiliteten för intervjuns huvudfrågor kan ifrågasättas och det är 

möjligt att intervjufrågorna skulle behövts kompletteras med ytterligare och 

specifikare frågor kring t.ex. ackord- samt skaldiagram. Eftersom litteraturen som 

används i detta arbete diskuterar mycket kring mönster och det motoriska minnet 

hade det varit lämpligt utifall intervjufrågorna hade haft en tydligare koppling till 

den tidigare forskningen. Anledningen till den bristande kopplingen är att jag inte 

var tillräckligt insatt i all forskningslitteratur, som detta arbete presenterar, när 

intervjuerna utfördes och jag visste därmed inte vilken riktning denna uppsats 

skulle ta. 

Kritik kan utfärdas gentemot hur lärarna selekterades, eftersom det visade sig att 

gitarrlärarna inte betonar musikteori i sin undervisning. Diskussionerna och 

slutsatserna i denna uppsats hade säkerligen sett annorlunda ut utifall intervjuer 

hade utförts med gitarrlärare som faktiskt accentuerar musikteori i sin 

undervisning. Det är möjligt att det hade varit mer adekvat om gitarrlärarna hade 

selekterats strategiskt utifrån en uppsättning av olika lärare, som med säkerhet 

betonar musikteori i sin undervisning. Genom detta hade intervjuerna kanske 

bidragit till mer intressanta tolkningar av resultaten, eftersom lärarnas 

undervisningsinnehåll, samt åsikter, hade varit mer relevant för uppsatsens syfte.   

Under intervjuerna har det tagits för givet att informanterna talar sanning och inte 

talar osanning med avsikt. Detta är självklart svårt att kontrollera och värdera. 

Generaliserbarheten är mycket låg då bara tre lärare har intervjuats och det är 

därför problematiskt att dra några generella slutsatser utifrån informanternas svar.  

Jag som intervjuare har ingen tidigare erfarenhet av intervjuteknik och detta är värt 

att belysa för att utvärdera reliabiliteten och validiteten.  

Litteratur 

Denna uppsats bygger på flera olika sorters litterära verk. Genom att citera eller 

källhänvisa till de olika påståendena, idéerna, tankarna osv. är det enkelt att 

yttrandena förvrängs och återges felaktigt. Detta sker när uttalanden plockas ut från 

sina ursprungliga sammanhang. Det är svårt att undvika detta eftersom det inte är 

praktiskt möjligt att redogöra hela böcker, avhandlingar, examensarbeten osv. i 

detalj, i denna uppsats. Detta bör självklart läsaren beakta, speciellt när jämförelser 

sker mellan informanternas synpunkter med utsagor hämtade från olika källor.  

Kritik kan även riktas gentemot de olika källor som har använts i denna uppsats. 

Vissa källor, som har använts i detta arbete, är inte forskningspublikationer och de 
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har därmed inte genomgått en referentgranskning. Det är viktigt att detta 

åskådliggörs. Frågor kan ställas som berör huruvida olika författare av texterna är 

experter eller inte inom de aktuella ämnen som denna uppsats handlar om. För 

vilka syften har de olika källorna skapats? Är författarnas avsikt att redogöra 

faktauppgifter, göra reklam eller för att hävda sina egna åsikter? 

Vetenskapligt perspektiv 

Detta arbete vilar på det vetenskapliga perspektivet hermeneutik. Detta innebär att 

jag som forskare har använt tolkningen som min grundläggande forskningsmetod. 

Forskningen vilar på tre olika grundpelare. Data, som i detta fall är 

transkriberingarna av intervjuerna. Tolkningen, vilket är processen för att nå en 

förståelse för datan. Förståelsen, genom tolkningen kan en djupare förståelse 

uppnås av datan och slutsatser kan därmed formuleras.      

Tolkningen av transkriberingarna har skett genom en hermeneutisk process där 

skilda texter definierats av helhetens mening. Texternas innebörd har sedan 

förändrat den ursprungliga helhetens mening som återigen har påverkat de skilda 

texternas mening. Detta har fortgått likt en spiral – den hermeneutiska cirkeln – 

tills en resonlig mening har fastslagits utifrån texterna (Kvale, 1997). Genom denna 

metod har intervjuerna tolkats och diskussionerna i denna uppsats bygger på detta 

perspektiv.   

Som det tidigare har beskrivits spelades intervjuerna in via ljud- och bild 

upptagning och transkriberades via ett transkriberingsprogram. Redan under de 

pågående intervjuerna inleddes den hermeneutiska cirkeln där informanternas 

utsagor tolkades och definierades samt påverkades och omtolkades via 

informanternas tidigare yttranden. Dessa yttranden tolkades samt omdefinierades 

under den pågående intervjun allteftersom informanternas helhetliga mening 

förtydligades och preciserades.  

Under transkriberingsstadiet fortsatte den hermeneutiska cirkeln där texternas olika 

meningar och betydelser påverkade varandra som i sin tur påverkade helhetens 

betydelse. Helhetens betydelse påverkade i sin tur olika skilda texter som i sin tur, 

igen, påverkade helheten.  

Förenklat förklarat har den hermeneutiska cirkeln alltid varit närvarande under de 

olika processerna där informanternas utsagor har bearbetats. En viktig del av 

arbetet var när texterna tematiserades för att finna likheter och skillnader samt 

motsägelser mellan informanternas svar. Detta var en mödosam process som tog 

otroligt lång tid att genomföra, detta på grund av att de olika nyfunna temana hela 

tiden påverkade helhetens mening samt olika skilda texter. En särskild text kunde 

under ena stunden tillhöra ett särskilt tema, men efter närmare granskning och 

omtolkning, kunde texten tillhöra ett annat tema, eller flera olika teman samtidigt. 

Denna process tog lång tid och som hela tiden förändrade min syn och kunskap 

kring materialet. Mönster och strukturer kunde senare skönjas genom denna 

tematisering som i sin tur förändrade texternas helhetsmening, åter igen.  

Det är viktigt att påpeka att hermeneutiken även var närvarande när texterna - som 

t.ex. avhandlingarna och examensarbetena - analyserades. Detta innebär att när den 

tidigare forskningen granskades var den hermeneutiska cirkeln alltid aktiv. 
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Resultat 

För detta examensarbete har tre olika gitarrpedagoger intervjuats. De har alla olika 

erfarenheter av att undervisa och det som skiljer dem åt är bland annat vilka 

läroanstalter de arbetar/arbetat på, vilken nivå eleverna befinner/befunnit sig på, 

vilka typer av musikgenres som spelas/spelats med mera. En lärare jobbar på 

kulturskolan medan en annan lärare har arbetat på kulturskolan. Den tredje läraren 

har erfarenhet av undervisning på studieförbund, kulturskola, gymnasium samt 

högskola. I denna uppsats har jag valt att kalla lärarna för fiktiva namn.  

Resultaten nedanför presenteras genom olika teman som har genomsyrat 

intervjutillfällena. Intervjutillfällena har inte varit den andre lik och olika frågor har 

accentuerats olika mycket. Detta har resulterat till att varje informant 

nödvändigtvis inte uttryckt sina tankar och synpunkter kring varje tema. 

Adam 

Har arbetat som gitarrlärare på kulturskolan sedan tidigt 90-tal och har undervisat i 

genrer som rock, pop och blues samt hårdrock/metal och klassisk gitarr. Undervisar 

nu mestadels i genren singer-songwriter och jobbar mycket med gitarrkomp och 

sång. Läraren beskriver nivån på sina elever som nybörjare till avancerade.  

Adam har bl.a. läst en fyraårig musikerlinje med klassisk gitarr som inriktning samt 

en utbildning med betoning på pedagogik. Utöver gitarrläraryrket har Adam också 

arbetat som frilansande musiker.      

Erik 

Har arbetat som gitarrlärare i sex år på kulturskolan samt arbetat som vikarierande 

musiklärare under tre terminer på grundskolan. Under tiden som gitarrlärare 

undervisade Erik mestadels Rock och Pop, lite Jazz samt Visor.  Utöver det har 

Erik även undervisat som GEMU lärare på folkhögskolenivå.  

Erik har en tvåårig högskoleförberedande utbildning som musiker samt studerat 

jazzmusik under tre terminer på universitetsnivå. Han har även frilansat som 

musiker. 

Johan 

Har arbetat som gitarrlärare sedan år 2000 på diverse olika skolor. Dessa 

läroanstalter har varit allt från studieförbund, kulturskola, gymnasium samt 

högskola. Nivån på eleverna som Johan undervisar och har undervisat är allt från 

nybörjare till avancerade gitarrister som redan har en musikerexamen. Johan är 

utbildad klassisk gitarrist och det är huvudområdet han undervisar inom. 

Johan har en musikerexamen tagen i Sverige men har även studerat flera år 

utomlands. Utöver detta har Johan flera olika påbyggnadsutbildningar inom 

exempelvis pedagogik. 
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Gitarrens matrisegenskap och asymmetri  

Johan 

Johan brukar beröra ämnet med sina studenter i förbifarten och nämna att gitarrens 

greppbräda är märklig. Ibland förklarar han varför den är underlig - att den har 

utvecklats för att en viss typ av musik skall kunna spelas på instrumentet. Johan 

berättar detta via en historisk synvinkel, dvs. att gitarren har utvecklats från den 

arabiska lutan och att instrumentets stämning har vuxit fram i Spanien, först med 

fyra, sedan fem och slutligen sex strängar. Johan vill med detta att elever skall 

förstå ”varför det har blivit som det har blivit. Att det inte är en elak gubbe som har 

kommit på det, utan att det var det mest praktiska för det syfte som man hade”.      

Erik 

Erik berörde sällan ämnet under lektionerna på kulturskolan. Erik poängterar att 

”gitarren är som den är” och att det är en anledning till varför han inte förklarade 

gitarrens asymmetri. Flera av eleverna hade dessutom ingen förståelse för 

intervaller och han hade tur om det fanns tid över för att lära ut vad tonerna över 

greppbrädan heter. De gitarrister som förmådde att förstå musikteoretiska koncept 

och gitarrens asymmetri var förövrigt inte intresserade. Eleverna lärde sig mönster 

på greppbrädan utan någon reflektion kring varför de ser ut som de gör.  

Gitarren är som den är. […]. Här är ett mönster. Det ser ut som det gör och 

eleverna frågade inte mig om varför ackorden E, A och D har samma 

intervallförhållande men olika grepp. Dom förstod inte så mycket angående 

kvarter och terser. Vi hade tur om vi hann gå genom ton-namnen på gitarren. 

Kanske de som var mer avancerade hade förstått.   

 

Erik understryker däremot att en problematik kan uppstå utifall gitarrister inte har 

en förståelse för gitarrens asymmetri. Dock ställde eleverna aldrig några frågor 

kring ämnet. Flera av dem hade ingen kunskap kring hur gitarren stäms och många 

ville bara lära sig spela låtar.  

Lektionerna på kulturskolan varade i 20 minuter. Detta bidrog till att det var ont 

om tid för musikteoretiska frågor. Situationen hade dock kunnat se annorlunda ut 

om undervisningen hade varit på gymnasienivå – kanske han då skulle förklarat, i 

detalj, hur gitarren är stämd och vad asymmetrin bidrar med.  

Gitarrens matrisegenskap demonstrerar Erik genom att visa hur klangfärgen för 

olika toner förändras beroende vart över greppbrädan de spelas.     

Adam     

Adam framhåller att gitarrens greppbräda inte är lika ”logisk” som ett piano men 

detta belyser han inte i undervisningen. Eleverna har ingen nytta av en förståelse 

för standardstämningens asymmetri och vad det innebär angående skal- och 

ackordmönster. Att standardstämningen bidrar till flera grepp för samma läggning 

(voicing) av ett ackord är bara att acceptera. Det finns ingen anledning att förklara 

för nybörjare att det öppna ackordgreppet A har samma läggning som det öppna 

ackordgreppet E.  

Skall du spela ett A i första läge. Du kan bara göra det på ett sätt. [...]. Det är ingen 

idé att ens tänka tanken att; ’Du! Har du förstått att det är samma läggning på D 

som på E?’ [...]. Men sen när de kommit lite längre som vissa har, då börjar man ju 

förklara det här med att om du gör på det här viset [...] då så får du den här 

funktionen. 
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Att exempelvis förklara varför durskalan inte är symmetrisk över hela halsen skulle 

bidra till att eleverna förlorar intresset för gitarren. Detta utesluter inte att det finns 

någon nytta med att förstå varför en skala inte är symmetrisk över greppbrädan. 

Adam hävdar endast att han inte förstår vad han skall använda den kunskapen till. 

När eleverna har nått en högre nivå kanske kunskapen kan komma till nytta. ”När 

man har kommit lite längre, då vill de hellre hålla på med sånt där”  

Adam demonstrerar gitarrens matrisegenskap genom att visa hur en tons klangfärg 

förändras beroende på vart tonen spelas över greppbrädan. Adam påpekar också, 

inför sina elever, att de kan utnyttja gitarrens matrisegenskap för att åstadkomma 

effektiva fingersättningar och positionsbyten. Detta gör han när deras förståelse 

och spelskicklighet har nått en något högre nivå jämfört med nybörjare. 

Tankar kring ”spel efter mönster”, som t.ex. CAGED-systemet.  

Johan 

Angående mönster funderar Johan på hur mycket en gitarrist bör visualisera. Vissa 

personer hävdar att det överlägset bästa sättet att komma ihåg saker är genom 

bilder. Däremot påstår många musiker att musik inte skall memoreras med hjälp av 

visuella medel utan att det snarare är gehörets arbetsuppgift. Händerna skall rätta 

sig efter örat. ”Det är ju musik vi pysslar med, så det är klart att det är örat som 

skall bestämma”. Kanske gitarrister lär sig via olika visuella medel men målet är att 

förlita sig på gehöret. Johan tycker det är svårt att hitta en balans mellan de olika 

minnesverktygen; det auditiva minnet, det visuella minnet samt det taktila- och 

motoriska minnet. Vilket av de olika verktygen skall få ta mest utrymme? ”Man 

vill ju ofta ha både hängslen och livrem”. 

En annan aspekt kring mönster är att det kan innebära begränsningar för gitarrister. 

”Spel efter mönster” kan bidra till inmatade reflexer i handen vilket kan resultera 

till klichéartade improvisationer. 

Kan det vara så att när man lär in vissa mönster att det också blir begränsningar? 

Det finns ju fantastiska improvisationsmusiker som glider omkring bara på en 

sträng och kanske på det sättet skapar mindre klichéartade improvisationer. 

 

Det finns kanske en fara med att förlita sig för mycket på mönster eftersom det kan 

hindra musikern från att utföra äkta improvisation. Johan nämner att en metod för 

att komma bort från klichéer är att stämma om gitarren varje dag. Detta innebär att 

gitarristen inte längre kan förlita sig på invanda mönster när instrumentet spelas.  

Det finns även de musiker som stämmer om gitarren för att de tycker att 

standardstämningen är ful medan det finns tonsättare som t.ex. Alberto Ginastera 

eller Heitor Villa-Lobos som väljer att använda gitarrens standardstämning för att 

de tycker att den har en vacker klang. Deras musik blir ofta idiomatisk på gitarren.      

Erik 

De flesta elever Erik undervisade hade en undermålig förståelse för musikteori och 

deras spelskicklighet var inte hög nog för att undervisa kring skal- och 

ackordmönster. 

Erik påpekar att det finns en fara med att bara lära sig mönster. Det kan resultera 

till att gitarrister inte reflekterar över tonnamn och var de finns över greppbrädan. 

En annan risk med att bara lära sig mönster är att det blir svårare att uppfatta och 

förstå olika musikteoretiska sammanhang.  
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Många gitarrister lär sig bara mönster, för mig var det så, och ibland är det svårare 

att se hur det funkar med musikteoretiska koncept om man bara lär sig mönster. 

 

Erik tänker tillbaka på när han undervisades i gitarr och hur han fick lära sig 

kyrkotonarterna och pentatoniska skalor. Dessa skalor var bara mönster för honom 

som han var tvungen att lära sig. Erik funderade inte över varför mönstren såg ut 

som de gjorde och vad skalornas bakomliggande uppbyggnad var.  

En metod för att undvika att elever lär sig skalor och ackord efter mönster är att 

använda sig av ”single string playing”. Genom att förklara ackord, skalor m.m. 

med bara en sträng så blir instrumentet mer likt ett piano och musikteoretiska 

koncept blir därför lättare att visualisera över hela greppbrädan. Det är även en bra 

metod för att få elever att reflektera över ton-namnen på gitarren.  

Elevers förståelse för greppbrädan och musikteori  

Johan 

Johan tror att gitarrens asymmetri komplicerar melodispel men när melodi och 

ackompanjemang skall spelas samtidigt så underlättar standardstämningen 

utförandet av musiken. Johan poängterar dock att han inte har studerat detta i 

detalj. Johan har likväl erfarenhet av olika sorters stämningar som han kan jämföra 

med. Stämningar som exempelvis är anpassade för lutrepertoaren, pianomusik från 

nationalromantiken eller egna arrangemang. Att vissa gitarrister stämmer om 

gitarren med rena kvarter mellan alla strängar, så undrar Johan utifall detta inte är 

en smart metod, eftersom greppbrädan blir symmetrisk. Vissa musikstilar kanske är 

lättare att spela med en symmetrisk stämning, som t.ex. jazz eller fusion.  

Att använda sig av en symmetrisk stämning och sedan återgå till 

standardstämningen kan vara ett intelligent tillvägagångssätt för att lära sig 

greppbrädan och vad standardstämningens asymmetri egentligen innebär. Detta på 

grund av att gitarristen då kan jämföra den asymmetriska stämningen gentemot den 

symmetriska.  

Johan poängterar att han är en klassisk gitarrist och som undervisar i klassisk gitarr. 

Detta betyder att hans elever spelar efter noter. När studenterna ser noterna vet de 

redan vart fingrarna skall placeras vilket innebär att det blir svårt för Johan att se 

hur väl de förstår sig på greppbrädan. Johan säger att ”de är lite som robotar, 

[…], ser de en not så vet de var de skall sätta ner fingret”. Men de avslöjar sig 

själva om de t.ex. skall spela en dimskala utan noter. Det finns klassiska stycken 

som gränsar till improvisation och utifall improvisationen skall innehålla ett brutet 

dimackord kan Johan se om eleven behärskar greppbrädan. Detta på grund av 

arpeggiots uppenbara mönster över alla strängar förutom mellan G- och B strängen.  

Johan upplever att elever som sedan tidigare kommit i kontakt med improvisation 

ofta är de personer som är bra på att omsätta sina teoretiska kunskaper till praktik, 

över hela greppbrädan. Det finns även de gitarrister som har ett så pass utvecklat 

gehör att de kan hitta skal- och ackordmönster på gitarren utan att de behöver några 

specifika teorikunskaper. 

Angående gitarrens komplicerade greppbräda nämner Johan att en del lärare tejpar 

för en del strängar när de undervisar nybörjare. Genom detta begränsar man 

gitarren och eleven behöver inte fokusera på förhållandet mellan alla strängar 

längre.  
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Erik 

Erik poängterar att på grund av hur gitarren är stämd, så blir det fler grepp och 

mönster för gitarrister att komma ihåg och kanske på grund av det så tar det längre 

tid för elever att förstå musikteori. På pianot kan exempelvis skalmönster enkelt 

visualiseras - skalmönster som inte framträder lika tydligt på gitarren. På ett 

klaverinstrument är det enkelt att se var fingrarna skall placeras. Om ett specifikt 

mollackord eller durackord skall lokaliseras så är det bara att räkna tangenter. Det 

är dock inte möjligt att göra detta på samma sätt på gitarren. ”Jag tror det är lättare 

att se på ett piano var man skall ha fingrarna men på gitarren så finns det så mycket 

och ingenting är svart eller vitt”. 

Erik påpekar att gitarrens standardstämning kanske är dum samt ologisk och att det 

finns gitarrister som experimenterar med andra stämningar, exempelvis Robert 

Fripp. Erik funderar över hur han reflekterade kring gitarrens standardstämning 

tidigare.  

Jag tror jag aldrig tänkte att det var en ters mellan G- och B strängen. Det var bara 

så det var. Det är ingen logik till det när man funderar på det. Det kanske är dumt? 

Om man inte skall använda de öppna ackorden, varför ha det så? 

Adam 

Adam är kluven angående frågan hur asymmetri- samt matrisegenskapen påverkar 

elevers förståelse för gitarren samt musikteori. Han funderar på om asymmetrin 

och matrisegenskapen påverkar någonting överhuvudtaget?  

Naturligtvis påverkar det ju. Det är ju inte samma logik som på ett piano. Men å 

andra sidan påverkar det ingenting, för det är ju bara att acceptera […] att greppen 

ser olika ut.  

Att omsätta teoretisk kunskap i praktiken  

Johan 

Johan arbetar väldigt lite med sina elever angående hur musikteoretiska koncept 

kan omsättas i praktiken. Han har dock startat ett projekt där specifika 

teknikövningar skall kopplas till musikteori. Klassiska gitarrister ägnar många 

timmar åt åtskilliga teknikövningar för att bli skickliga spelare. Tyvärr erhålles 

inga musikteoretiska kunskaper när detta utförs, eftersom övningarna endast syftar 

till att utveckla finmotoriken. Detta är synd och Johans avsikt med hans 

teknikövningar är att eleverna skall lära sig hur teoretiska kunskaper kan omsättas i 

praktiken. Istället för att öva in alla sorters kombinationer av fingersättningar som 

det finns, kanske det är bättre att koppla övningarna till kadenser, skalor och 

intervaller, för att på så sätt utveckla en förståelse för greppbrädan och musikteori.     

Johan nämner hur musikundervisningen i Neapel under 1700-talet kunde se ut där 

utbildning i improvisation tillhörde vardagen. Att oförberett kunna improvisera en 

fuga var inte främmande för studenterna. De började spela i tidig ålder och övade 

på att musicera med olika kadenser och ackordprogressioner, för att bli medvetna 

om harmonik och struktur. Detta sker inte i dagens gitarrundervisning för klassisk 

musik. Brytpunkten var troligen när 1800-talets virtuosideal slog igenom och 

musiken blev så pass komplicerad att musikerna var tvungna att ägna den största 

delen av övandet åt teknikövningar. Där har dagens klassiska musiker fastnat, 

hävdar Johan. Detta bidrar till att musikerna kan spela noterad musik men inte 

improvisera kring materialet.  

Det gör att de blir lite dumma papegojor, […], man kan inte improvisera kring 

materialet. […]. Det kan man nästan höra också när de spelar.  
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Detta innebär flera nackdelar. Om en gitarrist exempelvis tappar bort sig i ett 

musikstycke finns det ingen möjlighet för personen att improvisera sig ”hem” igen, 

eftersom musikern saknar kunskap om harmoniken.  

Med detta i åtanke var musikerna förmodligen skickligare förr. Flera av dagens 

lärare försöker nu hitta tillbaka till undervisningen som främjar och bejakar 

improvisation.  

Erik 

Även fast Erik inte undervisade mycket kring musikteori på kulturskolan så har han 

strukturerade och konkreta tankar kring vad en gitarrist kan öva på, för att lära sig 

hur teoretisk kunskap kan omsättas i praktiken. Övningar som boken The 

Advancing Guitarist har inspirerat till.  

En bra idé för att elever skall bli medvetna om tonernas placeringar över 

greppbrädan, är att undervisa kring treklangsackord. Erik ger exempel på hur en 

sådan undervisning kan gå till. Exempelvis kan de bli instruerade att på första-, 

andra- och tredje sträng spela ett C ackord, med tonen G i bas. För att de skall 

lyckas krävs det att de vet vilka toner ackordet C består av och var dessa toner kan 

spelas över greppbrädan. Ackordet C kan spelas med tre olika grepp på första-, 

andra- och tredje sträng. Efter att de har lärt sig det första greppet och skall 

lokalisera nästa omvändning måste de veta på vilka fler ställen, över greppbrädan, 

tonerna C, E och G finns. Genom detta lär sig eleverna var tonerna över 

greppbrädan är, vilka toner som konstruerar vilka ackord samt ackordens 

omvändningar.  

Adam 

Adam poängterar att han inte undervisar i musikteori under sina gitarrlektioner. 

Detta beror bland annat på de musikgenrer som spelas under hans lektioner. Ibland 

förklarar han hur skalor konstrueras och skillnaderna mellan olika sorters skalor. 

Detta gör han oftast utifall en elev spelar elgitarr. I vissa fall undervisar han i 

ackordlära, t.ex. hur ackord namnges. 

Om en elev är tillräckligt duktig och Adam undervisar i improvisation, kan han 

demonstrera nyttan av att kunna lokalisera ackordstoner. Detta gör han för att 

eleven skall bli medveten om harmoniken och ackorden som improvisationen 

kretsar kring. Istället för att bara använda sig av exempelvis bluesskalan skall 

eleven åtminstone kunna landa på olika ackordstoner under sin improvisation.  

Det tror jag man lär sig väldigt mycket på, för då får man ett tonalt tänkande så att 

man inte bara harvar upp och ner på den pentatoniska skalan hela tiden. 

 

Ett bra exempel på ett solo, som använder sig av ackordstoner, är låten Hotel 

California. Ackordföljder och solon som liknar Hotel California skulle Adam 

kunna arbeta med hur mycket som helst. Dock måste han tänka på hur mycket 

information eleverna klarar av samt att lektionerna endast varar 20 minuter. En låt 

som Hotel California skulle han kunna undervisa om under en hel termin, något 

som inte skulle fungera i praktiken. Däremot skulle eleverna få lära sig solots 

struktur och karaktär genom att de får komponera ett eget solo innehållande 

liknande idéer från låten.   

Adam poängterar vikten av att utveckla gehöret och att musikteoriundervisning 

aldrig får ersätta gehörsundervisning. Som ett exempel på detta jämför Adam 
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klassiska gitarrister, jazz-gitarrister och rock/pop-gitarrister med varandra. Adam 

menar att den sistnämnda ofta har det mest utvecklade gehöret. Klassiska gitarrister 

behöver sällan använda sitt gehör som en rock/pop-musiker gör. ”Dom som spelar 

jazz-gitarr, de är ju väldigt bra på teorin istället, men kanske inte så bra på gehör 

egentligen”.  

Ackord/ackordföljder, skalor och transponeringen av olika 

progressioner 

Johan 

Johan skulle vilja undervisa mer i detta ämne. Under sin tid som student var han 

aldrig med om att någon klassisk gitarrlärare förklarade kadenser och stämföring 

på djupet. Johan tror att han är en av få gitarrlärare, inom den klassiska skolan, som 

faktiskt undervisar i ämnet under gitarrlektioner. Ibland påminner Johan sina elever 

vilken harmonik de spelar över och vilka typer av kadenser musiken består av. 

Dock undervisar han inte i huruvida olika sorters kadenser kan spelas över hela 

greppbrädan.  

Jag pratar ju om kadenserna […] muntligt; ’Nu befinner vi oss här i dominant 

tonarten och då blir det kadens i […]’. Så jag pratar ju mycket om harmonik men 

det är inte så att de skall kunna en kadens på olika ställen. 

 

Johan menar att det såklart finns fördelar med att känna till greppbrädans 

hemligheter men att det även kan innebära nackdelar. När klassiska gitarrister 

spelar musik ligger mycket av deras fokus på att utföra en motorisk utmanande 

rörelse under en mycket pressad situation. Utifall de känner till flera olika 

alternativ som musiken kan utföras på ökar risken för misstag. Gitarrundervisning, 

inom klassisk musik, handlar därför mycket om att kunna spela melodiska och 

harmoniska passager på ett sätt – det rätta sättet. Detta skapar ett sorts 

självförtroende eftersom de vet hur musiken skall utföras in i minsta detalj. Detta 

kan dock bidra till rädsla och osäkerhet hos dem också. När de endast kan spela 

musiken på ett sätt så har de troligen inte reflekterat kring hur improvisation kring 

harmoniken kan gå till. 

För att elever skall bli medvetna om olika ackordprogressioner och kadenser så 

brukar Johan påpeka för sina elever var i musikstycket, som de spelar, skulle kunna 

sluta. På detta sätt skapas en förståelse för harmoniken och vilka klichéartade 

uttryck som är vanliga 

Erik 

Erik betonar vikten att lära sig durskalans uppbyggnad och hur ackord konstrueras. 

Det är bra att lära sig spela dessa ackord på exempelvis de tre tunnaste strängarna 

samt vilken ton som är grundton, ters och kvint. Utifall de vet vilken ton som är 

grundton, ters, kvint osv. förstår de även hur ackorden kan förändras till att bli ett 

dimackord, ett överstigande ackord, ett septimackord med en förminskad nona etc.  

Det är bra att känna till idéerna kring ledtoner och stämföring. Att smidigt och 

effektivt kunna byta från ett ackord till ett annat. Att exempelvis veta hur 

ackordföljder kan spelas, med optimal stämföring, i olika sorters cykler. En 

ackordföljd uppbyggd på en cykel utifrån terser, med C durskalan som grund, 

skulle innebära att efter ackordet E-moll kommer treklangen G, sedan kommer 

ackordet B-moll med en förminskad kvint, sedan D-moll osv. Flera av dessa idéer 

kring ackordföljder, som grundar på cykler, har Erik fått från boken The Advancing 

Guitarist.    
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Adam 

Adam arbetar inte strukturerat med hur olika progressioner som exempelvis två-

fem-ett kan transponeras och flyttas över greppbrädan. Sådan undervisning blir mer 

Jazz-orienterad och det är en musikgenre som Adam inte undervisar särskilt 

mycket i. Adam menar att de flesta av hans elever inte är så pass avancerade att de 

är mottagliga för sådan information. Samtidigt påpekar Adam att vissa kollegor till 

honom undervisar i musikteori och att det säkerligen fungerar bra för dem. Adam 

väljer dock att inte betona musikteorin under sina lektioner. Adam arbetar mycket 

mer med att utveckla elevernas gehör där fokus ligger på singer-songwriter genren. 

Adam accentuerar därför sällan musikteoretiska frågor i sin undervisning. 

Vad en lärare undervisar i handlar självklart också om vad läraren behärskar och 

har för ämneskunskaper. Adam menar att om han var en jazz-gitarrist så skulle han 

säkerligen undervisa i jazz-gitarr. Detta skulle förmodligen bidra till att hans elever 

intresserade sig mer för jazz och musikteoretiska frågor. ”Vore jag världens bästa 

jazz-gitarrist så skulle jag såklart försöka undervisa i jazz”. 

När Adam arbetar med ackordföljder låter han elever spela olika progressioner 

över greppbrädan med hjälp av ett capotasto. Varje elev skall ha en bild på 

kvintcirkeln som de använder för att transponera låtar. Utifall de upptäcker att en 

ackordföljd inte passar elevens sångregister eller om en ackordföljd innehåller för 

många obekväma barréackord, kan de transponera ackordprogressionen till en 

förmånligare position, med hjälp av capotastot. Adam använder kvintcirkeln 

eftersom den är logisk och lätt för eleverna att begripa. Den är strukturerad som en 

klocka, något eleverna kan relatera till. 

Alla får ett blad på kvintcirkeln. […]. Den är så lätt att lära ut. Den är som 

klockan. Då kan de transponera låtarna själva […] och då ser de hur det hänger 

ihop. Och sen så arbetar jag med capo och det blir ju en visualiseringsmetod på 

sätt och vis. 

 

För att eleverna skall lära sig vad ackord heter brukar Adam visa vad tonerna heter 

på sjätte- samt femte sträng. Adam lägger ingen större vikt på att eleverna skall lära 

sig vad tonerna på de övriga strängarna heter. Adam menar att eleverna inte har 

någon större nytta av denna kunskap såvida de inte skall spela efter noter. Adam 

undervisar nämligen inte i notläsning och anser att det är onödigt att hålla fast i en 

gammal tradition när exempelvis hela Internet är fullt av tabulatur 

CAGED-systemet  

Johan 

Johan har inte hört talas om CAGED-systemet och använder inte det i samma 

utsträckning som det förklaras i denna uppsats. Han påpekar att han lär ut klassisk 

gitarr där undervisningens fokus sällan handlar om att bli bekväm med olika sorters 

skalor och ackordprogressioner över greppbrädan.  

Jag använder bildspråk när jag skall förklara fingrar och grepp, men inte så 

systematiskt som CAGED-systemet. Jag undervisar inte på det sättet, jag 

undervisar klassisk gitarr. 

 

Johan använder sig av ett bildspråk till nybörjare när de skall lära sig ackord. Ett D-

grepp kan exempelvis förklaras genom att det liknar en pil, ett annat ackordgrepp 

kanske liknar en kanin osv.  
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Efter att CAGED-systemet har beskrivits för Johan och när följdfrågan – om han 

tror att systemet uppmanar till ”positionsspel” och ”spel efter mönster” – ställs så 

instämmer han och menar att systemet troligen har sina brister.     

Erik 

Erik har inte använt CAGED-systemet i någon större utsträckning i sin 

undervisning, mer än att han har lärt elever hitta C-, A-, G-, E-, och D-greppen 

över hela halsen. Ibland med hjälp av ett capotasto. Han undrar om han borde 

använt systemet mer på grund av dess konsekvens och fördelaktiga visualitet. 

”Systemet är logiskt eftersom det blir lättare för dem att se hur allting är”. 

När Erik lärde sig spela gitarr så undervisades han inte i CAGED-systemet. Därför 

är det diffust i vilken utsträckning han skulle undervisa i det.  

Adam 

Adam har inte hört talas om CAGED-systemet men han använder det när han t.ex. 

förklarar hur arpeggios kan lokaliseras över greppbrädan. Däremot förklarar han 

inte vilka toner som är terser, kvinter osv i greppen. Han kopplar inte alltid 

samman ackordgreppen med skalpositioner som det görs med CAGED-systemet.   

Undervisningsmaterial 

Johan 

Johan kan inte nämna något specifikt material som han använder för syftet nämnt 

ovan. Han skulle vilja utveckla ett eget undervisningsmaterial som visar tydliga 

kopplingar mellan teori och praktik. Att Johan inte tydligare visar hur teoretisk 

kunskap kan omsättas till praktisk kunskap är en svaghet i hans undervisning. ”Jag 

ser det som en brist i min undervisning att jag inte gör det, men det handlar om att 

disponera tiden”. Det är ont om tid för honom att undervisa i musikteori. Att 

disponera över undervisningstiden är viktigt och på många musikerutbildningar har 

elever bara 10 lektioner per termin på sitt huvudinstrument. Under terminen 

behöver elever lära sig flera olika verk av skilda karaktärer. Dessa musikstycken 

skall även presenteras på olika sätt. Därav finns det ont om tid för 

musikteoriundervisning på huvudinstrumentet. Genom att inkludera musikteori i 

olika teknikövningar skulle det vara möjligt att lära ut i ämnet. 

Erik 

Erik nämner att boken The Advancing Guitarist är fantastisk. Informationen i 

boken förenar teori med praktiska övningar på ett systematiskt och logiskt sätt. 

”Den boken är riktigt bra på att koppla ihop teori med användbara saker på 

gitarren. Det finns inte så många böcker som gör det”. Erik menar att de flesta 

böcker endast visar diagram över skalor/ackord som varken förklarar deras 

konstruktion eller funktioner.  

Adam 

Adam nämner KG Johanssons Jazz-bok. Boken har sin funktion men det är inget 

han har använt i sin undervisning. Boken är varken inspirerande eller stimulerande. 

”Den är ju så torr och tråkig så att det liknar ingenting […]. Det är som torrt 

knäckebröd utan smör”
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Resultatsammanfattning 

Uppsatsens syfte är ”att utreda hur tre skilda gitarrlärare förhåller sig till musikteori 

och gitarrens asymmetriegenskap/matrisegenskap i sin undervisning samt om och 

hur de förenar musikteori med greppbrädan”. Syftet är även att ”klargöra vilka 

ståndpunkter lärarna har angående hur greppbrädan kan struktureras genom olika 

sorters visualiseringsmetoder”. Genom resultatsammanfattningen nedan kan detta 

ändamål uppfyllas.  

Det är viktigt att påpeka att detta arbete inte syftar till att kritisera eller klandra de 

tre lärarna som har deltagit i denna studie. Syftet med detta arbete är att ta reda på 

hur lärarna arbetar med musikteoretiska koncept och hur de kopplar teoretisk 

kunskap till gitarrens greppbräda.  

En av slutsatserna via intervjustudien är att ingen av informanterna arbetar 

medvetet samt metodiskt kring hur musikteoretiska koncept kan visualiseras och 

praktiseras över greppbrädan. De ger olika anledningar till varför de inte gör det, 

exempelvis att deras elever är ointresserade, elevernas förståelseförmåga är 

undermålig, det finns inte tillräckligt med undervisningstid, undervisning i 

musikteori passar inte lärarens undervisnings stil, klassisk musik handlar om att 

spela på det ”rätta” sättet och inte om att bekanta sig med greppbrädans 

”mysterier” etc.  

Ingen av lärarna anser att de undervisar särskilt mycket kring musikteori och Adam 

betonar dessutom att han lägger större vikt på gehörsundervisningen. De använder 

sig inte av några särskilda hjälpmedel, förutom kvintcirkeln och capotasto, för att 

eleverna skall få en övergripande förståelse för greppbrädan och hur teoretisk 

kunskap förhåller sig till den.  

Även utifall Erik har strukturerade tankar och idéer kring hur elever kan arbeta 

med olika musikteoretiska koncept så var det inget han gjorde med sina elever på 

kulturskolan.  

Johan: Anser sig själv inte undervisa särskilt mycket i musikteori men menar 

samtidigt att han är en av de få klassiska gitarrlärarna som undervisar i ämnet. Att 

han inte undervisar mer i ämnet anser han som en brist. Han har konkreta tankar 

och funderingar kring relationen mellan improvisation och musikteori. Johan 

nämner ibland för sina elever att gitarrens standardstämning är märklig och 

förklarar den utifrån ett historiskt perspektiv. Han har svårt att avgöra hur väl hans 

elever kan orientera sig över greppbrädan eftersom undervisningen ofta är 

centrerad kring notläsning. Johan har inte hört talas om CAGED-systemet och 

använder sig inte av det i någon större utsträckning. Han menar att det finns risker 

med att lära sig spela gitarr efter mönster och grepptabeller som t.ex. CAGED-

systemet. Han upplever också att det finns ont om undervisningsmaterial som 

syftar till att åskådliggöra kopplingen mellan musikteori och praktik. Johan vill 

därför utveckla sitt eget undervisningsmaterial som han kan använda sig av.  

Erik: Har tydliga tankar kring vilka musikteoretiska koncept som är viktiga att öva 

på samt hur koncepten kan praktiseras på bästa sätt över greppbrädan. Han nämner 

dock att han aldrig undervisade särskilt mycket i musikteori på grund av elevernas 

undermåliga förståelseförmåga samt deras ointresse. Huruvida gitarrens 

asymmetriegenskap/matrisegenskap påverkar elevers förståelse för musikteori samt 

deras taktila association mellan teori och praktik är han osäker på. Han nämner 

dock att gitarren inte är lika logisk som pianot och att problem kan uppstå utifall 

gitarrister inte har en förståelse för gitarrens asymmetri. Erik poängterar att på 
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grund av hur gitarren är stämd så blir det fler grepp och mönster för gitarrister att 

komma ihåg och kanske på grund av det tar det längre tid för elever att förstå 

teoretiska koncept? Han nämner att det även finns risker med att använda sig av 

ackord- och skaldiagram samt mönster för att lära sig spela gitarr. Erik känner till 

begreppet CAGED-systemet och vad det innebär men har dock inte använt det i 

någon större utsträckning under sina lektioner. Angående undervisningsmaterial 

nämner Erik boken The Advancing Guitarist. Utöver detta anser han att de flesta 

gitarrböcker inte förklarar mycket alls utan bara innehåller diagram och tabeller.     

Adam: Adam uttrycker sig tydligt att han inte undervisar i musikteori och istället 

prioriterar gehörsundervisning. Han poängterar att gitarren inte är lika logisk som 

pianot men är tveksam till om asymmetrin och matrisegenskaperna påverkar 

någonting överhuvudtaget. Han är tveksam till vilken nytta hans elever har av att 

känna till gitarrens asymmetri. När eleverna har nått en högre nivå kanske 

kunskapen kan komma till nytta hos eleverna och han själv. Han arbetar sällan med 

att eleverna skall lära sig att hantera olika sorters ackordprogressioner över hela 

greppbrädan. När olika sorters ackordprogressioner spelas under hans undervisning 

används ofta ett capotasto och progressionerna förklaras genom kvintcirkeln. För 

att elgitarrister skall bli medvetna om harmoniken och ackorden som en 

improvisation kan kretsa omkring brukar Adam demonstrera nyttan av att kunna 

lokalisera ackordstoner. Adam har inte hört talas om CAGED-systemet och 

använder inte det i någon större utsträckning i sin undervisning. Angående 

undervisningsmaterial nämner Adam att KG Johanssons Jazz bok är torr och tråkig. 

Han känner inte till något material som kopplar ihop musikteori och praktik tydligt 

och pedagogiskt.  

Anknytning till frågeställningar 

 Vad är lärarnas synpunkter angående gitarrens 

asymmetriegenskap/matrisegenskap och hur egenskaperna möjligtvis 

påverkar elevers förståelse för hur skalor, ackord samt melodiska och 

harmoniska förlopp kan förenas med greppbrädan?  

 

Lärarnas svar på frågan är tvetydiga då de tycks vara osäkra själva. Erik är kluven 

och säger att ”gitarren är som den är” men att det är möjligt att gitarrens 

egenskaper kan påverka elevers förståelse för musikteori och greppbrädan. Johan 

ger inget konkret svar på frågan utan diskuterar istället bl.a. kring vilka faror ”spel 

efter mönster” kan bidra med. Adam framhäver att gitarren inte är lika logisk som 

pianot men att greppbrädans egenskaper egentligen inte påverkar någonting 

överhuvudtaget. ”Det är bara att acceptera att det finns flera ackordgrepp för 

samma ackordläggningar”. 

 Undervisar lärarna sina elever hur musikteoretiska koncept kan omsättas i 

praktiken och i sådana fall hur genomgripande är denna undervisning?  

 

Frågan är komplicerad och det är därför svårt att svara med ett Ja eller Nej. Läraren 

- i arbetet av Lydén och Grim (2006) – poängterar att instrumentundervisning är en 

slags musikteoretisk utbildning i sig. Utifrån detta påstående är svaret på frågan 

”om de undervisar i musikteori” Ja. Den intressantare frågan är snarare ”hur 

omfattande och metodisk är deras musikteoretiska undervisning och anknyter de 

teorin till greppbrädans egenskaper med några särskilda metoder som t.ex. 

CAGED-systemet eller ”single string playing”. Genom intervjuerna tycks svaret på 

denna fråga, angående metoder, vara nej; de verkar inte använda sig av några 

särskilda metoder, begrepp eller hjälpmedel förutom kvintcirkeln. Utifall Adam 
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relaterar kvintcirkeln till greppbrädan där eleverna lär sig spela och visualisera 

kvinter över greppbrädan är även oklart. Det troligaste svaret är att han inte gör 

detta. Detta är dock ett antagande. Det är även viktigt att poängtera att lärarna 

möjligtvis inte har avslöjat alla metoder och hjälpmedel de använder sig av när de 

intervjuades. Detta kan bero på hur de har tolkat intervjufrågorna samt 

följdfrågorna.  

 

Hur det än må förhålla sig anser informanterna att de själva inte undervisar särskilt 

mycket i musikteori.  

 

 Hur utbrett är användandet av CAGED-systemet eller andra sorters 

visualiseringsmetoder hos gitarrlärarna (informanterna)?  
 

Denna fråga kan besvaras i anslutning till föregående fråga och svar. Frågan 

”känner du till CAGED-systemet” ställdes dock till informanterna under 

intervjuerna och deras svar var nej. Informanterna tycks inte använda sig av några 

metoder som medvetet går ut på att strukturera och systematisera greppbrädan för 

deras elever. Erik nämner dock ”single string playing” som en metod för att 

förklara och lära sig visualisera skalor över greppbrädan. I vilken utsträckning han 

använde sig av denna metod är oklart.   
 

 Använder gitarrlärarna specifika läromedel som syftar till att förstärka 

gitarristers taktila association mellan musikteori och praktik?  
 

Angående läromedel som tydligt visar hur teoretiska kunskaper kan omsättas i 

praktiken upplever lärarna att det råder en brist av sådant material. Det skall dock 

poängteras att ingen av lärarna, förutom möjligtvis Johan, upplever att de har ett 

behov av sådant läromaterial.  

Svarens betydelse 

Vad innebär svaren som denna studie har erhållit? Är det ett problem att lärarna 

inte reflekterar särskilt mycket över asymmetri- samt matrisegenskapen i sin 

undervisning? Hur står sig Adams, Eriks och Johans åsikter i jämförelse mot 

studiernas resultat som denna uppsats har presenterat, samt de olika åsikterna som 

förekommer i gitarrmetod-böckerna? Är lärarnas undervisning optimal för deras 

elever eller råder det några brister? Informanterna som menar att deras 

undervisning möjligtvis innehåller brister är Johan och Erik. Informanternas 

undervisningsinnehåll belyses under rubriken Diskussion där deras synpunkter bl.a. 

jämförs mot forskningen som presenterades i början av uppsatsen.
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Diskussion 

Tankarna och åsikterna som åskådliggörs nedanför är de som anses vara intressanta 

i ett jämförande perspektiv mot de ståndpunkter som presenterats under rubrikerna 

”Bakgrund och Historia” och ”Tidigare Forskning”. 

Resultaten av intervjuerna berörde många olika områden. Detta kan ses som en 

konsekvens av ämnets komplexitet men även att intervjufrågornas 

validitet/reliabilitet möjligtvis inte var av bästa sort. På grund av att informanterna 

berörde många olika ämnen kommer inte allt att nämnas eller diskuteras nedanför.  

Det antas i denna uppsats att ett stort antal gitarrister har ofullständiga kunskaper 

kring greppbrädan och att alla gitarrlärare har ett ansvar för att problemet 

uppmärksammas samt åtgärdas. Det bör dock poängteras att detta problem - att 

elevers kunskaper om greppbrädan är undermåliga - är spekulation som endast 

vilar på några få forskningsresultat som t.ex. Elmer’s (2009), Grims och Lydéns 

(2006) samt McFadden’s (2010) personliga åsikter. Tankar och synpunkter från 

gitarrböcker bekräftar dock att elever ofta har undermåliga kunskaper kring 

greppbrädan, men likväl saknar dessa läromedel en vetenskaplig trovärdighet. 

Noggrannare studier kring ämnet bör därför utföras. 

Att formulera några slutsatser kring elevers kunskaper om greppbrädan via Adams, 

Eriks samt Johans tankar är även diskutabelt eftersom de inte undervisar särskilt 

mycket kring musikteori och greppbrädans egenskaper. Med detta vill sägas att 

Adam, Erik och Johan troligen saknar sakkunskapen inom området som behövs för 

att nya faktiska slutsatser skall kunna konkretiseras.  

Uppsatsens syfte är: Att utreda hur tre skilda gitarrlärare förhåller sig till 

musikteori och gitarrens asymmetriegenskap/matrisegenskap i sin undervisning 

samt om och hur de förenar musikteori med greppbrädan. Syftet är även att 

klargöra vilka ståndpunkter lärarna har angående hur greppbrädan kan struktureras 

med hjälp av olika visualiseringsmetoder som t.ex. diagram och mönster, samt att 

granska deras undervisning med hjälp av forskningsstudierna och 

gitarrundervisningsmaterialen som detta arbete har presenterat. 

Läraren, eleven, musikteorin och greppbrädan 

Under rubrikerna nedan diskuteras standardstämningen och vilket förhållande 

lärarna har mellan asymmetrin och sina elever. Lärarnas synpunkter jämförs mot 

Edwards’s (1998) och Morgen’s (u.å) och det diskuteras om, när och hur 

asymmetrin bör åskådliggöras för elever.    

Det resoneras även kring hur gitarrister använder ackorddiagram samt 

grepptabeller och hur dessa hjälpmedel kan påverka gitarrister. Samband mellan 

faktorer som t.ex. ”spel efter mönster”, diagram och CAGED-systemet diskuteras 

samt vilka risker hjälpmedlen innebär. Det diskuteras även huruvida lärare har ett 

ansvar gentemot sina elever att de erhåller kunskaper kring hur musikteoretiska 

koncept kan praktiseras/visualiseras över greppbrädan. 

Denna uppsats kan inte bidra till ett absolut svar varför det är vanligt att tabulatur, 

ackord- samt skaldiagram används i gitarrundervisningen. Men det kan spekuleras 

kring att det beror på att bruks- samt elgitarrundervisningen har en tradition av att 
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vara gehörsbaserad. När notskrift inte används i undervisningen är det därför 

naturligt att andra medel, som t.ex. ackorddiagram, används.  

En ytterligare anledning kan vara greppbrädans själva utformning. Serna (2008) 

skriver även i sin bok Fretboard Theory att på grund av att gitarren är ett 

matrisinstrument är det fördelaktigt för gitarrister att visualisera mönster och 

figurer över greppbrädan. Matrisegenskapen kan alltså vara en betydande orsak till 

att det är vanligt med att tabulatur och diagram används i gitarrundervisningen. Det 

är därför naturligt att denna uppsats diskuterar kring faktorerna ”spel efter 

mönster”, ackorddiagram samt skaltabeller.  

Asymmetrins komplikationer 

Johan tror att asymmetriegenskapen komplicerar melodispel men när 

ackompanjemang och melodi skall spelas samtidigt är egenskapen till fördel. Johan 

berättar att för att förstå standardstämningens asymmetri kan det vara smart att lära 

sig spela med en symmetrisk stämning. Genom detta kan konkreta slutsatser dras 

kring skillnaderna. Hutchings (2011) är insatt i frågan eftersom han stämmer sin 

gitarr med rena kvarter. Detta leder till att asymmetrin elimineras och enligt honom 

blir fingersättningar för skalor och melodispel mer logiska. Hutchings (2011) 

uttrycker liknande tankar som Johan, att asymmetrin är fördelaktig för ackordspel 

men ogynnsam för melodispel. Yttrandena av Hutchings (2011) och Johan 

förklarar dock inte huruvida standardstämningens asymmetri påverkar gitarristers 

förhållande till samt förståelse för greppbrädan.  

Erik nämner att standardstämningen är ologisk och undrar om det kanske är dumt 

att använda sig av den. Att asymmetriegenskapen skulle påverka elevers taktila 

association mellan teori och praktik är han osäker på. Han uttrycker sig försiktigare 

och nämner bl.a. att det kan uppstå problem utifall gitarrister inte har en förståelse 

för gitarrens asymmetri och att det är möjligt att det tar längre tid för gitarrister att 

förstå musikteori på grund av greppbrädans egenskaper.  

Morgen (u.å.) hävdar att en anledning till att gitarrister upplever gitarrens 

greppbräda som komplicerad är på grund av asymmetrin. Morgen (u.å.) hävdar att 

asymmetrin döljer sambanden mellan ackord och skalor. Det är därför kunskapen - 

att standardstämningen bidrar till olika grepp för samma ackordläggningar - är så 

viktig. Det är intressant att jämföra detta mot Adams tankar som undrar om 

asymmetrin påverkar någonting överhuvudtaget. Adam betvivlar till vilken nytta 

eleverna har av kunskapen angående asymmetrin och att det troligen inte finns 

någon poäng med att förklara standardstämningens asymmetri för dem. Åtminstone 

inte när de är nybörjare.   

Morgen (u.å.) inleder sin gitarrkurs Fingerboard Breakthrough genom att förklara 

hur standardstämningens asymmetri påverkar greppbrädan. Morgen (u.å.) menar att 

asymmetrin inte är ett problem, så vida gitarrister har en kunskap om gitarrens 

stämning och vad dess konsekvenser innebär. Edwards (1998) uttrycker liknande 

åsikter och hävdar att det är av största vikt att gitarrister förstår hur 

standardstämningen påverkar fingersättningar och mönster på greppbrädan. 

Asymmetrins ”plats” i gitarrundervisningen  

Informanterna för denna studie berättar att de upplever standardstämningen som 

ologisk, men likväl berättar de inte detta för sina elever, bortsett från Johan. Även 

Adam som hävdar att asymmetrin inte påverkar någonting menar att 

standardstämningen inte är lika logisk som pianot. Kanske lärarna är ense med 

Morgen (u.å) och Edwards (1998) om att asymmetriegenskapen komplicerar 
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gitarren men det tycks råda delade meningar om hur mycket utrymme ämnet bör ta 

i gitarrundervisningen. Frågan är om ämnet behöver något speciellt ”utrymme” 

överhuvudtaget och om det kan integreras med den vardagliga 

gitarrundervisningen istället? Kanske ämnet borde vara lika självklart som att 

gitarren har sex strängar? Adam skulle troligtvis ställa sig tveksam till detta 

påstående, eftersom han är osäker på vilken nytta ämnet har överhuvudtaget, 

medan Eriks och Johans tankar är tvetydiga.  

Troligen har Morgan (u.å.) och Edwards (1998) goda erfarenheter av att förklara 

stämningens asymmetri för sina elever eftersom eleverna troligen fått en förståelse 

för greppbrädan som annars skulle saknats. Viktiga frågeställningar är dock; när 

och hur skall asymmetriegenskapen belysas i gitarrundervisningen? Svaret på 

frågan är relaterat till vilka undervisningsmetoder och begrepp lärare använder sig 

av för att förklara egenskapen. Innefattar metoderna musiktermer som t.ex. 

”kvarter” och ”terser”? Utifall detta är fallet är det förståeligt att lärare inte 

förklarar asymmetrin för nybörjare. Frågan är dock; är det möjligt att utesluta 

sådan musikterminologi när elever inte har en förståelse för den sortens språkbruk?  

När Adam besvarar frågan ”förklarar du asymmetrin för dina elever” förefaller det 

som om han antar att en avancerad musikterminologi - som nybörjare kan ha svårt 

för att förstå - måste användas. Detsamma gäller Erik som inte förklarade 

asymmetrin eftersom eleverna inte hade kunskap om intervaller. Frågan är dock om 

förklaringar kring standardstämningen kräver ett avancerat språkbruk. Det är 

självklart att gitarrlärare inte bör förklara asymmetrin för nybörjare med termer 

som t.ex. ”ackordläggningar”, ”omvändningar”, ”skalpositioner”, ”kvarter”, ”stor 

ters” etc. Teoretiska förklaringar bör förmodligen alltid anpassas efter elevers 

kapacitet och förståelse.  

Så hur detaljerade och precisa behöver förklaringarna angående 

standardstämningens asymmetri vara? Kan förklaringarna vara enkla och 

kortfattade så att nybörjare förstår? Utifall standardsstämningens egenskaper 

förklaras för elever och de förstår att ackordgrepp skulle ”se” likadana ut över 

greppbrädan, om det inte vore för asymmetrin; kan deras förmåga att hantera 

instrumentet utvecklas snabbare? Kanske belöningen är enorm i proportion till 

resurserna som krävs för att förklara standardstämningens asymmetri? Dessa 

frågeställningar är värda att belysa och bör utredas i framtiden. 

Morgen’s (u.å) förklaring hur toner på B-strängen måste flyttas längs med den 

horisontella linjen för att behålla ett ackords läggning, när ett ackordgrepp flyttas 

längst med den lodräta linjen, kräver inga kunskaper kring intervaller eller andra 

sorters musiktermer. Kanske asymmetrin är ett faktum som är relativt enkelt att 

förklara men som tyvärr ofta förbises samt stämplas som obetydligt och umbärligt? 

Utifall standardstämningen är dum och märklig, som lärarna uttrycker det, varför 

åtminstone inte uppmärksamma det för eleverna? Adam framhäver att elevers 

intresse för instrumentet kan tyna utifall lärare betonar teoretiska koncept för 

mycket under gitarrundervisningen. Detta är säkerligen sant. Även lärare från Grim 

och Lydéns (2006) studie menar att det finns risker med att undervisa i musikteori 

eftersom eleverna kan bli uttråkade och oinspirerade. Samtidigt påpekas det att 

undervisning i musikteori är lämpligt och möjligt utifall teorins praktiska nytta 

åskådliggörs, vilket förmodligen även resulterar till inspirerade elever.  

Det tycks finnas en gemensam ståndpunkt mellan informanterna, Edwards (1998) 

och Morgen (u.å.); ”Standardstämningen är ”ologisk”. Därför kan det tyckas vara 

paradoxalt, angående påståendet om att ämnet är oviktigt och att nyttan – av 
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kunskapen – inte är nödvändig. Frågan är snarare; Hur och när kan asymmetrin 

åskådliggöras på ett begripligt sätt för elever?   

Denna diskussion kring asymmetrin avslutas med samma fråga som ställdes 

tidigare i avsnittet: 

Är inte asymmetriegenskapen ett ämne som borde vara lika självklart i 

gitarrundervisningen som att primgitarren har sex strängar?   

Ett ansvar 

Elmer’s (2009) studie visar att somliga gitarrlärare ofta upplever att gitarrstudenter 

har undermåliga kunskaper kring greppbrädan när de börjar sina eftergymnasiala 

utbildningar. Ansvaret för att detta problem uppmärksammas och åtgärdas ligger 

hos gitarrlärarna själva menar Elmer (2009). Utifall vi antar att problematiken som 

beskrivs i Elmer’s (2009) studie även existerar i Sverige kan följande frågor 

formuleras; är det bara lärare inom högskolan/universiteten som ansvarar för att 

problemet uppmärksammas och åtgärdas? Har inte lärare inom exempelvis 

gymnasieskolan och kulturskolan ett ansvar? Är det inte åtråvärt att studenter har 

goda kunskaper kring greppbrädan innan de påbörjar sina eftergymnasiala 

utbildningar? I sådana fall, är det inte värt att diskutera utifall innehållet i 

gitarrundervisningen på gymnasieskolan samt kulturskolan bör granskas?  

För att en förändring skall kunna ske krävs det att problemen - som diskuteras i 

denna uppsats - belyses, åskådliggörs samt att gitarrlärare blir medvetna kring 

elevers okunskap om greppbrädan.  

Visualiseringsmetoder och CAGED-systemets ”plats” i 

gitarrundervisningen 

Adam, Johan och Erik använder sig varken av CAGED-systemet i sin undervisning 

eller förklarar greppbrädans komplexitet för sina elever. Johans undervisning 

kretsar kring notläsning och sällan om hur musikteoretiska koncept kan praktiseras 

över greppbrädan. Detta är en av anledningarna till att han inte använder sig av 

några medel liknande CAGED-systemet. Erik och Adam undervisar inte heller 

mycket kring musikteori vilket troligen är en av anledningarna till att de inte 

använder sig av systemet. Likt Johans undervisning går deras lektioner inte ut på 

att förklara olika ackord samt skalor och hur musikteori kan relateras till 

greppbrädan. Det är därför naturligt och förståeligt att de inte använder sig av 

CAGED-systemet i någon stor utsträckning i sin undervisning. Utefter detta 

konstaterande kan följande fråga formuleras; bör de använda sig av CAGED-

systemet i sin gitarrundervisning? Denna frågeställning är komplex och även 

relaterad till frågan; vilket ansvar har gitarrlärarna gentemot sina elever att de lär 

sig hur teoretisk kunskap kan omsättas i praktiken, dvs. kunskaper om 

greppbrädan? Frågan är även relaterad till elevernas färdigheter kring motorik och 

teknik. Det skall inte undanhållas att CAGED-systemet kräver att gitarrister har en 

utvecklad barréteknik. Så frågan är även i vilken utsträckning det är möjligt att 

undervisa om CAGED-systemet utifall lärarens elever inte behärskar barré? Utifall 

gitarrundervisningen även sker på en kulturskola kommer läraren förmodligen att 

möta många elever som är nybörjare vilket innebär att de inte har kapaciteten att 

förstå eller behärska CAGED-systemet. Detta scenario kan säkerligen stämma 

överens med Erik och Adams situationer.    

Govan (2002) menar att gitarrister alltid bör veta vilket CAGED-grepp deras 

fingrar befinner sig i. Edwards (1998) förespråkar CAGED-systemet i sin bok 

Fretboard Logic på grund av dess logiska utformning och eftersom gitarren är ett 
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invecklat matrisinstrument så är användningen av ett system som underlättar 

visualiseringen av greppbrädan befogat. Även Erik funderar över CAGED-

systemet och undrar om han inte borde använt sig mer av det när han undervisade, 

på grund av systemets logiska utformning. I Elmer’s (2009) studie framgår det 

dock att gitarrlärare inte alltid är överens huruvida CAGED-systemet är en bra 

metod eller inte för att lära sig visualisera ackord och skalor över greppbrädan. 

Gitarrläraren Hess (u.å.) anser att systemet innehåller flera brister där han 

argumenterar för att systemet inskränker gitarristers helhetssyn av greppbrädan och 

att gitarrspelet blir positionsbundet utefter fingersättningarna för ackorden C, A, G, 

E och D. Enligt Hess (u.å) och Elmer’s studie (2009) uppmanar CAGED-systemet 

till ”positionsspel”, vilket leder till en försämrad helhetssyn av greppbrädan.  

Genom Elmers’s (2009) studie samt Hess’s (u.å.) åsikter kan användandet av 

CAGED-systemet ifrågasättas. Deras tankar bör därför få spela en roll när följande 

fråga besvaras; ” vilket ansvar har gitarrlärarna gentemot sina elever att de lär sig 

hur teoretisk kunskap kan omsättas i praktiken, dvs. kunskaper om greppbrädan?  

Enligt Hess (u.å.) samt Elmers’s (2009) studie så skulle ett svar kunna vara att 

lärarna inte skall använda sig av CAGED-systemet. Detta kan dock ifrågasättas 

eftersom det eventuellt inte handlar om hur dåligt CAGED-systemet är för 

eleverna, utan snarare om hur systemet kan kompletteras. Kanske ”single string 

playing” kan vara ett av komplementen?  

Elmer (2009) och Goodrick (1987) förespråkar ”single string playing”. Även Johan 

nämner att det finns improvisationsmusiker som bara spelar på en sträng hela tiden 

för att undvika klichéer och ”spel efter mönster”. Erik instämmer och menar att en 

metod för att lära sig skalor och ackord, där det motoriska minnet inte tar överhand, 

är ”single string playing”. Skalor och ackord kan enkelt analyseras samt 

visualiseras med hjälp av ”single string playing”.  

Genom ”single string playing” kombinerat med t.ex. CAGED-systemet kanske en 

mer helhetlig bild av greppbrädan uppnås jämfört med om bara en av metoderna 

används? Det är även viktigt att poängtera att utifall lärare är medvetna angående 

riskerna specifika metoder, som t.ex. CAGED-systemet, medför så kanske de även 

kan undvikas.  

Mönster eller inte mönster? 

Angående CAGED-systemet, grepptabeller och diagram undrar Johan utifall 

användningen av dessa hjälpmedel kan innebära begränsningar för gitarrister 

eftersom redskapen är baserade på mönster. Mönster kan bidra till inmatade 

reflexer i handen vilket kan resultera till klichéartade improvisationer. Eftersom 

metoder liknande CAGED-systemet bygger på mönster finns det också risker med 

dem. Krantz (2004) instämmer och påstår att mönster begränsar gitarristers 

musikaliska utveckling. Detta är intressanta tankar och det är oklart huruvida 

Edwards (1998) förhåller sig till detta. Serna (2008) som skrivit boken Fretboard 

theory hävdar dock att gitarrister bör visualisera former och figurer på greppbrädan 

och hur mönstren hänger ihop med varandra. Detta är nyckeln till framgång. 

Eftersom gitarren är ett matrisinstrument är det fördelaktigt för gitarrister att lära 

sig visualisera mönster samt hur figurerna hänger ihop med varandra. Istället för att 

använda sig av förklaringsmodeller som används i den traditionella 

musikteoriundervisningen borde gitarrister lära sig musikteori via metoder som tar 

hänsyn till greppbrädans egenskaper. Martino (Gold, 2004) instämmer med 

uttalandet om att musikteoriundervisning för gitarrister bör ta hänsyn till 

greppbrädans komplexa utformning. 
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Genom att jämföra Serna’s uttalande mot Johans tankar uppstår en konflikt; en 

konflikt som även Erik är delaktig i. Erik säger att faran med att lära sig mönster på 

greppbrädan är att reflekterandet över tonernas namn upphör samt att 

musikteoretiska sammanhang blir svårare att uppfatta. Lärarna från Emmoth’s och 

Utsis’s (2012) studie instämmer och menar att på grund av att gitarrister ofta 

förlitar sig på det motoriska minnet reflekterar de inte över vad för ackord och 

toner de spelar. Gitarristers kunskaper om musik sitter ofta i deras rörelsemönster 

vilket bidrar till att de teoretiskt inte reflekterar över vilka toner de spelar (Emmoth 

& Utsis, 2012).  

Utifall gitarrlärare är medvetna kring dessa problem – att mönster t.ex. uppmanar 

gitarrister att använda sig, i för stor utsträckning, av det motoriska minnet - kan de 

då undvikas?  

Även Elmer (2009) är ense med Erik och instämmer med Emmoths och Utsis 

(2012) studie. Däremot skyller Elmer (2009) problemet på metodböcker och 

gitarrlärarna själva. Genom användandet av ackorddiagram och tabulatur råds 

gitarrister att lära sig mönster på greppbrädan utan någon reflektion över vad deras 

fingrar skapar. Ackorddiagram och grepptabeller uppmanar även gitarrister att 

spela efter ”positioner” vilket försämrar deras helhetssyn av greppbrädan. Genom 

att gitarrister förlitar sig på det motoriska minnet via dessa ”hjälpmedel” 

undermineras det musikanalytiska reflekterandet och förståelsen för greppbrädan. 

Det spelar ingen roll hur kompetent visualiseringen av greppbrädan är, mönster kan 

inte på egen hand skapa en komplett och fullständig bild av greppbrädan (Elmer, 

2009).  

Dessa påståenden står i kontrast mot Serna’s (2008) åsikt om att gitarrister inte 

behöver reflektera över tonernas namn och skall istället betona visualiseringen av 

mönster och former. Utifall Serna’s påstående är sant kvarstår dock särskilda risker 

med ”spel efter mönster”, som Krantz (2004) och Johan påpekar; ”gitarrspelet kan 

bli repetitivt och klichéartat”.  

En naturlig fråga angående Krantz (2004), Eriks och Johans synpunkter om ”spel 

efter mönster” är; hur kan gitarrister undvika att ”spela efter mönster”? Är det 

överhuvudtaget möjligt? För att undvika ”spel efter mönster” nämner Johan att 

gitarren kan stämmas om eller att gitarrister kan använda sig av metoden ”single 

string playing”. Frågan är dock vad som garanterar att dessa metoder inte bidrar till 

att gitarrspelet kommer kretsa kring mönster i slutändan?  

Robert Fripp (Mulhern, 1986) nämner själv att gitarrister kan hitta nya fraser och 

klichéer att ”luta sig mot” även om gitarren stäms om. Vad menar egentligen 

Krantz (2004) och Johan med mönster och vad är det som garanterar att inte nya 

mönster och motoriska minnen skapas när gitarren stäms om? Goodrick (1987) 

förespråkar ”single string playing” eftersom han anser att gitarrister inte längre då 

kan använda sig av invanda mönster och reflexer. Instrumentet blir mer likt ett 

piano där ett horisontellt synsätt används. Innebär detta, enligt Goodrick (1987), att 

pianister inte använder sig av mönster när de spelar? Kan inte allt som spelas över 

greppbrädan förklaras och upplevas som mönster, även om melodier och ackord 

spelas på en och samma sträng? Vad är det som garanterar att ”spel efter mönster” 

inte uppstår när gitarrister spelar på en och samma sträng hela tiden? 

Angående problemen med ”spel efter mönster” så åskådliggör Johan ytterligare ett 

dilemma genom att förklara hur svårt det är att hitta en balans mellan 

minnesverktygen som Lilliestam (1997) beskriver i sin artikel att spela på gehör. 

Vilket av de olika verktygen skall få mest utrymme? Det auditiva minnet, det 

visuella minnet eller det taktila- och motoriska minnet? Det Lilliestam (1997) dock 
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inte nämner, när han diskuterar de olika minnesverktygen, är att en instrumentalist 

kan använda sig av musikteoretiska kunskaper för att skapa samt komma ihåg 

musik. Det är detta Elmer (2009) samt Erik poängterar som viktig kunskap. Utan 

någon förståelse för hur teori förhåller sig till greppbrädan kan inte någon koppling 

ske mellan ackord, skalor, ackordföljder m.m. Det är då gitarrister lär sig 

musikstycken utan någon förståelse för vad de egentligen spelar, vilket resulterar 

till en oförmögenhet att kunna använda instrumentet utanför de ”ramar” och 

”gränser” som de redan är bekväma med.  

Undervisningen i klassisk gitarr 

Johan bekräftar Eriks och Elmer’s (2009) synpunkter angående ”spel efter 

mönster” genom att berätta hur klassiska gitarrister ofta inte kan improvisera kring 

harmoniken som ett specifikt musikstycke är byggt på. Enligt Elmer (2009) och 

McFadden (2010) beror detta på otillräckliga kunskaper i musikteori och hur teorin 

anknyts till greppbrädan. Johan pratar och beskriver musikteoretiska koncept 

muntligt, men hur koncepten kan utföras, praktiseras och visualiseras över 

greppbrädan är inte en stor del av undervisningen. Detta bekräftar Johan själv och 

menar att detta är ett problem som existerar i dagens gitarrundervisning för 

klassiska gitarrister – ett problem som McFadden (2010) berättar om i sin 

avhandling Fretboard Harmony for University Study. Johan berättar även att den 

klassiska gitarrmusikens fokus ofta handlar om att interpretera noterad musik. 

Enligt Johan är den noterade musiken många gånger mycket tekniskt krävande 

vilket innebär att klassiska gitarrelever är tvungna att ägna åtskilliga 

teknikövningar för att överhuvudtaget kunna spela musiken. Klassiska gitarrister 

ägnar alltså många timmar åt teknikövningar för att bli skickliga spelare. Tyvärr 

förvärvas inga musikteoretiska kunskaper när detta utförs, eftersom övningarna 

endast syftar till att utveckla finmotoriken. Detta är ett av huvudproblemen menar 

Elmer’s (2009) studie. När gitarrstudenter endast övar på att utveckla sina tekniska 

färdigheter - för att kunna spela teknisk svåra låtar - urholkas deras förståelse för 

greppbrädan och musiken.  

Det är viktigt att påpeka att klassisk undervisning har en lång 

undervisningstradition där den går ut på att återge samt tolka noterad musik. Därför 

kan vikten av hur musikteori anknyts till greppbrädan ifrågasättas. Samtidigt 

påpekar Johan hur utbildningen i klassisk musik kunde se ut i Neapel under 1700-

talet där undervisning i improvisation tillhörde vardagen. Med detta i åtanke ger 

Johan flera argument till varför den klassiska gitarrundervisningen borde 

reformeras till den liknande i Neapel. Både Johan och McFadden (2010) påstår att 

självförtroende, förmåga att interpretera, kunskaper om greppbrädan och 

färdigheter i improvisation förbättras utifall gitarrundervisningen kan åskådliggöra 

musikteorins praktiska nytta i förhållande till greppbrädans utformning.  

Informanternas icke musikteoriundervisning  

Eftersom Adams, Eriks och Johans undervisningsmetoder inte observerats och 

granskats under deras lektionstimmar, där de möter sina elever, är det 

problematiskt att dra generella slutsatser kring deras undervisningsmetoder. 

Därför är det viktigt att en viss skepticism förekommer gentemot slutsatser som 

dragits samt formuleras i uppsatsen.  

I varje fall säger Johan själv att han arbetar mycket med teknikövningar samt 

interpretation av noterad musik. Erik nämner att hans undervisning ofta 

kretsade kring elevernas önskemål om att få spela låtar. Även Adams 

undervisning tycks vara baserad på låtar och han hävdar själv att han inte 
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undervisar i musikteori. Adam berättar även att han inte använder sig av noter i 

sin undervisning eftersom hela Internet ändå är fullt av tabulatur. Ett resonligt 

antagande är att Adam använder sig av tabulatur istället för noter. 
Anledningarna till varför lärarna inte undervisar/undervisade mer i teori och 

greppbrädans egenskaper är att eleverna inte är/var intresserade, det är/var ont om 

undervisningstid och musikteori är ett ämne som inte passar lärarens – Adams – 

undervisningsstil.  

Frågan är om förklaringarna är godtyckliga? Enligt Elmer’s (2009) studie kan vissa 

delar av deras undervisning kritiseras, eftersom tabulatur används istället för noter, 

det förekommer inga förklaringar om greppbrädans utformning och hur 

musikteoretiska koncept kan omsättas i praktiken tycks lysa med sin frånvaro. 

Även fast lärarna ger exempel på hur deras undervisning ser ut när de arbetar med 

musikteori är det diskutabelt utifall det är tillräckligt. Självklart bör det tas hänsyn 

till att både Adam arbetar och Erik arbetade inom kulturskolan där elever ofta är 

skolbarn eller tonåringar. Adam påpekar dock själv att flera av hans kollegor 

undervisar i musikteori och att det säkerligen fungerar bra för dem.  

Som det tidigare beskrivits är det viktigt att musikteoriundervisningen använder sig 

av inspirerande metoder som visar teorins praktiska nytta (Grim & Lydén, 2006). 

Att undervisa i musikteori och dess relation till greppbrädan behöver inte innebära 

att användandet av låtar utesluts från undervisningen. Snarare att de två olika 

undervisningsämnena integreras med varandra. Men att utestänga förklaringar 

kring relationen mellan musikteori och greppbrädan, i sin undervisning, kan 

innebära att elevers musikanalytiska reflekterande och förståelse för greppbrädan 

undermineras.  

Konklusion 

Det ena syftet med detta arbete var att utreda hur tre skilda gitarrlärare förhåller sig 

till musikteori och gitarrens asymmetriegenskap/matrisegenskap i sin undervisning 

samt om och hur de förenar musikteori med greppbrädan. Syftet är även att 

klargöra vilka ståndpunkter lärarna har angående hur greppbrädan kan struktureras 

med hjälp av olika visualiseringsmetoder som t.ex. diagram och mönster, samt att 

granska deras undervisning med hjälp av forskningsstudierna och 

gitarrundervisningsmaterialen som detta arbete presenterar.  

Det skall påpekas att det utmålas en relativt enkelt bild av informanternas 

undervisning i detta arbete och att intervjuerna som har genomförts för uppsatsens 

syfte inte kan beskriva lärarnas lektionsinnehåll till dess fulla helhet. Det som 

endast går att säga med någon säkerhet är att de inte förklarar gitarrens asymmetri- 

matrisegenskap särskilt mycket och att de är osäkra på hur greppbrädans 

egenskaper påverkar deras elever.  

Genom diskussionen ovan har lärarnas olika ståndpunkter jämförts gentemot 

specifika forskningsstudier och gitarrundervisnings-material. Det är möjligt att 

peka ut brister i lärarnas lektionsinnehåll eftersom många av deras elever troligtvis 

lär sig spela låtar, där förklaringar kring musikteori och greppbrädan tycks ta en 

otroligt liten del av undervisningstiden. Elmer (2009) förklarar bl.a. vilka risker en 

sådan undervisning innebär. När undervisningens huvudsakliga syfte går ut på att 

lära elever spela specifika låtar där låtarnas ackord, skalor och ackordföljder inte 

förklaras kan inte eleverna heller ”förstå” låtarna utanför de kontexter som eleverna 

är bekanta med. Låtarna kommer enbart att memoreras via det motoriska minnet 

vilket innebär att eleverna inte kan använda den teoretiska kunskapen i nya och 
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främmande sammanhang, eftersom eleverna inte förstår musikteorin i relation till 

greppbrädan.  

Genom diskussionerna ovan kan följande slutledningar formuleras. Dessa 

slutledningar har utformats via informanternas tankar kring bl.a. CAGED-systemet 

ackorddiagram, grepptabeller och ”spel efter mönster” samt slutsatser från den 

tidigare forskningen och undervisningsmaterial. Diskussionen ovan sammanfattas 

nedan: 

Ett brukande av diagram och grepptabeller är vanligt i gitarrundervisning, enligt 

Elmer (2009). Huruvida detta brukande ser ut i informanternas undervisning är 

diffust. Varför ett brukande av diagram och grepptabeller är vanligt inom 

gitarrundervisning är oklart, men en anledning kan vara greppbrädans 

komplicerade utformning (Serna, 2008). 

 Brukandet av diagram och grepptabeller uppmuntrar gitarrister att 

”spela efter mönster” och förlita sig till det motoriska minnet. 

Detta påstående grundar sig på några Johans och Eriks tankar kring 

mönster, Elmer’s (2009) studie Replacing Patterns: Towards A 

Revision of Guitar Fretboard Pedagogy m.m.  

 Genom att gitarrister “spelar efter mönster” och förlitar sig till det 

motoriska minnet undergrävs det musikanalytiska reflekterandet 

och förståelsen för greppbrädan. Konstaterandet baseras på Johan 

och Eriks tankar kring mönster och bl.a. Elmer’s (2009) studie.   

 

Bilden nedan sammanfattar vad brukandet av CAGED-systemet, diagram, 

grepptabeller och liknande hjälpmedel kan innebära för gitarrister.  

 

Matrisegenskap  Diagram och grepptabeller  ”Spel efter mönster”  

Undergrävande av det musikanalytiska reflekterandet och förståelse för 

greppbrädan 

 

Asymmetriegenskapens roll i denna ”uträkning” är inte mindre än att egenskapen 

är en ytterligare faktor som kan påverka, enligt Edwards (1998), Morgen (u.å.) och 

i viss mening Erik, gitarrister och deras förståelse för greppbrädan samt musikteori. 

Det är viktigt att påpeka att ”uträkningen” ovan är spekulation och av 

informanterna är det bara Erik och Johan som bekräftar den, i viss utsträckning.  

Avslutning 

Utifall det stämmer att gitarrelever kämpar med att förstå sig på greppbrädan och 

hur de kan navigera sig över den, så kan en lösning vara att förklara att gitarren är 

ett matrisinstrument med en asymmetriegenskap. Att som gitarrlärare vara 

medveten kring riskerna med ackorddiagram, grepptabeller och metoder som 

”CAGED-systemet” kan ”fallgroparna” - som leder till att elevers musikanalytiska 

reflekterande och förståelse för greppbrädan undermineras - möjligtvis undvikas. 

Genom att förklara hur musikteori anknyts till greppbrädans asymmetri- samt 

matrisegenskap kan eventuellt en helhetlig bild av greppbrädan uppnås där 

gitarrelever inte enbart förlitar sig på det motoriska minnet när de spelar. För att 

detta skall kunna åstadkommas är det viktigt att musikteori inkorporeras i den 

vardagliga gitarrundervisningen där teorins praktiska nytta åskådliggörs. Det är 

även viktigt att begripa att en enskild metod som t.ex. ”CAGED-systemet” inte kan 
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förklara greppbrädans helhet utan behöver kompletteras med andra hjälpmedel och 

förklaringsmetoder. Att detta uppnås är ett ansvar alla gitarrlärare borde åta sig. 
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Fortsatt forskning 

Det är viktigt att förstå att studier som detta arbete eller liknande Elmer’s (2009) 

inte bidrar till nya sanningar. Att analysera och jämföra lärares olika åsikter och 

idéer kring gitarrundervisning är inte tillräckligt för att komma fram till nya 

grundprinciper. Dock bidrar studier som detta till nya och intressanta 

forskningsfrågor, men utan empirisk data som kan visa hur olika 

undervisningsmetoder påverkar gitarrelever kan inte ny fakta definieras. 

Yttrandena och slutledningarna som förekommer i denna uppsats är därför först 

och främst spekulation.  

Denna forskningsstudie saknar empirisk data som kan visa hur elever faktiskt 

påverkas av olika sorters hjälpmedel som t.ex. ”single string playing” och 

”CAGED-systemet”, eller hur asymmetrin faktiskt påverkar elevers förhållande till 

greppbrädan. Detta är ett ämne för den fortsatta forskningen. Att använda sig av ett 

elevperspektiv är även viktigt tror jag, att exempelvis utforma enkätundersökningar 

som skickas till gitarrelever för att erhålla deras tankar kring ämnet. Detta kommer 

bredda vår förståelse för hur gitarrundervisning borde gå till.  

Som det tidigare har beskrivits kan lärarnas sakkunskap om uppsatsens ämne 

ifrågasättas och därför kan deras deltagande i denna studie kritiseras. Samtidigt kan 

det vara intressant att få en bild över hur lärare generellt reflekterar över 

asymmetri- samt matrisegenskapen. För att detta skall kunna uppnås krävs det att 

lärare väljs slumpmässigt och inte utifrån deras sakkunskaper om specifika frågor.  

Det kan även vara intressant att fortsätta forska kring ”spel efter mönster” och vad 

detta innebär. Kan en musiker egentligen sluta ”spela efter mönster”? Begreppet 

”spela efter mönster” är diffust och behöver definieras ytterligare genom 

vetenskapliga studier.  

Slutledningarna i denna uppsats må vara viktiga och insiktsfulla men det som 

saknas är detaljerade och konkreta förklaringar hur t.ex. gitarrlärare kan få elever 

att reflektera över olika musikteoretiska byggstenar och hur de kan relateras till 

greppbrädan. Vilka övningar, låtar och metoder skall användas? Hur skall 

gitarrlärare angripa problematiken angående prioritering och distribution av olika 

undervisningsämnen när undervisningstiden inte är tillräcklig? Vilken roll spelar en 

elevs ålder för när musikteori skall och kan introduceras i gitarrundervisningen?
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Avslutning 

Studier av denna sort kan enkelt bli enkelspåriga som saknar förankring till hur 

verkligheten ser ut. En slags utopi skapas där tankar och idéer framförs om hur en 

gitarrlektion skall utföras. Ämnet är dock otroligt komplext och hur en gitarrlektion 

ser och borde se ut är ingen enkel fråga, det finns många olika sorters faktorer att ta 

hänsyn till, faktorer som denna uppsats har förbisett. Dock har arbetet av denna 

uppsats varit mycket givande och jag har lärt mig mycket, jag hoppas detsamma 

gäller för läsaren. Min önskan är att läsare av denna uppsats kan ta lärdom av 

studien och att de i framtiden kan utföra liknande, men bättre, undersökningar. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Frågor 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge eller hur mycket har du arbetat som gitarrlärare? 

Vilka musikgenres undervisar du i? 

Vilka nivåer befinner sig eller har dina elever befunnit sig på? 

Hur förklarar du för dina elever hur gitarren är stämd och hur det påverkar mönster 

på gitarrens greppbräda? 

Med gitarrens standardstämning och möjlighet att spela vertikalt och horisontellt i 

åtanke, hur reflekterar och uppfattar du elevers förmåga att orientera sig över 

greppbrädan?  

Hur upplever du att gitarrens standardstämning och möjlighet att spela både 

vertikalt och horisontellt påverkar gitarrelevers förståelse för skalor, ackord och 

olika harmoniska progressioner? 

Hur arbetar du så att elever lär sig musikteoretiska koncept samt kan tillämpa 

teorin på gitarren?  

Det finns olika visualiseringsmetoder som gitarrister använder sig av för att förstå 

sig på greppbrädan. En metod är det så kallade CAGED-systemet där man 

visualiserar ackordgreppen CAGED över hela greppbrädan. 

Känner du till CAGED-systemet? Hur lär du ut CAGED-systemet? 

Kan du nämna och förklara något eller några visualiseringsmetoder eller system 

förutom CAGED-systemet som du lär ut för att elever skall bli trygga med 

gitarrhalsens greppbräda? 

Vad finns det för undervisningsmaterial för gitarr som åskådliggör kopplingen
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Bilaga 2 – Helig Geometri 

Enlig Martino behöver en gitarrist endast känna till två olika grepp för att låsa upp 

greppbrädans hemligheter, förutsatt att du förstår baskunskaperna i musikteori. De 

två greppen är den överstigande treklangen och det andra är det helförminskade 

septimackordet. Varför den överstigande treklangen är så pass viktig är för att det 

är en genväg till flera andra grundläggande ackord. På bilden nedanför visas hur 

det överstigande ackordet enkelt kan omvandlas till tre olika durtreklanger genom 

att endast sänka en de tre tonerna från det överstigande ackordet ett halvt tonsteg. 

Utifall du väljer att höja någon av de tre tonerna kommer en molltreklang att 

skapas (Gold, 2004). 

 

 

 

Genom fingersättningen för ett helförminskat septimackord kan olika 

dominantackord skapas. Detta sker genom att någon av de fyra olika tonerna sänks 

ett halvt tonsteg (Gold, 2004).   
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Den snabbaste metoden för att lära sig hur gitarrens greppbräda fungerar är genom 

att lära sig dessa två ackordgrepp – den överstigande treklangen samt det 

helförminskade septimackordet, som Martino kallar för klusters. Det är viktigt att 

påpeka att dessa två klustergrepp är symmetriska i den bemärkelsen att greppen, i 

sin exakta form, kan flyttas upp och ned över greppbrädan för att hitta dess 

omvändningar. Den överstigande treklangen kan flyttas inom en oktav tre gånger 

och omvändningarna ligger alltid en stor ters ifrån varandra. Ackordgreppet ger dig 

automatiskt omvändningar av sig själv utan att några nya fingersättningar behöver 

studeras. På grund av ackordets perfekta symmetri finns det endast fyra olika 

överstigande treklanger inom en oktav. Ackordet Eaug innehåller samma toner som 

ackordet Caug och A♭aug, ackordet Faug innehåller samma toner som Aaug och 

D♭aug osv. (Gold, 2004).  

Likt den överstigande treklangen är det helförminskade septimackordet även 

symmetriskt och kan flyttas, inom en oktav, fyra gånger där omvändningarna alltid 

ligger en liten ters ifrån varandra. På grund av ackordets symmetri finns det endast 

tre olika helförminskade septimackord. Edim7 innehåller samma toner som Gdim7, 

B♭dim7 och D♭dim7. Fdim7 innehåller samma toner som A♭dim7, B♭dim7 och 

D♭dim7 osv.  

Olikt pianot som använder sig av ett sju plus fem system använder gitarren sig av 

multiplikation menar Martino. Med de två olika ackordgreppen kan hela 

greppbrädan täckas genom att multiplicera tre med fyra (Gold, 2004). 

Omvändningar för durtreklanger, molltreklanger eller septimackord kan skapas via 

den överstigande treklangen eller det helförminskade septimackordet. När ett C+ 

ackord spelas i den andra omvändningen och tonen C sänks ett halvt tonsteg skapas 

ackordet E. Detta ackord kan även hittas i den överstigande treklangens grundläge 

eftersom ackordet E i andra omvändningen uppstår utifall tonen C sänks ett halvt 

tonsteg. Samma princip gäller för det helförminskade septimackordet. Detta visas i 

figurerna nedan (Gold, 2004). 

 

Dessa klusters skall vara utmärkta för att generera komplexa ackordprogressioner 

med smidig stämföring. Pat Martinos förklaring och visualisering av greppbrädan 

sägs vara radialt annorlunda från hur gitarren generellt studeras på musikskolor. Pat 

Martino menar att hans metod ”är en helt annan förklaringsmodell för harmoni och 

ackord tillskillnad mot standardmetoden som förklarar hur ackord skapas genom 

skaltoner på ett klaverinstrument” (Gold, 2004). 
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Bilaga 3 – CAGED-system 

Ferguson (1999) beskriver CAGED-systemet som simpelt men effektivt. Det 

tillåter gitarristen att visualisera skalor, arpeggios och även ackord över hela 

greppbrädan. Systemet bygger på ackordgreppen C, A, G, E och D.  

 

Varje ackordform kan spelas med barré för att få dem flyttbara. I nästa bild har 

ackorden flyttats ett halvt tonsteg och de har därför fått nya namn (Ferguson 1999).  

 

Bilden nedanför visar hur ackordformerna skall placeras för att bilda en C-treklang. 

Genom detta definieras fem olika huvudområdena som sträcker sig över hela 

greppbrädan. Genom att flytta varje ackordgrepp lika mycket kan gitarristen enkelt 

visualisera alla tonarter över greppbräda (Ferguson 1999).  

 

Genom att relatera skalor och arpeggios till de olika ackordgreppen kan gitarrister 

enkelt och smidigt visualisera skalorna och arpeggiofigurerna över hela 

greppbrädan (Serna, 2008). Nästa bild använder den C-pentatoniska och den A-

moll pentatoniska skalan som exempel för att illustrera detta.  
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