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Abstract 
 
Titel: Pedal Steel Guitar. How to develop a personal playing technique for an unusual  

instrument 
 
This study describes how a personalized version of a pedal steel guitar can be constructed. 
It also describes technique exercises with the purpose of developing a personal style of play-
ing the instrument. The results of the improved technique are displayed through the ”portfolio 
method”.  
 
The study makes an informative contribution in a Swedish context since there are no written 
sources, and no or very few informed domestic teachers and instrumentalists. 
In combination with video samples the text also has the purpose of introducing new players to 
the instrument and its technique. 
 
Keywords: pedal steel guitar, steel guitar, copedent, pedal setup, righthand technique, tunings, 
pedaler/kneelevers, voicings 
 

Sammanfattning 
 
Titel: Pedal Steel Guitar. Att utveckla en personlig spelteknik på ett ovanligt instrument 
 
Detta arbete är en beskrivning över hur man beskriver ett tillvägagångssätt för att konstruera 
en personlig variant av instrumentet pedal steel guitar. Här visas också hur man kan skapa 
egna teknikövningar för att utveckla sin spelstil. För att nå och redovisa resultat på ett effek-
tivt sätt har jag använt mig av portföljmetoden. 
 
Studien är det första beskrivande, reflekterande och dokumenterande arbetet kring pedal steel 
guitar i Sverige. 
 
 Då det i landet saknas lärare på instrumentet kan undersökningens resultat även användas i 
pedagogiskt syfte för den som vill lära sig spela instrumentet. 
 
 
 
Sökord: pedal steel guitar, steel guitar, copedent, pedal setup, högerhandstekniker, 
stämmningar, pedaler/knäspakar, teknik, ackordspel 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund och grundläggande referenser 
 
När jag började på Estetiska gymnasiet i Karlskrona var jag full av förväntningar. Mina am-
bitioner var som så många andra 17-åringars skyhöga och jag satt på kammaren och övade 
elgitarr flera timmar om dagen. Jag lyssnade mycket på de countryskivor som mina gitarr-
hjältar medverkade på. På den tiden var det oftast Albert Lee, Vince Gill och Brent Mason. 
Alla hade det gemensamt att de var snabbspelande gitarrvirtuoser och det finns nästan alltid 
något solo i varje låt att lyssna på.  
 
Fiol, piano, munspel och pedal steel guitar [PSG] är andra instrument som också hörs myck-
et på countryskivor, men elgitarr var vid denna tid mest intressant för mig. Min fascination 
för PSG hade dock alltid funnits ända sedan jag började lyssna på country, men på grund av 
att det verkade vara så svårt att spela, hade jag aldrig ens tänkt tanken att försöka lära mig. 
 
Under andra året på Musikhögskolan fick jag tillbaka rätt mycket på skatten och tänkte då 
investera i en ny elgitarr. Men en klasskamrat ifrågasatte mitt val och tyckte istället att jag 
skulle investera i ”nått vettigare”. Han sa: ”du som spelar så mycket country, ska du inte 
köpa en pedalsteel istället?” Detta fick mig att fundera och det tog mig inte lång tid att fatta 
ett beslut. Efter att ha lyssnat och tittat på Youtubeklipp med PSG blev jag så intresserad att 
jag köpte en begagnad på vinst och förlust. Något som intresserade mig särskilt var proble-
matiken kring hur man hittar och konstruerar sin egen setup på framförallt knäspakarna – de 
spakar som finns på undersidan av instrumentet. Dessa har stor betydelse för spelsättet och 
speltekniken och jag ville lägga mycket tid för att hitta den setup som passar mig bäst. Jag 
hade redan bestämt mig för att lära mig instrumentet, hur svårt det än skulle bli. 
 
Jag köpte min första PSG hösten 2008 alltså för ca 3 år sedan. Innan dess hade jag aldrig 
provat någon PSG i praktiken.  När jag packade upp den kunde jag inte ens avgöra om den 
var i gott eller dåligt skick.  Jag började med att ta kontakt med Janne Lindgren via telefon.  
Han var den första professionella PS-gitarristen i Sverige sedan sena 60-talet och den mest 
anlitade i studiosammanhang sedan fyra decennier tillbaka. Om man lyssnar på en svensk 
skivinspelning från 70-talet och framåt där PSG finns med så är det med största sannolikhet 
Lindgren som var anlitad PS-gitarrist (Ryttman, u.å.). 
Lindgren skulle bli en värdefull källa till kunskap för mig. Jag har sedan mitt första samtal 
med Lindgren också listat ut mycket om PSG på egen hand. Allt eftersom tiden gick ringde 
jag åter och pratade med Lindgren. Han kunde då bekräfta att det jag själv tagit reda på 
stämde. Jag kommer att använda Lindgren som en av mina huvudsakliga referenser i mitt 
examensarbete. Min andra huvudsakliga referens är en lärobok om PSG för nybörjare och 
den heter Pedal Steel Guitar (Winston & Keith, 1975). 
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Bild 1 – Janne Lindgren (1975). 
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1.2. Beskrivning av instrumentet 
 
En PSG har antingen en eller två halsar. Det beror på att det finns olika stämningar. En del 
PSG-spelare nöjer sig med endast en hals och en stämning medan andra föredrar att kunna 
välja mellan två olika stämningar. Därför kan en PSG även ha två halsar på samma kropp. 
Den vanligaste stämningen på en PSG idag kallas E9, den har 10 strängar är stämd i en slags 
E-tonalitet. Detta är den stämning man använder då man spelar konventionella countrylåtar.  
Bild 2 visar hur en standard E9 stämning ser ut på en PSG med tjockaste strängarna sett från 
vänster med numrering: 
 
 
 
B D E F# G# B E G# D# F# 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
 

Bild 2- standard E9-stämning på en PSG. (Lindgren, 2009). 
 
 
 
Den andra stämningen är C6 och den används oftast i jazzsammanhang. 
 
 
C F A C E G A C E D 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
        
 

 Bild 3 – standard C6-stämning på en PSG. 
 
Det finns även en tredje stämning som jag inte använder, men som bör nämnas och det är 
B6. B6 är en stämning som kallas ”universal”, vilket syftar på att den har en kombinerad 
E9/C6-stämning på en och samma hals. 
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1.3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min studie kan delas in i fyra delar: 
 
1. Jag vill visa hur PSG fungerar eftersom en beskrivning av instrumentet saknas på 
svenska.  
 
2. Jag vill också visa hur man skapar en personlig variant av instrumentet. Det innebär att 
jag undersöker vilken setup på knäspakarna som passar mig bäst genom att bl.a. titta på 
olika copedents och jämföra med mitt egna.    
 
3. Jag vill även beskriva en lärprocess som sker utan tillgång till lärare, en process som istäl-
let sker genom kontakter via telefon, internet och olika forum på nätet.  Denna läroprocess 
har som mål att uppnå en sådan färdighet på PSG så att jag kan vara med i olika typer av 
ensembler på professionell nivå. Därför vill jag bli bättre på min spelteknik i en rad olika 
avseenden, vilket innebär flera delmål. Mitt tillvägagångssätt för att nå dessa mål beskrivs 
närmare i metodkapitlet.  
 
4. Slutligen har uppsatsen också ett pedagogiskt syfte, eftersom den tillhandahåller informat-
ion för musiker som vill börja spela PSG. Den är dock inte något läromedel – mera tips och 
reflektioner kring hur man kan gå tillväga för att lära sig instrumentet finns i mitt referens-
material. 
 
Utifrån ovan nämna syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 
 
• Hur kan licksen jag plankar från låtar vara till hjälp för min spelteknik? 
• Hur kan jag utveckla mina tekniska färdigheter med hjälp av skalor?  
• Hur kan jag skapa musik utifrån de skalor jag behärskar på instrumentet? 
• Vad kan jag göra för att bli tekniskt bättre på melodispel? 
• Hur kan jag förbättra min högerhandsteknik? 
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2. Bakgrund 
 

2.1. Historik 
 
Precis som elgitarr är PSG ett ungt stränginstrument som utvecklades ur steel guitar under 
tidigt 1950-tal (Winston, Keith, 1975). Den väsentliga skillnaden mellan dessa två instru-
ment är att man har utrustat PSG med pedaler på golvet. Med dessa kan man snabbt och en-
kelt byta stämning genom att trycka ner dem med foten. 
 
Instrumentets grundidé kommer från Hawaii i början av 1800-talet. Europeiska sjömän som 
stannade till där hade med sig spanska gitarrer. På ön utvecklades senare dessa till steel gui-
tar. Hur det gick till är det ingen som vet. Det finns en anekdot om en pojke som gick längs 
med en järnväg och spelade gitarr. Han hittade en bult på marken och provade att använda 
den på greppbrädan. Han fascinerades av ljudet och modifierade senare gitarren så att man 
kunde spela på den med en kniv (Fischer, 2012). Oavsett om anekdoten är sann eller ej höjde 
man upp sadeln med en dryg centimeter och bytte ut nylonsträngarna till stålsträngar så att 
det skulle låta bättre när man förde stålet över strängarna.  
    
Tidigt under 1920-talet utvecklade den tjeckiske emigranten och gitarrmakaren John 
Dopyera tillsammans med George Beauchamp ”resonatorgitarren”. Detta var ett strängin-
strument som påminde om en gitarr, men istället för en resonanslåda i trä använde Dopyera 
konformade föremål i metall som vars uppgift var att förstärka ljudet från gitarren. Eftersom 
gitarrförstärkare inte hade uppfunnits än fick man hitta andra lösningar för att höras i orkes-
tersammanhang och konsystemet i resonatorgitarren var en bra lösning. Den var ljudstarkare 
än en vanlig akustisk gitarr (Davies & Bacon, 2012). 
 
John Dopyera gick senare ihop med sina bröder och grundade Dobro Manufacturing Com-
pany 1928. (”Do” som i Dopyera och ”Bro” som i Brothers”). Han gick då från att använda 
tre koner i instrumenten till endast en kon. Det blev mindre kostsamt att tillverka dessa och 
instrumentet blev ljudstarkare tack vare en enda stor metallkon (Ickes, u.å.). Metallkonen 
avger ett mycket ”burkigt” sound. Man använder oftast ett sliderör (cylinder format stål som 
man trär över lillfingret) eller ett spelstål (ett solitt stål som man håller med hela handen) när 
man spelar.  Detta i kombination med soundet från metallkonen ger resonatorgitarren dess 
starka karaktäristiska sound (Jimenez, u.å.).  
 
Dobron utvecklades vidare från ”Roundneck”, vilket innebär att halsen är rund precis som 
på en vanlig gitarr, till ytterligare en modell. Den nya modellen har en fyrkantig hals och är 
mycket kraftigare än en roundneck, strängarna är upphöjda från greppbrädan till förmån för 
bättre slidemöjligheter och istället för ett ihåligt stål så använder man ett solitt stål. Man har 
i och med stränghöjden på ”Squareneck”-halsen, som den nya modellen kallas, eliminerat 
möjligheten att trycka ner strängarna mot greppbrädan (McCormick, u.å.). 
 
På 30 och 40-talet hade man börjat tillverka de första elförstärkarna för steelguitars. Instru-
mentet är egentligen ingen specifik gitarrmodell utan mer ett begrepp. ”Steel” står för det 
metall-, porslin- eller glasstycke man för över strängarna och ”guitar” för att det ser ut som 
en gitarr och utvecklades från en gitarr. Det är också ett begrepp för hur man spelar på den, 
nämligen horisontellt i knät och med bassträngen närmast kroppen. Högerhanden plockar 
strängarna och vänsterhanden hanterar stålet (Lindgren, 2009). 
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En av de mest populära elektriska steelguitars som uppfanns efter elförstärkaren var ”electric 
lapsteel guitar”, ett instrument som i grund och botten är en bit trä med strängar, stämskru-
var och en mikrofon. Utseendet och designen skiftar ofta. Från början hade man 6 strängar 
på instrumentet, vilket utökades till 7 och senare till 8 strängar. För att ytterligare öka spel-
möjligheterna byggde man ut med två halsar, satte benstativ på instrumentet, utökade med 
tre halsar och slutligen även en fjärde hals. Alla halsar hade olika stämningar så att man 
snabbt kunde byta beroende på vilken typ av ackord man ville komma åt (Fischer, u.å.). 
 
 

2.2. Pedalerna 
 
De tre första pedalerna på PSG går till E9 halsen och resterande fem pedaler går till C6-
halsen, dvs. om man har en D10 (dubbelhals med 10 strängar per hals). 
Eftersom jag ville lära mig spela på E9 halsen först koncentrerade jag mig på denna.  
Man numrerar pedalerna från vänster till höger med pedal 1 längst till vänster, pedal 2 näst 
längst till vänster osv.. 
 
Pedal 1 (P1) höjer båda B:na till C#, P2 höjer båda G#:en till A och P3 höjer det höga B:et 
(sträng 6) och det höga E.et (sträng 7) en helton vardera, det vill säga B-C# och E-F#. 
Om man slår an en treklang i öppet läge och aktiverar P1 och P2 samtidigt går man från to-
nika till subdominant. Man kan använda antingen stränggrupp 10 8 6, 8 6 5, 6 5 4, eller 5 4 3 
till det.  
I bild 4 här nedan visas stämningen innan och efter det att pedalerna är nedtryckta: 
 
E (innan) E (efter) 
G#  (innan) A (efter) 
B (innan) C# (efter) 
Bild 4 – P1 och P2 tillsammans 
 
Om man använder samma E-durtreklang men bara aktiverar P1 (som illustreras i bild 5) kan 
man tolka ackordet man då får som ett C#moll7 eller ett E6: 
 
E   (före) E   (efter) 
G# (före) G# (efter) 
B   (före) C# (efter) 
Bild 5 – endast P1 aktiverad 
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Använder man stränggrupp 654 eller 543 samt aktiverar P2 och P3 (som i bild 6) så går man 
från tonika till subdominantparallellen: 
 
E   (före) F# (efter) 
G# (före) A   (efter) 
B   (före) C# (efter) 
Bild 6 – P2 och P3 tillsammans 
 
I bild 7 illustreras hur man med P2 förvandlar en durtreklang till ett sus ackord: 
 
E    (före) E   (efter) 
G# (före) A   (efter) 
B    (före) B   (efter) 
Bild 7 – endast P2 aktiverad 
 
Denna setup (inställning) på pedalerna är numera standard för alla PSG. Det enda som kan 
skilja är i vilken ordning pedalerna sitter (Lindgren, 2008). 
 

2.3. Knäspakar (Knee leavers) 
 
Genom att använda pedalerna kan man komma åt olika typer av ackord utan att byta hals. 
Men vill man kunna slide:a på samma stränggrupp från en durtreklang med exempelvis 
grundton i basen till tersen i basen och slutligen kvinten i basen måste man kunna påverka 
strängarna mer än med bara pedaler. Det är knäspakarnas uppgift att komplimentera peda-
lerna med just detta. Knäspakarna har samma funktion som pedalerna fast de sitter fast i 
underredet på kroppen. De hade inte fått plats i ”pedalform” på golvet. Det hade dessutom 
varit omöjligt att trycka ned olika kombinationer av pedaler med endast en fot. Man använ-
der nämligen den andra foten till att sköta volymen med en volympedal som sitter längst till 
höger.  
 
Knäspakarna sticker ut som små pinnar under kroppen på instrumentet och man placerar sitt 
knä mellan dem när man spelar. För att aktivera en knäspak för man sitt knä i sidled åt höger 
eller vänster. Genom den manövern påverkas olika stänger, stag och fjädrar i underredet på 
instrumentet. I slutet på den reaktionskedjan sitter en eller flera strängar som får sin intone-
ring ändrad genom att dess spänning antingen ökar eller minskas. 
 
Min första PSG hade även en vertikal knäspak för mitt vänsterknä. Jag kunde föra vänster-
knäet uppåt för att på så vis också ändra tonhöjd. Genom att titta på andra PSG på Youtube 
kan man konstatera att det är vanligt med en vertikal knäspak som femte pedal om instru-
mentet är utrustat med en sådan (Sutherland, u.å.). 
Det finns ingen standardordning som knäspakarna placeras i, däremot finns det vissa tonhöj-
ningar och -sänkningar som numera är standard. De två knäspakarna som påverkar mina E:n 
är standard. Den ena knäspaken höjer båda E:na till F så kallad ”F-leever” medan den andra 
sänker E:na till Eb så kallad ”E-leever”. Med endast dessa två spakar kan man göra väldigt 
mycket i kombination med pedalerna på golvet. Vissa PSG har bara en enda knäspak och då 
är detta oftast en E-leever (Lindgren, 2009). 
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Det är bäst att hålla sig till den standard som finns när man är nybörjare. Det finns även fler 
höjningar och sänkningar som är att betrakta som standard. Har man fler knäspakar än två på 
sin PSG kan man precis som jag, jämföra sitt egna copedent (”Co” som i chord och ”Ped” 
som i pedals – ett visuellt schema över alla höjningar och sänkningar knäspakarna och peda-
lerna kan göra) med andras för att få en uppfattning om vilka standardhöjningar eller -
sänkningar man vill applicera på sin egen PSG. Men är man nybörjare gör man klokt i att 
använda tillverkarens standardsetup och inte börja med att ändra på knäspakarnas funktioner 
själv (Seymore, u.å.). 
 
Innan jag köpte min första PSG undersökte jag många olika märken och modeller. Jag lade 
märke till att antalet knäspakar varierade från instrument till instrument. Detta gjorde mig 
förvirrad. Jag tänkte att ju fler knäspakar man hade, desto fler spelmöjligheter borde man få. 
Inte förrän efter jag hade köpt min D10:a förstod jag att detta bara var delvis sant.  
 
Jag hade således 5 knäspakar på min PSG medan många andra bara hade 3-4. Men medan 
mina knäspakar endast aktiverade en sträng per knäspak, kunde många andra PSG-modeller 
aktivera flera strängar per knäspak. Genom att studera copedents på gitarristen Bobbe Lees 
websajt The Pedal Steel Pages (Lee, 1995) och på forumet SCANDINAVIAN STEEL 
GUITAR FORUM gav det mig mer insikt om vad som är standard idag. Jag har nu en ny 
PSG och precis som den första har även denna två halsar. Den stora skillnaden är att denna 
är modernare och har fler knäspakar. 
 

2.4. Teknik 
 
Pedal Steel Guitar är ett instrument som involverar båda fötterna, båda knäna och båda hän-
derna. Vänsterfoten aktiverar pedalerna, högerfoten kontrollerar en volympedal, knäna akti-
verar knäspakar, vänsterhanden håller spelstålet och högerhanden slår an strängarna. 
Det krävs mycket övning innan det börjar låta bra. Bara en skenbart enkel sak som att plocka 
rätt stränggrupp är tidskrävande i början. I och med att de tio strängarna på vardera halsen 
sitter mycket tätt ihop gäller det att man övar in greppen rätt från början. Jag slarvade med 
greppinövningen några gånger och det tog lång tid att korrigera det. 
 
På högerhanden använder man oftast två olika typer av plektrum: ”Thumb pick” och ”Finger 
picks”. Thumb pick är som ett vanligt gitarrplektrum (”flat pick”) fast med en liten båge som 
går ett halvt varv runt sig själv. Bågen är till för att förankra plektrum med tumme så att de 
andra fyra fingrarna kan plocka och dämpa strängarna självständigt från tummen. Man bru-
kar även använda ”finger picks”, ett slags plektrum i stål för pek- och långfinger. De ser ut 
som uppåtvända klor och sitter fast på fingertopparna. Man använder oftast två finger picks: 
ett sitter fast på pekfingertoppen och ett på långfingertoppen. Fördelen man vinner med 
dessa två kombinationer av plektrum är att man får bättre flyt när man spelar snabba melo-
dier eller solon (Lindgren, 2009).  
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 
 
Här under följer två bilder – bild 8 föreställer hur vänsterhanden håller stålet och bild 9 hö-
gerhandens fingerpicks: 
 

 
Bild 8 – Illustration hur man fattar stålet (1981). 
 

 
Bild 9 – Fingerpicks (1981). 
 
De två resterande fingrarna används för att dämpa oönskat missljud såsom vibrationer på 
strängar som inte ska klinga. Man använder även ringfingret när man vill spela fyrstämmiga 
ackord. Jag upplever att tre fingerpicks blir för mycket att hålla reda på. Det blir dessutom 
svårare att dämpa missljud enbart med lillfingret. Ingen annan jag sett eller känner till an-
vänder 3 fingerpicks men jag har själv provat och tyckte mest att det tredje plektrumet mest 
var i vägen.  
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Vad beträffande speltekniker för PSG finns det mycket jag behöver bli bättre på. 
”Speedpicking” är en sak och ”pickblocking” är en annan. Speedpicking betyder helt enkelt 
”att spela fort” och en metod man kan tillämpa då man ska spela fort kallas pickblocking. 
Detta innebär att man dämpar strängen direkt efter anslaget så att den inte fortsätter ringa när 
nästa stränganslag kommer. Det finns många olika tekniker för pickblocking. Man kan t.ex. 
dämpa stränganslaget genom att dra undan stålet från den vibrerande strängen. När man drar 
undan stålet dämpas strängen av vänsterhandens fingrar (se bildillustrationen ovan och 
videoexempel ”Pickblocking-illustrationer”). Ett annat sätt är att dämpa strängarna med 
samma fingrar man utförde anslaget med (Adams, u.å.). Ett tredje sätt är att dämpa strängar-
na med sidan på lillfingret och handflatan (Winston & Keith, 1975 s. 47). 
 
Här under följer ett exempel på hur man kan kombinera speedpicking och pickblocking: 
   
Den högra tummen korsar pekfingret på ett nerslag. Man får på så vis ett bättre flyt om man 
plockar flera strängar snabbt i en följd. Så här kan det exempelvis se ut om man plockar 
sträng 7,6,5,4,3 i en snabb följd. I samma ögonblick som nästa anslag sker dämpas föregå-
ende anslag med sidan på handflatan eller vänsterhandens tumme: 
 
 
Sträng
10-1 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

T,P,L    T P T P L   
Bild 9 – speedpicking. T:tumme, P:pekfinger, L:långfinger 
 
Ofta plockar man inte mer än en ton åt gången, sen slide:ar man oftast till nästa innan man 
åter igen plockar den tredje tonen. Denna metod har andra utmaningar och svårigheter rent 
tekniskt sätt, som till exempel pitch (Intonering). Ska du slide:a från en ton till en annan är 
det viktigt att tonen efter slideningen inte blir för hög eller för låg. Jag har därför suttit och 
övat specifikt på att pitch:a, dvs. att intonera toner med stålet så bra som möjligt när jag 
slide:ar. Det finns fler än ett sätt att plocka strängar på en PSG. Förutom att man kan plocka 
en sträng per finger kan man även använda en metod som kallas för ”sweeping”. Det innebär 
att du, precis som på en gitarr, kan dra tumplektrummet över önskat antal strängar. Man kan 
även spela flageoletter på PSG. Det är mycket svårt och det finns många olika tekniker att få 
fram dem på. Jag kommer endast att redogöra för hur jag har valt att lära mig spela dem: jag 
plockar vald sträng med mitt högra långfinger 
 
 

2.5. C6-Halsen 
 
C6-stämningen fanns långt innan pedaler uppfanns. Dess stämning kompletterar E9-halsens.   
Jag har på egen hand kommit fram till att C6-stämningen är mycket funktionell och har hit-
tat många olika fördelar med den. Det kan även bekräftas i boken Pedal Steel Guitar (Win-
ston & Keith, 1975). 
 
Fördelar med C6-stämningen: 
Man kan välja en strängkombination, hålla kvar greppet, flytta runt det och det låter bra hela 
tiden. Det blir genast som en melodi (Seymour, u.å.).  
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Om man plockar stränggrupp 9,7,6,4 får man ett majackord. Om man flyttar hela sträng-
gruppen ett snäpp ner till 8,6,5,3 får man ett moll7ackord. Lägger man också till sträng 5 till 
9,7,6,4 så får man ett maj9, eller sträng 1 till 8,6,5,3 så har du ett moll9. 
7,6,5,4 blir ett 6 ackord och durtreklang hittar man på 7,6,5, 6,5,3 och 5,3,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här under följer en bild på hur ett standard copedent ser ut för C6: 
 
 P4 P5 P6 P7 P8 RKR 
G  G#     
E   F    
C    D  B 
A B   B   
G  F#     
E   Eb    
C     C#  
A B      
F  F#   E  
C  D   A  
Bild 10 – standard copedent för C6. P: Pedal, RKR: Right kneeleever right 
(Winston & Keith, 1975). 
 

2.6. Pedaler och knäspakar. 
 
Efter att ha undersökt olika copedents på gitarristen Bobbe Lees websajt (Lee, 1995) har jag 
kommit fram till att mina fem pedaler på C6:an måste vara standard eftersom de flesta andra 
copedents har samma setup som min PSG. Detta har jag senare fått bekräftat av bl.a. Ulf 
Edlund (administratör på steelgitarr.forum24) och Lindgren. 
 
Medan E9-halsen är uppbyggd så att man kan spela kromatiska skalor från tjockaste 
strängen till ljusaste strängen är C6-halsen uppbyggd så att man, genom att trycka ner en 
pedal ändrar hela ackordets karaktär. Man kan alltså med en pedal förvandla ett C6 till ex-
empelvis ett F13. 
Pedalerna till C6-halsen fyller alltså en annorlunda funktion gentemot E9-halsens pedaler. 
Det får som följd att spelstilen blir annorlunda. Eftersom man inte kan påverka intervallerna 
mellan strängarna lika mycket som man kan på E9-halsen blir följden att stålet (spelstålet) 
används mer frekvent i melodispel och solo (Lindgren, 2009).  
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3. Teori och metod 
 

 

3.1. Kunskap i handling 
 
Detta arbete är en deskriptiv och explorativ fallstudie, av den typ som definieras av exem-
pelvis Evert Gummesson: ”Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från 
verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett 
område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen.” (Gummesson, 
2003, s.116). 
 
I Fallstudien (1994) konstaterar den amerikanske forskaren Sharan B Merriam att ”beskri-
vande fallstudier är ateoretiska” och citerar statsvetaren Arend Lijphart som menar att de 
”rör sig i ett teoretiskt vacuum; de är vare sig styrda av fastslagna eller antagna generali-
seringar eller av en strävan att formulera allmängiltiga hypoteser.”  
 
I ett mera konkret perspektiv är den teoretiska grundvalen för denna studie musikalisk och 
baserad på den västerländska musikhistorien. Det är ur denna tradition och detta tänkande 
min terminologi i huvudsakligen är hämtad. De ackordbeteckningar jag använder är de som 
vanligen förekommer inom denna tradition. Jag använder också tänkande och termer som 
kan hänföras till den afroamerikanska musiktraditionen. Jag förutsätter att läsaren är bekant 
med termer som vad ”licks” ”voicings” och ”slide” innebär. Likaså förutsätter jag att läsaren 
förstår vad det innebär att improvisera över en given ackordföljd och helst har egen erfaren-
het av detta. Utan denna fackmässiga kunskaps- och erfarenhets bas blir det annars svårt att 
få en relevant uppfattning av mina resonemang. Detta kan låta som ett överflödigt påpe-
kande, men bör nämnas, då det är ett praktiskt musikaliskt område som behandlas. 
 
Det finns på svensk botten flera musiker som har gjort liknande studier för hur man konstru-
erar/rekonstruerar olika instrument och lär sig spela dem, som flöjtisten Anders Ljungar-
Chapelon med Basse de Traversière – ett konstnärligt utvecklingsarbete (2002) eller saxo-
fonisten Per Anders Nilsson i A Field of Possibilities: Designing and Playing Digital Musi-
cal Instruments (2011). PSG finns det emellertid inte behandlad på svenska. Även internat-
ionellt är skriftliga framställningar få. Instrumentet är inte heller särskilt vanligt förekom-
mande i annat än countrymusik. Min metod för att skapa en egen version av PSG har likhet-
er med den som Per-Anders Nilsson använder: 
 

Rather than bringing in an existing preformed research method, I chose to apply a method that de-
parts from my normal artistic practices. I consider this research explorative: there is no hypothesis 
to prove, and evaluation of un- dertaken experiments give feedback rather than clear-cut answers 
(s.12). 

 
Detta praktiska utforskande i fallstudiens form ligger inom ett kunskapsområde som den 
amerikanska forskaren Donald Schön kallar kunskap i handling, vilken utgör en kombinat-
ion av praktiskt utövande, utforskande och systematiskt tänkande. Schön använder begrep-
pet: kunskap i handling i relation till ett annat begrepp: reflektion i handling. Skillnaden är 
ungefär att kunskap i handling handlar om en handlingskunskap som redan är etablerad hos 
en person, ett kunnande som man baserar sitt handlande på, medan reflektion i handling syf-
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tar på att man baserar sitt handlande på att man fattar beslut medan man handlar – reflekterar 
medan man agerar. Reflektion i handling är alltså ofta baserad på kunskap i handling: både 
en musiker och en kirurg har ju en grundläggande handlingskunskap, men de fattar ju också 
hela tiden situationsbaserade beslut – reflekterar i handling. Det är således olika men för-
bundna med varandra – förutsätter varandra. En översikt av området ges i Bengt Molanders 
bok ”Kunskap i handling” (1996). Han pekar där på att en forskningsuppgift (likt min stu-
die) oftast är fritt vald och inte alltid är självklar att definiera i gängse vetenskapliga termer. 
Mitt sätt att arbeta vetenskapligt i en dialog mellan praktiskt arbete, musikalisk reflektion 
och skriftlig framställning, öppnar för kritik. Jag redovisar ju endast en enda persons tillvä-
gagångssätt, med resultat som inte går att upprepa exakt. Min argumentation sker emellertid 
inte genom formella resonemang utan genom praktiska exempel som innefattar både lä-
rande- och ett konstnärligt perspektiv. 
Min metod är således präglad av det som Schön kallar reflektion i handling och 
kunskap i handling.  
 
Mina resultat redovisas både i form av ett instrument, videoinspelningar och genom denna 
framställning.  
 

3.2. Portföljmetoden 
 
Som reflekterande praktiker har jag valt att använda den s.k. portföljmetoden. Ulla Wiklund 
har beskrivit denna ursprungligen amerikanska metod i ”Portföljen - en modell för utvärde-
ring av musikutbildning” (1996). Den går ut på att man samlar in ett material från sina öv-
ningstillfällen, som man sedan bearbetar. Efter varje ny övning har jag svarat på fem frågor, 
reflekterat över svaren och sammanställt dem tillsammans med övrigt material för utvärde-
ring. Jag har också gjort videoinspelningar för att belysa min lärprocess. Ulla Wiklund för-
klarar metodiken i kapitlet Portföljens metodik (s. 38) hur viktigt det är att i omedelbar an-
slutning till lektionen föra anteckningar och dokumentera. Det som skiljer mitt arbete från 
det som Wiklund beskriver i sin bok är att jag inte haft någon handledare i egentlig mening. 
Min handledning har jag fått leta upp via andra kanaler som t ex instruktionsfilmer på 
Youtube eller telefonsamtal med duktiga PSG-spelare från när och fjärran. Jag har valt att 
formulera mina fem frågor med det uttalade syftet att utveckla min spelteknik och för att 
göra det lättare att se och förstå vad det är jag behöver förbättra. Genom dessa frågor kan jag 
lättare urskilja mönster, bra eller dåliga. Inspirerad av Wiklund har jag varje vecka gått ige-
nom hela mitt insamlade material, reflekterat, tolkat och omtolkat och åter besvarat mina 
fem frågor. Wiklund skriver 
”Det går att pedagogiskt analysera materialet, och på så sätt konstruktivt bygga in ett för-
ändringsarbete som ett resultat av utvärderingarna” (s. 48). 
 

3.3. Mål med C6:an  
 
Jag ska lära mig att spela jazzblues i F.  
Planen är att lära mig olika voicings på C6:an. Det kommer i sin tur ge mig bra lägen att 
spela passande skalor till ackorden jag hittar. Genom att öva vid många tillfällen men kor-
tare pass kommer jag kunna se och märka förbättringar fort. Jag har som mål att på kort sikt 
kunna utveckla och förbättra min spelteknik. Även andra mål som exempelvis skalor och 
voicings ska jag kunna utveckla på kort sikt. Den stora skillnaden här är att det kommer att 
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ta betydligt längre tid att få de målen att sitta i ryggmärgen. Det är därför viktigt att ha mål 
även på lång sikt. Sådana mål kan vara att fortsätta öva på allt jag redan nämnt samt ha kon-
tinuitet i övningen. Andra mål kan vara att lära sig spela så mycket låtar som möjligt. I varje 
ny låt skall man fokusera på ett speciellt moment som är extra svårt. Håller man en kontinui-
tet på alla dessa olika övningsmoment så kommer man i längden bli mycket bättre på att 
spela.      
 

3.4. Mål med E9:an 
 
Jag vill utveckla och bredda min repertoar av licks och solon och stämföring på E9:an. Det 
tänker jag göra genom att planka framstående musiker. För att bli bra på dessa moment 
krävs också en bra spelteknik. Jag vill därför hitta bra övningar och metoder som ger mig 
bra förutsättningar att utveckla min spelteknik. Övningar jag har lagt fokus på är bl.a. plank-
ning av låtar och solon. Genom att planka solon utvecklar jag inte bara min teknik utan 
också mitt gehör – något jag har igen i all form av musikaliskt utövande. Fördelen som jag 
ser det med att planka låtar och solon är att jag ofta stöter på olika typer av svårigheter i en 
låt. Det kan vara ett svårt parti med speedpicking eller kanske intonering med stålet. Andra 
mer långsiktiga mål är att lära mig spela samma låt på flera olika sätt och med olika voicings 
– detta för att lära mig hitta bättre på gitarrhalsen. Ytterligare ett mer långsiktigt mål är att få 
en bättre ton – genom att, med volympedalen, stålet och hur hårt jag plockar strängen få 
fram en så fint klingande ton som möjligt.    
 

4. Resultat 
 
Mina resultat kan indelas i två kategorier. Dels har min undersökning resulterat i två co-
pedents, dels finns portföljfrågorna med deras resultat på DVD. Sammantaget visar de hur 
mina forskningsfrågor besvarats på resultatnivå.  

4.1. Portföljfrågor 
 
• Hur kan jag förbättra min högerhandsteknik?  
 
Högerhandstekniken kan förbättras genom att hitta meningsfulla övningar. Ett bra exempel 
på en meningsfull övning tycker jag är videoexempel 1A och 1B ”Pickblocking”. Genom att 
direkt efter ett anslag på en sträng dämpa den igen slipper jag oönskat ringande när nästa 
stränganslag kommer. Jag kan också förbättra min högerhandsteknik genom att komponera 
egna solon, licks och utifrån dessa anpassa mina pickblocking övningar. Ytterligare teknik-
övningar för högerhanden är ”Sweeping”. I videoexempel 2A, 5A, 5B och 5C övar jag på 
just detta. Att plocka rätt stränggrupper är viktigt för högerhandstekniken. I videoexempel 4 
övar jag på just detta. Ett resultat av kombinerade högerhandsövningar ser man i videoex-
empel 11. I videoexempel övning 12 övar jag upp mina färdigheter på att spela flageoletter – 
en viktig men svår teknik att behärska.  
 
I videoexempel 6 och 7 fokuserar jag på två saker: hitta voicings till en jazzblues och öva 
högerhanden till att träffa rätt strängar. Det går inte så bra. Jag har svårt att dels tänka på vad 
högerhanden gör och dels hitta bra voicings. I videoexempel 8A och 8B fokuserade jag där-
för istället på endast en sak: att högerhanden ska plocka rätt strängar. När högerhanden bör-
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jade lära sig att plocka rätt strängar så applicerade jag dessa färdigheter på en blues. Det 
fungerade mycket bättre att koncentrera sig på endast högerhandstekniken och sen överföra 
den färdigheten på en enklare blues. 
    
• Hur kan licksen jag plankar från låtar vara till hjälp för min spelteknik? 
 
Genom att kombinera olika licks tillsammans i solon får jag möjlighet att öva fler strängby-
ten, bli bättre på att intonera och förbättra min pickblockingteknik. Genom att öva in flera 
kombinationer av olika licks i låtar ger det mig ett bättre flöde i mitt spel. I följande video-
exempel övar jag på olika licks: videoexempel Lick 1AB, Lick 2, 9B och 10B. Efter mycket 
övande applicerar jag mina gamla och nya licks på låtar. Jag känner att jag börjar få ett visst 
flöde i mitt solospel, och videoexempel A123 och 9C visar tydligt på denna självinsikt.  
Ju fler licks kombinationer jag kan spela desto fler speltekniker har jag möjlighet att öva på. 
 
• Hur kan jag utveckla mina tekniska färdigheter med hjälp av skalor?  
 
Genom att komponera licks som vandrar i skalan. Det är ett bra effektivt sätt att öva intone-
ring och synkronisering pedaler och högerhand emellan.(se videoexempel 9A och 9C). 
Genom att spela ett givet mönster och förflytta det inom skalan. Det är ett bra sett att öva 
speed picking på.(se videoexempel 10A). 
Genom att komponera licks där knäspakar och pedaler är inblandade (se videoexempel 9B). 
I videoexempel 3A och 3B övar jag på att synkronisera min vänsterhand med pedalerna, jag 
vandrar då neråt i sexter. 
 
• Hur kan jag skapa musik utifrån de skalor jag behärskar på instrumentet? 
 
Det bästa sättet jag har kommit på är att planka låtar, solon och licks. I videoexempel 
13ABCD och 13E plankar jag licks och solon från B. Paisleys låt ”Put that toiletseat down”. 
Dessa licks och solon bygger på jonisk skala.   
 
• Vad kan jag göra för att bli tekniskt bättre på melodispel? 
 
Jag kan förbättra min pickblocking-teknik. Ett annat mycket viktigt moment att öva på, 
tycker jag, är smidigheten och snabbheten i högerfingrarna (Se videoexempel 14A, 14B, 
15A och 15B). Hålla stålet intonerat när jag flyttar det (videoexempel Intonering 1-2). Att 
öva på att synkronisera pedalerna med stålet och volympedalen (se övning 2B, 2C).   
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4.2. Copedents 
 
Här följer ett diagram som visar mina copedents på min gamla respektive nya PSG: 
 
  LKL       LKV  LKR P1 P2 P3 RKL RKR 
F#       G  
D#        C# 
G#     A    
E F  Eb   F#   
B  Bb  C#  C#   
G#     A    
F#       G  
E F  Eb      
D         
B  Bb  C#     
Bild 11 – min gamla PSG E9 copedent. 
 
LKL: Left knee left 
LKV: Left knee verticle 
LKR: Left knee right 
P1: Pedal 1 
P2: Pedal 2 
P3: Pedal 3 
RKR: Right knee right  
RKL: Right knee left  
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 LKL LKL LKV LKR P1 P2 P3 RKL RKR 
F#        G#  
D#        E C# 
G#      A    
E F   Eb   F#   
B   Bb  C#  C#   
G#      A  F#  
F#  G        
E F   Eb      
D         C# 
B     C#     
Bild 12 – Min nya PSG E9 copedent. 
 
Här följer mitt copedent för min C6-hals. Det är detsamma för både min gamla och min nya 
PSG bortsett från att min gamla endast hade en knäspak – RKR: 
 
 LKL LKV LKR P4 P5 P6 P7 P8 RKR 
D          
E      F    
C       D  B 
A  Bb  B   B   
G     F#     
E F     Eb    
C   C#     C#  
A  Bb  B      
F     F#   E  
C     D   A  
Bild 13 – Min nya PSG C6 copedent. 
 
Genom att trycka ner P6 förvandlas mitt C6 till F9/13. Lägger jag sen ner stålet på andra 
bandet, P6 fortfarande nertryckt, så har jag även hittat mitt dominant 7 ackord. 
Trycker jag ner P5 förvandlas C6 till D9. Vill jag hitta min subdominant i C får jag lägga ner 
stålet på 3:e bandet. 
 
P8 förvandlar C6 till ett A7#9. Subdominanten i C hittas på 8:e bandet med P8 nertryckt. 
Med P7 nertryckt i öppen stämning kan man få både ett Cmaj9 eller ett Amoll9 beroende på 
vilken baston man väljer. Med P4 kan man bilda ett Cmaj7 (Emmons, u.å.). 
 
Knäspakarna till C6-halsen är däremot en stor gåta för mig. Det enda som ser likadant ut på 
andras copedents är sänkningen på sträng 3: C-B. Allting annat verkar skilja sig från PS-
gitarrist till PS-gitarrist (Winston & Keith, 1975). 
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Man kan givetvis spela ackordmelodier även på C6:an, men man gör det på ett annorlunda 
sätt. Det går inte att slide:a mellan olika ackord på samma sätt som det gör på E9-halsen på 
grund av pedalernas och knäspakarnas annorlunda funktion. Istället får varje melodi ton ofta 
plockas var och en för sig, med eller utan extra ackordtoner.    
 
Utifrån denna har jag uppfunnit övningar som jag använt för att utveckla min spelteknik. Jag 
har därigenom höjt min speltekniska förmåga och min förmåga att gehörsmässigt urskilja 
flerstämmighet och olika skaltyper. Denna beskrivning och reflektion är i sig också ett resul-
tat av mitt praktiska, reflekterande arbete. På så vis har jag även skapat grunden för ett läro-
medel för andra som vill skapa en egen variant av instrumentet och lära sig spela detta. 
 
 

5. Tankar och reflektioner kring min progression 
 

5.1. Man får prova sig fram 
 
När det gäller att skapa ett personligt copedent finns det inget som är objektivt sett rätt eller 
fel. För att komma fram till en bra inställning av knäspakarna måste jag ta reda på vilken typ 
av musik, spelstil och genre jag vill utöva. Det finns alltså en dialog mellan spelstil och in-
ställning av knäspakarna. Jag måste kompromissa fram en lösning. För att utforma mitt egna 
copedent vill jag ta små delar från många av mina förebilder. Problemet som uppstår är att 
det i så fall skulle bli stor oreda. PSG är ett ungt instrument och man måste pröva sig fram. 
Det finns material för olika speltekniker att hitta på nätet men ingenting som liknar en 
grundläggande lärobok. Man måste prova och fråga sig fram. Min studie visar att den gamla 
sanningen ”övning ger färdighet” stämmer! För att utveckla en bra spelteknik på PSG krävs 
tålamod och driftighet.  Det egna initiativet är mycket viktigt om man ska lära sig detta in-
strument. Man kan inte förvänta sig att någon annan hjälper till. Man får ta reda på så myck-
et man kan igenom forum, telefonsamtal och kontakter men resten, och det är inte lite, får 
man tillägna sig på egen hand. 
 

5.2. Börja från början 
 
Molander (1996) reflekterar i ett stycke över att vi ibland inte vet vad vi har gjort förrän vi 
gjort det. När jag började arbeta med denna uppsats var min avsikt till delar en annan än vad 
som har blivit slutresultatet. Jag tänkte från början skriva om hur jag på egen hand lärde mig 
spela PSG i Sverige och utan lärare. Denna ambition visade sig snart vara alldeles för stor. 
Jag började därför i den enda ände jag kunde komma på – från början. Att beskriva PSG:s 
historia fick mig att inse att om någon oinvigd skall förstå vad jag skriver om måste jag för-
klara allt från grunden. Detta innebar dels att jag fick lära mig mycket nytt och dels att jag 
skapat en uppsats som indirekt fått en pedagogisk vinkling jag från början inte avsett.  
    Molander (1996) framför Polanyis tankar om vårt förhållande till verktyg och instrument. 
Instrumentet skall bli som en del av min kropp på samma sätt som käppen är en självklar del 
av den blindes hand och perception. Det var så jag tänkte mig mitt förhållande till PSG och 
det är så jag tänker än idag. Det är bara det att mitt blinda tekniska och musikaliska trevande 
tar längre tid än jag trott eftersom det är svårare än jag ursprungligen föreställde mig. Denna 
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kursändring har skett under arbetets gång på grund av i diskussioner med PSG-spelande 
vänner över hela världen och med min handledare. Kanske kommer en dag då min PSG likt 
snickarens hammare och likt dirigentens taktpinne blir en del av min kropp, men jag har 
genom mitt studium kanske kommit en bit på vägen dit.  
När jag arbetade med att planka Jim Cohens PSG version av Billy Strayhorns ”Lush life” 
fick jag ganska omgående stora problem. Det gick helt enkelt inte att spela samma toner i 
samma tempo som Cohen. Det berodde inte på min bristande teknik utan det hela var en 
teknisk inställningsfråga som gällde mina copedents. Frågan var bara, vad skulle jag ändra 
på? Min PSG har alla förutsättningar att anpassas till vilken spelstil som helst men variab-
lerna är många. Eftersom jag tyckte att jag kört fast mailade jag till Jim Cohen och frågade 
honom helt enkelt om hans copedent och han svarade med att skicka mig en skiss över hans 
personliga copedent, och saken var därmed klar.  
 

5.3. Den reflekterande praktikern 
 
Precis som Schön beskriver i Molander (1996) utmärks frågan om ett problems grund av två 
aspekter: namngivande och gestaltning. I mitt fall var gestaltningen copedent – en teknisk 
inställningsfråga - och namngivningen handlade om att det omöjligen gick att spela låten 
utan att ändra mitt copedent.  
 
Jag känner igen mig i benämningen ”den reflekterande praktikern” som Molander (1996) 
hämtat från Schön. Jag har under mitt arbetes gång upptäckt det jag egentligen vetat hela 
tiden: att mitt lärande hänger intimt samman med mina handlingar. Det är lättare att förstå 
även komplicerade processer om de omsätts i något slags praktiskt sammanhang vilket inte 
är en nackdel när man försöker lära sig spela PSG utan lärare. Som reflekterande praktiker 
använder jag mig av detta sätt att tänka i dialog mellan del och helhet. 
 
En sak som jag tror är viktig i sammanhanget är att alltid försöka förhålla sig kritiskt till sitt 
kunskapssökande. Molander (1996 s. 75) diskuterar sambandet mellan kunskap och kritik. 
Kunskap blir bättre om den utsätts för kritik men ju bättre kunskaper man skaffar sig desto 
högre kvalitet kan kritiken ha. På så vis har vi ytterligare utvecklat vår förståelsehorisont. 
 

5.4. Portföljmetoden – för- och nackdelar 
 
Förr eller senare kommer man som PS-gitarrist att börja fundera över sitt copedent och 
huruvida man ska ändra på det. Jag rekommenderar alla att gå in på olika internetforum och 
ta reda på så mycket information som möjligt innan man börjar ändra saker på egen hand. 
Då riskerar man inte lika lätt att göra fel. Följden av att man ställer in någon knäspak fel kan 
nämligen få stora konsekvenser. Har man otur kommer man lära muskelminnet ett felaktigt 
grepp som kan bli svårt att öva bort. 
 
Mitt mål var att utveckla min spelteknik med hjälp av portföljmetoden. Jag har fått en avse-
värt mycket bättre spelteknik tack vare att jag filmade mig vid mina övningstillfällen. Det 
har varit till stor hjälp. Jag har kunnat titta och studera hur jag gör när jag övar från ett annat 
perspektiv. Det ledde till att jag snabbare kunnat rätta till och justera småfel.  
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Fördelen med portföljmetoden är att man fokuserar på en sak i taget. Det blir alltså en 
mycket strukturerad form av instudering. Jag har innan jag startade detta arbete enbart övat 
på sådant jag tyckt var relevant för stunden. Det innebar också att jag inte hade någon större 
kontroll på vad jag kunde och vad jag behövde bli bättre på. Portföljmetoden har gett mig 
struktur och organisation. I och med portföljmetoden kan jag således direkt få en uppfattning 
om hur jag utvecklats och i vilken riktning jag skall fortsätta.  
 
Nackdelen med denna metod tycker jag är att man hela tiden fokuserar på det man ska ta 
reda på och ingenting annat. Det kan ta bort lite av spellusten och intresset. Jag vill tyvärr 
helst hoppa mellan olika moment och blir snabbt uttråkad när jag tvingas fokusera på en 
särskild aspekt av mitt lärande hela tiden. Detta tvång till koncentration har emellertid inne-
burit bättre resultat. Portföljmetoden och de resultat jag uppnått har också bidragit till, menar 
jag, en mera generell förståelse av detta instrument som så få känner till. Mina rekommen-
dationer till alla som vill lära sig spela detta komplexa instrument är att skriva ner de mål 
man vill uppnå. På så sätt får man en bra kontroll på vad man behöver öva på.  
 
Det som gäller mera generellt för inlärning gäller naturligtvis också för PSG. Moment av 
avkoppling är helt grundläggande för att lusten ska finnas där. Jag rekommenderar därför 
också varmt att man då och då gör något annat, går på en bra konsert, springer i skogen, äter 
glass eller vad som helst annars som gör en glad. Är du lycklig kommer kunskapen lättare 
till dig. 
 
För att komma fram till mer hållbara slutsatser krävs naturligtvis en mer genomgripande 
studie och flera års erfarenhet av instrumentet. Jag menar dock att jag, genom att öppet re-
dovisa min lärande- och skapandeprocess för kolleger och andra sakkunniga, bidragit till 
kunskapsbildningen kring PSG på flera områden: instrumenttekniskt, speltekniskt och i för-
längningen även pedagogiskt. 
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23 

 
 
 

7.4. Bilaga: DVD 

 
Se hela filmen 
 

Övningar 1,2,3,5 Pickblock- synkronisering-  

och sweepingövningar: 
 
1A-Strängdämpning av  
vänsterhandens tumspets    
1B-Strängdämpning av  
högerhandens fingrar,handflata och  
vänsterhandens tumme. 
2A-Pickblock- och sweepingövning 
2B-Synkronisering av stål, pedaler och 
 volympedal. Övning baserad på sexter 
3AB-Synkroniseringsövning för pedal 
och vänsterhand 
5A-Sweeping övning 
5B-Sweepingövning 
5C-Sweepingövning 
 

Övningar 4,6,7,9 Lick- koordinations- 

 och voicingsövningar: 
 
4-Voicingsövning med  
stränggrupper 
6-Övar voicings på jazzblues i F 
7-Letar efter voicings till jazzblues i F 
9A-Koordinationsövning mellan  
pedaler, höger- och vänsterhand 
9B-Övning av plankat lick 
 

Övningar 10,12,15 Plankning-speedpicking- 

 och flageolettövningar: 
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10A-Speedpicking-Spelar  
ett mönster inom skalan 
12AB-Flageolettövning 
13ABCD-Plankning av P.Paisleys 
"toiletseat down" 
14A-Övning av plankat solo 
15A-Övning av plankat solo 
 

Teknisk progression-A123,2C, 

8A,8B,9C,10B,11,13E,14B,15B: 
 
 
A123-Utveckling av inövade licks 
2C-Utvecklad övning från 2A: 
Egenkomponerat outro i sexter 
8A-Resultat av strängplockning 
8B-Resultat av strängplockning 
9C-Tillämpning av plankade  
licks från 9A,9B 
10B-Tillämpning av plankat lick  
från B.Paisleys "Mr Policeman 
11-Kombinerade pickingtekniker 
13E-Resultat av plankat solo:  
"put that toiletseat down" 
14B-Resultat av plankat  
solo från 14A 
15B-Resultat av plankat solo  
från 15A 
 

Lick 1AB, 2: 
 
Lick 1AB 
Lick 2 

Intonering 1, 2: 
 
intonering 1,2-Intonering med stålet 

Pickblocking-Illustrationer: 
 
Illustration 1-Strängdämpning  
med vänster tumspets 
Illustration2-Strängdämpning  
med höger handflata 
Illustration 3-Strängdämpning  
med sidan på höger handflata 


