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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett mindre urval av gitarrlärare lär ut ackord på 
elgitarr, samt hur ett mindre urval gitarrelever upplevt att de undervisats i ackordspel. För att 
besvara forskningsfrågorna genomfördes kvalitativa intervjuer med två erfarna gitarrlärare, 
samt två gitarrelever som studerat elgitarr på musikgymnasium och folkhögskola. Studiens 
teoretiska perspektiv var hermeneutiskt. Resultaten visar att lärarna till stor del undervisar 
med metoder som fungerat för dem själva, samt att en kombination av system, musikteori och 
framförallt praktiskt musicerande kan ge gitarrelever de grundkunskaper som behövs för att 
vara självgående som elgitarrist. Resultat ger en inblick i hur ackordundervisning kan ta form 
på högre nivå, och öppnar upp för flera områden av framtida forskning i elgitarrmetodik.  

Nyckelord: elgitarr, ackord, gitarrackord, CAGED, drop 2, chord scales, elgitarrmetodik. 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate how a small selection of guitar teachers go about 
to teach chords on electric guitar, as well as how a small selection of guitar students have 
experienced the phenomena during their studies. To answer the research questions, two 
experienced guitar teacher and two guitar students were subjects to qualitative interviews. The 
theoretical perspective of the study was hermeneutic. The results showed that the methods 
employed by the teachers to a high degree related to how they have been taught and also 
learned by themselves. Another result is that the combination of systems, music theory and 
practical musical performance can help guitar students to reach a point of musical 
independence. The results provide an insight in how chordal playing on electric guitar can 
take place on a higher level, and also opens up for research within several areas of guitar 
education. 

Keywords: electric guitar, chords, guitar chords, CAGED, drop 2, chord scales, guitar 
education. 
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Definitioner av centrala begrepp 

Ackord. Två eller fler toner som klingar samtidigt. 

Ackorddiagram. En visuell representation av ett gitarrackord. 

Ackordets funktion. Den funktion ett ackord har i ett harmoniskt förlopp.

Ackordläggning. Begrepp för den ordning tonföljden i  ackord tas på 
greppbrädan, vilket till exempel kan åsyfta grundläge, 
tersläge, eller kvintläge. 

Ackordbank och ackordpalett. Synonyma begrepp för de ackord en gitarrist har i sin 
repertoar.

Ackordkännedom. Åsyftar både praktisk och teoretisk kunskap om hur ackord 
kan användas i musikaliska förlopp.

Ackordspel. Paraplybegrepp för komp med ackord. 

Ackordsystem. Systematiseringar av gitarrackord utifrån mönster på  
gitarrhalsen, eller musikteoretiska formler. Hit räknas 
CAGED-systemet och Drop 2.

Band. Begrepp för de mindre delar av greppbrädan som åtskiljs av 
bandstavar.

Barréackord.  En ackordtyp där ett finger används för att vertikalt hålla 
ned tonerna på flera strängar. Ofta används vänsterhandens 
pekfinger över ett band.

Capo och Capo Tasto. Synonyma begrepp för en form av klämma som sätts  på 
gitarrhalsens band för förkorta strängarna och således höja 
tonart.

Grepp. Den fingersättning som används för specifika ackord på 
gitarr; hur ackordet fysiskt tas på greppbrädan.

Greppbräda. Den sida av gitarrhalsen som toner spelas på.

Kvartstapling. Ackord som bygger på toner staplade i kvartintervall, till 
exempel ett ackord med följande tonordning: A, D, G, C.

Shell voicing. Ett färgat ackord, ofta sjuackord, där kvinten utesluts. I 
vissa fall utesluts även grundton.

Visackord. Öppna ackord på greppbrädans första position.

Voicing. Synonymt med ackordläggning. 

Öppna ackord. Ackord i vilka öppna strängar ingår, d.v.s där strängar 

klingar utan att toner trycks ned på dem.
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Bakgrund 

”Refräng! Vi går till C#m! … för dig till A-moll!” 

Jag ropar till hela ensemblen samtidigt som jag pekar mot elgitarristen. På greppbrädans 
fjärde band sitter ett capo. Det är ensemblepass på kulturskolan jag jobbar på. Samtliga elever 
har en enkel ackordanalys framför sig, men tonarten på gitarristens papper skiljer sig från de 
övriga. Hen har ännu inte lärt sig spela barréackord och kan inte heller alla tonnamn på 
greppbrädan. De ”vanliga” öppna greppen i tonarterna A-moll och G-dur utgör dock välkänd 
mark. Målet med ensemblepassen är att eleverna ska fokusera på samspel, och lösningen med 
gitarristens ackordanalys blir därför pragmatisk i förhållande till den tid vi har. Det är en 
praktisk lösning som fungerar där och då, men samtidigt skaver något i mig. Jag vet att 
metoden på längre sikt är en slags pedagogisk björntjänst. Hur skulle eleven löst den 
musikaliska situationen utan capo, och utan en lärare med kunskap om greppbrädans struktur? 
Senare under terminen undervisar jag en större ensemble tillsammans med skolans 
slagverkslärare, som skrivit ett arrangemang på en poplåt. Låten går i Eb-dur och har 
förhållandevis komplexa harmoniska förlopp. Gruppen har två elgitarrister. För att inte krocka 
med pianisternas register krävs det att en av gitarristerna spelar treklanger på första, andra och 
tredje strängen medan den andre spelar kvintackord på femte och sjätte strängen. Allteftersom 
jag instruerar gitarristerna försöker jag också få dem att komma ihåg namnen på ackorden, 
men det är uppenbart att de observerar och lär sig visuella mönster snarare än funktion och 
namn. I slutändan fungerar det. De lär sig låten utantill och det låter bra, men en än gång 
frågar jag mig hur skulle de löst situationen utan lärare med kunskap om gitarrhalsens 
struktur? 

Jag kommer ihåg den tid då jag själv befann mig i mellanlandet mellan gitarrackord som 
fasta, visuella grepp, och ackord som funktionella, klingande musikaliska byggstenar. Jag 
började spela gitarr som tioåring. Under mina första år som gitarrist lärde jag mig främst spela 
hemma på kammaren. Jag plankade låtar och skrev egen musik utan någon som helst 
musikteoretisk förankring. När jag började på musikestetisk linje på gymnasiet hade jag två 
förhållningssätt till gitarrackord. Delar av min kunskap kom ur grundskolans 
musikundervisning. Det rörde sig om ett antal öppna visackord som jag, på uppmaning av 
min musiklärare, memorerat som visuella grepp. D hade formen av en triangel. Fmaj7 såg ut 
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som en trappa. Mitt andra förhållningssätt föddes i mitt låtskrivande. Där var ackorden 
namnlösa, mer abstrakta och nästan mystiska. De var helt baserade på klang och 
sinnesstämning, och dessa ”ackordupptäckter” kom ur experimenterande med 
fingersättningar. När ensemble- och musikteoriundervisningen satte igång på gymnasienivå 
var jag ofta förvirrad och förstod inte alltid vad som väntades av mig som gitarrist. I 
ensemblerna utgick jag ofta från kvintackord och lade till ett par toner som lät bra. Istället för 
fråga mina lärare och hjälp löste jag oftast problemen på gehörsväg. 

Trots min bristande teoretiska kunskap var jag en ganska duktig gitarrist och fick efter 
gymnasiet jobb som gitarrlärare på en privat skola. Till en början undervisade jag främst 
nybörjare och lärde ut gitarrackord med den metodik som mina tidiga musiklärare använt. När 
jag också började undervisa i ensemble blev det dock tydligt att mina gitarrelever stötte på 
samma problem som jag gjort under gymnasiets ensemblelektionerna: deras kunskap om 
ackord var statisk, och de kunde inte anpassa sitt ackordspel. Vid ungefär samma tidpunkt 
upptäckte jag CAGED-systemet (se s.11) och där började polett efter polett att trilla ned. Jag 
införskaffade också boken Chord Chemistry (Green, 1992) och studerade den i den mån det är 
möjligt. Det är en rörig bok. I kombination med CAGED-systemet började jag både 
visualisera och höra en logik. Ett slags mönsterbaserat system, där intervallen ständigt 
befinner på samma avstånd från grundtonerna trädde fram. Med tid och övning kunde jag 
spela ackorden varsomhelst på greppbrädan. Jag upptäckte också att det var lätt att utgå från 
ett dur- eller mollackord och därifrån skapa andra former av ackord med hjälp av 
metodlitteratur som presenterade ackordformler baserade på intervall. 

Under de år jag varit verksam som professionell musiker har jag samarbetat med ett antal 
andra gitarrister. Kommunikationen oss emellan har aldrig varit helt likartad. Jag har kunnat 
konstatera att det inte funnits något universell syn på greppbrädan. Vissa gitarrister har utgått 
från sound och klang, andra från visuella former, några från teoretiska system och vissa har 
haft ett intuitivt, gehörsbaserat tillvägagångssätt. Den gemensamma nämnaren har dock varit 
att samtliga gitarrister bemästrat ackordspel över hela greppbrädan på den nivå som krävs för 
att arbeta som professionella musiker. Hur har vi kunnat nå ett liknande resultat med så pass 
olika förhållningssätt? Vilka metoder kan gitarrpedagoger använda sig av för att eleverna ska 
nå dit Går det att specificera vad elgitarrister behöver kunna för att leverera i en ensemble? 

1.1.1 Problemområde 

Som ensemble- och gitarrlärare på kulturskola har jag upptäckt att det är i skarpt läge, framför 
allt i ensemblesituationer, som gitarrelevers bristande kunskap om ackord blottläggs. Där 
avslöjas ofta ett gap i deras kunskaper. Ett återkommande fenomen är att eleverna inte kan 
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lista ut hur de ska ta för dem okända ackord. Problemet är ofta att musikteoretiska kunskaper 
om ackord antingen saknas, eller inte vävts samman med deras praktiska kunskaper. Med 
enskilda gitarrelever har jag kunnat arbeta med detta under deras gitarrlektioner, men landat i 
insikten jag ännu inte hittat någon metod som fungerar för alla.   

1.1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att ur ett hermeneutiskt perspektiv få kunskap om hur 
ackordundervisning i elgitarr- och ensembleundervisning kan ta form. Jag syftar även till att 
få en inblick i dagens elgitarr- och ensembleundervisning och undersöka vilka metoder och 
strukturer som kan användas för att ur olika perspektiv lära ut och arbeta med ackord. För att 
genomföra studien har jag använt mig av två gitarrlärare och två gitarrelever som informanter 
för att jämföra och analysera deras olika upplevelser av ackordundervisning på elgitarr. 
  
Utifrån problemområde och syfte har jag formulerat följande forskningsfrågor: 

1. Vad behöver en elgitarrist kunna för att på ett funktionellt sätt behärska ackordspel 
i olika musikaliska sammanhang? 

2. Vilka metoder kan gitarrpedagoger använda sig av för att eleverna ska utveckla de 
förmågor som krävs för att besitta funktionell frihet i sitt ackordspel? 

Forskningsfrågorna kommer utgöra grunden för de intervjufrågor som ställs till 
informanterna. 

2. Tidigare forskning och akademiska 
examensarbeten 
I denna sektion finns en överblick av doktorsavhandlingar och akademiska examensarbeten 
som berör olika fenomen som är relevanta för denna studie, vilka är gitarrbaserad 
ackordundervisning och musikteori, samt ackordspel på gitarr. Det finns väldigt lite svensk 
forskning på högre nivå rörande elgitarrmetodik i detta område, och därför har ett antal 
akademiska examensarbeten varit av relevans. Det finns dock en stor mängd empiribaserad 
undervisningslitteratur. En överblick över välkänd undervisningslitteratur och erkända 
ackordsystematiseringsmetoder följer i kapitel tre.  
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2.1 Gitarrbaserad ackordundervisning 

Tammelin (2012) och Baldursson (2014) har genomfört studier som syftar till att utveckla 
metoder för gitarrbaserad ackordundervisning. Baldursson (2014) använde sig av Pat 
Martinos mollkonverteringssystem med CAGED-systemets som måttstock för att väga för- 
och nackdelar med de olika systemen mot varandra. Resultaten påvisar att Pat Martinos 
system fungerar som ett komplement till CAGED-systemet. Det minskar också antalet 
motor i ska scheman som behöver befäs tas i g i ta r r i s tens långt idsminne . 
Mollkonverteringsssystemet lämpar sig främst för musicerande i jazzgenren, även om det kan 
kan bredda ackordpaletten för gitarrister i andra genrer. Tammelins (2012) ansats till att 
utveckla metoder för ackordundervisning resulterade i en stor mängd praktiskt material. 
Utifrån fragmenteringar av skalor och modus utvinns i hans studie fyra praktiska 
ackordsystem som kan appliceras i gitarrundervisning. Zaworskis (2016) resultat ger en annan 
infallsvinkel  där  single-stringspel  presenteras  som  en  adekvat  metod  för  att  öka  elevers 
förståelse för hur ackord konstrueras på greppbrädan. Hedberg (2016) nämner i sina resultat 
att  CAGED-systemet  behöver  kompletteras,  och  att  single-stringspel  där  kan  utgöra  ett 
effektivt tillägg i gitarrbaserad ackordundervisning.  

2.2 Om ackordspel 

Goldmanns (2011) resultat visar att såväl gitarrpedagoger som professionella musiker ser ett 
väl utvecklat klangfärgsgehör och praktisk stilkännedom som grundläggande färdigheter för 
att kunna verka som professionell gitarrist. Johanssons (2002) doktorsavhandling klarlägger 
att gehörsmusiker lär sig detta genom att just spela på gehör, och att genreidiomatiska 
fenomen som musikaliska klichéer, harmoniskt tonspråk och andra genrebaserade musikaliska 
byggstenar understödjer gehörsbaserat lärande i rockmusik. De gitarrister som ingick i studien 
använde ofta elbasen för att hitta rätt ackord, och till viss del kvintackord som grund när 
harmoniken blev mer komplex.

2.3 Gitarrbaserad musikteoriundervisning 

Stålgren (2016) har undersökt hur ett antal gitarrelever på gymnasienivå kombinerar sitt 
lärande på gitarr med musikteoriundervisningen. I resultaten framkommer att gitarreleverna i 
första hand visualiserade musikteoretiska koncept på ett klaviaturinstrument, för att sedan 
överföra dessa kunskaper till greppbrädan på egen hand. Hedbergs (2016) resultat visar att de 
gitarrpedagoger han intervjuat förlitar sig på hjälpmedel som ackorddiagram och 
grepptabeller, trots att de är medvetna om att detta minskar möjligheten till förståelsen av de 
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musikteoretiska aspekterna av gitarrspel. Gitarrelever som ges möjligheten till lektioner där 
gehörs- och musiklära integreras och kan kopplas samman med praktiska musikaliska 
sammanhang får ut mer av såväl musikteori- som elgitarrundervisning (Grim & Lýden, 2006). 
Zaworski (2016) lyfter fram single-stringspel, och då framförallt att de musikaliska mönster 
som framträder när melodier spelas längs en sträng kan tydliggöra musikteoretiska koncept på 
greppbrädan. 

3. Undervisningslitteratur om 
gitarrackord och ackordsystem 
De metoder och den undervisningslitteratur som presenteras i denna sektion är inte ämnad att 
täcka den stora mängd av böcker som behandlar just ackordspel och gitarrackord. Jag har 
istället valt att lyfta fram ett antal välkända böcker och metodologiska förhållningssätt som 
närmar sig gitarrackord från olika perspektiv. En relevant betraktelse är att de elever jag idag 
undervisar i stor utsträckning använder YouTube och Google för att på egen hand bredda sin 
ackordrepertoar. Utöver detta kan en nog med säkerhet säga att den främsta källan till nya 
ackord för gitarrelever som spelar i pop/rock/jazz-genren är att lära sig låtar. 

3.1 Gitarrackordlexikon 

Begreppet gitarrackordlexikon används här för att beskriva metodböcker med ett stort fokus 
på visuella ackorddiagram. Bild 1 visar ett ackorddiagram. Det finns ett stort antal böcker av 
denna karaktär. Följande böcker representerar tre olika förhållningssätt inom området.  

Guitar Case Chord Book (Pickow, 1992) består av 43 sidor med ackorddiagram och 
är konstruerad för att få plats i ett gitarrfodral. Boken fungerar dels som ett 
uppslagsverk, där gitarrister lätt kan hitta diagram över specifika ackord, men 
presenterar också ackorden i tillhörande tonarter. Ackordläggningarna påminner till 
stor del om det tillvägagångssätt som används i CAGED-systemet, även om det finns 
undantag. Boken saknar djupgående musikteoretisk ansats. Ackordens grundtoner 
märks ut med ett R (root note), och i slutet av boken märks även ter och kvint ut i 
vissa ackord, men då med siffrorna tre och fem. 

Ted Greens bok Chord Chemistry (Green, 1992) är något av en modern klassiker. Bokens 
första del består av en kortare genomgång av grundläggande harmonilära. Det musikteoretiska 
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perspektivet är återkommande, men boken domineras av ackorddiagram. Ackorden delas in 
och presentas i sina respektive ackordfamiljer. Boken avlutas med en sektion med mer 
avancerad musikteori, följt av en kortare sektion med genretypiska harmoniska förlopp. Trots 
att visuella representationer av ackord är dominerande klargör Green att det viktigaste är att 
kunna använda ackorden i en musikalisk kontext (Green, 1992, s. 1). 

En tredje metod går att finna i till exempel Berklee Jazz Guitar Chord Dictionary (Peckham, 
2007). Lexikonet är begränsat till idiomatiska jazzläggningar, sjuackord och färgade ackord, 
och presenterar således ackorddiagrammen inom sin genrekontext. Boken består största delen 
av diagram, men avslutas med ett avsnitt där ackorden placeras i harmoniska förlopp. 

3.2 CAGED-systemet 

Guitar players have generally achieved a theoretical understanding more slowly than 
keyboard players, simply because the relationship between the notes on the fingerboard are 
not as obvious  as they are on a keyboard. The four seminars are designed to show that the 
fingerboard has an incredibly comprehensible logic of its own. Once a guitarist fully 
understands that logic, he has no limits. He can build any chord he wants and find any sound 
he hears in his head (Sievert, 1975,  s. 26). 

I en artikel från Guitar Player Magazine (Sievert, 1975) presenterar gitarrpedagogen Keith 
Allen ett system som han lär ut vid Blue Bear Waltzes School of Genuine Music i San 
Fransisco. Hans förhållningssätt till tonerna på greppbrädan är en tidig version av det som 
kommer kallas CAGED-systemet. Själva begreppet the CAGED system används inte, men i 
den undervisningsform som Allen presenterar finns ett system som utgår från att de fem 
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Bild 2. Skalpositioner enligt CAGED-systemet. Från Guitar Player 
Magazine, Maj 1975. 



öppna durackord som finns på greppbrädans första position går att återanvända över hela 
greppbrädan. Detta ger tillgång till samtliga durackord i den kromatiska skalan. Han 
poängterar också att i alla fall en position av durskalan finns i nära relation till varje 
ackordläggning. Allen berättar i intervjun att han lär ut intervall i form av siffror, och menar 
att relationen mellan tonerna då är universella oavsett tonart. Systemet förefaller vara 
välutvecklat och har en progression som sträcker sig över flera gitarrkurser, där relationen 
mellan greppbräda och musikteori blir alltmer fördjupad. I artikeln finns ett större 
ackorddiagram där varje barréackord bär namnet av sitt ”ursprungliga” öppna ackord (se bild 
2), vilket är något som återfinns i all litteratur om CAGED-systemet jag tagit del av. 

CAGED-systemet är en metodisk approach för ackord- och melodispel som utgår från att den 
information som finns på greppbrädans första position är användningsbar över hela halsen. 
Det är ett visuellt system för att organisera tonerna på greppbrädan. Formerna, kallade shapes, 
av ackorden C, A, G, E och D används som utgångs- och referenspunkter. När dessa grepp 
flyttas uppåt längs halsen används pekfingret som ett capo, och således ersätts de öppna 
strängarna i ”urackorden” av de toner som pekfingret håller ned. När öppna C ”omvandlas” 
till ett D, men strukturen av C-ackordet bibehålls, flyttas det ett helt tonsteg uppåt i horisontell 
riktning. För att ackordet med öppen G- och E-sträng inte ska klinga som ett Em9/D ändras 
fingersättningen och pekfingret placeras som ett capo på andra bandet. Samma princip 
används för samtliga ackord. I systemet benämns de olika greppen som shapes. Bild 3 visar 
ett D-durackord i de fem olika läggningarna som finns i CAGED-systemet. 

Enligt Govan uppfylls CAGED-systemets riktiga potential först när gitarristen kan använda 
det i alla tonarter (Govan, 2003, s. 61). Det används också som en slags visuell bakgrund till 
att lära ut skalor i olika positioner. CAGED-systemet används i undervisningen på 
institutioner som GIT och Musicians Institute. 
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Bild 3. D-dur i fem olika ”shapes” som lånar sin struktur från öppna durackord.



3.3 Notläsning som metod 

A Modern Method for Guitar Volumes 1-2-3 Complete (1999) är metodbok för notläsning som 
publiceras av Berklee Collage of Music. Trots att författaren till förordet klargör att bokens 
syften är notläsning och ökad fingerfärdighet (Leavitt, 1999, s. 1) vill jag hävda att den även 
presenterar en metod för ackordinlärning som skiljer sig från de övriga i denna sektion. I de 
tre böcker som idag finns att tillgå i en och samma utgåva vävs ackord- och melodispel 
samman från ett tidigt stadium (se bild 4). Redan på sida två i det noterade materialet börjar 
tonerna användas för att bilda ackord. I boken finns även en del ackorddiagram, men det 
mesta av ackordspelet är endast noterat. Det finns också ett antal etyder som är helt baserade 
på ackordspel. Anledningen till att jag tar upp A Modern Method for Guitar är att 
studiematerial för notläsning tenderar att lägga stort fokus på melodispel, som ofta 
kompletteras med en ackordanalys och ackorddiagram ovan notsystemet.  

3.4 Genreorienterade metoder 

Under jazz-, pop- och rockmusikens historia har vissa ackordläggningar, också kallade 
voicings, blivit standard för olika genrer. Inom hårdrock dominerar kvintackord på de lägre 
strängarna. Treklanger på de högst klingande strängarna, ofta spelade på andra och fjärde 
pulsslaget i takten, är vanliga i soulmusik, och shell voicings är vanliga i jazz. Inom 
countrymusiken används ofta öppna visackord, och dominantsjuackord är vanliga i blues. 
Generaliseringar utesluter alltid en mängd andra förhållningssätt, men det finns onekligen 
idiomatiska läggningar tillhörande olika genrer.  
 
Detta tillvägagångssätt är tydligt i Essential Rhythm Guitar (Trovato, 2000). De genrer som 
behandlas är country, akustisk fingerstyle, blues, rock, latin, jazz, swing och funk. Trovato 
presenterar olika ackordläggningar och komp i harmoniska förlopp som är genretypiska.  

3.5 Conversion to Minor 

Conversion to minor, som Baldursson (2014) översätter till ”Pat Martinos 
mollkonverteringssystem” är en metod som i likhet med CAGED-systemet delar in 
greppbrädan i fem positioner. Systemet kommer från jazzgitarristen Pat Martino, som istället 
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Bild 4. Exempel på hur notläsning och ackordspel kopplas samman i A Modern Method for Guitar (1999).



för traditionella grepp utgår från inversioner av Moll7-ackord som funktionella för annan 
harmonik. Martinos system är både ett verktyg för soloimprovisation och ackord. Systemet 
bygger på att samma grepp och fraser fungerar över olika ackord. Som exempel förklarar 
Martino att formen av en D-molltreklang fungerar som ett G-dominant ackord om G spelas 
som baston, eller som ett maj7-ackord om Bb spelas som baston.  

3.6 Drop 2 

Drop 2 är en systematisk metod som används inom jazzundervisning på gitarr. Den näst högst 
klingande tonen i en fyrklang kommer att vara den lägst klingande tonen i nästa, den 
”droppas” i tonhöjd och fungerar som baston i nästa läggning, vilket givit upphov till namnet 
Drop 2. Själva ”droppet” syns tydligt i notation (se bild 5). 

Läggningar i Drop 2 är av den typ som kallas close voiced chord, vilket innebär att samtliga 
toner i fyrklanger ”frettas” så kompakt som möjligt på greppbrädan. Toner dubbleras aldrig i 
drop 2-läggningar, och en fyrklang kommer aldrig bestå av fler än fyra toner. Eftersom 
fyrklanger som close voiced chords spelas på närliggande strängar finns det fyra möjliga 
läggningar från fjärde, femte och sjätte strängen. Bild 6 visar fyra möjliga läggningar av ett 
Cmaj7-ackord med baston på sjätte strängen. 

Jazz Guitar Voicings - Vol.1: The Drop 2 Book (Vincent, 2009) samt Drop 2 Chord Voicings 
for Jazz and Modern Guitar (Alexander, 2012) ger en djupgående inblick i hur drop 2-
systemet fungerar.  
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Bild 6.

Bild 5. Cmaj7, Drop 2.



3.7 Chord Scales 

Chord Scales är ett begrepp för en metod som utgår från skalor på greppbrädan. I grund och 
botten handlar det om att nyttja skalornas struktur, och harmonisera dessa horisontellt över 
greppbrädan (Warnock, 2017). Begreppet är vitt och kan anta många former. Det går att 
argumentera för att alla former av ackordsystematiseringar är en form av chord scales, men 
skillnaden ligger i att utgångspunkten är skalor snarare än grepp. 

4. Metod 

I detta kapitel presenteras det teoretiska perspektiv och de metoder som använts i i studien, 
samt  varför  de  är  motiverade  utifrån  problemområdet,  forskningsfrågorna  och  min 
musikaliska bakgrund.  Först motiveras det teoretiska perspektivet och metoden. Efter detta 
följer urval av informanter, information om informanterna, samt vilka etiska riktlinjer som 
följts. 

4.1 Teoretiskt perspektiv 

Studien har ett hermeneutiskt perspektiv som valdes för att jag i min profession som gitarr- 
och ensemblelärare redan besitter en förförståelse av de ämnen som forskningsfrågorna syftar 
till att undersöka. Hermeneutiken och tolkningen blir således ett redskap för att bredda min 
förståelsehorisont inom ämnet. Hermeneutiken var ursprungligen en metod för uttolkning av 
bibeltexter, men tillämpas idag inom flera olika vetenskapliga discipliner såsom kultur-, 
human- och samhällsvetenskap (Patel & Davidson, 2003, s. 28). Inom hermeneutiken närmar 
sig forskaren de fenomen denne ämnar att undersöka utifrån ett subjektivt perspektiv, där den 
egna förförståelsen ses som en tillgång. Hermeneutiken är principiellt odogmatiskt, i den 
meningen att utgångspunkten är att verkligheten och olika fenomen kan förstås på flera olika 
sätt (Ödman, 2007, s. 14) där kontext ofta är avgörande för vår tolkning och förståelse 
(Ödman, 2007, s. 99). 

Inom hermeneutiken är delarna av de undersökta fenomenen nödvändiga, och därefter följer 
en ansats till att se och greppa helheten. Det råder ett nödvändigt beroendeförhållande i 
skiftandet mellan del och helhet (Ödman, 2007, s. 99). I denna växelverkan skapas något som 
kallas den hermeneutiska cirkeln. Begreppet introducerades av Friedrich Ast (1778-1841) och 
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har därefter förändrats och transformerats vid åtskilliga tillfällen. Tolkning sker inom en 
begränsad förståelsehorisont där kunskap skapas och fördjupas i en cirkulär rörelse. 
Begreppet förståelsehoristont är ett utryck för avgränsningen mellan det som kan förstås och 
det som ännu inte förstås. Ett av hermeneutikens syften är att flytta denna horisont framåt och 
skapa en djupare förståelse för de fenomen som undersöks (Patel & Davidson, 2003, s. 30). 
Cirkeln som metafor kan dock ses som statisk (Ödman, 2007, s. 103), och kan därmed, i den 
mening att kunskapen hamnar i en ekokammare inom själva cirkeln, vara en missledande 
symbol. Därför används också begreppet den hermeneutiska spiralen. I spiralen rör sig 
tolkningen i en pendlande rörelse, och begreppet åsyftar den fruktbara och öppna cirkeln 
(Ödman, 2007, s 105). Spiralmetaforen visar på att kunskap aldrig helt och hållet kan återgå 
till en tidigare punkt av förståelse, utan ständigt fördjupas och breddas.  

Studien kommer att baseras på ett antal kvalitativa intervjuer som behöver förstås genom just 
tolkning. Jag har praktisk kunskap och förförståelse inom det område som undersökts, vilket 
är nödvändigt för att förnimma nyanserna i det som sägs och i vilka sammanhang svaren kan 
ingå i (Kvale, 1997, s. 52). Ett syfte med forskningsintervjun är att skapa möjligheter till att 
nå under det undersökta fenomenets yta, och därmed skapa grogrund för en djupare reflektion 
över hur det tar sig form (Kvale, 1997, s. 54). Hermeneutiken har traditionellt handlat om 
tolkning av färdig text, och får en något annorlunda funktion vid just intervjuer. I 
intervjusituationen är såväl skapandet som tolkningen av texten sammanflätade (Kvale, 1997, 
s. 50). Då kvalitativa intervjuer går från muntlig diskussion till tolkning av textens innebörd 
är hermeneutiken av dubbel relevans. I det första steget, själva intervjun, belyses de fenomen 
som studien ämnar att undersöka och skapar de texter som ska tolkas. I nästa steg klarläggs 
den process där intervjuerna tolkas. Den analys som följer intervjuerna kan därmed ses som 
en dialog med själva texten (Kvale, 1997, s. 49). 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Fyra kvalitativa intervjuer kommer att genomföras i studien. Syftet med kvalitativa studier är 
att närma sig ett ämne där verkligheten kan uppfattas på ett flertal olika sätt. Målet är att 
upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, till exempel den 
intervjuades uppfattning om något fenomen (Patel & Davidson, 2003, s. 78). Ett utmärkande 
drag för kvalitativa intervjuer är att intervjuaren ställer enkla och raka frågor som skapar rum 
för komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010, s. 25). Det latinska ordet qualitas ligger till 
grund för fenomenet. Ordet betyder beskaffenhet, egenskap eller sort, och en kvalitativ 
intervju tenderar därför att leda till beskrivande svar. En kvalitativ intervju kan sägas vara ett 
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samtal med struktur och syfte, som dock inte går att jämställa med ett samtal mellan likställda 
parter, då forskaren definierar och kontrollerar situationen (Kvale, 1997, s. 13). Intervjuerna 
kommer ha en semi-strukturerad form i den mening att frågorna kommer vara strukturerade, 
men hålls öppna (Trost, 2010, s. 42). I den semi-strukturerade intervjun är samtalet inriktat på 
de bestämda fenomen som intervjuaren ämnar att undersöka (Dalen, 2011, s. 31). Detta 
förhållningssätt valdes för att skapa variationsmöjligheter i resultatet. Studiens ämne är inte 
nytt för mig. Jag har en bakgrund som gitarrist, gitarrelev och gitarr- och ensemblepedagog. 
De forskningsfrågor jag tar upp härrör från mina egna erfarenheter som såväl elev som lärare. 
Jag får därför en inifrån-roll (insider) i forskningsfältet. Denna roll kan i sig vara problematisk 
då det mänskliga samspelet utgör en essentiell del av intervjusituation (Kvale, 1997, s. 64). 
En alltför stark personlig anknytning till de fenomen som ska undersökas kan skapa en alltför 
stark personlig involvering i intervjun. Den personliga anknytningen kan också vara till 
studiens fördel: den ger en speciell insikt i de fenomen som studeras (Dalen, 2011, s. 12). 
Kärnan i den kvalitativa intervjun kan dock sägas vara den intersubjektiva interaktionen, och 
är därför varken objektiv eller subjektiv (Kvale, 1997, s. 66). 

4.3 Dokumentation och transkription 

Intervjuerna kommer genomföras enskilt med samtliga deltagare via Skype. Dokumentationen 
kommer göras genom ljudinspelning i Pro Tools, för att sedan transkriberas ord för ord i text. 
De noggrant utförda transkriptionerna kommer utgöra en del av den hermeneutiska metoden, 
dels i den mening att det material som skapas i intervjuerna kommer utgöra underlag för 
analys och diskussion, och dels för att transkriptionen i sig blir ett medel för att ta ett 
fördjupande steg i den hermeneutiska spiralen.  

4.4 Urval av informanter 

Urvalet av informanter har varit heterogent inom den givna homogeniteten för 
forskningsområdet (Trost, 2010, s. 137). De är bland annat verksamma inom närliggande 
genrer och har likartade utbildningar, men skiljer sig åt på individuellt plan. Urvalet av 
informanter är teoretiskt, vilket innebär att de inte valts ut slumpmässigt. De tillfrågades om 
att delta för att de besitter kunskaper och erfarenheter inom forskningsfrågornas avgränsning. 
Det teoretiska urvalet är logiskt då jag besitter ett förhållandevis stor kunskap rörande de 
fenomen som denna studie syftar till att undersöka (Dalen, 2011, s. 56). De tillfrågade 
informanterna är två erfarna gitarrlärare och två gitarrelever. Förhoppningen är att 
informanterna kommer kunna presentera en variationsrikedom som tjänar studiens syfte, utan 
att för den delen avvika från varandra i extremer. Eftersom intervjumetoden kommer vara av 
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kvalitativ karaktär finns inget anspråk på att kunna presentera statistik eller helt objektiv 
fakta. Istället finns en strävan efter att presentera informanternas olika perspektiv i relation till 
mina forskningsfrågor, för att på så sätt fördjupa de kvalitativa aspekterna av studien.  

De två lärare som kommer delta i studien har lång erfarenhet av ensembleundervisning och 
enskild gitarrundervisning. De har också gedigna CV:n som musiker inom bland annat pop/
rock- och jazzgenren, och vet därför också vad som krävs för att verka proffesionellt som 
gitarrist inom dessa musikaliska sfärer. De två elever som kommer intervjuas har jag 
personligen kunnat följa under ett spann på cirka fem till tio år. De har tagit ett antal enskilda 
lektioner med mig som gitarrlärare, men detta har inte skett med någon betydande kontinuitet 
och utgör därför inte något etiskt dilemma. Anledningen till att de valdes ut är att de besitter 
de kunskaper gitarrister förväntas besitta för att verka proffesionellt som gitarrister inom pop/
rock/jazz-genren. Eleverna har undervisats av ett flertal olika gitarrlärare och har 
förhållandevis avancerade utbildningar. Jag använder ordet elever trots att en av dem nyligen 
avslutat sina musikstudier. Informanten har sina studier färska i minnet, och har därför 
intervjuats ur ett elevperspektiv. 

4.4.1 Information om informanterna 

Lärare 
Charlie är i femtioårsåldern. Hen har spelat gitarr i mer än fyrtio år och elgitarr i drygt 
trettiofem av dem. Charlies utbildning innefattar en tvåårig gymnasieutbildning på 
musikestetisk linje, samt en högskoleutbildning till musiklärare. Charlie undervisar på en 
folkhögskola med musikerinriktning, och har även haft en del privatelever. Hen har undervisat 
som gitarrlärare i mer än 20 år, och i ensemblespel i mer än 25 år. Charlie är verksam som 
musiker inom pop/rock-genren sedan drygt 25 år tillbaka. 
 
Dylan är i sextioårsåldern, har spelat elgitarr i 37 år och varit yrkesverksam gitarrist i cirka 35 
år. Hen har studerat ett år på musikestetisk linje på Gymnasiet, ett år på folkhögskola med 
kompositionsinriktning i elektronisk musik och har musikhögskoleexamen från en fyraårig 
utbildning till instrument- och ensemblelärare. Dylan har undervisat på kulturskola, 
musikgymnasium och jobbar idag på en musikhögskola. Hen har undervisat i elgitarr i cirka 
25 år, och i ensemblespel i drygt 20. 

Elever 
Mio är i tjugoårsåldern och har spelat elgitarr i fjorton år. Mios utbildning innefattar 
gitarrlektioner på musikskola, treårig gymnasieutbildning på estetisk linje, olika musikläger, 
privatlektioner, samt två avslutade utbildningar på folkhögskolelinjer med musiker- samt 
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musikproduktionsinriktning. Mio går för tillfället en utbildning på folkhögskola med 
musikerinriktning inom pop/rock-genren. Hen är även verksam som professionell musiker vid 
sidan av sina studier. 

Kim är tjugoårsåldern och har spelat gitarr i nio år. Hen har gått en treårig gymnasieutbildning 
på musikestetisk linje, deltagit i musikläger under några somrar och har efter det gått ett år på 
en folkhögskola med musikerinriktning. Kim har idag kandidatexamen i musikproduktion och 
låtskrivning. Kim är egen företagare och jobbar delvis med låtskrivning och musikproduktion, 
men är även verksam som gitarrist.  

4.5 Etiska överväganden och riktlinjer 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav, som definieras i Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (vr.se), kommer att följas i intervjuerna. De fyra 
principerna är informationskravet, samtyckeskravet, de medverkandes självständiga rätt att 
bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta, samt att deltagarna i sitt beslut att 
delta eller avbryta sin medverkan inte kommer att utsättas för otillbörlig påtryckning eller 
påverkan. I regel fyra ingår också att beroendeförhållanden inte ska föreligga mellan 
forskaren och den tilltänkta undersökningsdeltagaren.  

Samtliga deltagare fick via e-post information om studiens syfte, deras anonymitet i studien 
och att intervjuerna skulle ske på deras egna villkor. Informanterna har således på förhand fått 
information om att intervjun kommer ske under tystnadsplikt, att de inte behöver svara på alla 
frågor, och att de när som helst får avbryta intervjun. Informanterna har i studien givits 
fingerande namn samt pronomenet ”hen” för att förstärka deras anonymitet. Samtliga 
informanter gav sitt godkännande till detta, och var alltså väl informerade om att samtycke till 
intervjun innebar frivilligt deltagande och möjlighet att dra sig ur när som helst (Kvale, 1997, 
s. 107). Eleverna är myndiga och därför behövdes inte någon godkännande från 
vårdnadshavare. 
  

5. Resultat och analys 
Här nedan följer en sammanställning av den information som skapades under intervjuerna. 
Resultaten presenteras i den ordning intervjufrågorna ställdes (se bilaga 1). De områden som 
berörs, utifrån såväl lärar- som elevperspektiv, är hur informanterna lärt sig ackordspel, vad 
de anser att en gitarrist behöver kunna om ackord för att vara självgående i ensemble samt 

!  14

http://vr.se


arbeta som professionell musiker, hur kunskapsluckor i ackordspel kan blottläggas, hur nivån 
på en elevs kunskaper om ackord bedöms under enskild lektion, vilka skillnader som finns i 
ackordundervisning i ensemble kontra enskild lektion, huruvida de lärt sig eller undervisar 
utifrån något specifikt system, hur capo tasto används i undervisning, samt om den 
gitarrpedagogik lärarna bedriver och eleverna mottagit har ett framåtsyftande perspektiv. 
Dessa frågor ställdes för att kunna dela upp fenomen som finns inneboende 
ackordundervisning och ackordspel i mindre hermeneutiska delar. Förhoppningen är att de 
sammantaget kan skapa en helhetsbild av hur ackordspel kan läras ut. Sammanfattningen av 
informanternas svar presenteras enskilt, och följs därefter av en kortare analys. 

5.1 Hur informanterna lärt sig ackordspel  

Charlie nämner ackorddiagrammet som en del av och ett första steg mot den helhet som nu 
utgör hens förståelse av ackord. Charlie berättar att det antingen dök upp i samband med en 
låt, eller fanns i slutet av någon gitarrbok. 

Jag tänker, alltså ackorddiagramet är väl min väg in, var min väg in i ackordspel, från, jamen 
gitarrskola där i mellanstadiet där det sitter den där schematiska bilden: här är banden och 
strängarna, här är dina fingertoppar, tryck här liksom (Charlie, 2018). 

Utifrån detta började Charlie lägga samman olika kunskaper, och menar att själva pusslet för 
hur ackord hängde ihop troligen lades på egen hand. Hen började också tidigt att musicera i 
en frikyrklig församling, och lyfter fram denna som en formativ lärandemiljö. Hen 
ackompanjerade kör utifrån ackordanalyser, och musicerande skedde i ensembleform. I 
kyrkan fungerade mer erfarna musiker som informella lärare. Det var inte en fråga om 
faktiska gitarrlektioner, utan kunskaper som snarare förvärvades genom observation och 
lyssning från Charlies sida.  

Jag såg nog ganska mycket gitarrspel i kyrkan också, snubbar som stod liksom och spelade, och 
en del var bara visackord och öppna ackord, men ganska många hade liksom E- och A-typ som 
de flyttade runt. Så då fick man ju både liksom höra och se hur det såg ut (Charlie, 2018). 

Under åren på estetisk linje kom nya ackord ofta från låtar som spelades tillsammans med en 
gitarrlärare, vilket var en mer visuell och gehörsbaserad metod. Charlie lyfter fram att 
praktiskt musicerande i band fortsatt utveckla hens gitarrspel. 

Dylan berättar att ackorden följt med sedan starten. Att lära sig barréackord kommer hen ihåg 
som slitsamt och ”ett rent helvete”. Dylan beskriver också hur insikten om vad ett sus-ackord 
är som en religiös upplevelse. Utöver detta lyfter hen fram musiklyssning som en viktig faktor 
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i sitt lärande, och nämner där de klanger hen hörde hos kompositörer och musiker som Bill 
Evans, Sam Barbers och Stravinsky om viktiga influenser. 

Det stora som har påverkat mig, som har gjort att jag blivit så nyfiken på liksom klangvärlden 
och ackordspel det är ju Bill Evans på piano, så du får säga lyssning av musik. Det är väl den 
stora inspirationen (Charlie, 2018). 

Under tiden på musikhögskola undervisades Dylan av en lärare som hen inte kom överens 
med angående grundsynen på ackord: läraren presenterade ackorden som fasta grepp, och 
Dylan ifrågasatte då varför tonerna inte kunde läggas i en annan ordning. Läraren förklarade 
att vissa ackordläggningar inte var musikaliskt vedertagna, och därför inte skulle användas. 
Dylan ansåg att detta var ett begränsande förhållningssätt och det blev starten på en resa för 
att utforska ackord på egen hand, där ackordens klangfärg och funktion är viktigare än 
musikteoretiska regler som andra satt upp. Dylan lyfter här fram ett antal metoder hen 
utvecklat som viktiga för sitt eget ackordspel. Hen använder gärna kluster av toner som 
kommer av att harmonisera skalor utifrån intervallmönster (till exempel i kvartintervall, se 
bild 7) som sedan flyttas runt inom skalan. Dylan använder inte begreppet chord scales, men 
metoden förefaller att landa inom ramarna för detta. Det är viktigt för Dylan att se på 
ackordens funktioner, och hen understryker vid ett flertal tillfällen att en och samma klang 
kan ha olika funktioner beroende på musikaliskt sammanhang och harmonisk kontext.  

Mio lärde sig tidigt spela ackord genom tabulatur på internet, sin gitarrlärare och en gitarrbok 
som hen köpte av sin gitarrlärare. Hen poängterar dock att det mesta av den tidiga, praktiska 
ackordkunskapen kom genom en kombination av tabulatur och musiklyssning. Under tonåren 
lärde sig Mio CAGED-systemet, som fungerade väl fram tills hen började stämma sin gitarr i 
kvartintervall. Eftersom gitarren då är stämd i samma intervall från lägst till högst klingande 
sträng fungerar inte längre de shapes som finns i CAGED-systemet. Mio beskriver att det blir 
färre mönster att lära sig i kvartsstämning. En gitarrlärare som undervisat Mio på 
folkhögskola fick denne att öva på harmoniserade skalor horisontellt, vilket hen framhåller 
som en ögonöppnare i sin utveckling. Mio poängterar dock att det inte bara handlar om dur- 
och molltreklanger, utan att metoden används för att hitta läggningar till alla färgtoner i olika 
former av skalor och modus. Mio har, utöver de kunskaper om ackord hen erhållit på 
gitarrlektioner, också läst flertalet gitarrböcker, tittat på instruktionsvideos och webbsidor med 
gratis gitarrlektioner, och har på egen hand fördjupat sitt kunnande om ackord. Mio 
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poängterar dock att vissa system hen stött på på internet blivit logiska först längre fram i sin 
utbildning. 

Kim berättar att hen till en början hade en Play Along-DVD med klassiska rocklåtar. Därifrån 
kom kunskaper om kvintackord och hen lärde sig även hitta grundtonerna på gitarrens lägst 
klingande strängar. Webbaserade gitarrlektioner utgjorde ett annat viktigt redskap för att tidigt 
lära sig de vanligaste öppna ackorden. Kim lärde sig CAGED-systemet under gitarrlektioner 
på ett musikläger. 

Det fick ju verkligen mig att börja tänka på, dels då att om man flyttar upp ett D ett helt tonsteg 
så blir det ju ett E istället, men också att, ja men bara försöka tänka mer toner och sånt, att ja där 
är ju kvinten, där är tersen och så vidare, så att man inte riktigt… man blir inte låst till att behöva 
spela ett visst ackord med ett visst grepp (Kim, 2018). 

Utifrån greppen i CAGED-systemet lärde sig sedan Kim att själv applicera musikteoretisk 
kunskap på greppbrädan, och kunde således lista ut hur exempelvis sus- och sjuackord kan 
spelas på gitarren. CAGED-systemet är något som Kim fortfarande använder som grund för 
sitt ackordspel, även om hen inte tänker på det idag.  

Sammanfattande kommentarer 
Varken Charlie, Dylan eller Mio ger en linjär, tydlig bild av progressionen i sin inlärning av 
ackord utifrån denna fråga. Det existerar dock en röd tråd som utgörs av en slags ”många 
bäckar små gör en stor å”-metod, som också förefaller vara den gemensamma nämnaren för 
alla tre. De har samtliga gått genom olika system eller tankesätt gällande ackord med såväl 
lärare som på egen hand, men verkar i det stora hela pusslat ihop en slags helhetsbild av 
greppbrädans struktur på egen hand. Kim ger däremot en förhållandevis samlad och linjär bild 
av sitt lärande, men även där har kunskapsluckor fyllts i på egen hand. Båda eleverna lyfter 
fram CAGED-systemet som en första nyckel för att knäcka musikteoretiska koder på 
greppbrädan. Båda lärarna har själva lagt ihop informationen på greppbrädan, och därefter 
hittat vägar för att förstå ackord. Eleverna lyfter också fram digitala verktyg som en källa till 
information, vilket lärarna av förklarliga skäl inte kunnat nyttja när de studerat gitarr. 

5.2 Praktiska kunskaper i en ensemblesituation 

Här nedan följer svaren på vilka praktiska kunskaper informanterna ansåg att en elgitarrist bör 
ha för att vara självgående i en ensemblesituation i pop/rock/jazz-genren. Med självgående 
menas att gitarristen ska kunna ta korrekta musikaliska beslut utan lärarledning, till exempel 
kunna läsa av en ackordanalys. 
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Charlie menar att en kommer långt med E-typ och A-typ i barrégrepp, i kombination med 
tonernas namn linjärt över gitarrhalsen. Hen anser också att det är nyttigt att lära sig att spela 
treklanger på de tre högst klingande strängarna, samt kunna ta kvintackord på de lägst 
klingande strängarna. 

Dylan lyfter här fram att kunna läsa ackordanalys, samt att snabbt kunna förstå främmande 
ackordsymboler. Hen menar att en gitarrist kommer långt på grundlig förståelse av 
gitarrhalsens första position, även om hen inte anser det vara optimalt från ett konstnärligt 
perspektiv.  

Har jag det där området, rakt streck, en höjning, dubbelhöjning, hel sänkning, dubbelsänkning, 
plus att jag har bra koll på de traditionella greppen. Inte bara i från mörkaste strängen då, utan 
även ifrån A-strängen, och även ifrån D-strängen […] då kan jag snabbt ta mig igenom vad som 
helst. Jag tycker personligen inte att det är särskilt vackert, men det är väldigt effektivt (Dylan, 
2018).

Sammanfattningsvis menar Dylan, i en längre utläggning, att gitarristen bör kunna de 
vanligaste ackordgreppen, ha en grundläggande förståelse för intervallmönster utifrån 
grundtoner, känna till hur ackord är strukturerade och kunna anpassa sitt ackordspel efter 
olika tonarter i gitarrens första och andra position. 

Mio skrattar och svarar ”dur- och moll!”, men utökar sedan sitt svar med att CAGED-
systemet fungerar bra för detta syfte. Hen säger dock att det beror på vilken nivå gitarristen 
vill lägga sitt musicerande på. Mio nämner också drop 2-voicings och barréackord som 
nödvändiga redskap för att vara självgående i en ensemblesituation. 

Kim anser att en måste ha förhållandevis bred kunskap för att uppnå självständighet i en 
ensemblesituation, framförallt i jazzgenren. Hen poängterar att en av gitarristens roller är att 
få musiken att låta varierad och intressant. Kim lyfter fram att kunskaper om att lägga ackord 
på olika ställen på greppbrädan, och då framförallt att veta hur de låter, som viktiga för att nå 
musikaliska resultat. 

Sammanfattande kommentarer 
Både lärare och informanter är överens om att en gitarrist som minst behöver ha kunskap om 
de delar som ger dem möjligheter att spela dur- och mollackord utifrån i alla fall grundtoner 
på femte och sjätte strängen, samt kunna ta sig genom en ackordanalys. I övrigt har samtliga 
informanter något skilda bilder av hur djupgående en gitarrists teoretiska och praktiska 
kunskaper bör vara för att vara självgående i en ensemblesituation. 
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5.3 Praktiska kunskaper som professionell elgitarrist 

Här beskrivs vad informanterna ansåg om vilka praktiska kunskaper en elgitarrist bör ha för 
att arbeta som professionell musiker inom pop/rock/jazz-genren. Frågan är snarlik den som 
presenterades här ovan, men ställdes med utgångspunkten att en professionell musiker bör 
besitta mer fördjupade kunskaper om ackord än att endast kunna vara självgående i en 
ensemblesituation. 

Charlie svarar att en gitarrist behöver ha förståelse för vissa koncept inom ackordspel för att 
kunna jobba på ett smidigt sätt, och använder kvartstaplingar som ett exempel. Hen menar att 
det är nödvändigt att kunna koda av sådana konceptet på gehörsväg för att kunna arbeta 
effektivt. Hen lyfter även fram vikten av att känna till musikaliska förlagor, planka olika 
komp, ha koll på sound och kunna olika voicings för att öka på sin musikaliska räckvidd. 
Charlie menar att musiker, ofta omedvetet, bygger upp en sådan erfarenhetsbank, genom att 
just spela med andra och tacka ja till gig i olika genrer.  

En gitarrist måste också vara lyhörd till hur ensemblen låter som helhet och ha förmågan att 
anpassa sig därefter. Charlie använder en exempelsituation där keyboardisten spelar i ett 
väldigt lågt register, och menar att gitarristen då bör se en öppning gör att lägga ackord längre 
upp i sitt register. För att snabbt kunna anpassa sig till situationen behöver gitarristen då ha 
stor kunskap om ackord och kunna ackordläggningar över hela gitarrhalsen. 

Dylan svarar att en gitarrist behöver kunna och behärska genretypiska klichéer inom den stil 
denne spelar. Hen säger också att gitarristen måste kunna hitta den röda tråden i en genre eller 
en specifik låt, och kunna tänka som en producent. Hen menar att gitarristen ska tillföra något 
till själva kompositionen. Dylan liknar musik vid språk, och menar att vissa genretypiska 
uttryck fungerar som glosor som musiker bör kunna. En professionell musiker måste veta 
inom vilka ramar denne verkar och även lära sig att uppskatta genretypiska uttryck. 

Förstå den röda tråden i stilen respektive kompositionen, och därefter se: ska jag lägga till något 
på det här, eller är det bara genredödande eller onödigt för låten? (Dylan, 2018). 

Kim menar att det är någonting som hen själv hela tiden försöker lära sig. Hen nämner att det 
är viktigt att kunna anpassa sig till situationen och musikstilen snarare än att bara spela efter 
ackordanalys, och att gitarristens ackordspel måste anpassas efter andra ackordinstrument. 
Rent praktiskt tycker Kim att en bör kunna lägga ackord i olika omvändningar, spela med 
ledtonsstämmor och kompa i olika intervallkombinationer. 
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Mio lyfter även på denna fråga fram vikten av att kunna skapa intresse för lyssnaren, och 
menar att timing blir allt viktigare på högre nivå, då det är något som blir tydligare vid 
inspelning. Hen tar upp vikten av att ackordgrepp i olika läggningar måste sitta i 
muskelminnet. Hen ser även ett värde i att djupdyka i genrer och öva på det genretypiska, att 
ha koll på alla färgningar och snabbt kunna lista ut hur de ska tas. Mio tycker att en behöver 
större musikteoretisk kunskap inom vissa genrer, och använder då jazz, fusion och vissa 
metalstilar som exempel. 

Sammanfattande kommentarer 
I denna fråga är informanterna överens om att en gitarrist behöver vara anpassningsbar utifrån 
olika situationer för att kunna verka som professionell musiker. Det innebär dels att en 
professionell gitarrist måste ha stor genrekännedom, men även kunna anpassa sitt ackordspel 
utifrån låtarrangemang, genre och i relation till ackordinstrument. 

5.4 Hur lärarna identifierar elevers ackordkunskaper 

En ganska vanlig öppning för mig är att vi går genom en A-typ till exempel, och så dur, moll, 
maj7, sus4, och så försöka göra lite kombo då mellan: jamen, det där är en sjua och det där är en 
sus4… kan vi göra ett 7sus4? (Charlie, 2018).  

Charlie berättar att en vanlig startpunkt vid enskilda lektioner är att utgå från antingen E-typ 
eller A-typ (Charlie använder ordet typ som synonymt med shape) och därefter ställa frågor 
om hur eleverna konstruerar olika ackord. Genom att fråga eleven om hur de konstruerar 
mindre vanliga ackord, som mollmaj7, kan hen därigenom se om eleven har de kunskaper 
som krävs för att självständigt forma ackord. På så sätt menar Charlie att hen kan avgöra 
nivån på elevens kunnande, samt se hur de överför musikteoretisk information till 
greppbrädan. 

Dylan menar att hen avkodar nivån på elevers ackordspel direkt.  

Det märker jag ju efter första lektionen. Det är ju det första man märker, om det är en elev som 
har lärt sig greppen eller om det är en elev som inte kan greppen eller om det är en elev som 
har… kan greppen, men vill lära sig nya (Dylan, 2018). 

Dylan poängterar att hen inte vill forma alla elever efter samma mall, och anpassar sin 
undervisning utifrån elevernas musikaliska intressen och engagemang. Hen anser att 
möjligheterna för eleverna att göra egna musikaliska upptäckter blir större när undervisningen 
inte utgår från en färdig mall eller undervisningsplan.  
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Sammanfattande kommentarer 
Charlie och Dylan är överens om att de i rollen som gitarrlärare snabbt kan avgöra nivån på 
en elevs teoretiska och praktiska ackordkunskaper. Charlie har ett något mer teoretiskt 
tillvägagångssätt, medan Dylans är mer individanpassat. 

5.5 Hur eleverna upplevt att lärare identifierat nivån på deras 
ackordkunskaper 

Kim berättar att gitarrläraren på gymnasiet ställde frågor om hens kunnande i ett tidigt skede. 

Det tydligaste är väl [namn på gitarrlärare], när han verkligen hade gymnasiebetyg att utgå ifrån. 
Men jag kom inte exakt ihåg om han kollade vilka ackord jag kunde det var mer så här ”har du 
spelat den här typen av musik” (Kim, 2018).  

Kim menar att det förmodligen var en konsekvens av detaljrikedomen i Gymnasiets kursplan. 
På folkhögskola har Kim inte upplevt att gitarrlärarna systematiskt prickat av vilka kunskaper 
hen redan besuttit. Lektionerna har snarare varit låt- och övningsbaserade. 

Mio uttrycker missnöje över att en del gitarrlärare inte kartlagt hens kunskaper på 
instrumentet. 

Jag upplever att många gitarrlärare är rätt lata. De ba, ”ja, nu ska vi köra det här, jag skiter i 
vad du kan eller inte kan […] det är kul för dig att kunna spela den här bluespentan eller 
nåt” (Mio, 2018).  

Två av Mios tidigare lärare har dock kartlagt hens ackordkunskaper under lektioner, och hen 
framhåller att de lärarna också varit dem som satte igång intresset för mer avancerade 
tankeprocesser gällande ackordspel.  

Sammanfattande kommentarer 
Kim upplevde att den gitarrlärare som undervisade på gymnasiet identifierade nivån på 
ackordspelet genom att fråga vad hen redan kunde. I övrigt har hen inte upplevt att gitarrlärare 
kollat av hens kunskaper på ett systematiserat sätt. Mio anser, med två undantag, att de 
gitarrlärare hen studerat för inte identifierat hens kunskapsnivå gällande ackord. De lärare 
som kartlagt hens kunskaper framhålls som viktiga för Mios intresse för ackordspel.  
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5.6 Situationer där kunskapsluckor om ackordspel blottlagts 

Charlie berättar att kunskapsluckor framträder med tydlighet under enskild lektion. Om 
eleverna stannar upp och inte vet hur de ska konstruera vissa ackord kan hen identifiera 
luckorna. I ensemblesituationer kan det sammantagna soundet av ett låtarrangemang kräva att 
gitarristen tänker om i sitt gitarrspel. I en sådan situation blir gitarristens förmåga eller 
oförmåga till musikalisk anpassning uppenbar. 

”Ja, det där är nog rätt plankat, men i den här situationen så tycker jag att du ska spela den här 
läggningen. Du kanske ska spela en mycket tunnare läggning för att det är så mycket 
keyboards?” (Charlie, 2018). 

Dylan lyfter fram ett praktiskt exempel där hen och en gitarrelev utgick från en durtreklang, 
men analyserade ackordets möjliga funktioner utifrån olika bastoner. De spelade en C-
durtreklang på de tre högst klingande strängarna men lade tonen B i basen, och Dylan bad 
eleven att förklara vad ackordet då fick funktion. Eleven svarade att det var ett majsjuackord 
med sjuan i basen. Genom att istället utgå från tonen B som grundton presenterade sedan 
Dylan ackordet som dominantackordet i en två-fem-ett-progression i e-moll, och visade på så 
sätt att ett ackords klang och funktion kan vara något bortom det uppenbara när det placeras i 
ett harmoniskt förlopp. Dylan identifierade här en musikalisk kunskapslucka som hade att 
göra med musikalisk funktion, lyssning och klang snarare än motoriska eller musikteoretiska 
luckor. Avsaknaden av dessa delar bildar där en musikalisk begränsning. Eftersom ackordet i 
denna kontext är ovanligt bad jag Dylan att förevisa på gitarren. Bild 8 visar två av de 
progressioner som hen förevisade.  

Kim beskriver en praktisk situation för att besvara frågan: 

När jag spelade i storbandet […] på Gymnasiet så upptäckte jag ba, mycket var ju på a vista 
då, så jag hade inte spelat så mycket storband innan så du upptäckte jag ju verkligen att, jag 
kan inte, jag är väldigt begränsat till shell voicings (Kim, 2018). 
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i e-moll. 



I denna situation saknade Kim direkt vägledning från en gitarrpedagog, och upptäckte där att 
hens ackordbank var begränsat. Situationen ledde till att Kim övade in mer voicings över hela 
greppbrädan. På följdfrågan om denna form av kunskapsluckor även har blottlagts i andra 
ensembleformer så svarade Kim att hen alltid kommer förberedd till ensemblelektioner, då 
hen känt till materialet i förväg. 

Mio nämner ett antal situationer där hens kunskapsluckor gällande ackord blottlagts. En av 
dem har varit när nya färgningar har dykt upp i jazzlåtar. I de fallen har Mio löst det genom att 
utgå från, och bygga ut, bekanta ackordgrepp. En annan situation som Mio beskriver är vid 
jam med andra musiker. 

Jag tänker mest på när man jammar och allting har med gehöret att göra. När nån spelar några 
konstiga ackord, alltså nåt som är utanför tonarten och sånt, och så ska man försöka hänga på det 
och höra vad det är för färgningar och sånt. Då är det lätt att bli lost om man inte verkligen har 
liksom printat in det i hjärnbalken på något sätt, vilka ackord som låter hur, eller vilka färgningar 
som låter hur (Mio, 2018).  

Sammanfattande kommentarer  
Charlie och Dylan är överens om att kunskapsluckor i elevernas ackordkunskaper visar sig 
tydligt under enskild lektion. Detta är något som visar sig under såväl musicerande som i 
dialog mellan elev och lärare. Mio och Kim beskriver musikaliska situationer där de spelat 
tillsammans med andra musiker som specifika exempel på situationer där de upptäckt 
kunskapsluckor i sitt eget ackordspel. En anledning till att lärarna och eleverna här ger olika 
svar kan vara att eleverna inte varit medvetna om att deras lärare identifierat kunskapsluckor 
under enskild lektion. 

5.7 Skillnader i ackordundervisning under enskild lektion 
kontra ensemblelektion 

Charlie nämner tidsbegränsning som en differentierande faktor. Det går helt enkelt inte att 
lägga hur mycket tid som helst på en musiker i ensemblen. Hen nämner att de dubbla rollerna 
som ensemble- och gitarrpedagog utgör en balansgång. 

Det är ju att man på enskild lektion, så, så kan man ju avgöra om man vill ta den tid som man 
bedömer det tar. På ensemblelektion måste man ofta göra den bedömningen, och då måste man 
tänka att ”hur lång tid tar det, och tar det för mycket tid från ensemblen som helhet?”. Det vill 
säga, jag är gitarrpedagog men jag är också ensemblelärare. Hur mycket fokus ska jag ge till just 
gitarristen i ensemblen? (Charlie, 2018). 
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Charlie menar att musikaliska fenomen gällande arrangemang och sound blir viktigare under 
ensemblelektion, och att de instruktioner hen ger till gitarrister då oftare rör dessa parametrar 
än gitarrbaserade detaljer. Hen menar dock att en avvägning måste göras utifrån 
låtarrangemanget. Om gitarrspelet har en bärande roll för låtens helhet händer det att Charlie 
lägger en del av sin tid och fokus på exempelvis ackordläggningar. Om Charlie har möjlighet 
att handleda samma gitarrist i båda situationerna tar hen gärna upp utmaningar som dykt upp 
under ensemblespelet på enskild lektion.  

Dylan säger att det är två helt skilda världar, och använder ett låtexempel som en ensemble 
hen nyligen handlett spelade. Låten har ett riff som tonalt pendlar mellan D-dur och d-moll. 
Riffet flyttas sedan ned ett helt tonsteg, och spelas i C. En elev skulle lägga ackord över riffet, 
men hittade ingenting som lät naturligt. Dylan föreslog då en kvartstapling från kvinten, vilket 
eleven tyckte lät bra. När riffet sedan bytte tonart flyttade eleven kvartstaplingen ett helt 
tonsteg ned, men det lät inte rätt. Dylan tipsade då om att stanna kvar på den ursprungliga 
kvartstaplingen även i C, och eleven konstaterade att det lät bättre. Dylan menar att den 
formen av dilemma inte uppstår under enskilda lektion. Ackordundervisningen i ensemble 
kan ta olika former beroende på musikalisk situation och låtarrangemang, medan 
undervisningen på enskild lektion oftare handlar om strukturer på greppbrädan. Dylan har inte 
heller sett några återkommande problem som visar sig under ensemblelektioner, utan säger att 
det är väldigt individuellt. 

Kim upplever inte att det är någon större skillnad mellan situationerna. Hen beskriver 
däremot gitarrens relation till klaviaturinstrument, i det avseende att dessa ofta skapar 
”ackordkrockar”, som ett återkommande tema ensemblesituationer.  

Det är mer ensemblelärare, kanske inte gitarrlärare, som har i såna fall sagt det [att gitarr och 
keyboard spelar i samma register], men man märker ju att det blir grötigt, om man spelar i 
samma register. Oftast är det nog ensembleläraren som har tillrättavisat (Kim, 2018). 

Kim berättar att denna del inte är något som gitarrlärare lagt någon större vikt på under 
enskild lektion. 

Mios uppfattning stämmer delvis överens Kims. 

I ensemblespel är det ganska viktigt att om det redan är en gitarrist som spelar, vi säger bara 
vanliga, ett G-ackord […] då kanske inte jag vill spela längst ned på halsen, eller längst upp. 
[…] så man får en känsla av separation mellan två gitarrer, eller också mellan gitarr och 
keyboard […] det tänket, det behövs ju inte riktigt om man spelar… om man sitter där och 
spelar själv (Kim, 2018). 
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Mio menar att förmågan till att anpassa sitt ackordspel efter låtarrangemang haft stor relevans 
i ensemblesituationer, medan övning och teknik varit viktigare under enskilda lektioner. 

Sammanfattade kommentarer 
Charlie och Dylan svarar båda att låtarrangemang skapar pedagogiska utmaningar och 
möjligheter som inte uppstår på enskilda lektioner. Charlie anser att de dubbla rollerna som 
gitarr- och ensemblelärare kan vara problematisk, då hen inte vill gå in alltför för detaljerat på 
gitarristens prestation i en ensemblesituation. Ensemblespelet är viktigare än gitarrspecifika 
detaljer. Kim och Mio upplever ingen större skillnad i vad de lärt sig om ackord i 
ensemblesituation kontra enskild lektion. De är dock tydliga med att de själva dykt upp 
förberedda inför sådana lektioner. De är båda överens om att gitarrens samspel med övriga 
ackordinstrument blir viktigare i ensemblesituation. I det sammanhanget har det, enligt Kim, 
oftare varit ensemblelärare än gitarrlärare som poängterat detta. Kim konstaterar att 
gitarrlärare inte uppmärksammat musikaliska delar som rör ensemblespel, till exempel hur 
ackordinstrument förhåller sig till varandra, under enskild lektion. 

5.8 Hur lärarinformanterna använder ackordsystem i sin 
undervisning 

Charlie vill att eleverna ska kunna resonera kring CAGED-systemet, och utgå från det som en 
referensram. Hen svarar dock att det är en metod snarare än ett mål, och anser att dessa 
teoretiska resonemang kan leda till en återvändsgränd. 

CAGED finns mer där fram till att man känner att ”nu behövs det inte längre (Charlie, 2018). 

Dylan använder i regel inte något erkänt system för att lära ut ackord, utan poängterar även 
här att eleverna ska utveckla sin individuella musikalitet. Hen nämner att harmonisering av 
skalor i olika intervallmönster ofta är en frigörande metod för eleverna. Dylan använder 
ibland drop 2 i sin undervisning. Systemet spelade en roll i att trigga igång hens eget intresse 
för att systematisera ackord, även om det inte används i det egna ackordspelet idag. Dylan ser 
systemet som användbart och nödvändigt, men poängterar att det också har problematiska 
aspekter.  

Vi säger sjuackord, majsju, sextackord, det är ju fyrstämmigt ackord. Och eftersom det är 
fyrstämmiga ackord så måste jag ha minst fyra omvändningar […] Sen är risken i det där att 
även om man skulle se dem på fyra olika sätt, så är det fortfarande grepptänk. Man är ju inte fri i 
tanken, utan man är ju fast i fingerkonstellationer, men likförbannat, jag tycker att de är bra. De 
är användbara” (Dylan, 2018).  

Sammanfattande kommentarer 
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Charlie vill att gitarrelever ska kunna föra teoretiska resonemang utifrån CAGED-systemet, 
men ser det som ett medel snarare än ett mål. Dylan undviker färdiga system, men gör ibland 
undantag för drop 2, som hen menar är användbart för gitarrelever. I likhet med Charlies syn 
på CAGED-systemet anser hen att det är ett medel snarare än ett mål. 

5.9 Hur elevinformanterna undervisats i ackordsystem 

Kim har lärt sig flera olika ackordsystem från gitarrlärare. Hen nämner CAGED, chord scales 
och drop 2. Sedan Kim lärt sig alla toner på gitarrhalsen har hen främst utgått från tonerna, 
och använder inte medvetet ackordsystem i sitt musicerande. 

Det är så svårt att veta riktigt hur jag tänker kring det där, för jag har inget riktigt system som jag 
följer, jag läser mycket olika, i olika böcker, man tittar på Youtube hela tiden och så allting blir 
bara en mix (Kim, 2018). 

Mio lärde sig CAGED-systemet via en lärare, men använder det som en referensram snarare 
än ett definitivt system. En gitarrlärare har också visat Mio hur hen kan harmonisera skalor. 

Jag tänker att alla skapar sina egna system, men det är väl ganska svårt att förklara, asså, jag 
tänker att jag utgår väl från CAGED-systemet då, framförallt. Och sen försöker jag se vilka slags 
toner som spelas, så att jag håller mig till de tonerna när jag gör ackord, och då vet man hur man 
kan färga ackord och så vidare men jag vet inte riktigt vad det är för slags system (Mio, 2018). 

Sammanfattande kommentarer 
Kim har lärt sig CAGED-systemet, drop 2 och chord scales från lärare. Utöver detta har hen 
lärt sig fler system och förhållningssätt genom litteratur och internet. Mio har fått CAGED-
systemet och harmonisering av skalor introducerade för sig från gitarrlärare. Varken Kim eller 
Mio ”tänker” utifrån något ackordsystem i sitt musicerande. Systemen är snarare något som 
finns med i bakgrunden. 

5.10 Musikteoretiskt perspektiv i undervisning respektive 
musicerande 

Charlie använder en praktisk-teoretisk metod, och vill att eleverna ska få redskap för att 
kunna bygga och skapa ackord på egen hand.  

Jag kommer nog från den där praktiska-teoretiska vägen in, och sen så blir det musik (Charlie, 
2018).  

För att nå till den punkten använder hen ibland öppna visackord och går genom tonernas 
funktion i dessa. Ett konkret exempel Charlie lyfter är hur eleverna lär sig sus-klanger efter att 
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ha identifierat var dur- och mollters finns i ackorden. Genom att ta avstamp i det redan inlärda 
kan eleverna successivt bygga ut sin ackordbank genom att omsätta musikteorin i praktiken. 

Dylan berättar att hen definitivt har ett teoretiskt perspektiv när det gäller högskolestudenter. 
Det antar då ofta en praktisk-teoretisk form, där Dylan använder musikaliska exempel och de 
båda resonerar kring ackordens funktion utifrån ett teoretiskt perspektiv. 

Kim menar att det vore väldigt svårt att på egen hand hitta ackord om hen saknat 
musikteoretiska kunskaper. Den syn hen har på ackordspel i en praktisk situation är en 
kombination av musikteori och visualiseringstekniker. 

Jag ser det […] som både och. Det är ju en shape liksom, man ser det som ters och liten sjua. Jag 
ser att det är de intervallerna, så om det kommer ett moll6 så kan jag bara flytta ner sjuan dit 
istället. Så att absolut så ser jag det som, eller har musikteori med där (Kim, 2018). 

Den ordinarie musikteoriundervisning Kim tagit till del av under gymnasiet, och till viss del 
på folkhögskola, har varit pianobaserad. Kim har i det stora hela lärt sig att överföra 
musikteoretiska kunskaper till greppbrädan på egen hand. Hen nämner ett avsnitt om 
musikteori, skalor och ackord i Creative Guitar 1: Cutting Edge Techniques (Govan, 2003, s. 
48-95) som viktigt för den egna musikaliska utvecklingen. Kim har upplevt att det 
musikteoretiska perspektivet funnits med under gitarrlektioner, men att det skett per 
automatik och i förbifarten snarare än i strukturerad form. 

Mio berättar att musikteori inte är hens starkaste sida, men att hen kan se intervall på gitarren 
och på så sätt lista ut hur nya ackordtyper ska spelas utan ackorddiagram, notation eller tab. 
De aspekter som Mio lyfter fram som nödvändiga är grundläggande harmonilära, praktiska 
kunskaper om intervall och ackordformler. Dessa kunskaper har Mio delvis fått på 
gitarrlektioner, och delvis på egen hand. 

Sammanfattande kommentarer 
Både Charlie och Dylan har ett musikteoretiskt perspektiv i sin enskilda undervisning, men 
inkluderar eleverna i resonemangen snarare än att ge mindre föreläsningar. De båda ger 
praktiska exempel som tar avstamp i det klingande, och bygger teoretiska resonemang 
därifrån. Kim kan bygga ackord utifrån ett musikteoretiskt perspektiv, men svarar att detta är 
något som hen i stor utsträckning lärt sig på egen hand genom självstudier. Mio kan, i likhet 
med Kim, överföra musikteoretisk kunskap till greppbrädan, och även hen har lärt sig detta på 
såväl gitarrlektioner som genom självstudier. 
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5.11 Användning av Capotasto i gitarrundervisning och 
praktiskt musicerande 

Charlie har under de senaste fem åren undervisat på utbildningar där den akustiska gitarren 
spelar stor roll. Detta har satt capot i centrum på ett nytt sätt.  

Jag har kommit från till ett devis och det är att capo ska vara ett sound […] det är soundet som 
är grejen. Därför vissa låtar ska ju ha capo, om det ska vara riktig singer/songwriter liksom högt 
upp, och då låter det ju inte bra med barréackord eller det blir inte riktigt samma sound och man 
kan inte göra samma grejer med lösa strängar. (Charlie, 2018). 

Charlie ser flera pedagogiska möjligheter med capot. På nybörjarnivå anser hen att det öppnar 
upp för en större repertoar, och i den situationen är det inte alltid nödvändigt att benämna 
ackord i den nya tonart capot skapar. Det tillvägagångssättet blir dock problematiskt i en 
ensemblesituation. 

Vi måste bara komma ihåg det, om vi slänger termer över rummet och så säger basisten och 
pianisten ”vi startar från D-dur”, ”va? det finns inte ett D-dur i hela låten”,  ”nej, just det är min 
vänsterhand som ser ut som en D-shape, just det, det blir ju ett F när vi har capo på tredje 
band” (Charlie, 2018). 

På en mer avancerad nivå vill Charlie att eleverna ska vara medvetna om den klingande 
tonarten, och en metod hen använder är att låta eleverna spela samma ackord med capot på 
två olika platser på greppbrädan. Här understryker Charlie vikten av att eleverna ska lista ut 
detta på egen hand.  

Dylan menar att det alltid finns en poäng i att informera eleven om vilken tonart hen befinner 
sig i, även om det, på lägre nivå, kan vara praktiskt att använda capo och referera till ackorden 
som de öppna grepp de ser ut som. Hen nämner att det är bra att visa eleverna hur låten spelas 
utan capo också, för att understryka att det handlar om en ny tonart. Dylan är i likhet med 
Charlie noggrann med att poängtera att poängen med ett capo också är soundspecifikt.  

Den verkliga fördelen är inte bara att det blir lättare att spela, utan den verkligen fördelen är att 
gitarren låter helt annorlunda övertonsmässigt (Dylan, 2018). 

Kim har två förhållningssätt till capot. Om låtar är enkla och bara ska spelas med vanliga, 
öppna ackord tänker hen inte alltid i den tonart capot skapar. Om en låt i G-dur ska höjas ett 
helt tonsteg med hjälp av capot tänker hen fortfarande på ackorden som om den spelas i G. 
Om gitarrspelet ska vara mer detaljrikt eller avancerat utgår hen från den korrekta tonarten. 
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Mios tankeprocess stannar ofta i den tonart som ”greppen tillhör”, även när capot flyttas till 
ny plats. Hen använder främst capo vid låtskrivning, och menar att det då inte spelar någon 
större roll hur ackorden benämns.  

Ofta när jag använder capo också så gör jag det i låtskrivarsyfte, och då orkar jag inte hålla på 
att tänka på vad för slags ackord jag spelar egentligen. Jag vill bara att det ska låta bra på nåt 
sätt, och det är rätt smidigt att bara kunna hoppa fram och tillbaks med ett capo (Mio, 2018). 

Mio lyfter fram att hens egna förhållningssättet kan skapa problem i ensemblesituationer, men 
att de musiker hen spelat med ofta är så pass bevandrade att de hör vilken tonart hen spelar i.  

Sammanfattande kommentarer 
Charlie och Dylan ser capot som praktiskt för undervisning på lägre nivå, men betonar båda 
att det också är ett musikaliskt redskap för att åstadkomma ett specifikt sound. De är båda 
tydliga med att en gitarrist behöver veta vilken tonart den spelar i på en högre nivå. Kim och 
Mio är av liknande åsikter när de ser på sitt eget gitarrspel. Kim växlar mellan att se på 
ackordspel med capo som i den faktiska tonarten och den ”visuella” tonart ackorden ger 
beroende på hur avancerat hens gitarrspel ska vara. Mio använder ofta capo vid låtskrivning, 
och anser då att det inte spelar någon större roll om hen är medveten om vilken den klingande 
tonarten är. 

5.12 Framåtsyftande perspektiv i ackordundervisning 

Charlie menar att den fråga eleverna själva måste lära sig besvara är varför de spelar gitarr. 
Detta gäller de elever hen undervisar på folkhögskola. 

Jag är bara en av pedagogerna, eller en av nivåerna som de ska passera med mig som pedagog, 
och det är att jag vill ju att de ska upptäcka vad, vad är motivationen till att de vill spela gitarr? 
Vad är grundmotivet för att de över huvud taget plockar upp en gitarr och inte sitter och gejmar 
framför datorn? (Charlie, 2018).  

Charlie berättar att hen vill individanpassa undervisningen till så hög grad som möjligt, och 
att detta också är möjligt, då folkhögskoleundervisning inte har några färdiga kursplaner. Det 
framåtsyftande perspektiv som finns i hens undervisning är därför helt och hållet baserat på 
elevens motivation och framtida musikaliska mål.  

En viktig grej tycker jag, att inte vagga in dem i nån slags ”du är elev och jag är läromästare och 
allt ska gå via mig” […] jag ser mig mer som en coach, en följeslagare, på en resa där de ju gör 
jobbet. Jag har ju löst det redan, och det är dem som lägger tiden (Charlie, 2018). 
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Dylan har ett framåtsyftande perspektiv där varje lektion ger hen en möjlighet att följa 
gitarrelevens utveckling. Hen prioriterar inte uppföljning av gitarrläxor, utan utgår från att 
eleverna själva vet vad de har användning av. Som exempel på progression nämner Dylan att 
ackorden och deras funktion läggs på en mer avancerad nivå allt eftersom eleverna utvecklas. 

Kim har inte upplevt att någon gitarrlärare hen tagit lektioner av har haft ett framåtsyftande 
perspektiv gällande ackordspel. Lektionerna har snarare varit baserade på låtar, solon och 
övningsstycken, och ackordspelet är något som kommit genom det. Svårighetsgraden på 
ackordspelet har varierat, och hen upplever inte att det funnits någon tanke om progression 
när det gäller just det. Kim nämner att hen under gymnasiet i slutet bad sin gitarrlärare om 
material för att lära sig mer om ackord.  

Mio berättar först att hens lärare under gymnasiet inte verkade ha någon tydlig progression 
eller struktur vad det gällde ackordspel. 

Det fanns inte riktigt nån jättestark så här målriktning som läraren hade, eller målmedvetenhet 
för mitt utvecklande, det var ganska mycket så här att, man tar en låt i taget, och ganska ofta att 
vi spelade blues […] självklart blev jag bättre, men det var inte på specifika grejer egentligen 
(Mio, 2018). 

Den gitarrlärare Mio hade på folkhögskola kombinerade musikteori och improvisation på ett 
annat sätt, men det gällde framförallt gitarrsolospel. Hen kunde inte se någon röd tråd i hur 
läraren lärde ut ackord. Undervisningen utgick ibland ifrån Mios egna frågeställningar. 

Sammanfattande kommentarer 
Dylan och Charlie lägger stor vikt vid elevernas individuella mål och engagemang. Därför 
finns ingen färdig mall för hur gitarrundervisningens progression ska utformas. De är däremot 
överens om att undervisning bör ha ett framåtsyftande perspektiv utifrån elevens egna mål. 
Kim har inte kunnat se någon tydlig röd tråd i hur hens gitarrlärare har undervisat i 
ackordspel. Undervisningen har snarare varit låt- , övnings- och gitarrsolobaserad. Mio har 
inte heller kunnat se någon tydlig progression i hur hens gitarrlektioner varit strukturerade 
över längre tid, utan har snarare upplevt att hens samlade kunskapsbank i ämnet kommer från 
många separata delar. 

5.13 Summering av resultat 

Här presenteras en tematisk summering av resultat utifrån svaren på intervjufrågorna. De 
fenomen som framkommit i intervjuerna används som hermeneutiska delar för att skapa en 
övergripande helhetsbild.  
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5.13.1 Om lärandeprocesser 

Ingen av informanterna ger en helt linjär eller enkel bild av sina egna lärandeprocesser 
rörande ackord. De har samtliga byggt ut sin ackordbank genom en rad olika källor, praktiska 
situationer eller system där den gemensamma nämnaren förefaller vara att de till stor del 
själva tagit initiativ till att fördjupa sina kunskaper om ackord. Samtliga informanter kan dock 
identifiera mindre hermeneutiska delar som tillsammans bildat den musikaliska helhet deras 
gitarrspel idag utgörs av.  

Båda lärarinformanterna berättade att de har ett framåtsyftande perspektiv i sin undervisning, 
men uppgav också att det beror på elevens motivation. Elevinformanterna uppgav att de inte 
upplevt att deras lärare haft ett framåtsyftande perspektiv i sin undervisning, med undantag 
för Kims lärare på gymnasiet. 

5.13.2 Nödvändiga ackordkunskaper 

Informanterna är överens om att grundläggande kunskaper om dur- och mollackord i samtliga 
tonarter är nödvändiga för att en gitarrist ska vara självgående i ensemblesituationer. Deras 
åsikter gick dock isär till viss mån, i den mening att de ansåg att kunskaperna behövde vara 
mer eller mindre avancerade. Utöver de grundläggande kunskaper som krävs för att vara 
självgående i en ensemble ansåg informanterna att praktisk genrekännedom, kunskaper om 
mer komplicerade ackord och förmågan till musikalisk anpassning utifrån arrangemang och 
ensemblesättning var essentiella för att verka som professionell gitarrist.  

5.13.3 Att identifiera kunskapsluckor om ackord 

Lärarinformanterna ansåg att de med lätthet kunde avgöra nivån på en elevs ackordkunskaper 
under enskild lektion, dels genom att musicera och dels genom att föra dialog med eleverna. 
De ansåg också att elevers kunskapsluckor gällande ackord framträder tydligt under enskild 
lektion. Elevinformanterna lyfte fram praktiska ensemblesammanhang där de saknat tillgång 
till gitarrpedagog som situationer där deras kunskapsluckor blottlagts. Elevinformanterna har 
inte upplevt att deras lärare kartlagt deras kunnande om greppbrädan på ett tydligt sätt. Detta 
förefaller främst ha skett i förbifarten. Kim berättar dock att hens gitarrlärare på gymnasiet i 
ett tidigt skede frågat om vilka slags musikstilar denne spelat i. 

5.13.4 Skillnader mellan ensemble- och enskild undervisning 

På frågan om vilka skillnader det finns i ensemblesituationer kontra enskild lektion berättade 
lärarinformanterna att låtarrangemang skapar andra möjligheter för undervisning i ackordspel. 
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Elevinformanterna upplevde att de under ensemblelektioner fått kunskaper om hur gitarren 
kan, eller bör, förhålla sig till andra ackordinstrument.  

5.13.5 Ackordsystem, hjälpmedel och musikteori 

Charlie ansåg att elever bör kunna resonera kring CAGED-systemet, men uppgav att det 
fungerar som en metod och inte utgör ett mål. Dylan undviker system i sin undervisning, men 
nämner drop 2 som en fungerande och ögonöppnande metod. Elevinformanterna uppgav båda 
att de lärt sig CAGED-systemet under gitarrlektioner. Kim berättar att hen lärt sig chord 
scales och drop 2 från gitarrlärare. Lärarinformanterna har ett musikteoretiskt perspektiv i sin 
undervisning, men de betonar att det även bör vara praktiskt och ser dialog som en 
överbryggande del däremellan. Elevinformanterna kan båda resonera teoretiskt kring ackord, 
och har upplevt att det teoretiska perspektivet funnits med under deras lektioner, men att det 
skett i förbifarten snarare än i strukturerad form. 

Lärarinformanterna uppgav att de ser på capotasto som ett medel för att åstadkomma en viss 
typ av klangfärg, och såg också ett värde i att gitarrister är medvetna om vilken tonart de 
spelar i. Charlie nämner även att det är ett bra redskap för att ge en större repertoartillgång till 
elever på nybörjarnivå. Elevinformanterna ansåg att det inte alltid är nödvändigt att tänka i ny 
tonart, men uppgav att de har kunskaperna för att göra det.    
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6. Diskussion 

I denna del följer en diskussion med forskningsfrågorna som utgångspunkt. Syftet med 
studien var att undersöka hur ett mindre urval av gitarrlärare och gitarrelever förhåller sig till, 
eller upplevt, hur ackordundervisning på gitarr kan ta form. De forskningsfrågor som låg till 
grund för intervjuerna var 1.) Vad behöver en elgitarrist kunna för att på ett funktionellt sätt 
behärska ackordspel i olika musikaliska sammanhang? 2.) Vilka metoder kan gitarrpedagoger 
använda sig av för att eleverna ska nå en punkt där de besitter en funktionell frihet i sitt 
ackordspel? Forskningsfrågorna har till stor del besvarats i resultatredovisningen. I detta 
avsnitt ges en sammanfattning där svaren vägs mot resultat i liknande studier, samt mina egna 
erfarenheter och förförståelse av de fenomen som diskuterats. Informanternas svar ses som 
hermeneutiska delar och det finns en ansats till att skapa en överblickande bild som kan bidra 
till fördjupad förståelse för ackordmetodik. 

6.1 Om vad en elgitarrist behöver kunna 

Fråga om vad en elgitarrist behöver kunna för att på ett funktionellt sätt behärska ackordspel i 
olika musikaliska sammanhang utgjorde en röd tråd som löpte genom intervjuerna. Svarens 
karaktär varierade beroende på vilken nivå gitarristen förutsattes musicera på. En gemensam 
nämnare är att ett flertal delar som grundläggande kunskap om ackord tonerna på greppbrädan 
förutsätts för att gitarristens musikaliska helhetsnivå ska klara de utmaningar som dyker upp i 
ensemblesammanhang.  

Samtliga informanter var överens om att en gitarrist bör kunna hantera dur- och mollackord i 
olika tonarter för att självständigt kunna behärska ackordspel i olika sammanhang. Utöver 
detta gick åsikterna isär något, utan att för den delen skilja sig åt markant från varandra. 
Charlie ansåg vanliga barrégrepp, kunskaper om tonernas namn, kvintackord på de femte och 
sjätte sträng samt treklanger på de tre högst klingande strängarna vara nödvändiga för att 
kunna verka självständigt i ensemblespel. Dylan menade att ett teoretiskt perspektiv kopplat 
till visuella mönster av intervall kombinerat med kunskaper om hur ackord är strukturerade på 
greppbrädans första position är nödvändigt på grundnivå. Kombinerat ger dessa kunskaper en 
gitarrist möjligheten att snabbt uttyda främmande ackordsymboler, och på så sätt också en 
säkerhet när det gäller att spela efter ackordanalys. Mio ansåg att CAGED-systemet fungerar 
som en effektiv grund, och nämnde även drop 2-voicings. Kim ansåg att en gitarrists roll är att 
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göra musiken mer intressant, och menade att förståelsen för ackordens klang är viktig. Rent 
praktiskt innebär det att en gitarrist behöver ha tillgång till voicings över hela greppbrädan, 
och på gehörsväg kunna avgöra när och hur klangerna ska spelas. Sammanfattningsvis ledde 
frågan vid ett flertal tillfällen informanterna till specifika delar av greppbrädan, där det 
framhölls att vissa delar av denna är viktigare att ha kunskap om än andra. Två exempel på 
detta är att Dylan framhöll kunskaper om greppbrädans första position som nödvändiga, 
medan Charlie lyfte fram kvintackord på de de lägst klingande strängarna som nödvändiga. 
Ur detta går det att uttolka att det finns en upplevd nivåskillnad i vilka musikaliska delar som 
är nödvändiga att kunna för en självgående gitarrist i ett band kontra verka som professionell 
gitarrist.  

När informanterna besvarade frågan om vad en professionell gitarrist bör kunna blev den 
musikaliska helheten viktigare än själva ackordtyperna, och intervjuerna rörde sig in i en sfär 
där konstnärlig uttryck och musikaliskt hantverk tog större plats. Även detta är av relevans 
utifrån forskningsfrågan. Informanternas svar överensstämmer till stor del med de 
intervjusvar som ges i Goldmanns (2011) studie. Där lyfter informanterna dock fram att en 
gitarrists nödvändiga kunskapsbank är beroende av den genre de är verksamma i, medan 
informanterna i denna studie talade mer generellt. Utöver de praktiska ackordkunskaperna på 
greppbrädan, där gitarrister förväntas kunna lista ut hur obekanta ackord kan greppas på egen 
hand, ansåg informanterna i denna studie att gitarrister behöver kunna anpassa sig efter andra 
ackordinstrument och situationer som uppstår i en ensemblesituation. Detta förutsätter bland 
annat att gitarrister behöver praktiska kunskaper för att spela ackord i olika läggningar över 
greppbrädan, tolka olika genrer med tillhörande idiomatiska ackordläggningar, samt kunna 
lyssna till en ensemble som helhet och anpassa sitt ackordspel därefter. Detta går att tolka som 
att många av de hermeneutiska delar som dykt upp i intervjuerna, till exempel förmågan att 
använda ackord över hela greppbrädan eller att praktiskt använda CAGED-systemet, vid 
någon punkt bildar en helhet där gitarristens kunskaper är så pass fördjupade att hen kan möta 
dessa krav. Denna helhet innefattar fler konstnärliga parametrar när en gitarrists musikaliska 
nivå går från funktionell till professionell. 

Delar som ett bra gehör, god genrekännedom och kreativitet återkom i intervjuerna, vilket 
också stämmer överens med svaren i Goldmanns (2011) studie. Där poängterar även en av 
informanterna att en större ackordpalett skapar fler sammanhang för en musiker, vilket är 
intressant i relation till ett av Charlies svar. Hen svarade att en bra möjlighet till utveckling 
kommer från att tacka ja till gig, och att en större palett av ackord på så vis skapas genom 
sammanhangen. När Capotasto diskuterades framkom det att lärarinformanterna betraktade 
det som ett redskap för att skapa en speciell klang snarare än ett hjälpmedel för att spela i 
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obekanta tonarter. Detta kräver i sig att gitarristen förstår på vilket sätt ett capo förändrar 
förutsättningarna på greppbrädan. 

6.2 Metoder som gitarrpedagoger kan använda sig av 

Här diskuteras forskningsfrågan om vilka metoder gitarrpedagoger kan använda sig av för att 
eleverna ska nå en punkt där de besitter en funktionell frihet i sitt ackordspel. Fokus flyttas 
alltså från praktiskt musicerande till elgitarrmetodik. 

Både Charlie och Dylan nämner att de värderar elevernas individuella musikalitet, och 
uppmuntrar elever till att självständigt utforska ackord på greppbrädan. Elevernas egna 
utforskande utgör en central del i deras pedagogiska förhållningssätt, och de ser på sina 
metoder som vägledande snarare än absoluta. De beskriver metoderna i sin undervisning som 
medel för att eleverna ska nå en punkt där en slags auto-didaktisk process kan ta över. Ett 
antal olika system ansågs vara praktiska och det är framförallt drop 2, CAGED och chord 
scales som återkom genom intervjuerna. Dessa utgör alltså delar av undervisningen, och 
bildar en helhet när de sätts samman i en praktisk musikalisk kontext. Charlie använder 
CAGED-systemet som en referenspunkt, och för gärna musikteoretiska resonemang med sina 
elever utifrån de strukturer som finns i ackorden. Även Dylan använder dialogen som en del 
av sin metod, men lägger snarare fokus på ackordens funktion än form. Båda lärarna lyfter 
fram musikaliska förlagor och musicerande som viktigt. 

Varken lärar- eller elevinformanterna ansåg att ett metodiskt system fungerar till alla former 
av ackordspel och genrer. Detta är en slutsats som även Hedberg (2016) landar i. Samtliga 
deltagare i denna studie såg dock en teoretisk-praktisk väg som grundläggande för att en 
gitarrist på egen hand ska kunna utveckla sitt kunnande om ackord. De återgav olika metoder 
och tillvägagångssätt som de brukat i sina egna lärandeprocesser. Däremot har de olika 
metoderna och delarna rent praktiskt lett fram till liknande resultat. Av att döma utifrån 
samtalen kan samtliga informanter spela olika läggningar av ackord över hela greppbrädan, 
överföra musikteoretiska ackordformler till greppbrädan på ett funktionellt sätt, anpassa sitt 
ackordspel efter olika genrer och till andra ackordinstrument. Dylans metoder sticker ut något 
i avseendet att hen ser musikaliska förlagor som inte utgått från gitarren som en viktig källa 
till nya läggningar av ackord.  

Under bearbetningen av intervjumaterialet har jag insett att de intervjuade lärarna verkar 
grunda sin ackordundervisning på det sätt de själva lärt sig. De kan också återge hur specifika 
delar, till exempel insikten om hur ett specifikt ackord är strukturerat, utgjort viktiga punkter i 
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deras egen utveckling. Jag kan själv relatera till detta, och det är inte heller speciellt konstigt. 
Instrumentalläraryrket kräver en ständigt pragmatism, och det faller sig naturligt att undervisa 
med metoder som vi vet fungerar. Vi har dock blivit gitarrlärare av en anledning. Det 
förefaller troligt att detta också speglar val av repertoar. Utifrån elevinformanternas svar kan 
jag konstatera att låtar utgjort den största delen av deras utbildning. Det är inte en orimlig 
tanke att individer som väljer yrket också har ett omfattande intresse av gitarrspel. Kan vi utgå 
från att våra elever har potential till samma intresse, eller bör vi se varje elev som en individ 
med sina intressen? Hur kan vi definiera dessa intressen? 

Ett återkommande inslag i intervjuerna har varit att musikteori, gehör och musicerande varit 
sammanflätat, och ansetts nödvändigt för att gitarrister ska kunna ta över sin egen 
lärandeprocess. Delarna behöver sammanflätas för att tjäna sina syften. Om ett teoretiskt-
praktiskt perspektiv ska inkluderas i gitarrundervisning uppstår frågan om när det är rimligt 
att introducera musikteori till elever. KG Johansson (Ståhlgren, 2016) poängterar att det 
viktigaste för elgitarrister är att få in sololicks, formkänsla och ackord i kroppen på 
gehörsväg, och menar att musikteori är sekundärt. Jag förstår tankegången. En fråga som 
väcks i mig är dock om gitarrlärare själva utgår från att musikteorin är nödvändigt tråkig och 
näst intill kontraproduktiv. Det är något som styrks av Hedbergs studie (2016), samt 
intervjuerna med Mio och Kim. De båda uttryckte att de till stora delar fått överföra sina 
musikteoretiska kunskaper till greppbrädan på egen hand, och Mio uttryckte missnöje med att 
de gitarrlärare hen studerat för inte gjort detta. Avsaknaden av ett teoretiskt perspektiv i 
elgitarrundervisning stärks till viss del av Ståhlgrens (2016) studie, där de tre intervjuade 
gitarrlärarna uppgav att de inte arbetar medvetet med hur musikteoretiska koncept kan 
visualiseras och brukas på greppbrädan, men motsägs av Lydén och Grims (2006) studie fyra 
gitarrlärare uppgav att de använder ett musikteoretiskt perspektiv i sin undervisning. Tre av 
fyra av dessa uppgav att de inte introducerar musikteori på nybörjarnivå, och samtliga 
använde olika tillvägagångssätt för att inkorporera musikteori i gitarrundervisningen. Detta är 
i sig inte ett motsägelsefullt resultat, då de lärare som intervjuats i de olika studierna 
undervisar på stadier som sträcker sig från kulturskola till musikhögskola. Ett återkommande 
tema hos de lärare som i Lydén och Grims (2016) studie saknade ett teoretiskt perspektiv är 
att det krävs av eleven att denne ska ha nått en viss musikalisk nivå för att en musikteoretisk 
förståelse av instrumentet ska vara nödvändigt. Var går denna gräns? Är det upp till eleven 
själv, eller kan vi som gitarrlärare skapa musikaliska situationer där praktiska och teoretiska 
kunskaper på greppbrädan blir en nödvändighet? Kan den skräck som många gitarrlärare 
verkar ha för att tråka ut sina elever med musikteori ha att göra med att de själva gör en 
separation mellan musikteori och praktik? Och kan det vara så att en teoretisk förståelse av 
ackord försvåras om elever som kommit till en högre nivå rent spelmässigt introduceras till 
teoretiska termer som motsvarar nivån på deras tekniska färdigheter?  
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Svaren i denna studie styrker min erfarenhet av att en kombinationen av instrument- och 
ensembleundervisning föder den formen av nödvändighet. När dessa undervisningsformer 
kombineras blir de olika delarna av ackordspel mer än separata fenomen. De ges mening i en 
växelverkan mellan teori och praktik. Kim och Mios svar visar också att ensemblesituationer 
utan vägledning från gitarrlärare blottlade kunskapsluckor som de senare kunde ta med till 
sina gitarrlärare. Det i sig är ett argument för att exempelvis kulturskolor alltid bör erbjuda 
ensembleundervisning. I den enskilda undervisningen kan en helhetssyn där delar som teknik, 
gehör, musikteori, musikalitet, repertoar och konstnärliga aspekter samtliga ses som naturliga 
inslag i gitarrundervisningen brygga gapet mellan musikteori och praktik. Om samtliga 
aspekter löper som en röd tråd genom undervisningen är min erfarenhet att elever själva får 
ett större intresse för att bredda och fördjupa sina kunskaper, samtidigt som de ges 
möjligheten till att spela musik de själva kan relatera till. När det gäller just 
ackordundervisningen så finns det egentligen inga motsättningar mellan struktur, funktion och 
klang. Samtliga begrepp finns inneboende i ackordens väsen och förutsätter varandra. 
Däremot kan jag inte, utifrån det jag lärt mig genom detta arbete, se några argument till att 
gitarrelever bör begränsas till vare sig enskilda ackordsystem eller föreställningen om ackord 
som väsensskilda från vare sig praktiskt musicerande eller teoretiska perspektiv. Det förefaller 
snarare vara så att ett flertal olika metoder i kombination kan skapa en helhetsbild av 
greppbrädan. 

Jag kan i slutändan konstatera att jag har försökt reda ut frågor som visat sig ha många 
korrekta och pragmatiska svar. I de närliggande studier som gjorts har informanterna i stora 
drag undervisat eller undervisats på gymnasie- och kulturskolenivå och denna studie kan där 
fylla en lucka och ge insyn i hur elgitarrbaserad ackordundervisning kan ta form på 
folkhögskole- och musikhögskolenivå. Om det finns svar på huruvida ett ackords klang, 
struktur, grepp eller funktion är viktigast verkar i det slutändan falla tillbaka på gitarristers 
egen spelstil, genretillhörighet och musikaliska preferenser. Om lärare kan vägleda elever till 
att skapa rum för en bred musikalisk plattform att stå på finns heller inga motsättningar 
mellan fenomenen. Det är trots allt musik vi talar om. Vägarna som leder till avslöjanden om 
greppbrädans mysterier förefaller dock vara många. 

6.3 Metodutvärdering 

En kvalitativ studie med så pass litet urval av informanter kan inte ge allomfattande resultat. 
Däremot gav intervjuerna och tolkningen en inblick i hur elgitarrundervisning med fokus på 
ackordsspel bedrivs idag. Kombinationen av kvalitativa intervjuer och min förförståelse 
utifrån profession och egna studier fungerade väl i den mening att samtalen kring de berörda 
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ämnena kunde fördjupas i dialog. Även om jag försökt återge informanternas svar på ett 
objektivt sätt så har jag gallrat bland informationen. Transkriptionerna uppgick allt som allt 
till cirka sjuttio sidor. Det finns här en risk att jag valt ut information som sammanstämmer 
med, och bekräftar, mina tidigare uppfattningar. Min förförståelse av de fenomen som 
diskuterats kan således ha påverkat resultaten, men utgjorde också en premiss för 
användandet av hermeneutiken som teoretiskt perspektiv. De hermeneutiska delar som som 
framkommit i intervjuerna, till exempel ackordsystem eller musikalisk individualitet, bildade 
i slutändan en helhetsbild av ämnet där ett antal slutsatser kunde dras. Min förståelsehorisont 
vidgades också på ett flertal plan. 

Om jag hade haft möjligheten att även besöka ett antal av lärarinformanternas gitarrlektioner, 
och kunnat ta in multimodala aspekter av deras undervisning, hade slutsatserna kanske sett 
annorlunda ut. Ett bredare utbud av informanter skulle eventuellt lett till helt andra svar. De 
informanter som intervjuats i denna studie undervisar eller har undervisats på hög nivå 
(folkhögskola och musikhögskola). 

6.4 Framtida forskningsområden 

Som jag tidigare nämnt har de närliggande studierna främst gjorts på enskild undervisning på 
kulturskole- och gymnasienivå. Mig veterligen har inga större studier på hur 
elgitarrundervisning bedrivs i Sverige gjorts. Här finns många luckor att fylla. Större 
forskningsprojekt som inkluderar exempelvis fältstudier, praktiknära forskning eller multi-
modala perspektiv skulle kunna kartlägga hur gitarrlärare idag arbetar med enskild 
undervisning. Det verkar inte heller råda någon konsensus om vilka slags pedagogiska 
metoder som är mest effektiva för att lära ut ackordspel på elgitarr. Det saknas tillräckligt 
stora empiriska data som kan ge svar på huruvida vissa ackordsystem fungerar bättre än 
andra, om gitarrbaserad musikteoriundervisning skulle gynna gitarrelevers lärandeprocesser 
samt hur enskild undervisning påverkas av ensembleundervisning och vice versa.  
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Coda 
I detta avsnitt presenterar jag ett antal praktiska möjligheter till gitarrundervisning som tar 
avstamp i resultaten från intervjuerna och den tidigare forskning jag tagit del av.  

Introduktion av nya klanger och musikteori för nybörjare 

Bild 9 visar en övning som jag själv använder för elever som spelar ackord på nybörjarnivå. 
Den bör naturligtvis anpassas till individen. Syftet är att visa på bredden av klanger som olika 
läggningar ger, och på så sätt skapa ett intresse för en djupare förståelse av greppbrädan. 
Ackordens klang föregår då dess teoretiska förklaring. 

Jag brukar kompa eleverna med visackordläggningar medan eleverna spelar klangerna som 
finns angivna i ackorddiagrammen. Ofta börjar eleverna själva fundera på varför det fungerar 
och låter som det gör och på så sätt kan en process som leder till att bredda elevers kunskaper 
starta. En möjlig teoretisk ingång kan sedan vara att lyssna på ackordens klanger, och därefter 
presentera och förklara termer som dur- och mollters, kvint och grundton. Min tanke, som i de 
flesta fall visat sig stämma, är att musikteori måste föregås av, och sedan inkorporeras i, 
praktiskt musicerande. Detta är mer av ett förhållningssätt än en övning. 
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Bild 9. Ackordföljden Am, F, G i fyra olika varianter. 



Musikaliska möjligheter i att kombinera olika system 

De tre system som återkom med högst frekvens i intervjuerna är CAGED, drop 2 och chord 
scales. Jag ser en pedagogisk möjlighet i att använda alla tre för att successivt fördjupa 
elevers ackordkunskaper. Samtliga system har styrkor och svagheter, vilket också är något 
som informanterna betonade, men i kombination kan de komplettera varandra och skapa en 
förhållandevis enhetlig bild av gitarrhalsen. Här anser jag personligen att de greppbaserade 
systemens svagheter går att minimera genom att presentera greppen i såväl fasta grepp som 
nedbrutna. Pat Martinos systematiseringar av ackord kan också fungera som kompletterande 
metod, även om detta, som Baldursson (2014) konstaterar i sin studie, till vis mån är 
genrekopplat och främst går att applicera på jazz. 

CAGED 

CAGED-systemet har tre uppenbara styrkor. En är att gitarristen får tillgång till läggningar 
över hela gitarrhalsen. En annan är att gitarristen kan använda bekanta mönster för att 
visualisera ackord. Den tredje styrkan är att ett musikteoretiskt perspektiv blir lättillgängligt, 
då olika intervall sett utifrån grundtoner återkommer med samma slags strukturer över hela 
greppbrädan. I en fullständig E-shape kommer tonernas funktion alltid följa denna ordning: 
grundton, kvint, oktav, ters, kvint och oktav. Detta finns noterat i bild 10. 

Om gitarreleven grundligt lär sig greppens intervallbaserade struktur uppstår direkt ett flertal 
möjligheter till att lägga om ackorden i varje position. Bild 11 visar ett antal möjliga 
läggningar som kan utvinnas ur ett G-dur i E-shape.  
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Bild 10. Öppet E- och G-durackord såsom det spelas i E-shape.

Bild 11. G-durackord i E-shape, nedbrutet i mindre delar. 



Samma metod är självklart applicerbar på samtliga shapes i CAGED-systemet och ger 
gitarrister tillgång till ett stort ackordbibliotek med utgångspunkt i bekanta former.  I 
kombination med att gitarrister också lär sig ackordteori baserat på intervall och 
ackordformler växer sig kunskapsbanken allt större och större. Svagheten med CAGED 
uppstår dock när dessa shapes inte kombineras med varandra och bryts ned i mindre bitar, och 
ses som absoluta strukturer. 

Drop 2 

Drop 2 är i likhet med CAGED greppbaserat. Även om vissa mönster i drop 2 påminner om 
de som framträder i CAGED-systemet så finns där läggningar som inte har några större 
likheter med de öppna ackord som utgör grunden för CAGED. Därav finns det en nytta i att 
kunna båda systemen: de systematiserar greppbrädan från två olika perspektiv och ger 
tillsammans en bred kunskap om ackordläggningar. Båda systemen är dock baserade på 
grepp, och därav har de samma styrkor respektive svagheter. 

Chord Scales  
Chord scales verkar vara något som introducerats för eleverna i studien på en högre nivå, och 
har då fyllt ett syfte att bryta ned greppmönster och skapa en mer enhetlig bild av 
greppbrädan. Den stora fördelen med chord scales, såsom jag ser det, är att klangerna är 
överordnade visualisering på teoretisk grund. Detta gör att gitarrister behöver använda sitt 
gehör och sin kreativitet på ett sätt som de greppbaserade systemen inte öppnar upp för. 
Chord scales skapar också en tydlig relation mellan ackordspel, melodi- och solospel. 
Tammelin  (2012) kommer i sin studie fram till att synen på modus och ackord som samma 
sak öppnar upp för möjligheter till andra klanger än funktionsbaserade ackord. Tammelins 
studie kan också utgöra en fördjupning i denna form av ackordspel. 

Intervallbaserad ackordundervisning 

I samtliga intervjuer talar såväl lärarna som eleverna om att visualisera intervallmönster som 
ett hjälpmedel för att bygga ackord greppbrädan. Jag har i min egen utbildning ofta upplevt att 
gitarrlärare jag studerat för beskrivit ackord i ackordformler och med funktionella 
intervallbetäckningar snarare än de traditionella. Exempel på detta är meningar som ”lägg 
majsjuan på topp”, ”det är ett moll6, så sänk lilla sjuan” eller ”sänk molltersen så får du 
sus2:an”. Trots att detta är återkommande i intervjuerna verkar varken lärare eller elever 
använda detta som en uttalad metod, utan att det, som Kim uttryckte det, skett i förbifarten 
snarare än i strukturerad form. Eftersom en gitarr i standardstämning är mönsterbaserad 
behöver en gitarrist till exempel lära sig att visualisera hur grundton och kvint förhåller sig till 
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varandra, samt tonerna på de tre lägst klingande strängarna, för att kunna spela samtliga 
kvintackord som utgår från dessa grundtoner (se bild 12). 

Ett nästa steg skulle vara att introducera dur- och mollters i relation till grundton. Genom att 
undvika begreppen stor och liten ters, och istället använda begreppen dur- och mollters, ges 
eleverna direkt ackordens funktion. Den form av läggningar som visas i bilden här nedan 
återfinns i ’Blackbird’ av Beatles, men också i mer moderna poplåtar som ’Starving’ med 
Haile Steinfield, samt ’Wolves’ med Selena Gomez. Relationen mellan grundton och terserna 
ser olika ut beroende på om grundtonen finns på femte eller sjätte strängen, men dessa fyra 
grepp ger tillgång till tjugotvå durackord och lika många mollackord (se bild 13). 
Läggningarna med grundton på femte strängen ser dessutom exakt likadana ut om de spelas 
från fjärde strängen, vilket ger tillgång till ytterligare elva dur- och molläggningar. 

Jag använder mig ofta av detta förhållningssätt i min egen undervisning, och kanske beror det 
på att jag själv undervisats så. Det kräver dock att eleverna lär sig tonerna på greppbrädan, 
samt har fått en grundläggande förståelse för intervall och de byggstenar som skapar ackord. 
Den stora fördelen är att teoretiska formler kan introduceras löpande, och eleverna gradvis 
kan bygga upp ett teoretiskt-praktiskt förhållningssätt till greppbrädan. De två exempel som 
ges här ovan fungerar på nybörjarnivå, men själva tankesättet går att applicera även på 
avancerad nivå. Genom att undvika traditionella termer för intervall, exempelvis stor Septima 
och ren Kvart, och ersätta dem med funktionella termer som majsjua och sus4:a kopplas de 
visuella mönstren direkt till deras harmoniska funktion, vilket är relevant i en pop/rock/jazz-
kontext.   
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Bild 13. Ackorddiagrammen visar att relationen mellan grundton och dur- samt mollters följer ett mönster 
utifrån femte och sjätte strängen

Bild 12. Ackorddiagrammen visar hur ett kvintintervall följer samma mönster utifrån E-, A- och G-strängen.



Om intervallbaserad gitarrundervisning dessutom appliceras på solospel förstärks 
kunskaperna ytterligare. Enligt min erfarenhet finns det ofta en klyfta mellan solo- och 
ackordspel i undervisningslitteratur, och en intervallbaserad metodik kan vara till hjälp för att 
överbrygga den. Slutligen så inser jag att metoden i sig kan låta torr och tråkig, men 
tillvägagångssättet kan med enkelhet bakas in i inlärning av låtar, improvisation och 
musikskapande. Behållningen är att det teoretiska perspektivet finns invävt i undervisningen 
som helhet och därför inte behöver ta upp längre lektionspass, samt att klangen av intervall 
vävs in på en praktisk-teoretisk väg.  

Gitarrbaserad musikteoriundervisning 

Mina egna erfarenheter av att undervisa i musikteori under gitarrlektioner är splittrad. Ibland 
har jag undervisat elever som haft ett stort intresse av att förstå greppbrädan, och i andra fall 
har ordet musikteori väckt negativa reaktioner. Min erfarenhet av musikteoriundervisning 
under gitarrlektioner är att elevers uppmärksamhet fångas på ett annat sätt när jag förklarar 
fördelar med att kunna grundläggande musikteori på ett praktiskt sätt. Det kan exempelvis 
göras genom att visa hur stängda läggningar av ackord fungerar i samtliga tonarter. 

I de fall där gitarrelever tar med material som de jobbar med i ensembleform är praktiskt 
musikteoriundervisning i de flesta fall uppskattad. Ensemblespelet får dem i många fall att 
själva möta sina kunskapsluckor och på så sätt föds en motivation till en djupare förståelse av 
gitarren. 

Både Mio och Kim berättar att musikteorin på gymnasiet varit pianobaserad och inte kopplats 
till andra instrument. Fyra av de fem informanter i Ståhlgrens studie (2016), samtliga med 
gitarr som huvudackordinstrument, berättar att de ”tänker klaviatur” för att lösa 
musikteoretiska problem. Ståhlgren konstaterade att de visualiserade klaviatur även när han 
lärde ut CAGED-systemet till informanterna på gitarrlektion. Ståhlgren föreslår en lösning 
som innebär att gitarrundervisning på Gymnasiet ibland kan ske i grupp. 
Gruppundervisningen kan då skapa musikaliska situationer där gitarristerna behöver bredda 
sina kunskaper om musikteori på greppbrädan. Jag instämmer med detta, men anser också att 
den ordinarie musikteoriundervisningen borde kunna baseras på material som även översätter 
begrepp som intervall till de elevernas huvudinstrument i den mån det är möjligt. I Lydén och 
Grims studie  (2006) poängterar en av lärarinformanterna som jobbar på estetgymnasium att 
GEMU-undervisningen på Gymnasiet kompletteras av de enskilda lektionerna. Eftersom 
varken Mio eller Kim menar att detta skett på de gymnasier de studerat på kan en kanske dra 
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slutsatsen att kommunikationen mellan instrumentallärare och GEMU-lärare inte fungerar bra 
på alla skolor.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärarinformanterna 

1. Kan du återge hur du själv lärt dig ackord? Finns det specifika insikter, tekniker, tips från 
lärare, system eller kunskaper som varit viktiga? 

2. Vilka slags praktiska kunskaper om ackord anser du att en elgitarrist idag behöver ha för att 
vara självgående i ett band inom pop/rock/jazz-genren?  

3. Vilka praktiska kunskaper om ackord anser du att en elgitarrist idag behöver ha för att 
arbeta som professionell musiker inom pop/rock/jazz-genren? 

4. Hur går du till väg för att avgöra nivån på en elevs praktiska ackordkunskap? 

5. I vilka situationer upplever du att elevers kunskapsluckor gällande ackordspel blottläggs? 

6. Vad har du för upplevelser av att handleda gitarrister under enskild lektion kontra 
ensemblelektion? 

7. Använder du något specifik metod eller något system i din undervisning, till exempel 
CAGED-systemet eller Martinos mollkonerteringssystem? 

8. Har du ett musikteoretiskt perspektiv när du undervisar i ackordspel? Hur tar det sig i så 
fall form? 

9. Hur ser du på användningen av capo i undervisning och i praktiskt musicerande? 

10. Har du ett framåtsyftande perspektiv när du lär ut ackordpel? Finns det en tanke om 
progression inbakad i din undervisning?  

Intervjufrågor till elevinformanterna 

1. Kan du återge hur du lärt dig ackord? Finns det specifika insikter, tips från lärare, tekniker, 
system eller kunskaper som varit viktiga? 
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2. Vilka praktiska kunskaper om ackord anser du att en elgitarrist idag behöver ha för att vara 
självgående i ett band i pop/rock/jazz-genren?  

3. Vilka slags praktiska kunskaper om ackord anser du att en elgitarrist idag behöver ha för att 
arbeta som professionell musiker i pop/rock/jazz-genren? 

4. På vilka sätt har du upplevt att dina gitarrlärare ”checkat av” dina ackordkunskaper? 

5. I vilka situationer har du upplevt att eventuella kunskapsluckor när det gäller ackordspel 
blottlagts? 

6. Har det funnits skillnader i vad du lärt dig om ackordspel under ensemblelektioner kontra 
enskilda lektioner? 

7. Har du lärt dig, eller fördjupat dina kunskaper, med hjälp av någon specifik metod eller ett 
specifikt system, till exempel CAGED-systemet eller Martinos mollkonerteringssystem? 

8. Har du ett musikteoretiskt perspektiv i ditt ackordspel? Hur tar det sig form, och kan du 
specificera var det kommer ifrån? 

9. Hur ser du på användningen av capo i praktiskt musicerande? 

10. Har du upplevt att dina gitarr- och musiklärare haft ett framåtsyftande perspektiv när du 
lärt dig ackordspel? Har en tydlig progression funnits inbakad i den undervisning du fått?  
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