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elever att hitta och spela olika barréackord på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt, då 
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förhållande till intervjuer med verksamma gitarrpedagoger och diverse tryckta gitarrskolor 
som tar upp just barréackord. 
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FÖRORD 
 
Ett stort tack till mina elever som ville deltaga i den här studien. 
 
Tack till de två gitarrpedagoger som ställde upp på att bli intervjuade i samband med mitt 
arbete. 
 
Jag vill även passa på att tacka min handledare Rebecca Billström för uppmuntran och 
konstruktiva kommentarer.  
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INLEDNING 
Vid sidan av mina studier vid Musikhögskolan i Örebro undervisar jag sedan tre år tillbaka 
barngrupper i gitarr en gång i veckan vid en liten musikskola. Några av eleverna har jag 
undervisat sedan de var nybörjare på instrumentet, och vi har tillsammans arbetat med 
melodi-, ackord och ensemblespel. När det gäller ackordspel har vi spelat enkla låtar med fyra 
till fem enkla ackord. Eleverna har ofta förslag på låtar de vill spela som i många fall inte 
fungerar att spela med endast traditionella visackord1 utan kräver spel där vissa ackord måste 
greppas på andra sätt. Det mest logiska och vanligaste sättet sådana ackord spelas är med 
hjälp av barré2. 

Jag ser själv barréackord som ett utomordentligt hjälpmedel för gitarristen att kunna spela 
vilka låtar som helst i vilka tonarter som helst. Barrégrepp har också en betydande roll i 
många klassiska gitarrstycken. Ett problem med barréackord är dock att de kräver en viss 
teknik som kan vara väldigt krävande för vänsterhanden eftersom pekfingret behöver trycka 
ned flera strängar samtidigt med större delar av fingret än bara fingertoppen. Jag minns inte 
hur jag själv bemästrade tekniken, och finner det därmed svårt att finna en lämplig metod för 
att introducera detta för mina elever på ett sätt så att de fysiska och psykologiska hindren som 
jag upplevt lätt uppstår blir så minimala och överkomliga som möjligt. Med psykologiska 
hinder menar jag till exempel en känsla av att inte klara av att spela ackorden eller förvirring 
över hur ackorden hänger ihop med varandra. 

Min fördom om hur barréackord ofta lärs ut och hur de presenteras i spelböcker är att 
olika barrégrepp presenteras separat och lämnar det åt eleven att själv till slut upptäcka hur 
barréackorden hänger ihop i förhållande till varandra och, inte minst, vanliga visackord. 
Alternativet är att använda ett capo3 som visserligen tillåter eleverna att spela i andra tonarter, 
men fortfarande ställer till problem när de ska spela låtar med fler än sex ackord. Min egen tro 
är att det vore mer effektivt att lära eleverna hur ett visst barrégrepp ser ut och sedan direkt 
visa att samma grepp kan flyttas runt på greppbrädan för att ge samma funktion (dur, moll, 
moll7 etc.) men i olika tonarter. Jag vill därför, då jag anser flera av mina elever mogna att ta 
steget från att bara spela visackord till att spela lite mer utmanande låtar, ta tillfället i akt att 
prova denna idé, i form av en egen metod, för att undersöka om den kan få eleverna att förstå 
barréackord och hjälpa dem att utföra dem fysiskt utan onödig ansträngning. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att undersöka hur jag som gitarrpedagog på ett så smidigt och 
effektivt sätt som möjligt kan lära mina elever vad barréackord är, hur de fungerar och hur de 
spelas. Huvudfokuset ligger på att eleverna ska förstå barréackordens förhållande till varandra 
och hur de hittar olika dur- och mollackord med barré, men jag vill även undersöka hur jag 
kan underlätta det fysiska greppandet av ackorden. 
 
  

                                                 
1 Ett ”visackord” är ett ackord som greppas nära gitarrens sadel och innehåller en eller flera lösa strängar. 
Termen kan ses som något missvisande då ackord av den här typen inte nödvändigtvis endast används i spel av 
visor. 
2 Barré är tekniken där vänsterhandens pekfinger läggs över en eller flera strängar på ett band samtidigt istället 
för att, som i övrigt spel, endast trycka ned en sträng i taget med fingertoppen. 
3 Ett capo är en sorts klämma som kläms fast runt gitarrhalsen för att trycka ned alla strängar vid ett band. Capo 
är en förkortning av ”capotasto” eller ”capotastro”, som båda betyder samma sak. 
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Frågeställningar: 
x Hur kan jag som gitarrpedagog introducera barréackord för mina elever på ett så 

smidigt och effektivt sätt som möjligt? 

x Vilka hinder uppstår för eleverna, och hur kan jag lösa dessa på lämpligt sätt? 
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BAKGRUND 
I följande avsnitt presenterar jag den litteratur jag undersökt under de tre veckor då jag 
genomförde mina lektioner samt resultaten av de två intervjuer med två yrkesverksamma 
gitarrpedagoger som genomfördes innan studiens första lektionstillfälle. Litteraturen består av 
olika gitarrskolor som tar upp gitarrspel med barréackord på ett eller annat sätt. Jag vill 
poängtera att vare sig litteraturen eller resultatet från intervjuerna ligger till grund för metoden 
jag använder mig av i min undersökning, utan syftar till att kunna peka på likheter och 
skillnader mellan olika metoder för att lära ut barréackord. Dessa diskuteras längre fram i 
uppsatsens sista kapitel samt i relation till undersökningens resultat. 

Gitarrskolor 
Gunnar Hansson presenterar i boken Gitarrspel (1972) först ett ”litet barré” där pekfingret 
läggs över endast två strängar i ett F-durackord i första läget. Samma sak kallas av Frederick 
M. Noad (1968) för ett ”halvbarré” (half bar på engelska), vilket av honom beskrivs mer 
generellt som när vänsterhandens första finger trycker ned två till fem strängar samtidigt. Han 
nämner att termen halvbarré är något missvisande, då det lätt kan tolkas som att ett halvt barré 
endast innebär ett barré över tre strängar. Noad (1968) talar även om begreppet ”helbarré” 
(full bar), vilket är när vänsterhandens första finger trycker ned alla strängar samtidigt. 

Ett capotasto kan användas för att transponera ackord till andra tonarter, och fungerar 
således som en sorts flyttbar sadel (Hansson 1972, Hansson 1979). Vid ett barrégrepp 
fungerar pekfingret på samma sätt. Hansson (1972) påpekar också att ”ackord, där inga lösa 
strängar ingår, t ex Barré-ackord, kan spelas i alla lägen” (s 13). Därefter presenterar han 
grepp för bland annat ackorden E, F, Em, F#m, Am och Bm. Hansson skriver att läsaren kan 
”jämför[a] E-dur med F-dur, a-moll med h-moll och e-moll med f#-moll vid eventuell 
transponering” (s 14), och visar därmed på att greppen egentligen är likadana och att de med 
dessa grepp kan transponeras. 

På ett liknande sätt förklarar Josef Holecek (1976) att ackord kan transponeras som barré 
med utgångspunkt i greppen för ackord med lösa strängar. Han börjar med att visa ett vanligt 
grepp för ett E-durackord i första läget med öppna 1:a, 2:a och 6:e sträng. Därefter byter han 
fingersättning från att använda finger 1, 2 och 3 till att istället använda 2, 3 och 4, vilket gör 
att finger 1 blir ledigt. Därefter flyttas greppet upp ett band, och de lösa strängarna greppas av 
finger 1 som läggs som ett barré över alla 6 strängar och således ger ett F-durackord. När väl 
detta förklarats skriver han vidare att ”ackordgrepp utan lösa strängar, t.ex. F-grepp (dur, 
moll, dur7 etc.) eller Bb-grepp (dur, moll, dur7 etc.) kan flyttas utan att fingersättningen 
ändras” (s 13), och att det enda gitarristen behöver komma ihåg för att göra detta är ”hur 
greppet ser ut och att grundtonen vid alla F-grepp ligger på [sjätte sträng] och vid alla Bb-
grepp på [femte sträng]” (s 13). Katarina Gren och Birger Nilsson (1993) kallar sådana grepp 
för ”modellackord”.  

Till skillnad från ovan nämnda källor låter Jörgen Ingmann (1970-73) i sin gitarrkurs 
eleverna spela flera barréackord i olika låtexempel innan han förklarar förhållandet mellan 
dem och varför vissa grepp ser likadana ut men ligger på olika ställen på greppbrädan. Det är 
först i del 8, då barrégreppen för F, C, G7, F7, Bb, G, A7, Am, Dm, Gm, Eb, D, Cm, Em och 
B7 redan illustrerats, som det nämns att alla barréackord kan flyttas upp och ned på 
gitarrhalsen för att ge olika ackord. Han beskriver där barrégreppet som ”ett utomordentligt 
hjälpmedel att ta ackord som annars skulle bli mycket svåra” (del 1 s 19). Han har dock en, 
enligt min egen erfarenhet och annan litteratur jag undersökt, väldigt ovanlig syn på 
förhållandet mellan att använda barréackord och att spela ackord med capo: 

 
Förr använde man för barrégreppet en sorts klämma, som fastsattes vid gitarrhalsen och som 
kallades ”CAPODASTRO”. Klämmans uppgift har vid modernt gitarrspel övertagits av pekfingret 
(Ingmann 1970-73, del 1 s 19). 
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För att minimera den fysiska påfrestningen för vänsterhanden vid barrégrepp uppmanar 
Hansson (1972) gitarrister att öva genom att först placera finger 2, 3 och 4 i ackordgreppet 
och känna att detta känns avspänt innan hen lägger på finger 1 som barré. Noad (1968) 
nämner fem regler för att utföra ett helbarré på ett för handen så skonsamt sätt som möjligt: 

1. Vänsterhanden bör använda så lite tryck som möjligt för att kunna producera rent 
klingande toner. 

2. Fingertoppen får inte sträcka sig onödigt långt över greppbrädan. 
3. Vecket under barréfingrets yttersta led får inte hamna på fjärde strängen. Han föreslår 

istället att försöka placera den mellan 3:e och 4:e sträng utan att fingret tappar sin 
kontakt med 6:e sträng, vilket han menar är möjligt för de flesta gitarrister. 

4. Fingret bör vara precis vid bandstaven så att fingret bara precis kan känna det. 
5. Fingret ska inte ligga helt platt över strängarna, utan något vinklat motsols sett från 

fingertoppen. Detta får dock inte överdrivas så att de andra fingrarnas 
sträckningsförmåga påverkas. 

 

Intervjuer med gitarrpedagoger 
De intervjuade gitarrpedagogerna, som jag valt att kalla Lärare A och Lärare B, arbetar inom 
det estetiska programmet vid samma gymnasieskola, och de har båda mångårig erfarenhet 
som gitarrpedagoger på gymnasial nivå. Däremot har de inte arbetat särskilt mycket med 
elever i lägre åldrar på kulturskolan. Intervjuerna genomfördes enskilt med respektive lärare 
efter att lektionernas upplägg och innehåll planerats. Som jag nämnt tidigare i texten 
genomfördes intervjuerna innan det första lektionstillfället, men resultatet av dessa har ändå 
inte fått mig att ändra någon av mina lektionsplaneringar eller påverkat mitt genomförande av 
lektionerna. 

Det jag ville ta reda på under intervjuerna var vad pedagogerna tycker är viktigt att tänka 
på när barréackord introduceras för elever, om de använder någon speciell metod för detta, 
vad de upplevt för reaktioner från sina elever när de kommit i kontakt med barréackord samt 
när de tycker det är lämpligt för elever att börja jobba med barréackord. Lärarna fick prata 
fritt utifrån dessa frågor, vilket fungerade väldigt bra och gav mycket information utan att jag 
behövde ställa några följdfrågor för att hålla igång intervjun. I följande avsnitt redogör jag för 
det som framkommit under intervjuerna som jag själv anser känns relevant för min studie. 

Lärare A säger att hen sällan introducerar barréackord som ett enskilt moment i sin 
undervisning, då hen menar att det blir en alldeles för stor tröskel rent motoriskt för eleven att 
gå från att bara ha spelat melodier och öppna ackord till att direkt börja spela hela 
barréackord. Istället arbetar hen under en längre tid med att spela olika saker som utvecklar 
elevens motorik i alla fingrar innan barréackord succesivt börjar användas och då, enligt hens 
erfarenhet, ofta faller naturligt på plats. Lärare A låter exempelvis sina elever arbeta med 
gitarrstycken där barrégrepp över endast två till tre strängar förekommer, vilket ger en mindre 
belastning för vänsterhanden än att greppa ett barré över alla 6 strängar. Eleven får då också 
uppleva hur barrégrepp kan vara hjälpsamma även i andra sammanhang än vid rent 
ackompanjemang. 

Lärare B anser att det är viktigt att eleverna förstår logiken bakom barréackorden och hur 
de hänger ihop med visackord med öppna strängar. Hen utgår exempelvis från greppen för E 
och Em med grundton på 6:e sträng respektive A och Am med grundton på 5:e sträng för att 
förklara hur ackorden ser ut. Enligt hens erfarenhet är detta viktigt för att till exempel kunna 
hålla isär hur greppen för G och Cm med barré ser ut eftersom de är väldigt lika varandra. Det 
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brukar hen inte uppleva vara något problem när det gäller greppen för E och Am, som även de 
liknar varandra på samma sätt men spelas med öppna strängar. Därmed menar hen att 
kopplingen mellan ackord med öppna strängar och barréackord kan hjälpa till med att undvika 
den förvirring som lätt uppstår med greppen för G och Cm. 

Ett hjälpmedel för att stärka kopplingen mellan barré- och visackord som Lärare B tipsar 
om är att låta eleven spela ett visackord i ett högre läge utan barré med ett capo som placeras 
på det band där pekfingret egentligen skulle ha tryckts ned för att bilda ett barréackord. När 
eleven sedan ersätter capot med sitt pekfinger blir förhållandet till visackordet som använts 
som utgångspunkt ännu tydligare. När eleven börjar förstå hur ett barréackord förhåller sig till 
ett visackord kan hen få prova att spela låtar som innehåller flera visackord och ett 
barréackord, dels för att undvika onödig påfrestning för vänsterhanden men också för att visa 
på att alla ackord inte behöver tas med barré i en och samma låt. 

En annan ingång som Lärare B menar kan vara användbar, speciellt med elever som 
spelat en del elgitarr och rockmusik, är att utgå från greppen för olika kvintackord4. Detta 
menar Lärare B är praktiskt dels för att kvintackord är ett bra sätt för eleverna att öva upp 
ackordspel med lägesväxlingar över greppbrädan, men även för att kvintackord i likhet med 
barréackord kan hittas lätt om eleven känner till stamtonernas (A, B, C, D, E, F och G) 
placering på 5:e och 6:e sträng. 

Lärare A strävar alltid efter att utförandet av barréackord ska ske med så lite tryck som 
möjligt för att slippa kramp i vänsterhanden. Hen tipsar dels om att rulla barréfingret lite så att 
fingret inte ligger platt över strängarna utan vinklat så att yttersidan av pekfingret kommer i 
kontakt med fingrarna istället. Eftersom den delen av fingret är hårdare än insidan menar 
Lärare A att trycket från handen kan minskas. Det kan minskas ytterligare om gitarren hålls 
på ett stadigt sätt där gitarristen använder högerarmens vikt mot gitarrkroppen, vilket skapar 
en motvikt mot vänsterhanden som då inte behöver spännas lika hårt. Hen drar en parallell till 
idrott, där kroppens vikt kan vara till stor hjälp för att uppnå en mer effektiv teknik. 

När det gäller det fysiska utförandet av barréackord tycker Lärare B att det är lämpligt att 
börja med att låta eleverna greppa ackordet med alla vänsterhandens fingrar utom pekfingret, 
för att när dessa toner klingar rent lägga ned pekfingret som barré över det för ackordet 
aktuella bandet. När barréfingret väl placeras på greppbrädan blir handen, som Lärare B 
uttrycker det, låst. Därför blir det lättare att greppa hela ackordet om de andra fingrarna 
placerats ut innan handen låses fast. 

Lärare B säger sig ibland ha upplevt att elever kan bli frustrerade när de till en början inte 
får sina barréackord att låta rent utan att någon eller några toner blir dämpade. I det läget 
brukar Lärare B säga till sina elever att det är okej om ackorden inte klingar helt rent i början, 
och att de bör öva sina barréackord ofta men bara några minuter i taget. Hen tror att eleverna 
då så småningom omedvetet lär sig en fungerande teknik för att få ackorden att låta bra. 

Lärare A tacklar elevernas frustration på ett liknande sätt och jämför det med att när ett 
litet barn lär sig gå. Barnet kommer då oundvikligen att ramla några gånger innan stegen blir 
perfekta, och samma sak menar Lärare A gäller när en gitarrist spelar sina första barréackord. 
Ett hjälpmedel som Lärare A tipsar om är att placera ett capo något eller några band bakom 
barréfingret, vilket hen menar minskar strängarnas spänning på ett naturligt sätt och därmed 
också gör det lättare att trycka ned strängarna så att ackordet klingar rent. Både lärare A och B 
tycker att eleverna till en början bör använda nylonsträngar med låg spänning på en gitarr med 
relativt låg stränghöjd för att underlätta barréackordens utförande. 

Lärare A tror att en elev inte kan vara hur ung som helst för att spela gitarr på grund av 
instrumentets motoriska svårigheter. Hen baserar detta främst på erfarenhet från sina egna 
barn som började spela gitarr vid tidig ålder men inte började utvecklas ordentligt på 
                                                 
4  Ett kvintackord består endast av grundton och kvint. Denna ackordstyp är vanligt förekommande inom 
rockgenren, och benämns därför även ofta som ”rockackord”. 
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instrumentet förrän de var tio-elva år gamla. Hen säger därför också att barréackord, förutsatt 
att eleven fått rätt förberedelser för att utvecklas motoriskt, inte bör börja användas förrän 
eleven går i ungefär femte, sjätte eller sjunde klass. 

Till skillnad från Lärare A tror Lärare B att det går att lära även ganska små barn att spela 
barréackord, men att det som lärare gäller att oavsett elevens ålder bedöma om hens 
motoriska mognad räcker till för att börja med barréackord. Elevens förkunskaper anses av 
Lärare B som viktigare än elevens ålder. Exempel på sådana förkunskaper är gott flyt i 
elevens spel med kvintackord eller så kallade visackord. Hen säger också att det kan vara 
lämpligt att låta barn använda en mindre gitarr eftersom deras händer är mindre. 
 
  



 7 

METOD 
För genomförandet av min studie har jag hållit tre lektioner med två grupper bestående av tre 
respektive fyra stycken gitarrelever i åldrarna 9-12 år. Lektionerna var 45 minuter långa, 
varav cirka 20 minuter ägnades åt studien. Gruppernas elever har tagit gitarrlektioner med 
mig som lärare under tre respektive fem terminer sedan de var nybörjare. Under den tiden har 
de främst arbetat med enkelt melodispel och ackordspel. 

Lektionernas utfall har dokumenterats i form av ostrukturerade loggboksanteckningar 
som jag skrivit efter varje lektion. Fördelen med ostrukturerade loggboksanteckningar, som 
gör att jag ser det som en lämplig dokumentationsmetod för min studie, är att de hjälper den 
som skriver att hålla sig öppen för att skriva ned och därmed också upptäcka halvt omedvetna 
saker i det egna tänkandet och agerandet (Bjørndal 2005). Mina loggboksanteckningar skrevs 
antingen direkt efter lektionstillfällena eller dagen efter beroende på hur mycket tid jag hade 
efter lektionerna. I mitt skrivande låg fokuset på vad jag gjorde, hur jag gjorde det samt hur 
eleverna reagerade på det jag gjorde och sade. Anteckningarna har endast använts som 
personliga minnesanteckningar och kommer inte läsas av någon annan än jag själv som stöd i 
mitt skrivande. 

Forskningsetiska perspektiv 
I arbetet nämns vare sig namn eller kön på de elever jag undervisat i samband med studien då 
jag inte anser det relevant för undersökningens resultat. Då eleverna är under 15 år gamla 
tillfrågades elevernas målsmän i förväg via e-post om tillstånd att låta dem deltaga i studien. I 
meddelandet informerade jag om studiens syfte, att ett för eleverna nytt moment skulle gås 
igenom under ca 20 minuter av de 45 minuter långa lektionerna, att fokus inte ligger på 
elevernas agerande utan på mitt arbete som pedagog samt att elevernas identiteter inte skulle 
avslöjas i arbetet. Samtliga målsmän godkände förfrågan, vilket gjorde att lektionerna kunde 
genomföras som planerat. 

Innan intervjuernas genomförande informerades båda informanterna om att deras namn 
och arbetsplats inte skulle nämnas i arbetet, att intervjuerna skulle spelas in och transkriberas 
men att inspelningarna skulle raderas efter att arbetet var examinerat. Jag valde i efterhand 
även att utelämna lärarnas kön, då jag inte anser det vara relevant för studien. 

Lektionsplanering 
Inför varje lektion skrev jag en planering baserad på en egenkonstruerad metod för att lära 
eleverna hitta olika barréackord. Metoden utgår från fyra ackordgrepp som eleverna redan 
känner till, vilka jag visar för dem hur de kan omvandla till barréackord (se 
lektionsplaneringarna nedan). Enligt min erfarenhet skulle denna metod kunna vara ett 
lämpligt sätt att bit för bit komma närmare mitt mål att eleverna ska förstå hur barréackord 
fungerar och hur de kan spelas på ett så skonsamt sätt som möjligt. Planeringen för varje 
lektion är skriven i punktform, där varje punkt motsvarar ett moment eller steg i min 
genomgång. De steg som planerats för varje lektion presenteras nedan. 

Lektion 1 
x Berätta att vi ska jobba med några nya ackord. 
x Greppa ett A-mollackord (vilket eleverna känner till sedan innan). 
x Byt fingrar med vänsterhanden så att ackordet, som vanligtvis greppas med finger 1, 2 

och 3, istället tas medfinger 2, 3 och 4. 
x Glid upp med vänsterhanden så att finger 2 hamnar på 8:e band och finger 3 samt 4 på 

9:e band. Spela ackordet som nu greppas. 
x Hur hittade vi hit? Repetera de tidigare stegen (Am, byt fingrar, glid upp). 
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x Placera finger 1 på 7:e band, 5:e sträng. Spela ackordet som nu greppas. 
x Dra vänster underarm något bakåt så att handleden rätas ut lite och finger 1 även 

trycker ned 1:a sträng. Spela ackordet som nu greppas (Em i 7:e läget). 
x Hur hittade vi hit? Repetera de tidigare stegen (Am, byt fingrar, glid upp, lägg på 

finger 1, vinkla in handleden). 
x Repetera hela proceduren sammanfattat vid slutet av lektionen. Ge i läxa att öva de 

olika stegen för att hitta ackordet. 

Lektion 2 
x Hur hittade vi Em i 7:e läget? Repetera från förra lektionen. 
x Visa och förklara att samma grepp kan ge olika mollackord beroende på var på 

greppbrädan det placeras. 
x Visa och berätta att samma grepp med finger 1 på 2:a band ger ett Bm. 
x Spela refrängen i låten ”Broken Home” som ges till eleverna på lösblad där 

ackordföljden (D, A, Bm, G) finns angiven både som ackordanalys och tabulatur. 
x Säg ackorden och låt eleverna spela med. 
x Visa och förklara att samma princip gäller även för durackord med grundton på 6:e 

sträng genom att utgå från ett E-durackord. 
x Gå igenom samma steg som med mollackordet (E, byt fingrar, glid upp till 7:e läget, 

lägg på pekfingret på 6:e sträng, vinkla in handleden). 
x Ge i läxa att öva på refrängen i ”Broken Home”. 

Lektion 3 
x Hur hittade vi Bm? Repetera från förra lektionen. 
x Spela igenom refrängen i ”Broken Home” tillsammans. 
x Repetera stegen för att hitta durackord med grundton på 6:e sträng (E, byt fingrar, glid 

upp till 7:e läget, lägg på pekfingret, vinkla in handleden). 
x Visa och förklara att samma princip gäller för mollackord med grundton på 6:e sträng 

genom att utgå från ett E-mollackord. 
x Ge ut ett papper med de fyra olika ackordformerna för Am, A, Em och E (se Bilaga 2) 

och ett annat papper med alla toners placering på 5:e och 6:e sträng (se Bilaga 1). 
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GENOMFÖRANDE 
Här beskriver jag vad som hände under lektionerna jag hållit, vilka reaktioner jag upplevde att 
jag fick på mitt pedagogiska arbete, vilka problem som uppstod och vilka strategier jag 
använde för att försöka lösa dessa. Beskrivningarna är övergripande och sammanfattar 
lektionernas resultat för båda gitarrgrupperna då jag upplevde att det fanns väldigt många 
likheter i lektionernas utfall mellan grupperna. 

Lektion 1 
Under den första lektionen i studien gick jag igenom alla de punkter jag planerat (se avsnittet 
Lektionsplanering i Metod-kapitlet). Att använda de olika stegen för att hitta barrégreppet för 
mollackord med grundton på 5:e sträng visade sig fungera bra då det gjorde att eleverna 
kunde gå igenom stegen när de glömde bort var greppet låg någonstans. Att fråga eleverna 
vilka stegen var och be dem repetera dem inför de andra var något jag gjorde för att öka 
förutsättningarna för att eleverna skulle komma ihåg stegen även efter lektionen. Jag upplevde 
dels att eleverna genom detta faktiskt kom ihåg stegen bättre och bättre, men det gjorde även 
att eleverna blev inkluderade och uttryckte en stor entusiasm över att få visa stegen inför de 
andra och därmed visa att de förstått det som gåtts igenom. 

Jag valde att låta eleverna börja med att ta barrégreppet i 7:e läget eftersom banden är 
smalare där än i lägre lägen, vilket jag hoppades skulle underlätta för elevernas relativt små 
händer. Flera av eleverna hade ändå problem att nå med fingrarna för att kunna greppa 
ackordet ordentligt, vilket också gjorde att alla toner inte klingade helt rent utan att bli 
dämpade. Flera toner blev dämpade genom att andra fingrar lade sig över fler strängar än de 
skulle. Detta försökte jag lösa med hjälp av olika strategier. Dels provade jag att låta eleverna 
ändra vinkeln på handleden för att därigenom också få en annan vinkel på fingrarna när de 
tryckte ned strängarna. Jag lät dem spela en sträng i taget medan de höll ned ackordet för att 
kunna identifiera exakt vilka toner som inte klingade och försöka justera handställningen 
därefter tills tonerna blev rena. När det inte hjälpte provade jag att justera elevernas tumme på 
vänsterhanden för att få den mer rakt bakom handen på gitarrhalsen, vilket i teorin ska ge en 
stabilare handställning men snarare upplevdes bara göra greppet ännu mer påfrestande. För att 
få eleverna att minska trycket mellan tummen och pekfingret i vänsterhanden sade jag åt dem 
att prova att låta högerarmen vila stadigare mot gitarrkroppen för att kunna använda armens 
vikt som motvikt mot vänsterhanden5. Eleverna provade detta, men jag upplevde att de inte 
riktigt förstod vad jag menade eller kände att det hjälpte. 

Frustrationen som uppstod när eleverna inte lyckades få ackordet att klinga rent mötte jag 
med att säga att det inte gör något att några ackordstoner blir dämpade i början, och att 
ackordet kommer låta bättre och bättre med tiden om det övas regelbundet. 

Eleverna fick lätt kramp i handen av att hålla greppet länge under felsökningsarbetet. Då 
var jag noga med att uppmana dem att ta paus genom att släppa upp greppet, låta armen hänga 
fritt utmed sidan på kroppen, slappna av i handen och skaka den lätt för att bli kvitt 
spänningarna i den. Jag talade då om att det är viktigt att inte öva barrégrepp för länge utan att 
ta paus eftersom det kan orsaka smärta och i värsta fall skador i vänsterhanden. Tipset jag gav 
var att de när de övade hemma fick öva barrégreppet max 5 minuter åt gången, och 
däremellan ta paus eller öva på något annat på gitarren. Jag sade också att övning på detta sätt 
dessutom blir mer effektiv eftersom flera korta övningspass enligt min erfarenhet gör att 
handen lär sig saker snabbare än genom ett långt övningspass med fokus på samma sak. 

När eleverna frågade vad ackordet vi arbetade med heter svarade jag att det kan kallas för 
”Em i 7:e läget”. Jag valde att lägga till ”i 7:e läget” för att försöka undvika förvirringen i att 

                                                 
5 Detta är det enda undantaget från det jag tidigare nämnt om att resultatet från mina intervjuer med de två 
gitarrpedagogerna inte påverkat genomförandet av mina lektioner. Detta diskuteras på sida 14. 
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det Em som eleverna är vana att spela ser ut på ett helt annat sätt. Jag förväntade mig att detta 
ändå skulle skapa en viss förvirring hos eleverna, men jag upplevde att de lugnt accepterade 
att ackordet kallades just ”Em i 7:e läget”. Eftersom jag förväntade mig att det skulle skapa en 
förvirring att ett E-mollackord kan finnas på flera ställen på greppbrädan och se ut på olika 
sätt fanns det från början inte med i min plan att säga något mer om ackordet än att det var ett 
mollackord med grundton på 5:e sträng. Jag upplevde dock att eleverna gärna ville ha ett 
namn på ackordet, kanske för att få känslan av att de faktiskt lärt sig ett nytt ackord som 
”finns på riktigt”. Det gjorde det dessutom lättare för mig att tala om vilket ackord vi skulle 
arbeta med under lektion 2 och 3. 

Lektion 2 
Lektionen började med repetition av de steg vi gått igenom lektionen innan för att hitta 
barrégreppet för mollackord med grundton på 5:e sträng. För de flesta elever verkade stegen 
ha fungerat för att komma ihåg greppet, medan några andra gärna hoppade över stegen men 
då greppade ackordet felaktigt. Min tolkning av detta är att stegen i denna metod är viktiga att 
verkligen vara övertydlig med i början för att eleverna dels ska komma ihåg dem, men också 
för att de själva ska kunna kontrollera om de verkligen hittat ackordet rätt. 

Svårigheten att få fingrarna att nå att greppa ackordet ordentligt kvarstod för flera elever, 
men nu var det tydligt att den största svårigheten låg i att separera pekfingret tillräckligt från 
de andra fingrarna för att kunna ta ett tillräckligt stabilt barrégrepp. Jag misstänkte då att det 
var ett problem som inte kunde lösas enbart genom flitigt övande av barrégrepp utan behövde 
arbetas med långsiktigt genom att med hjälp av andra typer av övningar utveckla 
vänsterhandens sträckningsförmåga hos eleverna. När jag sedan visade att samma grepp vi 
spelat tidigare blir ett B-mollackord om det spelas i 2:a läget blev svårigheten att nå ännu 
större på grund av att banden är bredare där. Jag kunde ha valt att ta ett annat grepp för Bm 
högre upp på gitarrhalsen för att underlätta sträckningen för vänsterhanden, men det hade 
istället gjort att handen behövt flytta sig ett längre avstånd på greppbrädan när vi spelade 
refrängen i låten ”Broken Home” eftersom låtens övriga ackord ligger i låga lägen. 

När vi spelade ”Broken Home” tillsammans, som består av ackordföljden D, A, Bm och 
G med två takter på varje ackord, lät jag eleverna endast slå an ackordet en gång vid 
ackordbytet för att få extra tid att byta till nästa medan jag sjöng och spelade ett mer 
rytmiserat komp till. Jag valde att spela ett mer rytmiserat komp dels för att hjälpa eleverna att 
hålla reda på tempot, men framför allt för att det skulle bli roligare och kännas mer som ett 
musikaliskt sammanhang än om jag också bara slagit an ackordet vid ackordbytena och 
istället räknat taktslagen. Alla ackordbyten gick väldigt snabbt och smidigt förutom Bm, som 
trots två takters tid att byta inte hanns med för flera elever. Jag tyckte ändå det kändes som ett 
bra val att låta eleverna spela en låt med ett barréackord i för att visa på hur barréackord kan 
användas vid spelandet av en låt och att alla ackord i en och samma låt inte behöver tas med 
barré. 

När jag visade samma princip för att hitta durackord med grundton på 6:e sträng genom 
att utgå från greppet för ett E-durackord uppfattade jag det som att eleverna ganska snabbt 
förstod vad jag menade eftersom jag betonade att stegen för att hitta ackordet är samma som 
vi gått igenom innan. Att sedan spela ackordet visade sig vara ännu svårare än med 
mollackordet eftersom pekfingret nu behöver trycka ned både 1:a, 2:a och 6:e sträng, vilket 
kräver att fingret är rakare och således kräver mer kraft för att få alla tre toner att klinga. Även 
här provade jag med samma metoder som under första lektionen för att lösa de fysiska 
svårigheterna, och förklarade återigen att det viktigaste inte är att de kan spela ackordet helt 
rent från början utan att det är viktigare att de faktiskt vet hur de hittar ackordet via de steg vi 
gått igenom. 
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Lektion 3 
Vid det tredje lektionstillfället märkte jag en generell tendens att eleverna inte övat på 
barrégreppen sedan förra lektionen. Jag misstänker att det kan bero på en viss modfälldhet 
och känsla av hopplöshet hos eleverna på grund av den stora fysiska ansträngningen och att 
de inte får ackorden att låta rent. Bristen på övning gjorde att mycket tid gick åt till att 
repetera det som sades under förra lektionen. De elever som verkade ha övat mer var också de 
som det generellt sett gått bättre för med det fysiska utförandet även under lektion 1 och 2.  

Att ge ut lösbladen med greppbrädans toner (se Bilaga 1) respektive de barrégrepp vi 
arbetat med (se Bilaga 2) och kalla dessa för ”nycklar” för att spela vilka barréackord som 
helst visade sig vara positivt. Jag upplevde att detta fick eleverna att förstå att dessa blad var 
viktiga och att de ger stora möjligheter för deras fortsatta spelutveckling. När eleverna fått 
dessa papper gick jag igenom några ackord som de fick hitta genom att använda tabellerna, 
vilket blev en tydlig uppgift där eleverna fick prova att också använda ”nycklarna” praktiskt. 
Detta upplevde jag att eleverna överlag tyckte var roligt. 
 
  



 12 

DISKUSSION 
Nedan diskuterar jag resultatet från genomförandet av mina egna lektioner i förhållande till de 
gitarrskolor jag undersökt och de intervjuer jag genomfört. Först tar jag upp de resultat som 
rör metoder för att kunna finna olika barréackord på greppbrädan, då med stor vikt vid 
gitarrskolorna och intervjuerna. Sedan kommer ett avsnitt som främst utgår från resultatet av 
min studie där jag behandlar vilka fysiska hinder jag kommit fram till att elever kan stöta på 
när de arbetar med barréackord. Slutligen redogör jag för vad jag lärt mig under arbetet med 
min uppsats och vilka olika verktyg jag funnit att jag som gitarrpedagog kan använda mig av 
för att hjälpa mina elever att på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt utveckla ett 
välfungerande spel med barréackord. 

Att orientera sig på greppbrädan 
Under intervjun med Lärare B insåg jag att hens tankar om att lära sina elever förstå logiken 
bakom barréackord på många sätt liknar den metod jag använt mig av i min studie. Även när 
jag läste igenom de olika gitarrskolor jag presenterat tidigare upptäckte jag att både Hansson 
(1972), Holecek (1976) och Gren och Nilsson (1993) använde sig av ett liknande system. I 
samtliga fall handlar det om att utgå från enkla visackordsgrepp, eller ”modellackord” (Gren 
& Nilsson 1993), som eleven redan känner till väl för att sedan flytta upp dessa på 
greppbrädan. Jag fann under mina lektioner denna metod välfungerande eftersom eleverna 
verkade förstå principen redan vid första lektionstillfället, och majoriteten av eleverna kom 
också ihåg hur barrégreppet ser ut även vid andra lektionstillfället en vecka senare. 

Att använda kvintackord som utgångspunkt för att få elever att förstå hur barréackord 
fungerar, vilket Lärare B finner ha fungerat väl i hens egen undervisning, framstår enligt mig 
som en lämplig metod. Kvintackord är betydligt lättare att greppa rent motoriskt eftersom de 
endast involverar vänsterhandens pek- och ring- eller lillfinger, men de fungerar på samma 
sätt som barréackord i den bemärkelsen att samma grepp kan flyttas upp eller ned på 
greppbrädan och på så sätt transponeras. Det enda eleven behöver känna till är hur greppet för 
ackordet ser ut och på vilka band de olika tonerna finns på 5:e och 6:e sträng, vilket också är 
hur jag låter mina elever räkna ut var de hittar olika barréackord. 

Mina tidigare fördomar om att de flesta gitarrskolor inte arbetar på det ovan nämnda 
sättet har visat sig helt obefogade. Tvärtom märkte jag som tidigare nämnt att de flesta tryckta 
gitarrskolor jag undersökt som tar upp barréackord använder en metod som är baserad på 
samma tankesätt (Hansson 1972, Holecek 1976, Gren & Nilsson 1993). Den enda källa jag 
fann som var uppbyggd i linje med mina fördomar är Ingmanns (1970-73) gitarrskola. Istället 
för att direkt förklara sambandet mellan olika barrégrepp i förhållande till visackord 
presenterar Ingmann så mycket som 15 stycken olika barréackord, varav ett flertal greppas på 
samma sätt men i olika lägen på greppbrädan, innan han i del 8 visar på hur samma grepp kan 
transponeras för att ge olika ackord med samma funktion (dur, moll, moll7 etc.). 

En risk med den metod Ingmann (1970-73) använder i sin gitarrkurs är, som jag ser det, 
att eleven lär sig många olika ackordgrepp utan att inse att flera av greppen egentligen är 
likadana men ligger i olika position på greppbrädan. Därmed behöver eleven också hålla flera 
grepp i minnet, vilket kan göra att eleven lättare blir trött i huvudet när hen lär sig låtar. 
Dessutom tror jag att det finns en risk att eleven har svårt att bli riktigt självständig i sitt 
ackordspel om hen inte blivit medveten om att positionen för ett visst barrégrepp beror på var 
ackordets grundton ligger. Har eleven fått verktygen att själv kunna räkna ut var olika 
barréackord finns tror jag att eleven också får mycket lättare att utan lärarens hjälp kunna 
spela låtar efter ackordanalys där barrégreppen inte finns angivna. Huruvida Ingmanns (1970-
73) metod i praktiken faktiskt skulle vara ett sämre alternativ eller ej kan jag förstås inte 
säkert svara på eftersom det inte är något jag själv provat i min undervisning. 
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Att ett capo fungerar som en ”flyttbar sadel” (Hansson 1972, 1979) ser jag som en 
användbar och potentiellt hjälpsam förklaring i utlärningsmetoder som liknar den jag använt i 
min studie. Eftersom pekfingret i ett barrégrepp fungerar på samma sätt som ett capo kan det 
vara en lämplig taktik att, som Lärare B nämner, först låta eleven ta greppet med ett capo som 
sedan ersätts av pekfingret. Problematiken som jag innan min studie misstänkte kunde uppstå 
är att eleven blir förvirrad när pekfingret ska användas i barrégreppet trots att det inte används 
när ackordet tas som visackord med öppna strängar. Om eleven då istället får se att greppet 
blir likadant och får samma fingersättning men i ett högre läge om ett capo används kanske 
pekfingrets funktion som en ”flyttbar sadel”, på samma sätt som ett capo i sammanhanget, blir 
tydlig. Mina egna elever har aldrig spelat med capo, vilket har gjort att jag inte kunnat 
förklara kopplingen mellan capo och barré under mina lektioner. 

Ingmanns (1970-73) märkliga påstående att capo var något som användes förr och att 
dess roll idag ersatts av pekfingret anser jag direkt kan avfärdas eftersom både Lärare A och B 
nämner att de använder sig av capo på olika sätt i sin undervisning. Dessutom nämns capo 
och dess användning i gitarrskolor från ungefär samma tid (Hansson 1972, 1979) som 
Ingmanns (1970-73) gitarrskola, men där inte alls som något förlegat utan snarare som ett 
användbart verktyg för gitarristen. 

Fysiskt spel 
På grund av att tiden jag hade att prova min metod var begränsad till tre lektionstillfällen á 20 
minuter blev undervisningen i barréackord väldigt koncentrerad. Tröskeln mellan det eleverna 
redan kunde sedan innan och det de fick med sig från lektionerna i samband med studien blev 
således relativt hög, även om min metod syftade till att göra den tröskeln så liten som möjligt 
på så kort tid. Lärare A skulle, som hen berättar om i intervjun, förmodligen ha arbetat mer 
långsiktigt med barréackord i kombination med andra tekniker. I min metod fick eleverna 
direkt börja med barré över 5 eller 6 strängar eftersom de flesta visackord de arbetat mycket 
med innan och som fungerade som modellackord spelas på just 5 eller 6 strängar. Detta 
arbetssätt såg jag som lättare rent kunskapsmässigt, men motoriskt sett hade det förmodligen 
varit lättare om de börjat med någon form av halvbarré som Lärare A menar är ett lämpligt 
steg innan en elev börjar spela ackord med helbarré. Det som då å andra sidan fallit bort är 
kopplingen mellan greppen för visackord och barréackord, som då skulle behöva förklaras i 
ett senare skede i undervisningen. En medelväg skulle här kunna vara den tidigare nämnda 
idén att börja arbeta med kvintackord innan barréackord. Eleverna får då med sig kunskapen 
om hur samma grepp kan hittas och transponeras med hjälp av tonernas placering på 5:e och 
6:e sträng, men utan den fysiska ansträngningen som kommer med att greppa ackord med 
helbarré. 

Att i ett barrégrepp placera finger 2, 3 och 4 innan pekfingret läggs över strängarna är en 
idé som både jag, Lärare B och Hansson (1972) använder. Detta är främst för att underlätta 
den fysiska ansträngningen för vänsterhanden, men jag upplevde också i genomförandet av 
min undersökning att det hjälpte eleverna att lättare hitta det barrégrepp vi arbetade med. 
Greppet blir när barréfingret först utelämnas samma som i det ackord vi utgår ifrån, bara 
längre bort från sadeln. 

Noad (1968) nämner bland sina fem regler för utförande av barrégrepp att vänsterhanden 
bör använda så lite tryck som möjligt för att få ackordets alla toner att klinga. De övriga fyra 
reglerna kan ses som hjälpmedel för att uppnå detta. Den femte regeln, att inte låta pekfingret 
ligga helt platt över strängarna utan istället något vinklat motsols, är ett hjälpmedel som även 
Lärare A nämner i intervjun. Denna teknik var ingenting jag kände till innan min studie, och 
var därför inget jag använde under mina lektioner. Jag tror dock inte jag skulle ha använt det 
hjälpmedlet som en del i min metod även om jag känt till tekniken sedan innan. Detta dels 
eftersom jag tror att det hade gett eleverna en sak för mycket att tänka på vid det fysiska 
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utförandet, men också för att huvudfokuset i min metod är att eleverna ska lära sig hitta 
ackorden på greppbrädan snarare än att direkt börja utveckla en idealisk teknik. 

Regeln om att hålla pekfingret så nära bandstaven som möjligt (Noad 1968) visade sig 
självuppfyllande och i de flesta fall till och med överdriven i min studie. Många elever hade 
svårt att nå med pekfingret för att greppa ackordet korrekt, vilket gjorde att de i bästa fall 
hamnade med fingret nära bandstaven på rätt band men i flera fall snarare hamnade med 
fingret på bandstaven eller till och med gled över till det band som ligger närmare de övriga 
fingrarna. Här var jag noga med att inte försöka pressa eleverna för hårt då jag upplevde att de 
verkligen kämpade för att få fingret på rätt plats, och uppmanade dem då att vila handen och 
poängterade som jag nämnt tidigare att det är viktigast att de vet hur ackorden ska se ut och 
att svårigheterna att nå ordentligt med fingrarna kommer ge med sig med tiden genom övning. 

Tekniken som Lärare A tog upp om att låta högerarmen ligga på gitarrkroppen och agera 
motvikt till vänsterhanden för att minska det nödvändiga trycket var det enda som 
framkommit under mina intervjuer som jag faktiskt använde mig av under genomförandet av 
mina lektioner. Detta var dock ingenting jag planerat i förväg, utan blev ett verktyg jag 
använde spontant under det första lektionstillfället. Tekniken gav dock i det här fallet inga 
vidare resultat. Jag tror att detta beror på två saker; dels att trycket ändå blev svårt nog att få 
till även med högerarmens motvikt som hjälp, men också, och kanske framför allt, att 
eleverna i stunden inte riktigt verkade förstå exakt vad jag menade med att låta högerarmen 
vila mot gitarrkroppen. Återigen tror jag att det kan ha handlat om för mycket information på 
en gång, och att en sådan uppmaning kanske ger bäst effekt om eleverna under en lite längre 
tid redan arbetat med andra hjälpsamma tekniker så att dessa blivit något automatiserade först. 

Tipset om att sätta ett capo något eller några band bakom pekfingret när en elev övar på 
att spela barrégrepp är något jag aldrig hört talas om innan intervjun med Lärare A. Jag fann 
heller inte något liknande i någon av de gitarrskolor jag undersökt. Då Lärare A ser det som 
ett användbart hjälpmedel för sina elever ser jag det som relevant att ta upp och lyfta fram i 
detta arbete, trots att jag inte själv provat det under genomförandet av studiens 
lektionstillfällen. 

Mina elever spelar på nylonsträngade gitarrer som är något mindre än en fullstor gitarr, 
vilket också är en av rekommendationerna från både Lärare A och B. Jag har däremot inte 
kontrollerat vad eleverna har för spänning på strängarna, vilket kunde ha varit lämpligt 
eftersom båda lärarna menar att det också kan vara en viktig faktor för att eleverna ska kunna 
utföra barrégrepp med så liten ansträngning som möjligt. Trots nylonsträngar, mindre gitarrer 
och att vi främst arbetade med barréackord i 7:e läget visade det sig vara svårt för eleverna att 
få ackorden att klinga helt rent. Jag tror att det i det här fallet inte hade hjälpt med ännu 
mindre gitarrer eller strängar med lägre spänning, utan att det främst handlar om att de flesta 
av eleverna inte var helt motoriskt redo för att börja arbeta med barréackord på det sätt som 
jag provade i studien. 

När någon elev uttryckte frustration av att inte få ackord som klingar rent eller på grund 
av kramp i vänsterhanden var jag noga med att få eleven att släppa greppet om gitarrhalsen 
och tala om för hen att det viktiga är att hen kan hitta var ackordet ska greppas. Detta togs 
även upp av både Lärare A och B, som båda berättade att de stött på liknande frustration hos 
sina egna elever. Jag sade även till mina elever att de bör öva på barréackord ofta men max 5 
minuter i taget, och att de genom att öva på det sättet till slut kommer märka att ackorden 
börjar låta bättre och bättre med mindre och mindre ansträngning för vänsterhanden. I likhet 
med Lärare B tror jag att en gitarrelev kan lära sig en fungerande teknik för att spela 
barréackord mer eller mindre omedvetet genom att öva ofta men under korta pass. Med detta 
sagt är det naturligtvis inte alls negativt att tipsa sina elever om hjälpsamma tekniker som 
exempelvis de som diskuterats i den här uppsatsen, men som jag nämnt tidigare tror jag att för 
många tekniska tips på kort tid kan göra en elev förvirrad. På grund av den begränsade tid jag 
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hade för genomförandet av studien hann jag tyvärr inte se något långsiktigt resultat av den 
övningsmetodik jag uppmanade eleverna till, det vill säga att öva barrégreppen ofta men 
under korta pass. 

Innan genomförandet av min studie trodde jag, i likhet med Lärare B, att även små barn 
kan lära sig barréackord med rätt motoriska förkunskaper. Eftersom det själva fysiska 
utförandet av barrégreppen inte visat sig fungera så bra för eleverna i min studie kan det vara 
så att de, till skillnad från vad jag först trodde, ännu inte var helt motoriskt redo. Ett mer 
långvarigt arbete med andra tekniker tidigare, i linje med hur Lärare A brukar arbeta, hade 
kanske gjort att de varit mer mogna att kunna utföra barréackord med gott resultat. Det kan 
också mycket väl vara så att min metod hade fungerat bättre om eleverna varit ett par år äldre. 
Något som skulle kunna tala för det är det faktum att flera av mina elever hade svårt att nå 
ordentligt med sina små händer, och även om händernas sträckningsförmåga kan tränas upp 
något är själva handstorleken ingenting som kan ändras genom ihärdig övning på 
instrumentet. 

Vilken av faktorerna tillräcklig ålder, motoriskt uppövad färdighet eller en kombination 
av de båda som ställde till problem för mina elever är naturligtvis mycket svårt att säga. Trots 
likadan tidigare undervisning och ett litet åldersspann mellan eleverna fanns det ju faktiskt 
elever som klarade av att spela barréackord mycket bra. Att dessa elever faktiskt lyckades 
bättre än andra kan förstås delvis bero på att dessa elever möjligen har större händer, vilket är 
något jag inte lagt märke till eller undersökt närmare. Om så är fallet skulle detta ge dem mer 
goda fysiska förutsättningar, som tillsammans med en mer gedigen övning mellan lektionerna 
inte helt förvånande ledde till att de klarade av att greppa ackorden bättre vid det tredje 
lektionstillfället. Jag anser hursomhelst efter genomförandet av min studie och intervjuerna 
med Lärare A och B att båda faktorerna ålder och motorisk färdighet bör tas i beaktande när 
det gäller att som gitarrlärare introducera barréackord för sina elever. 

Avslutande reflektion 
I mitt fortsatta arbete som gitarrpedagog kommer jag försöka att, i linje med hur Lärare A 
arbetar, väva in förberedelser inför att spela hela barrégrepp i den övriga undervisningen 
innan jag presenterar hur ackorden hänger ihop enligt den metod jag använt mig av i studien. 
Även om fokuset främst var att eleverna skulle lära sig att hitta barréackorden på greppbrädan 
och att det fysiska utförandet skulle få komma efter hand tror jag att en mer gedigen 
förberedelse som gör att eleverna klarar av de hela barrégreppen bättre gör att eleverna blir 
mer benägna att öva på dessa. Jag vet ju själv att jag tycker det är roligare att öva på något när 
jag märker att jag klarar av att spela det och inte bara vet hur det ska vara men önskar att jag 
kunde spela det. 

Capo som flyttbar sadel 
Att använda ett capo istället för barré innan pekfingret placeras är en metod jag kommer ta 
med mig och prova i andra undervisningssammanhang i framtiden. Här kan fördelarna med 
att använda ett capo för att transponera ackord lyftas fram samtidigt som modellackorden för 
olika barrégrepp introduceras. Jag kommer här med stor sannolikhet få användning för 
begreppet ”flyttbar sadel” (Hansson 1972, 1979)! 
 

Elevens ålder 
Innan genomförandet av min studie trodde jag att elevernas ålder var relativt irrelevant för 
huruvida metoden skulle ge ett gott resultat eller ej. Jag ställer mig nu kritisk till detta, och har 
efter min studie istället börjat tro att en elev kanske måste ha uppnått en viss ålder för att 
kunna ta till sig några av de förberedande övningar som krävs för att eleven ska kunna spela 
barréackord med välklingande resultat. Motorisk mognad genom ålder kontra övning kan 
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således, med detta synsätt, vara beroende av varandra när det gäller instrumentalspel. Vid 
vilken ålder en elev är tillräckligt motoriskt mogen för att ta sig an detta har dock visat sig 
variera från elev till elev eftersom det faktiskt fanns elever i min studie som lyckades spela de 
barréackord vi arbetade med under lektionerna med endast ett fåtal missljudande toner vid de 
något mer fysiskt krävande greppen. 
 

Från kvintackord till barréackord 
Kvintackord är väldigt tacksamma på grund av sin enkla utformning. Enligt min egen 
erfarenhet vill även många elever lära sig sådana för att kunna spela sina favoritrocklåtar. Att 
tidigt lära elever hur kvintackord fungerar gör att halva delen av min metod, det vill säga att 
lära eleverna ett modellackord samt på vilka band 5:e och 6:e strängens toner kan hittas, kan 
användas tidigt i undervisningen tack vare att kvintackord är så enkla att greppa och få att låta 
bra jämfört med barréackord. Jag ser det därför som ett utomordentligt komplement till min 
metod och kommer i min framtida undervisning prova att använda kvintackord som en del i 
mina elevers långsiktiga förberedelser innan de tar sig an hela barrégrepp. 
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BILAGOR 

Bilaga 1  
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Bilaga 2 

 


