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Ackordspel 
Övningshäfte 
Av Hannah Sundkvist 

 

Här lär du dig att spela ackord på piano 
 

 

  



www.hannahsundkvist.com 
 

Numrering av fingrar 

För att lära sig god teknik från början, brukar man sätta 

nummer på fingrarna som på denna bild: 

 

1. Lär dig vilken siffra som motsvarar vilket finger 

 

 

 

 

 

  

VÄNSTER HAND HÖGER HAND 
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Ackord i grundläge 
2.   Spela följande durackord på ett piano  

      C-dur 

 

                      F-dur 

 

                       G-dur 

 

                        D-dur 

 

1      3       5 

1       3      5 

1      3       5 

1                5              

       3              
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3. Spela följande mollackord på piano med rätt 

fingersättning 

 

A-moll 

   
     

     E-moll 

 

 

D-moll 

 
     

      

     D-moll   

1       3       5              

1       3       5              

1       3       5              
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4. Hitta och spela nu ackorden nedan genom att 

använda koden för dur 4+3  
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hitta och spela ackorden nedan genom att 

använda koden för moll 3+4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Innan du fortsätter visa upp det du har lärt dig för din lärare.  
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Spela låtar 
 

1. Spela Price Tag 

Spela fyra gånger på varje ackord enligt strukturen 

 

| C | Em | Am | F | 
 

  

     
  

  

Refräng 
It's not about the money, money, money 
We don't need your money, money, money 
We just wanna make the world dance, 
Forget about the Price Tag. 
 
Ain't about the (ha) Ka-Ching Ka-Ching. 
Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling 
Wanna make the world dance,  
Forget about the Price Tag. 
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2. Spela Dansa Pausa 

I denna låt byter vi ut Em mot G. Det blir nu en helt ny låt. Spela fyra 

gånger på varje ackord enligt strukturen.  

Ackordföljden är 

 

| F | C | G | Am | 

 
 

Refräng 

Panetoz kommer in och vi skapar kaos,  
Utmanar er alla till en afro-bounce så baby 
Dansa, pausa, dansa, pausa 
 
Skiter i om du är tjock, smal, fin eller ful 
Den enda regeln är att du ska ha så himla kul och du ska 
Dansa, pausa, dansa, pausa 

 

 

 

 

 Innan du fortsätter visa upp det du har lärt dig för din lärare.  
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Nu ska vi öva på att spela i D-dur 

3. Spela Ole Ole Ole 

Spela fyra gånger på varje ackord enligt strukturen  

 

 

 

4. Spela Ja må hon leva 

 

 

 

D-dur  

 

 

 

 

 

A-dur 

  

 

1               5 

       3              

1              5 

       3              
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Ackord i kvint-och tersläge 
Nu ska vi öva på att spela omvända ackord 

Ett ackord kan spelas i grund-ters och kvintläge.  I ters- eller kvintläge flyttas 

en av tonerna i ackordet (som i detta exempel). 

1. Spela Halo 

    Spela fyra gånger på varje ackord enligt strukturen.  

 

| C | Dm | Am | F | 
 

 

 

Remember those walls I built? 
Well, baby they're tumbling down 
And they didn't even put up a fight 
They didn't even make a sound 
I found a way to let you in 
But, I never really had a doubt 
Standing in the light of your halo 
I got my angel now 
 

It's like I've been awakened 
Every rule I had you breakin' 
It's the risk that I'm taking 
I ain't never gonna shut you out! 

Everywhere I'm looking now 
I'm surrounded by your embrace 
Baby, I can see your halo 
You know you're my saving grace 
You're everything I need and more 
It's written all over your face 
Baby, I can feel your halo 
Pray it won't fade away 

I can feel your halo, (halo) halo 
I can see your halo, (halo), halo 
I can feel your halo, (halo), halo 
I can see your halo, (halo) Halo, ooh ooh... 

(kvintläge

) 

(kvintläge) (grundläge) 

(tersläge) 


