
Att komponera på iPad (version 3)                   Länkar: Bra att kunna, Notskrift 

Att komponera en låt (Alla betygsnivåer) 
Att komponera brukar betyda att göra musik, 
alltså att hitta på en melodi, välja ackord som 
passar till den och bestämma hur många takter 
varje del ska låta. Om melodin har en text kan 
den dessutom sjungas. På en iPad går detta 
utmärkt eftersom du till exempel kan spela in 
ackorden först och sedan prova olika melodier 
och olika instrument till det du spelat in.  

En låt måste gå att komma ihåg. Den behöver en 
melodi som är tillräckligt kort, och bra, för att 
fastna i minnet och en enkel form, ofta fyra 
eller åtta takter som upprepar sig. Om låten har 
text så brukar texten rimma där varje rad slutar 
vilket gör låten ännu lättare att minnas. I vissa 
fall kan den ha en refräng som är likadan varje 
gång och kanske en inledning, ett slut eller andra 
formdelar, som brygga och stick. 

För att få E, när det gäller låtar, behöver du ha 
koll på fem saker:  

1. När takterna börjar och slutar 
2. Var de sju tonerna sitter 
3. Vilka ackord som passar till tonerna 
4. Vilken tonart du spelar i 
5. Att du håller dig inom en form  

(det är kanske det viktigaste – 4 eller 8 
takter som återkommer) 

Jag tror att det säkraste sättet att göra en egen 
låt är att först göra några låtar av andra, alltså 
det vi har hållit på med ett tag på lektionerna, 
och sedan låna idéer som ni gillar.  

För A-nivå måste minst åtta takter av er låt 
innehålla ackordmönster som är från (eller som 
liknar) någon av alla låtarna på ”Mönster i 
musiken” eller på denna sida eller på någon av 
länkarna! Ni får gärna låna melodin också! 

Att lägga bakgrundsmusik  
En annan del av komponerandet eller det 
digitala skapandet skulle kunna kallas 
ljudläggning. Programmet Garageband i en iPad 
har en samling färdiga småkompositioner som 
kallas loopar som kan sättas ihop till en 
komposition. iPaden har också flera andra 
funktioner som gör att det blir bra musik, den 
håller takten själv och kan spela olika ackord 
själv, och alltid i rätt tonart (om du inte har två 
olika loopar samtidigt). Om du provar dig fram 
kan du hitta ljud och rytmer som passar de 
känslor du vill uttrycka. Resultatet kan bli en 
ljudläggning till ett bildspel eller en film. MEN 
nuförtiden är det vanligare att ha en hel låt 
(vänsterspalten) som bakgrundsmusik, som i 
serien Strula eller i reklam.  

En bakgrundsmusik behöver ingen komma ihåg, 
den är ju till för att förstärka känslan i en film 
eller ett bildspel. Den behöver heller ingen 
bestämd form eller någon refräng för att fungera 
bra, bara den håller sig till ämnet (det är väl 
också en slags form, förstås). 

När det gäller bakgrundsmusik gjord på iPad, 
behöver du däremot inte ha koll på dessa saker:  

1. När takterna börjar och slutar   
(iPaden sköter om det) 

2. Var de sju tonerna sitter  
(Du behöver inte ha någon melodi) 

3. Vilka ackord som passar till tonerna  
(iPaden sköter om det)  

4. Vilken tonart du spelar i 
(Looparna har ofta olika tonarter men 
det står inte vilka. Det är lätt att höra när 
det blir fel men svårt att förstå varför!) 

Det finns alltså inte så mycket att bedöma 
eftersom iPaden sköter det mesta.  

Om du blandar de båda metoderna kan det bli bra. Om hittar en bra loop och tar reda på vilken 
tonart den går i (t ex frågar mig) så kan du göra snygga melodier och nya ackord som passar till 
loopen.  
 

 

 

https://grodd.org/hogadal/ovrigt/Bra%20att%20kunna.pdf
https://grodd.org/hogadal/ovrigt/Notskrift.pdf


Öppna programmet Garageband, skapa en ”ny låt” och ge den eget namn. Om du sedan väljer ”smart 

piano” eller ”smart gitarr” så gör iPaden själv alla ackorden i en tonart; den förinställda tonarten är C 

men du kan byta tonart om du klickar på ”inställningar” men välj alltid ”dur” annars hamnar siffrorna 

fel. Röd prick betyder ”spela in” och trycker du på den börjar iPaden räkna in din låt ”ett, två, tre, fyr” 

i en fart som visar hur lång en takt är. Det förinställda tempot (farten) är 110 slag i minuten men det 

är nästan lite för snabbt, tycker jag. Du kan ändra farten (tempot) under ”inställningar”. Tempo 60 

betyder att varje fjärdedel är en sekund; det kan vara lagom långsamt. Efter åtta takter slutar 

inspelningen; du kan lägga till takter med +tecknet längst till höger.  

När du byter ackord måste det vara precis när en ny takt börjar! Du ser takterna i ”linjalen” vid 

+tecknet. Om du väljer någon av siffrorna på ”Autoplay” kan det bli lättare att höra när en ny takt 

börjar. Börja gärna med att göra en egen ”loop”: Spela gärna in samma fyra ackord som i låtarna 

nedanför, i Cdur blir det C, G, Am och F. Antingen byter du efter varje takt eller så får varje ackord 

låta i två takter.   

Välj instrument eller loop           Inspelade spår   Ångra      Spela upp   Spela in             Inställningar (ändra tempo eller tonart) 

      
 Drive/platser 
 
 
 
 
 
 
Alla ackorden 
i en tonart → 
förinställd på 
C. Alla sitter 
fyra steg från 
varandra 
(mellan 4 och 7 
finns inga halva  
steg, därför kan 
det behövas två 
7or)  

 

 
 
Lägg till takter 
 
 
Byt mellan ackord och 
enskilda toner (melodi) 
 
 
Olika automatiska komp 
(låter proffsigt och hjälper 
dig att höra när en ny takt 
börjar) 
 
Om autoplay är AV blir 
dessa strängar bara prim 
och kvint; bra till 3d m fl. 
 
Ackordens tonartsplatser 

 

Försök hitta någon låt du känner igen bland låtarna på ”Mönster i musiken” eller här nedanför och 

låna ackorden, i några takter, till din egen låt. I början av låtarna och ibland på fler ställen har jag 

skrivit både ackord och melodi så välj ett sådant ställe! Prova gärna flera olika! OBS! Låtarna på mina 

sidor är inte utvalda för att passa för undervisning utan låtar som folk i alla möjliga åldrar gillar att 

spela eller att lyssna på (en del av dem är tips från elever)! Skillnaden är att jag har undersökt vilka 

relativa ackord och meloditoner som används i dessa låtar, och i vilka takter. Det är mycket svårt att 

hitta information om det på nätet. 

När du har hittat ett par enkla ackord, satt in dem i låten precis där en ny takt börjar och spelat in 

åtta takter så klickar du på ”Inspelade spår” och lyssnar 

på det du spelade in. Om ackordbytena inte kommer där 

en ny takt börjar så är det bättre att göra om. Försök att 

låta det gå ett jämt antal takter innan ett ackordbyte, till 

exempel två eller fyra! När du är nöjd kan du klicka på 

+tecknet längst ner och välja ett nytt instrument. 

 



Om du väljer piano eller orgel så vet du ju var tonerna sitter, åtminstone i tonarten C, men om du 

väljer en gitarr kan du behöva hjälp av denna bild, som visar alla toner i C:   

                                              Går till början av låten                           Volym                  Metronom (tickar fjärdedelar, praktiskt,  

      
  

 
 
        Byt gitarr 

 

ljudet kommer inte med 
på inspelningen) 
 
Talar om vad knappar gör 
 
 
 
 
 
Siffrorna visar alla toner i 
tonarten C. Du kan också 
böja eller dra en ton ett 
helt steg uppåt. 
Du minns väl att 1, 4 och 5 
ligger så här på gitarr och 
bas? 

 

För att kunna skriva vilken tonart din musik går i behöver du kunna hitta stamtonerna. Stamtonerna 

är en vanlig tonart med sju toner som har namn efter de sju första bokstäverna i alfabetet men 

bokstaven som är nummer 1 är tyvärr inte A utan C, till vänster om tvillingarna. Stamtonerna är helt 

enkelt tonarten C!     1 _ 2 _ 3 4 _ 5 _ 6 _ 7 1 _ 2 _ 3 4 _ 5    =    C _ D _ E F _ G _ A _ B C _ D _ E F _ G 

På bilden med gitarrsträngar kan du kolla om ramsan stämmer med stamtonerna (Ena armen duger 

ganska bra ensam)? Stamtonerna har alltid samma frekvenser. En ton med frekvensen 55 Hertz rör 

sig 55 gånger i sekunden och är alltid ett A. Om den rör sig dubbelt så fort blir det också ett A, fast 

högre. Om låtens 1a inte ligger på C kan mellanrummen (de svarta tangenterna) också behöva namn.                                                                                                                                              

Höjda stamtoner blir C#   D#   F#   G#   A#  (ciss diss fiss giss aiss)                                                          

Sänkta stamtoner blir G♭   A♭   B♭   D♭   E♭ (gess ass bess dess ess)            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

I vilken stil det än gäller brukar musik bli bäst när den är enkel. Du behöver alltså inte göra något 

svårt för att få bra betyg utan tvärtom, bara förstå hur enkelt det kan vara!  

514 Fyra steg uppåt eller neråt från grundackordet blir de tre durackorden, funkar på massor av 

pop, rock, visor, klassiskt mm (14 ters halvt upp, kvint helt upp, 15 prim halvt ner, ters helt ner, 45 

hela steg). Ackorden kan heta till exempel GCF, EAD, CF B♭ eller BEA  

1625 eller 1645 Vanligt i 50-60-talspop mm (16 kvint helt upp, 64 kvint halvt upp). 

Ackorden kan heta till exempel CAmDmG, DBmEmA, GEmAmD eller AF#mBmE 

6415 (som är samma som 1564) Funkar på nästan all pop som gjorts under de sista tjugo åren. I 

ny pop kan det vara svårt att höra om det är 1 eller 6 som är grundackord (64 kvint halvt upp, 415 prim 

halvt ner, ters helt ner). Ackorden kan heta till exempel AmFCG, BmGDA, EmCGD eller 

F#mDAE 

 

 



Popmusikens form 

Här är några begrepp som kan beskriva popmusikens form.  
De flesta låtar kan delas upp i några av dessa delar. 

Intro En inledning, oftast utan sång. 

Vers Ett stycke text som oftast har samma melodi som nästa stycke text, så lyssnaren känner igen perioderna. 

Refräng Ett stycke text och melodi som är extra lätt att sjunga och återkommer likadant flera gånger. 

Brygga En del av en låt som kan ligga mellan vers och refräng, så att lyssnaren känner att en refräng är på gång. 

A-del och B-del Vissa låtar har ingen refräng. Istället kan de ha två ganska lika verser och en annorlunda, som AAB. 
Många äldre poplåtar från 20-30-talet har bara refrängen kvar, oftast i AABA-form, eftersom verserna var 
långa och har glömts bort. Detta är mycket vanligt i jazz, som ju ofta saknar sång (text).  

Mellanspel Kan låta ungefär som en inledning, fast mitt i låten, oftast instrumentalt (ingen sång). 

Stick En del av en låt som liksom sticker ut, som inte liknar de andra delarna. 

Outro/Coda En avslutning, oftast utan sång. 
 

Poplåtar behöver inte innehålla alla form-delarna i rutan, det kan räcka med bara verser, men efter 

fyra eller åtta takter brukar det alltid hända något, till exempel en ny vers. 

Om du ska komponera instrumental musik till ett bildspel eller bakgrundsljud till ett filmklipp 

behöver du inte tänka på form-delar på samma sätt men det kan ändå vara skönt för lyssnaren om 

det finns tydliga perioder i musiken, till exempel att någonting byts ut eller återkommer efter fyra 

eller åtta takter. Jämför med vilken som helst av alla låtar på eller på.  

Här är en gammal melodi fast med en typisk ackord-loop från nutiden. Om du bara spelar tonerna 
låter det rätt men med dessa ackord blir det inte riktigt samma låt, fast det är exakt samma melodi. 
                                      (Noterna visar tonarten D) → 

Text:     |Björnen sover|björnen sover |i sitt lugna     |bo   
Melodi:|1  1  1  3 |2  2  2  4 |3  3  2  2 |1  
Ackord:|1              |5              |6             |4    

4/4takt   | D               | A                  |  Bm             | G   

         
                     | Björnen sover  |björnen sover        |i sitt lugna              |bo 

Rätt ackord:|1          |5              |1     5      |1 Med ackorden ovanför blir det faktiskt en annan låt, fast det är samma toner. 

 

Country roads En liten punkt efter en not förlänger noten med halva tidsvärdet. 

Text:Country|road   take me|home to the|place I be-|long  
Melodi:12|3         21|2        32|1    35 |6 
Ackord:     |1             |5             |6          |4          

 

                  | C                  | G                  | Am                    | F 

 

Let it be (Noterna visar tonart C, 8 steg för högt) Om noterna ska följa melodin kan det lätt bli svårt; härma istället. 

When I|find  myself in|times of troubles|Mother Mary|comes to me  
    55|5   5 6   3|5   5 ↑1 2 |3 3  3 2|2 2 1 1 
         |1             |5                |6           |4                        | C                   | G               | Am               | F 

 

Don't Stop Believin (Noterna visar tonarten D) Låten har ungefär samma toner som Björnen sover men svårare rytm.  

Text:       |      Just a| small-town girl   |    Livin' in a |lonely world     
Melodi:  |      31|2 2  3    |    1111|55321 
Ackord:  |1        |5            |6           |4          
 

    | D             | A                     | Bm              | G 
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