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INLEDANDE KOMMENTARER 
 
Bakgrund 

Musikteorins viktigaste uppgift i dagens klassrum är att få elever att skapa egen musik. Internet och 
internetbaserade sajter som YouTube och Myspace har demokratiserat möjligheterna att distribuera 
musik som man har skapat själv. Musikämnet befriar sig från ensidig reproduktion till förmån för 
produktion. För musikteoretiker och musiklärare idag skapar dessa förändringar helt nya möjligheter 
men också en hel del nya frågeställningar och problem.   

 
Den traditionella musikteorin med delämnen som kontrapunkt, harmonilära, allmän musiklära, 

formlära, instrumentation och arrangering, behöver delvis hitta nya former som är anpassade till 
dagens musik. Sådana situationer innehåller också risker. En sådan risk är att kunskap om äldre tiders 
musik och dess musikteori inte omformas, utan helt enkelt försvinner. I denna uppsats vill jag därför 
försöka att skapa en koppling mellan musikteorins traditionella kunskaper och överföra dem, 
åtminstone delvis, på dagens pop- och rockmusik.  

 
Den första delen av denna uppsats har en historisk prägel. Den behandlar frågan hur man 

undervisade komposition mellan 1750 och 1850 och resulterar i en omfattande översikt över 
arbetssätt och metoder. Menuetten hade i denna pedagogik en framträdande roll.  

Frågeställningen i denna uppsats var: ’På vilket sätt kan menuettpedagogerna hjälpa oss idag att få 
en pedagogik för ämnet songwriting?’  

Vi behöver därför lämna den klassiska epoken och gå in i dagens pop- och rockmusik. 
 
Problemformulering  

Många elever som söker estetiskt program (det som tidigare hette musikgymnasium) har gått en 
annan väg än vad man gjorde för bara 10 år sedan när det gäller den instrumentala 
musikundervisningen. I stället för traditionell enskild musikundervisning på en musikskola eller 
kulturskola lär sig allt fler elever att spela ett musikinstrument genom videoklipp, exempelvis på 
websajten YouTube. Denna utveckling sker i en rasande fart och för oss musikpedagoger gäller det 
verkligen att hänga med!  

Denna förändrade situation ställer stora och nya utmaningar för oss musiklärare och teoretiker. 
Hur kan vi till exempel lära elever att skapa musik idag och visa dem hur äldre tiders komponerande 
fortfarande kan spela roll för oss idag?  

 
Risken är uppenbar att kunskapen att skriva egna låtar utvecklas till ett ämne utan kopplingar till 

äldre tiders skapande. Analysen av pop- och rockmusik lär oss dock att formprinciperna i många 
hänseenden kan vara så gott som identiska med sådana kompositionsprinciper som finns i den 
västerländska klassiska musiken. Jag tänker på användning av: 

 
- Symmetri; 
- Melodisk och rytmisk variation; 
- Balans mellan statiska och dynamiska delar i låten; 
- Principer för vokal melodibildning; 
- Harmonisk gestaltning, osv. 
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I dagens musikundervisning känns det viktigt att pop- och rockmusiken har sin plats bredvid 

jazzmusik, folkmusik och klassisk musik utan att slå ut alla andra genrer. En balans mellan olika genrer 
möjliggör att eleverna själva kan upptäcka kopplingar mellan genrer. Det berikar musikalisk inlärning 
att ha en bredd i det musikaliska materialet som behandlas i klassrummet.  

I den mån vi kan förklara formprinciper genom att göra utflykter till andra genrer är det en fördel. I 
bästa fall kan det bidra till att eleverna självständigt upptäcker att form och konstruktion vilar på 
ganska allmänna principer. 

 
Syfte 

Syftet med den andra delen av detta arbete är därför att visa att songwriting vilar på samma 
principer som äldre tiders musik. På samma sätt som menuettpedagogerna ägnade sig åt analys, mer 
eller mindre improviserade skrivövningar,  omformuleringar, dialog och reflektion, på samma sätt kan 
också songwriting gestaltas i dagens klassrum utifrån ungefär samma utgångspunkter. 
 
Val av metod 

I den andra delen av denna uppsats har jag valt en tematisk disposition. Olika aspekter av 
musikaliskt skapande belyses här i sex olika kapitel: 1. Sång & spel; 2. Analys; 3. Formprinciper; 4. 
Kompositionsetyder; 5. Fria uppgifter; 6. Handledning. 

 
Vad lär oss menuettpedagogerna? 

Dagens klassrum har andra förutsättningar än undervisningssituationen under 1800-talet. Målet 
för komponerandet var då att skriva en pianosonat, ett rondo, en violinkonsert, variationsformer eller 
en symfoni. Sådana mål ryms knappast i dagens klassrum. Bland dagens elever handlar skapande om 
att skriva egna låtar mestadels med utgångspunkt från gitarr eller piano.  

Frågan som därför måste ställas är: vad kan vi lära oss av menuettpedagogerna? Vad har de för 
konkreta råd som kan vara av betydelse för oss idag? 

 
Om vi sammanfattar huvuddragen i den pedagogiken såsom den formulerades av teoretiker som 

Joseph Riepel (1709-1782), Johann Friedrich Daube (1730-1797), Heinrich Christoph Koch 
(1749-1816), Anton Reicha (1770-1836), Adolf Bernhard Marx (1795-1866) och Johann 
Christoph Lobe (1797-1881) kan vi se följande huvuddrag: 

 
1) Börja med enkla och regelbundna strukturer; 
2) Omformulera ständigt musikaliska idéer, att skapa varianter av en idé som man jämför och 

bedömer (i synnerhet Joseph Riepel och Heinrich Christoph Koch visar denna pedagogiska 
idé utförligt). Oftast ligger det värdefulla i lärandet i elevens egna slutsatser om varför den ena 
varianten fungerar bättre än den andra;  

3) Använd g-klav och f-klav, utgå från pianosatsen; 
4) Eftersträva gärna enhet och mångfald. 
5) Undervisning i komposition behöver innehålla olika moment: analys av viktiga förebilder, 

enkla skrivövningar, förmedling av allmänna principer för komposition, dialog mellan lärare 
och elev, fri komposition.  

6) Det som menuettpedagogerna inte skriver särskilt mycket om – säkert därför att det var 
självklart – är att spela och sjunga. Denna ingrediens bör också idag ha en central roll i 
undervisningen. 
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Det man letar förgäves efter 

I denna andra del av min uppsats ägnar jag begränsad uppmärksamhet åt storform och följer 
därmed i menuettpedagogernas fotspår. Inga analyser av vers-refräng-stick förekommer, inga 
formstilistiska djupdykningar i Motown-repertoaren och deras karakteristiska refrängstarter, osv.  

Om vi ser hur Heinrich Christoph Koch lägger upp sin kompositionsmetod under 1700-talets 
slut, så verkar han förespråka en idé om att hantverket i formdelarna kommer i första hand och att 
storformen blir mer intressant ju skickligare man har blivit med melodibyggande, harmonik och text. 
Jag tror att detta är en vettig idé och följer Koch i detta hänseende och låter storformen vila. 

 
Av olika skäl väljer jag att utelämna text och textbehandling i detta arbete. Många songwriters ägnar 

sig enbart åt musiken och lämnar sånger ifrån sig med ’yoghurt-texter’, dvs halvfärdiga texter som 
enbart ger idéer om textens rytmik och vokalfärger. Textförfattare eller poeter kan sedan arbeta 
vidare med sådant material. Eftersom detta ämnesområde är så omfattande i sig har jag här också av 
utrymmesskäl känt mig tvungen att dra en gräns.  För en god introduktion om text och 
textbehandling inom songwriting kan hänvisas till Pat Pattisons tre utmärkta böcker om lyrics: 
Writing Better Lyrics (Writer's Digest Books, 1995); Essential Guide to Rhyming (som tidigare hette 
Rhyming Techniques and Strategies - Berklee Press, 1992) och Essential Guide to Lyric Form and 
Structure (som tidigare hette Managing Lyric Structure - Berklee Press, 1992). 

  
Detta arbete måste ses som en förstudie i songwritingmetodik. Det är inte min avsikt att försöka ge 

kompletta översikter, utan vill snarare göra ett preliminärt utkast med några olika arbetssätt där jag 
har hämtat idéer och inspiration från äldre tiders musikteoretiker och givetvis från själva musiken. Jag 
hoppas att denna uppsats kan inspirera till mer systematiska och mer omfattande studier i detta 
ämnesområde.  
 

Väskinde, 24e april 2008 
Peter van Tour 

 
SYNOPSIS 
 
1. SÅNG OCH SPEL 

Ämnet songwriting föds ur sång och spel. Om man vill lära elever att skapa sin egen musik, behövs 
det god tillgång till instrument, både gitarrer och pianon, samt rum där elever kan gå undan för att 
skapa i enskildhet. Ett exempel på ett bra klassarrangemang ges. För piano ges ett antal korta 
spelövningar.  
 
2. ANALYS 

Varje låtskrivare kör ibland fast i sitt skapande. Man har några bra idéer och sedan kommer man 
inte vidare. Att analysera vad man har gjort ger då ovärderlig kunskap. I detta kapitel ges exempel på 
hur man kan analysera harmonik, melodik, modulation och hur man kan använda det i 
skapandeprocessen. 

 
 
 

3. FORMPRINCIPER 
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Musikaliskt skapande vilar på allmänna principer. Repetition, variation, höjdpunkt, ’hooks’1 och 
form vilar alla på fasta formprinciper och kunskap om hur örat och den mänskliga hjärnan fungerar. 
Analysen ger oss insikt i formprinciperna och formprinciperna kan sedan övas i små 
songwritingetyder. 
 
4. SONGWRITING-ETYDER 

En lärdom vi kan dra av 1700- och 1800-talets menuettpedagoger är deras arbetssystematik. I 
korta och enkla notexempel förklarade man principer för skapande och man reflekterade omkring 
olika varianter. Framför allt Joseph Riepel och H.C. Koch ger oss intressanta förebilder på korta 
skrivetyder. Att ständigt omforma begränsat material är en grundläggande princip som även har sitt 
värde inom songwriting. 
 
5. FRIA UPPGIFTER 

Helt fria uppgifter bör användas sparsamt och när man väl använder sig av helt fria uppgifter är det 
viktigt med individuell handledning. Användning av loggbok och deadline diskuteras här också. 
 
6. HANDLEDNING 

I detta kapitel beskriver jag en enskild lektion jag hade med Tara Alldén Joyce (klass 2, 
naturvetenskapsprogrammet) omkring ett utkast hon hade gjort utifrån en fri uppgift att skapa en 
sång.  

 
 

                                                
1 Inom ämnet songwriting används begreppet ’hook’ för sådana avsnitt i sången som lätt fäster sig i folks minne.  
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 1. SÅNG OCH SPEL  
 

1.1. Menuettpedagogernas förhållande till sång och spel 
Den aspekt som menuettpedagogerna talar minst om är det egna musicerandet. Antagligen var 

detta så självklart att ingen ens kommenterade det under 1800-talet. Skulle man ägna sig åt 
komposition eller skapande, var det alldeles självklart att man kunde spela ett instrument och att 
man hade lärt sig att läsa noter.  

I Joseph Riepels Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst (1752) beskrivs hur en elev åker till en 
lärare med en rulle papper (’etliche Bogen Papier’) under armen för att skriva ner reglerna för 
komposition. Han tror att 2-3 dagar intensivt arbete bör räcka för att kunna lära sig grunderna. 

Läraren reagerar med bestörtning och ifrågasätter om han ens på 14 dagar skulle kunna förmedla 
det han själv hade lärt sig på 14 år! I Riepels metod talar läraren och eleven med varandra och de 
spelar och sjunger olika förslag för varandra. Färdigheten att spela och sjunga utgjorde en nödvändig 
grund för skapandet. 

 
1.2. Olika arbetssätt inom songwriting 

En utbildning i songwriting idag behöver utgå från erfarenheten att spela och sjunga. Songwriting 
kan bygga på ett antal olika grundläggande metoder: 

 
1) songwriting på gitarr; Det här är kanske det vanligaste sättet att skapa låtar. I synnerhet mellan 

1950-talet fram till 1980-talet var detta det dominerande arbetssättet. Songwriting med hjälp av 
gitarr behöver inte nödvändigtvis utgå från ackord. Vissa låtskrivare kan börja skapa genom att spela 
rytmiskt med plektrum, till och med på en oförstärkt elgitarr (tonerna är ännu inte viktiga). Dessa 
rytmer kan ge upphov till melodiska idéer som sedan i sin tur kan utvecklas vidare. 

 
2) songwriting på piano; Sedan datorns introduktion inom inspelningstekniken har pianot (eller 

keyboard) fått allt större betydelse inom songwriting. Allt fler låtskrivare skriver idag med hjälp av 
klaviatur. 

 
3) kollektiv songwriting; Många band skapar kollektivt genom att alla bidrar med idéer till låtar. 

Inte sällan kommer från en av medlemmarna en input, som bandet sedan bearbetar och förändrar 
kollektivt.  

 
4) loop-tekniken; Ett sätt att öka kontrollen över melodiskapande är att arbeta med loopar. Inom 

technomusiken är detta det dominerande arbetssättet. Också förekommer improviserade former av 
loop-teknik, exempelvis genom användning av en loop-pedal i live-konserter. Amerikanen Andrew 
Bird kan här nämnas som exempel. 

 
5) riff-tekniken; Redan på 60-talet utvecklades tekniken att bygga låtar med hjälp av gitarr-riff. 

Beatles, Jimmy Hendrix, m. fl. inspirerade sedan många hårdrockgrupper, däribland Deep Purple, 
AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath, m fl.  

 
6) preliminära textutkast i form av ’yoghurt-texter’; Medan man i den klassiska musiken oftast börjar 

med texten som sedan tonsätts gör man inom songwriting vanligen tvärtom. Musiken skapas först 
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och sedan texten. För att ge textförfattaren idéer om vokalfärger och rytm lämnar låtskrivare ibland 
ifrån sig det jag kallar för ’yoghurt-texter’. Det kan vara en text där ordens betydelse inte spelar roll, 
men där textens rytm och vokalfärgerna kan gestaltas som en första textimpuls. 

 
1.3. Spelmaterial till klassrummet 

Musikklasser består ofta av gruppstorlekar upp till 15 elever. Det gör att vi i möjligaste mån 
försöker att dela upp klassen i två delar när vi skall spela. Under den första årskursen har spelandet i 
grupp hög prioritet, tillsammans med musikteorin där grundläggande begrepp som tonnamn i f-klav 
och g-klav, treklanger, fyrklanger, gitarrhalsen, bashalsen, trumnotation och enklare harmonier 
förklaras. 

 
Spelmaterialet består oftast av två A-4 sidor och vi försöker i möjligaste mån att ha dubbelsidiga 

utskrifter som vi plastar in med en lamineringsapparat för att undvika att man behöver slänga 4-5 
bortglömda kopior efter varje lektion. Om eleverna vill ha med sig materialet för eget övande efter 
skoltid, kan vi dra kopior. 
 

Ingredienser som kan finnas med i klassarrangemang brukar vara: 1) Text med ackordsymboler; 
2) Uppgifter om när låten är skriven och av vem, gärna också från vilken skiva; 3) Gitarrackord; 4) 
Basstämma, gärna i noter och bastabulatur; 5) Keyboardstämma; 6) Trumnotation. 
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Exempel på ett klassarrangemang: 
 

Bubbly 
(Written by Colbie Caillat & Jason Reeves) 

 
Vers 1: I've been awake for a while now 

You've got me feelin' like a child now 
'Cause every time I see your bubbly face 

  get the tinglees in a silly place 
 
Refr: It starts in my toes, and I crinkle my nose 

Wherever it goes I always know 
That you make me smile, please stay for a while now 
Just take your time, wherever you go 

 
Vers 2: The rain is fallin' on my window pane 

But we are hidin' in a safer place 
Under the covers stayin' safe and warm 
You give me feelings that I adore 

 
Refr: It starts in my toes, and I crinkle my nose… 
 
Stick: What am I gonna say 

When you make me feel this way? 
I just, mmm 

 
Refr: It starts in my toes, and I crinkle my nose… 
 
Vers 3: I've been asleep for a while now 

You tucked me in just like a child now 
'Cause every time you hold me in your arms 
I'm comfortable enough to feel your warmth 

 
Refr-var: It starts in my soul, and I lose all control 

When you kiss my nose, the feelin' shows 
'Cause you make me smile, baby just take your time now 
Holdin' me tight 
Wherever, wherever, where ever you go 
Wherever, wherever, where ever you go 
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KOMMENTAR TILL KLASSARRANGEMANGET: På textsidan har jag i denna låt inte tagit med ackord ovanför 

texten. Då ackordbyten är regelbundna här och då ackorden är identiska för vers och refräng, känns det i det här 
fallet bättre att låta eleverna lyssna sig fram till när det skall vara ackordbyte. Sticket behöver övas särskilt när det gäller 
den här aspekten. Annars väljer jag i många klassarrangemang att ha med ackordsymboler på textsidan. Det är då inte 
den klingande tonarten som noteras, utan gitarrackordgreppen. Ackordet D~ är ett specialackord. Beteckningen D~ 
skulle även kunna vara Dspec..  

Elbasstämman har jag gärna i dubbel notation. Både traditionell notering och elbastabulatur.  
Pianostämman är till vers och refräng. 
 
Jag använder aldrig klassarrangemang för analys av låtar. Klassarrangemangen fungerar sällan bra för det, 

eftersom de innehåller begränsad information och är upplagda för att få en låt att fungera snabbt i ganska stora 
grupper. De måste vara väldigt enkla av den anledningen. För analytiska övningar eller genomgångar behövs annat 
material. Kapitlet om analys ger många exempel på hur detta kan göras i klassform.  

 
1.4. Individuell övning 

Vid sidan av erfarenheten att spela i band (i praktiken betyder det i halvklass, dvs. 6-7 personer) är 
det individuella övandet på gitarr och piano av största betydelse för ämnet songwriting. Elever som på 
egen hand övar gitarr och piano, lyckas inte sällan också bäst i att skapa egna låtar. Generellt verkar 
det vara så att det är lättare för eleverna att ta sig fram på gitarr än vad det är att ta sig fram på piano. 
Gitarrmaterial verkar enklare att hitta på internet än pianomaterial. När det gäller piano finns ett 
särskilt behov av korta spelövningar.   
 
1.5. Spelövningar för gitarr 

Låtmaterialet för band innehåller tillräckligt med ackordmaterial för gitarr som eleverna kan öva 
vidare med på egen hand. I övrigt rekommenderas eleverna att lyssna på CD-skivor. Några artister 
som jag gärna rekommenderar för ackordspel med plektrum är: Cat Stevens, Paul Simon, Tracy 
Chapman. För fingerspel finns en rad intressanta gitarrister: Bert Jansch, John Renbourn, James 
Taylor, John Denver, m fl. Gitarrister som flitigt använder öppna stämningar: Joni Mitchell, Nick 
Drake, John Martyn, Pierre Bensusan, José Gonzales, m fl.  
 
1.6. Spelövningar för piano 

Idag är arbetar allt fler låtskrivare med piano som utgångspunkt. Piano som instrument är idag 
kanske det viktigaste instrumentet för blivande låtskrivare. 

För att få eleverna att utvecklas på piano behövs särskilt spelmaterial för detta instrument. 
Tanken med sådana spelövningar är att sätta något konkret i händerna på eleverna som de klarar av. 
Även här är det en god idé att hålla materialet så kort som möjligt. Det är alltså inte meningen att 
dessa spelövningar nödvändigtvis skall innehålla en hel låt. Snarare är syftet med dessa övningar att 
en viss aspekt kan övas, exempelvis ett nytt ackord eller ett nytt sätt att kompa. 

En CD-skiva är en stor fördel i de flesta fall, inte minst för att öka intresset för materialet och att 
visa möjligheterna. 

 
Här följer fyra olika exempel på spelövningar för piano. Observera att jag konsekvent utelämnar 

ackordsymboler. I dessa spelövningar vill jag att eleverna använder traditionell notskrift och att de 
spelar så exakt som möjligt. De får gärna skriva in ackordsymboler efteråt.  
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KOMMENTAR: The Carpenters Close to You (1970) 
Det här är en sång av Burt Bacharach som de flesta känner till. Den har en enkel tonart. En aspekt jag gillar är de 

ständiga små förändringar i ackompanjemanget. Texten till kompet: ”Why do birds suddenly appear, ev’ry time You 
are near? Just like me, they long to be close to You.” När eleven har lärt sig pianostämman kan man försöka sjunga 
sångstämman också. 
 

KOMMENTAR: Regina Spektor Samson (2006) 
Sången Samson av Regina Spektor är hämtad från hennes skiva begin to hope (Sire, skivnummer: 9362-44112-

2). Enklare övningar handlar oftast om att förflytta ackord uppåt och nedåt. Här är tonarten lite krångligare. Det går 
givetvis att transponera. Vill man kunna spela ihop med skivan, kan det vara desto bättre att öva in det här i H-dur. 

 
KOMMENTAR: John Martyn Sweet Little Mystery (1980) 
Sången Sweet little mystery av John Martyn är hämtad från hans skiva Grace and Danger (Island Records, 1980) 

och består av begränsat harmoniskt material. Hela sången kan spelas med ovanstående harmonier. Den här sången är 
ett utmärkt sätt att bli förtrogen med färgtoner. Det är många 9- och add9-ackord i den här sången. Att varken artist 
eller sången är särskild känd, tycker jag inte är något problem. Det känns viktigt att förmedla en attityd i skolan att 
materialet inte behöver vara känt sedan tidigare.  

 
Kommentar: James Taylor There we are (1977) 
Sången There we are av James Taylor är hämtad från skivan JT (Columbia Records, nr. 497448 2). Det här är en 

läxa som är lite svårare och som visar ett sätt harmonisera med hjälp av färgningar. En aspekt i denna pianosats som 
kan ge elever nya impulser är idén att ’spela fel baston’. Denna idé kan stimulera elever att söka mindre självklara 
bastoner.  

 
Sådant pianomaterial kan byggas ut i det oändliga, både med enklare och med svårare exempel2. 
 

                                                
2 Några songwriters som jag kan rekommendera för att hitta bra spelmaterial för piano är bl a Joni Mitchell (Skivorna 

Blue och Ladies of the Canyon), Randy Newman (tidigare skivor), Carole King, Carly Simon, Elton John, Regina Spektor, 
Billy Joel, Peter Allen, Stevie Wonder, m fl. 
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 Musikcitat 11: The Carpenters – Close to You (1970) 
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 Musikcitat 12: Regina Spektor – Samson (2006) 
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   Musikcitat 13: John Martyn – Sweet little mystery (1980) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



136 

 
 

 
 

 
 Musikcitat 14: James Taylor – There we are (1977) 
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2. ANALYS 
 
2.1. Inledning 

Förmågan att analysera både andras och sitt eget skapande är av stort värde för låtskrivare.  
Analys inom pop- och rockrepertoaren sker delvis på nya sätt än vad som tidigare var fallet inom 

den klassiska traditionen. Pop- och rockrepertoar distribueras inte längre skriftligt i form av partitur 
eller leadsheats, utan så gott som enbart direkt i klingande form. Den auditiva analysen växer därför i 
betydelse för pop- och rockrepertoaren. Men noterad musik kan fortfarande fylla en viktig funktion 
för analysen av denna repertoar. 

 
Inom musikvetenskapen har det under de senaste decennierna funnits en levande debatt omkring 

analys av pop- och rockmusik. Vissa musikvetare menar att analys av pop- och rockmusik endast kan 
bli meningsfull om den äger rum i kontakt med andra vetenskaper, främst sociologi och 
beteendevetenskap.3 Andra musikvetare hävdar att även pop- och rockmusik kan betraktas som 
musikverk med en inre struktur som kan undersökas oberoende av sociologiska teorier. 

 
Det har under många decennier funnits ett avstånd mellan konstmusik och pop- och rockmusik. 

Detta avstånd har ibland lett till att ny teknik snabbare anammas inom pop- och rockrepertoaren, 
medan man inom konstmusiken längre har hållit fast vid skriftliga distributionsformer och notation. 
Idag behövs fler djupgående analytiska studier om enskilda grupper eller artister men också om 
enskilda musikaliska uttryck som riffteknik, loopar eller andra specifika aspekter inom form, melodik, 
harmonik, etc.  

 
2.2. Menuettpedagogernas förhållande till analysen 

Om vi jämför situationen med perioden 1750-1850 använder sig även menuettpedagogerna av 
musikalisk analys. Det specifika under perioden 1750-1850 är kanske framför allt intresset för 
enkelheten. När Heinrich Christoph Koch (1749-1816) citerar musik av Joseph Haydn, är det inga 
långa och invecklade satser, utan snarare det kortaste och enklaste han hittar. För att visa hur enhet 
fungerar i en komposition visar Koch viktiga formmässiga och kompositoriska principer genom att 
citera Joseph Haydns menuett ur Divertimento (Hob. II/1, iii), en slags miniatyrkomposition. 
 

 
                                                
3 Se bl a: Philip Tagg: “Analysing Popular Music: Theory, Method and Practice.” Popular Music 2: s. 37–67. 1982. 
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Detta korta verk har den mest fullkomliga enhetlighet. I de fyra melodiska delar som det består 
av hittar vi en enda grundidé som har modifierats på olika sätt. De första fyra takterna utgör denna 
grundidé, som upprepas omedelbar och omvandlas till en avslutning. Den andra delen av detta 
stycke som börjar i dominanttonarten och som också avslutas med en kadenserande upprepning är 
i grund samma idé som den första delen. Samma idé förs här i en annan riktning. 

Man ser i ett sådant litet stycke hur en tonsättare kan skapa enhet och mångfald. 
 
Två aspekter kan vi ta med oss in i dagens klassrum: 

1. Använd så korta exempel som möjligt; 
2. Se till att analysen leder till en slutsats, en formprincip som kan tillämpas i form av songwriting-

etyder. 
 
2.3. Gehörsmässig analys 

Ett exempel på gehörsmässig analys som använder menuettpedagogernas idéer om korthet och 
behovet av tydliga slutsatser är  inledningen i Deep Purples Smoke on the water . 

 
 

 
 

 
   Musikcitat 15: Deep Purple – intro Smoke on the water (1972) 

 
Detta musikcitat förknippas av många elever med något som är enkelt. Många som börjar spela 

elgitarr, startar gärna med Smoke on the water. Introt skulle här kunna spelas upp i klassrummet utan 
att eleverna får tillgång till notbild. 
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Tillvägagångssätt: Jag ber klassen att ange pulsen i stycket (fjärdedelen) och jag ber att de räknar ut 
hur många pulsslag som fragmentet består av (en repris).  

Svar: 16 pulsslag. 
Jag frågar sedan vad taktarten skulle kunna vara i det här citatet?  

Svar: 4/4 takt, dvs. 4 takter. 
 
Jag ritar fyra rektanglar på tavlan och ber eleverna att rita av detta i sina anteckningar. Jag ber dem 

sedan att i dessa rutor beskriva sambandet mellan takterna.  
 
Fyra taktrutor för Smoke on the Water: 
 

Takt 1 Takt 2 Takt 3 Takt 4 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
En möjlig lösning kunde vara: 

 
 

Takt 1:  
Grundidé 

(omfattar 1 takt) 
 

 
Takt 2:  

Upprepning av grundidén, 
med variation 

 

 
Takt 3 och 4:  

Upprepning av takt 1,  
fast nu förlängd 

 
I takt 2 kan man tänka sig att ett svar kommer att det finns variation. Det är viktigt att be eleverna 

precisera mera vad man menar med variation. Vad är det då som varieras? Är det tonhöjd, rytm, 
oktavläge, sound?  

Svar: Det finns en tonhöjdsvariation och rytmisk variation i takt 2.  
 
Kort sammanfattat skulle man kunna säga att vi har hittat formmässiga samband i detta korta 

musikcitat. Precis som i Heinrich Christoph Kochs exempel på en menuett av Joseph Haydn, är det 
också här möjligt att dra slutsatser om enhet och mångfald i detta intro. 
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2.4. Jämförande analys 
En jämförelse mellan två olika verk kan klargöra formmässiga aspekter i musik som är svåra att 

förklara med ett enda verk. Här har jag till exempel valt att kombinera några takter ur Beethovens 
pianosonat, op. 2:1 med Paul McCartneys English Tea från hans album Chaos and Creation in the 
Backyard (2005).  

 
Tillvägagångssätt: Jag delar ut ett arbetsblad med två korta musikcitat och spelar dessa i 

klassrummet på piano (och sjunger till): 
 

 
 

 
 

 
 Musikcitat 16: Ludwig van Beethoven – Pianosonat, op.2:1 (t. 1-8) 
 Musikcitat 17: Paul McCartney – English Tea (t. 1-4) 
  

 
 
Uppgift: Analysera följande två musikcitat. Vilka samband ser du mellan takterna i dessa två citat. 
Jämför sedan dessa musikcitat med varandra: Ser du likheter i uppbyggnaden och ser du olikheter? 
Diskutera gärna i grupp.  
 
Ludwig van Beethoven – pianosonat, op. 2, nr. 1 i f-moll (1793-1795) 

 
 
 
Paul McCartney – English Tea (2005) 
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Även i en klass där många elever har ganska begränsade kunskaper om notskrift kan man göra en 
sådan jämförande analys. Genom att jämföra notbildens grafiska utseende, kan även en icke 
notkunnig elev dra slutsatser om begreppet form. I det här fallet skulle man kunna uppmana eleverna 
att använda samma teknik som tidigare med Smoke on the water, nämligen att göra enkla rutor på ett 
papper och att kort beskriva sambandet mellan dessa rutor.   

 
Uppgiften skulle kunna göras i två steg. Först görs en analys av varje notbild för sig, och sedan 

jämförs Paul McCartneys och Beethovens notbild. När eleverna har suttit 10-15 minuter och hittat 
samband mellan olika takter kan man sammanfatta på tavlan vad de har hittat. 

 
KOMMENTAR (BEETHOVEN): Takt 3-4 är en upprepning av takt 1-2, takterna har samma rytm, men inte 

samma tonhöjd. Man kan kalla detta för en melodisk variation. Takt 5 upprepar slutfiguren från takt 4, men en ton 
lägre. Takt 7-8 bildar en slags avslutande rörelse. 

 
KOMMENTAR (MCCARTNEY): Takt 2 är en upprepning av takt 1, den har samma rytm, men inte samma 

tonhöjd. Man kan även här tala om melodisk variation. Takt 3 upprepar de sista tre tonerna från takt 2, men med en 
rytmisk variation. Takt 4 är en fortsättning av takt 3 men samtidigt en avslutning av en helhet som omfattar t. 1-4. 
Textmässigt är takt 3 den minst nödvändiga takten. Den skulle kunna utelämnas helt. 

 
Likheterna mellan dessa fragment är många. Skillnaden är att Beethoven har dubbelt så många takter, men 

annars är formprinciperna nästan identiska. Det Beethoven gör i takt 3 och 4, gör McCartney i takt 2. Beethoven 
fragmentiserar i takt 5 och 6 och det gör McCartney också i sin takt 3. Också är det fallande slutet på 
dominanttonarten en intressant likhet. Man skulle också kunna peka på bastonernas roll.  

 
Att dessa två musikcitat har starka formmässiga likheter är något som kan få eleverna att undra. Är 

detta en slump? En kort diskussion kan då vara på sin plats. Dessa fragment är givetvis valda på ett 
sådant sätt att eleverna kan upptäcka likheter och det är viktigt att de inser det. Poängen med 
jämförelsen är att medvetandegöra att det finns grundläggande formprinciper som går över 
genregränserna. En ytterligare poäng med sådana övningar är därför också att öppna elevers attityd 
till andra genrer.  
 
2.5. Skriftlig analys 

Förutom den helt gehörsmässiga analysen och den delvis skriftliga analysen, finns givetvis även 
den helt skriftliga analysen. Även om den skriftliga analysen har tappat i betydelse inom pop- och 
rockmusiken utgör den en färdighet som fortfarande kan behöva tränas. Användning och kritisk 
granskning av songbooks kan vara ett sätt att närma sig den skriftliga analysen. En del viktiga verk 
finns dessutom utgivna i partitur på samma sätt som klassisk musik. Ett exempel på ett sådant verk är 
Mike Oldfields Tubular Bells. 
 

Förutom gehörsmässig analys, jämförande analys och skriftlig analys, behöver vi här även gå in på 
musikaliska parametrar för att se hur analytiska tekniker inom pop- och rockrepertoar kan 
undersökas. 
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2.6. Melodisk analys 
Ett exempel på en melodisk analys skulle kunna vara låten Killing me softly with his song av Charles 

Fox & Norman Gimbel. Låten blev en stor succé i framförande av Roberta Flack år 1973.  
Endast melodin betraktas här. 
 

 

 
 

 
   Musikcitat 18: Roberta Flack – Killing me softly (1971) 

 
Strumming my pain with his fingers,  singing my life with his words. 
Killing me softly with his song.  Killing me softly with his song. 
Telling my whole life with his words. 
Killing me softly,  with his song. 
 
I heard he sang a good song.       
I heard he had a style.              
And so I came to see him,            
and listen for a while.           
And there he was this young boy         
a stranger to my eyes. 

 

 
 
Om vi bara beskådar melodikurvan ser vi melodiska konturer med starka formmässiga kopplingar: 
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KOMMENTAR:  

Tredje gången treklangsmotivet ges i refrängen ges det i omvändning. 
Därefter följer en skalfigur i nedåtgående riktning. 
 
Versen bygger på en liknande procedur.  
Först ett motiv som bygger på ett uppåtgående tetrakord, sedan en liknande figur i nedåtgående riktning, därefter ett 

förlängt motiv, ett treklangsmotiv (som får en förberedande funktion för refrängen) och därefter en spänningshöjande 
skalfigur med ett kromatiskt element som fungerar som en övergång till refrängen. 
 
2.7. Harmonisk analys 

Om man vill klargöra en viss kompositorisk princip kan det vara en god idé att begränsa analysen. I 
stället för att analysera texten, formen, melodin, harmonin, rytm och sound är det många gånger 
betydligt mer effektivt att använda en del ur en sång och att enbart analysera harmoniken. 

Ett exempel på en harmonisk analys skulle kunna vara låten Hotel California med The Eagles. Det 
kan vara en stor fördel att börja med eget spelande och att göra den harmoniska analysen efteråt. I 
stället för att lyssna på hela sången, lyssnar vi enbart på intro, 2 verser och sedan 1 refräng och låter 
sedan låten tona ut. 

 
 

 
 

 
   Musikcitat 19: The Eagles – Hotel California  (1977) 

 
Reflektion: 

Hotel California noteras här i e-moll, eftersom låten då kan spelas klassvis utan barréackord. Vi har 
sett att det finns 7 olika ackord i Hotel California. Ackorden är: em, H7, D, A, C, G, am. Dessa 7 ackord 
är inte slumpvis valda. Av alla hundratals ackord som man rent teoretiskt kunde ha valt råkar det bli 7 
stycken som hänger ihop. Frågan jag ställer till eleverna är: hur? 
 

Svar: Tonarten i låten är e-moll och samtliga ackord i denna låt kan härledas ur e-molls tonförråd: 
 

 
 

Harmonisk analys har under 1900-talet varit starkt förknippad med satslära. Analyser gjordes av 
klassiska satser som skulle betecknas med funktionsbeteckning. När man i dagens klassrum lämnar 
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allt större utrymme för pop- och rockmusik, förefaller denna form av harmonisk analys mindre 
lämpad.  

På en mer grundläggande nivå kan steganalys vara ett enklare system för elever, i synnerhet när de 
själva skall bli medvetna om ackordvalet i det egna skapandet.  

 
 
 

UPPGIFT  
HOTEL CALIFORNIA (1977) 

 
Fyll i stegen i versen och refrängen.  
Använd romerska stegsiffror (i, III, iv, V, etc). Skriv stora siffror när det är dur och små när det är 

moll! 
 
Vers: 

 On a dark desert highway,  cool wind in my hair.  

 Warm smell of colitas,  rising up through the air 

 Up ahead in the distance,  I saw a shimmering light. 

 My head grew heavy and my sight grew dim,  I had to stop for the night. 

Refräng: 
 Welcome to the Hotel Cali-  fornia! 

 Such a lovely place, such a  lovely face. 

 Plenty of room at the Hotel Cali-  fornia, 

 Any time of year you can  find it here. 

 
 
 

Dessa sju ackord skulle man kunna jämföra med en målares färgpalett. Man har sju olika färgklickar 
på sin palett och uppgiften är att måla på ett sådant sätt att även andra människor kan förstå vad man 
gör.  
 

FACIT: Varje steg har fått en egen färg: 
 
Vers: 
i On a dark desert highway, V7 cool wind in my hair.  

VII Warm smell of colitas, IV rising up through the air 

VI Up ahead in the distance, III I saw a shimmering light. 

iv My head grew heavy and my sight grew dim, V7 I had to stop for the night. 

Refräng: 
VI Welcome to the Hotel Cali- III fornia! 

V7 Such a lovely place, such a i lovely face. 

VI Plenty of room at the Hotel Cali- III fornia, 

iv Any time of year you can V7 find it here. 
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Det finns mycket att se i ovanstående tabell. En första iakttagelse är att versens andra halva är 
identisk med refrängens andra halva när det gäller ackord. Det är inget man tänker på när man lyssnar 
på den här låten att det finns så starka ackordiska samband mellan text och refräng. Först när man 
reflekterar börjar man förstå varför den här låten har en sådan stark känsla av enhet. 
 

För att dessutom förtydliga de harmoniska sekvenserna i versen skulle man kunna notera 
ackordrelationerna i basklav på följande sätt:  

 

 
 
 

Förutom de harmoniska sekvenserna skulle man också kunna peka på förekomsten av en spansk 
rundgång i versens harmonik, nämligen i ackorden Em, D, C, H7.  
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2.8. Analys av harmoniska byggstenar 
Harmoniken kan analyseras med hjälp av ett ackordschema eller ännu hellre pianosatsen. 
Ett klassiskt exempel på en låt som bygger på en harmonisk formel som flyttas till olika tonarter är 

Alice Coopers Poison (1989). 
 

 

 
 

 
   Musikcitat 20: Alice Cooper – Poison  (1989) 

 

 
 

I refrängen av låten Poison förflyttas en harmonisk formel [i – VI – III – VII] genom fyra olika 
tonarter: g-moll, c-moll, a-moll och d-moll och skapar så både enhet och variation. 
 

Hur tonarter kan relateras till varandra i en låt är viktig kunskap för den som vill skriva egen musik. 
Många gånger har jag suttit i handledning med elever som har gjort en fin vers men där refrängen eller 
sticket inte kommer fram på grund av bristande kontrast när det gäller tonart. Några tonartsanalyser 
av låtar som söker sig till nya tonarter kan vara en utmärkt övning med elever som har kommit lite 
längre med sin songwriting.  

Att höja tonarten med ett halvtonssteg är ett knep (inte sällan en kliché) som nästan alla känner 
till. Men man kan också sänka tonarten med en halvton, vilket kan vara nog så effektfullt.  Ett exempel 
på detta är sången Layla (med Derek & The Dominos). 

 
En annan sång som bygger på harmoniska formler som förflyttas är I’d rather leave while I’m in love 

av den australiska låtskrivaren Peter Allen. I denna sång är det intressant att identifiera skillnaden 
mellan olika slags modulationer. Den första modulationen från Bb-dur till G-dur är en mediantisk 
modulation som överraskar. Den andra modulationen från G-dur till Ab-dur är ett tonartslyft för att 
successivt höja spänningen.  

I musikcitatet nedan kan musiken analyseras med endast pianosatsen. En ytterligare aspekt i 
denna sång är Peter Allens små variationer i harmoniseringen (I – I6 i Bb-dur; I – III7 i G-dur eller I –
VI7 i Ab-dur). 
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   Musikcitat 21: Peter Allen – I’d rather leave while I’m in love (1979) 

 

 
 
2.9. Analys av frasernas funktion (energi) 

När vi talar om funktion, tänkar man inom musikteorin gärna på funktionsbeteckningar. I det 
följande körstycket av Wilhelm Stenhammar I Seraillets Have från 1890 skulle man kunna betrakta 
frasernas funktion också på ett lite mer övergripande plan.  

1. Den första frasen som går från takt 1 till halvnoten i takt 4 har i körverket texten: Rosen saenker 
sit Hoved, tungt af Dug og Duft. Denna fras är helt stabil harmoniskt. Det enda Stenhammar gör här är 
att bekräfta durtonikan Gess-dur.  

2. Den andra frasen som går från upptakten till takt 5 till och med takt 8 beslöjar på två olika 
platser kadenser. På tredje slaget i takt 6 kunde det ha varit ett Gess-dur ackord eller också ett ess-
moll ackord, men Stenhammar gör ett slags mellanting som skapar en slag vaghet, en obalans. 

 
3. I den tredje frasen använder man den uppkomna känslan av obalans genom att därefter skapa en 

nya harmonisk riktning. I takt 9 till 12 rör sig Stenhammar mot ett Cess-dur ackord.  
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   Musikcitat 22: Wilhelm Stenhammar – I Seraillets Have (1890) 

 

 
 
Stenhammar exemplet visar en slags grundläggande kompositionsprincip. Innan man lämnar en 

tonart behöver den tonarten först vara etablerad. Och en aktiv rörelse mot en ny tonart förbereds i 
regel med en situation där obalans råder.  

 
 

Statisk funktion 
 

 
Obalans 

 
Dynamisk funktion  

mot nytt mål 
 

 
Rörelse tillbaka 

 

 
Principen ovan kan kopplas till harmoniska funktioner enligt sådana principer som övas i den 

klassiska musiken.  
Förutom detta arbetssätt kan fraser inom pop- rockrepertoaren också analyseras med hjälp av en 

energikurva. Kopplingen mellan energikurvan och frasbyggandet är en aspekt som kan ge intressanta 
uppslag. Stiger energikurvan i slutet av en fras eller formdel eller sjunker energin och vilken funktion 
har detta i helheten?   
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3. FORMPRINCIPER  
 

3.1. Inledning 
En av de första formprinciperna som behöver medvetandegöras hos eleverna när de börjar skapa 

egen musik är betydelsen av symmetri. Den enklaste formen av symmetri är exakt symmetrisk 
upprepning.  
 
3.2. Symmetri under den klassiska epoken 

Behovet av symmetri var mycket påtaglig under den klassiska epoken. Här kan det vara en god idé 
att arbeta med en enkel melodi av Joseph Haydn.  

 
 

 
 

 
   Musikcitat 23: Joseph Haydn – Symfoni nr. 53:2 

 

 
 

Kopplingen till den klassiska musiken kan också göras på det teoretiska planet. Den tjeckiska 
musikteoretikern Anton Reicha sammanfattade i sin Traité de mélodie från 1814 vad som behövs för 
en god melodi.  

 
En bra melodi fodrar (1) att den kan delas upp i jämna och likartade delar; (2) att dessa delar innehåller cesurer av 
mindre eller större vikt som förekommer på jämna tidsavstånd, dvs. symmetriskt utplacerade. 

 
Analys av mycket pop- och rockrepertoar visar oss att samma grundregel verkar gälla på exakt 

samma sätt som förut. Regelbunden och symmetrisk frasering är mycket vanligt även i pop- och 
rockrepertoaren. 
 
3.3. Symmetri i pop- och rockrepertoar 

Ett snabbt sätt att undersöka symmetri i pop- och rockrepertoar är att utgå ifrån ackordschemat. 
Ofta ger själva ackordschemat redan en hel del information om hur fraserna är byggda.  

Jag har skrivit ackordschemat för John Martyns Sweet little mystery från hans skiva Grace and 
Danger (1980) i steganalys. Ser man texten och ackordschemat bredvid varandra blir symmetrin 
tydlig. 
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   Musikcitat 24: John Martyn – Sweet little mystery (1980) 

 
Intro:  I  vi    IV7 V    
  I  vi    V -      
Refräng:  Just that sweet little mystery that breaks my heart I  vi    IV7 V    

 Just that sweet little mystery makes me cry I  vi    V -      
 O that sweet little mystery that's in your heart I  vi    IV7 V    
 It's just that sweet little mystery that makes me try. I  vi    V -      

 
Vers: My friends all tell me that I look so sad I  -      vi -      

 They don't need to ask me why IV7 -      V -      
 They know the reason that I feel so bad I  -      vi -      
 Since the night you said goodbye IV7 -      V -      
 It's not the letters that you just don't write ii  -      - -      
 It's not the arms of some new friend vi  -      - -      
 It's not the crying in the dead of the night ii  -      - -      
 That keeps me hanging on, waiting for the end. vi  -      V -      

 
Ofta hänger symmetri i frasbildning ihop med parallellismer i texten. Observera hur harmonisk 

rytm används för att förstärka formen i den här sången. 
För att undersöka symmetri, kan det räcka att presentera endast text och steganalys. Den exakta 

tonhöjden i ackorden eller den noterade melodin kan utelämnas.  
 

3.4. Balans 
Det finns alltid en risk med helt symmetriska strukturer i sånger. Låtstrukturen kan bli för 

förutsägbar och bli tråkig. Låtskrivare utvecklar därför olika tekniker att göra låtstrukturen mer 
intressant. Inom songwriting använder man gärna begreppet balans (balance) eller obalans för att 
beskriva frasernas eller låtdelarnas längd eller förhållande till varandra.  

Ett klassiskt exempel som lämpar sig bra som illustration i klassrummet är Lionel Richies Easy 
(1992) där strukturen lättas upp på två olika sätt. I slutet av versen kommer accentförskjutning och i 
slutet av andra versen sker en förlängning.4 Syftet här är att rubba en i grunden regelbunden struktur.  
Eleverna kan höra hur man kan börja med regelbundna strukturer och sedan påverka 
regelbundenheten därefter.  

Övergångar mellan delar kan ibland markeras med hjälp av en överraskande taktartsväxling. Ofta 
handlar det om att infoga en plötslig 3-takt i en låt som i övrigt går i 4-takt. Det finns många exempel 
som skulle kunna nämnas här: The Alan Parsons Project – What goes up, must come down; Eric 
Claptons Promises, mm. En taktartsväxling kan i vissa situationer fungera som formmarkörer, då 
taktartsväxlingen inte sällan förekommer på en övergång mellan två delar (eller fraser).  

 
Inom pop- och rockrepertoaren används förlängning och förkortning av fraser gärna som ett sätt 

att följa en text, exempelvis för att skapa en naturlig interpunktion av den text man behandlar. Ett 
klassiskt exempel på den här typen av växlande taktarter kan höras i Paul Simons My little town.  

                                                
4 Det är inom ramen för detta arbete inte möjligt att bifoga alla musikcitat i klingande form på CD-skivan. I möjligaste mån 
har jag försökt att välja låtexempel som är relativt enkla att få tag i. 
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Och återigen kan vi konstatera: inget nytt under solen. Likheterna med hur Joseph Haydn hanterar 

frasförlängningar i sina menuetter har starka likheter med hur låtskrivare hanterar fraser. 
 
3.5. Metrisk förvirring 

I den första delen av detta arbete talades också om imbroglio (förvirring) som tonsättare under 
den klassiska epoken kunde använda för att bryta upp allt för regelbundna rytmiska strukturer. 
Imbroglio var en slags ’värre variant’ när enkla frasförlängningar inte räckte till.  

Givetvis finns det motsvarigheter i pop- och rockrepertoar. Några exempel som kan nämnas är 
The Beatles Yer Blues (från White Album), Beach Boys God only knows eller Randy Newmans Miami 
från hand album Trouble in Paradise (1983) 
 

 

 
 

 
   Musikcitat 25: Randy Newman – Miami (1983)                     [1’11’’-1’19’’] 
 

 

 
Notexempel:  
Randy Newman – Miami (övergången fram till refrängen - tid: 1’10’’): 

 
3.6. Variation 

Samtidigt som musiken behöver enhetskänsla, finns också ett genomgående behov av variation. 
Många låtskrivare talar om behovet av små variationer mellan liknande fraser i en vers och inte sällan 
sker dessa små rytmiska variationerna i slutskedet av arbetet när en textförfattare kommer med 
förslag som kräver små förändringar i rytmiken eller melodiken.  

 
I avsnittet med etyder har jag inte gjort några särskilda variationsetyder. Snarare tänker jag mig att 

funderingar omkring variation finns med i alla övningar.  
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4. SONGWRITINGETYDER  
 

4.1. Menuettpedagogernas skrivövningar 
Eftersom de flesta metoder under 1700-talet och 1800-talet har en beskrivande stil, visar 

författarna vanligtvis upp hur man kan förbättra givna notexempel. I Heinrich Christoph Kochs 
Versuch einer Anleitung zur Composition (1787-93) ser vi många sådana exempel på korta och enkla 
melodier som utarbetas i olika varianter. Här följer ett exempel. [Den första tonen i detta exempel 
ser ut att vara ett tryckfel! Det bör nog stå ett c som första ton.] 

 
Något senare utarbetas en variant i G-klav och F-klav och då diskuteras hur man skulle skapa en 

basstämma till ovanstående melodi och Koch fortsätter sedan att visa olika varianter som utvärderas 
var och en för sig. 

 
Man kan här knappast tala om skrivövningar i den meningen att läsaren får en uppgift med ett 

facit, utan snarare diskuteras för och nackdelar med olika lösningar. Som vi redan tidigare har sett är 
så också fallet i Joseph Riepels Anfangsgründe zur musikalischen Setzkunst (1752) med den skillnaden 
att Riepel beskriver dialogen mellan lärare och elev i detalj.  
 
4.2. Hur kan vi göra i vår egen tid? 

Inom ämnet songwriting behöver elever stimuleras att göra songwriting-etyder som kan 
utvärderas av eleverna själva eller också deras klasskamrater eller läraren. Även här är det en stor 
fördel att hålla övningarna så korta som möjligt.  
 
4.3. Melodiska etyder 
 
4.3.1. Melodisk etyd 1: 

Uppgiften är här att med rösten improvisera på en pentatonisk skala över det angivna 
ackompanjemanget.  Många upplever sådana här vokala improvisationsövningar som ganska jobbiga 
om de aldrig har gjort liknande saker. Jag brukar då uppmana eleverna att lyssna in sig några gånger 
först som ett slags pianointro och att använda den tiden att tänka meloditonerna. Övningen kan då 
uppfattas som lite lättare, eftersom man känner sig mera mentalt förberedd för improvisation.  
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4.3.2. Melodisk etyd 2: 

En liknande övning där ackorden byter av varandra lite snabbare. Övningen behöver ett ganska 
lugnt tempo. 
 

 
 
4.3.3. Melodisk etyd 3: 
En tredje variant som visar hur man kan göra något liknande i 3-takt: 
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4.3.4. Melodisk etyd 4: 

I ovanstående övningar har det melodiska tonmaterialet presenterats i uppåtgående riktning. Ofta 
är det en bra idé att börja med låg stämbandspänning och öva sig i uppåtgående riktning först. 
Därefter skulle man även kunna skapa övningar i nedåtgående riktning.  

 
Följande övning har lite mer jazz-karaktär och bygger på Horace Silvers The African Queen från 

hans skiva The Cape Verdean Blues (1965). Temat i The African Queen bygger på en fallande 
pentatonisk skala, även om en ytterligare ton förekommer. När man efter denna improvisations-etyd 
tillsammans lyssnar på Horace Silvers jazzlåt, kunde det vara en gehörsuppgift att ta reda på med 
vilken ton trumpeten och saxofonen utvidgar det pentatoniska materialet. 

 

 
 
Det kan vara väldigt givande att också peka på några låtar som eleverna känner till som använder 

pentatonisk skala. Ett exempel som detta år (2008) spelas regelbundet i radio är Colbie Caillats 
Bubbly från hennes album Coco (2007). 
 

 

 
 

 
   Musikcitat 26: Colbie Caillats – Bubbly (2007) 

 
Colbie Caillat spelar denna sång på en gitarr som är stämd i ’open D-tuning’: DADF#AD med 

capo på VIIe bandet. Skulle man spela den här låten i klassen är det enklast att spela i vanlig stämning 
och ha capo på II:a bandet med G-dur som utgångsgrepp. Den klingande tonarten på skivan är A-dur. 

 
För gitarrister som kan stämma om sin gitarr utan att göra misstaget att skruva åt fel håll (det kan 

bli dyrt), kan det vara ett bra tips att stämma till ’open G-tuning: DGDGBD’ eller ’open-D’ (se ovan). 
Öppna gitarrstämningar ger en utmärkt grund för den här typen av melodik. 

 
Även exempel från jazzmusiken skulle här kunna vara till inspiration. Lyssna t. ex. på Horace 

Silvers The African Queen (The Cape Verdean Blues, Blue Note 76753). 
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Melodiska etyder till harmoniska ’loopar’ 
Melodiska etyder av det slaget vi såg innan kunde vara mycket korta och tonmaterialet har varit 

styrt i uppgiften. Det kan vara stimulerande att följa upp sådana övningar med några friare uppgifter 
som bygger på loopar, dvs repeterande ackordmönster.  

Den enklaste formen  är en tvåtakts-loop, där man byter ackord för varje takt så att en jämn 
omväxling av två ackord sker och bildar en kedja: ab ab ab ab, etc: 

 
 

:   a 
 

 

    b   : 
 
Ännu vanligare är fyrtaktsloopar, där fyra ackord loopas och skapar en jämn omväxling och bildar 

en kedja: abcd abcd abcd, etc: 
 

 

:   a 
 

 

    b    
 

    c 
 

 

    d   : 
 
 
4.3.5. Melodisk etyd 5: 

Att improvisera en melodi till ackord är en uppgift som många elever upplever som ganska svår. 
Tröskeln att improvisera kan vara hög och då är det  en stor fördel att kunna skicka uppgifter i form av 
ljudfiler i mp3-format eller AAC-format som eleverna kan improvisera till i enskildhet, exempelvis 
hemma eller när de går på stan ifall de lägger filen i sin mobil eller I-pod.  

Följande exempel består av 2 växlande gitarrackord som upprepas.  
Denna uppgift skulle kunna delas upp i två delar: 
1. att tänka ut en melodi (dvs tonhöjd och rytm) 
2. att sätta text till den melodin man har valt. 

 
En annan variant skulle kunna vara att ge eleverna en text till ett sådant färdigt gitarrkomp. Jag 

tror det är viktigt att man begränsar en sådan övning till en försats och en eftersats och inget mer.  
Eftersom eleverna kan starta filen om och om igen, är meningen inte att de improviserar till en 

loop i det oändliga, utan snarare att de efter varje 4-taktsperiod får en tystnad för att tänka efter vad 
som var bra och vad som var mindre bra. Det är ungefär som golfinstruktören sa: ”Det är inte 
mängden av golfbollar som du får iväg som gör dig till en bättre golfspelare, utan din förmåga att 
utvärdera och förbättra dig. Slå din bästa boll någonsin för varje utslag, bör vara mottot.” 

 
Har man gjort lite råmaterial på det här sättet är det enkelt att göra fler varianter i andra tempi, 

längre fraser, osv.  
 

 

 
 

 
   Musikcitat 27: Improvisera melodi till gitarrkomp 1 
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KOMMENTAR: 
Min erfarenhet är att metoden med ljudfiler fungerar bättre än att arbeta ifrån ackordrutor, där eleverna 

ombeds att göra en melodi till givna ackord. 
 

 
    Gadd9 

 

 
Em9 

 
  Gadd9 

 

 
Em9 

 
Koncentrationen är större när man arbetar med ljudfiler då eleverna kan inrikta sig på enbart 

sångimprovisationen. Med hjälp av mobil eller i-pod kan eleverna också ha sådana här övningar som hemläxor.  
 

Övningar av det här slaget kan givetvis ha många olika upplägg. Det skulle till exempel också 
kunna vara bra att ha övningar med två ackord med lite mer rockig ’approach’, exempelvis genom att 
trumset, elbas, piano och en distad gitarr kunde bilda ett komp.  
 

Eleverna kan få återkoppling genom att lyssna på och jämföra varandras lösningar eller lyssna på 
en sång av en känd låtskrivare. Att höra hur en duktig låtskrivare kan skapa en sammanhängande sång 
med en enhetlig karaktär med ytterst begränsat ackordmaterial kan vara väldigt inspirerande. 
Förutom melodibildning är det här också meningsfullt att analysera klanglig variation 
(instrumentation). 

 
Med utgångspunkt från två ackord (am7 och D/E med capo på band V) får eleverna försöka skapa 

en vers.  Texten de skall använda är följande: 
 

VERS: It was a hot and sultry day 
Somewhen in early September 
I don’t hardly remember the day 
Just the way the sun beat down 
Upon the bay, baby 

 
När alla har gjort sina förslag, lyssnas på James Taylors Slow burning love från skivan In the pocket 

(1976). 
 

 
 

 
 

 
 Musikcitat 28: Improvisera melodi till gitarrkomp 2 
 Musikcitat 29: James Taylor – Slow burning love (1976) 
 

 
Korta improvisationsövningar av det här slaget kan gärna byggas ut till större enheter och öka 

successivt i svårighetsgrad.  
I det följande musikcitatet låter jag nu gitarren fortsätta sitt enkla ackompanjemang genom att 

spela en ackordstruktur för en hel vers med tillhörande intro: 
 

 

 
 

 
   Musikcitat 30: Improvisera melodi till gitarrkomp 3 
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Intro: 

 
Gadd9 

 

 
Gadd9 

 

 
Em9 

 
Em9 

 
Vers: 

 
Gadd9 

 

 
Gadd9 

 

 
Em9 

 
Em9 

  
Gadd9 

 

 
Gadd9 

 

 
Em9 

 
Em9 

  
Am7 

 

 
C9 

 
Gadd9 

 

 
Gadd9 

 
  

Am7 
 

 
C9 

 
Gadd9 

 

 
Gadd9 

 
 

Den stora vinsten med sådana här övningar är att även elever som inte har så stort självförtroende 
i ämnet songwriting får detta stärkt av korta och enkla övningar som kan byggas ut. Har man lyckats 
med två takter, varför skulle man då inte lyckas med fyra takter eller en hel vers?   
 
4.3.6. Melodisk etyd 6: 

Jag har här valt låten Speed of Sound med den amerikanska gruppen Coldplay för att visa en 
gammal teknik. Redan Johann Philipp Kirnberger (1721-1783) förespråkar är en slags omvandlings-
pedagogik. Han föreslår att man i en menuett kan behålla basstämman eller ackorden och byta ut 
melodin för att skapa ny musik. Översatt till dagens musik skulle man exempelvis kunna utgå från en 
fyrtaktsfras som eleverna med stor sannolikhet känner igen.  

 
KOMMENTAR: 
Risken är här givetvis uppenbar att man hamnar i samma melodislingor som man känner igen från Speed of 

Sound och det är därför viktigt att fastslå att man bör hitta just alternativa lösningar. Eleverna bör alltså undvika 
Coldplays lösning. En sådan övning kräver att man medvetandegör vad Coldplay gör och att man medvetet väljer 
andra vägar. Uppmana eleverna att ha tålamod och att inte ge upp för tidigt när det inte låter lika bra ännu som 
Coldplay! 

 
 
Även andra låtar som bygger på fyrtakts-loopar kan användas som utgångspunkt. Några exempel: 

I-IV-vi-V:  Tracy Chapman: Talking ’bout a revolution 
I-vi-ii-V:  Queen: Spread Your Wings 

Wham: Last Christmas 
I-V-vi-IV:  Desire: Life 
i-iv-VII-III-VI-iv-V  Gloria Gaynor: I Will Survive 

Erasure: I Love To Hate You  
Modern Talking: Win The Race 
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I - V - vi - iii - IV - I - V  Pachelbel: Canon in D  
Demis Russos (Aphrodite's Child): Rain And Tears  

   etc. 
 

Utifrån ett givet pianoackompanjemang ombeds eleverna att skriva en melodi som har en 
uppåtgående riktning. Melodin skall börja lågt och sluta högt. Eftersom pianoackompanjemanget är 
enkelt bör alla elever ackompanjera sin egen melodi. Texten till denna melodi är: ”Time is flowing like 
river to the sea, to the sea.” Melodin får förstås gå uppåt och nedåt men melodikurvan i stort bör vara 
uppåtgående. 

 

 
 

Övningen ovan är hämtad ur sången Time med The Alan Parsons Project. Få elever idag har hört 
denna melodi, men det kan vara intressant att efteråt höra var uppgiften kom ifrån, utan att det 
framställs som facit förstås! 
 
4.4. Harmoniska etyder 
4.4.1. Harmonisk etyd 1: 

Elever bör uppmuntras att arbeta med varianter. En enkel rundgång [I – vi – ii – V] kan givetvis 
övas på en gitarr med enkla ackord som [G – Em – Am – D]. Men man kan också gå in för att utforska 
variationsmöjligheter. I nedanstående övning skulle eleven kunna uppmuntras att åtminstone hitta 
två olika harmoniseringar till den givna basstämman.  
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KOMMENTAR: 
Eleverna skriver ackordsymboler till den angivna basstämman och uppmuntras att utforska alternativa 

harmoniseringar. Övningen kan förenklas genom att eleven får olika tips hur man kan hitta alternativa ackord. Kan 
Am bytas mot A7? Kan Em bytas ut mot Em7 eller C/E, etc.  

 
4.4.2. Harmonisk etyd 2: 

Korta melodicitat kan användas för att få igång elevernas förmåga att harmonisera melodier. I det 
följande melodicitatet ur Joni Mitchells Both Sides now (från skivan Clouds, 1969) kan eleverna 
uppmanas att försöka hitta så många alternativa harmoniseringar som möjligt. 
 

 
 

Efter evaluerande genomgång skulle man kunna lyssna hur andra artister har gjort med denna 
melodi. Ett exempel är Paul Ankas version av Both Sides now (på dubbel-CD:n Classic Songs- My way, 
2007). 
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4.4.3. Harmonisk etyd 3: 
Från samma skiva, dvs Joni Mitchells Clouds (1969), kan även sången The Fiddle And The Drum 

användas som harmoniseringsuppgift. Det speciella med den här sången är att den sjungs helt utan 
ackompanjemang. Gitarrister kan utgå från G-dur med capo II och pianister kan utgå från A-dur. 
Tonartshöjningen som sker längre fram i sången höjer tonaliteten med en helton. 

 
4.4.4. Harmonisk etyd 4: 

Fasta harmoniska formler kan förflyttas till andra tonarter och det kan vara värdefullt för elever att 
göra en etyd som går ut på denna idé. Att låta en formel återkomma i olika tonarter, kanske med små 
variationer kan vara ett sätt att gestalta enhet och variation på samma gång.  
 
4.4.5. Harmonisk etyd 5: 

En något svårare övning som skulle kunna följa är att bygga en låtstruktur av en harmonisk formel 
som länkas till olika tonarter, men där det samtidigt förekommer en form av variation.  

I en sådan etyd kan man låta eleverna få till uppgift att bygga in variation. Formeln bör vara 
igenkännbar, men den behöver inte vara helt identisk. Variationen kan åstadkommas antingen genom 
förlängningar eller också genom utbytesackord.  

 
Några förslag på sådana låtar är Peter Allens I’d rather leave while I’m in love, Eric Claptons Layla 

och Alice Coopers Poison. 5 
 

 
 
 

                                                
5 Se även 2.8.   
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4.5. Rytmiska etyder 
4.5.1. Rytmisk etyd 1: 

En mycket värdefull övning är att låta elever utgå från en sång som de får bearbeta när det gäller 
taktart. Som exempel har jag valt Leonard Cohens Hallelujah, i den här versionen framförd av Rufus 
Wainwright. 
 

 
                          etc. 
 
Uppgiften skulle här kunna vara att behålla låtens harmonier, men att göra om taktarten till 4/4-

takt i stadig rocktempo. Ett ackordschema för den nya rocklåten skulle kunna se ut på följande sätt: 
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Ackordschema till ny rocklåt: 
 
Intro: C am C am     
Vers: C am C am     

 F G C G     
 C F    |    G am F G em am am 

Refr. F F am am     
 F F C G C G 

 
När man sedan arbetar vidare med detta ackordschema, kan man givetvis göra justeringar. Man 

skulle exempelvis kunna bestämma sig för att göra ett antal varianter på den fjärde och längsta frasen. En 
kompletterande uppgift kunde då vara att göra tre varianter till med samma längd, dvs 8 takter.  

 
Melodiken till den varianten man sedan väljer kan med fördel undvika typiska melodiska mönster 

som påminner om originalet. Det gäller att noga dölja spåren efter sig!  
 
4.5.2. Rytmisk etyd 2: 

Att hitta rätt rytmik till en textfras är en färdighet som elever kan öva med hjälp av korta övningar. 
Ett enkelt ackompagnemang ges i form av en ljudfil och eleverna får till uppgift att rytmisera texten 
till detta komp. Precis som i tidigare övningar är det också här en god idé att börja med korta 
övningar som sedan byggs ut till större enheter med mer text. 
 
4.6. Parafraser 

I rytmisk etyd 1 såg vi redan ett exempel på en parafras. Man ’lånar’ något från en annan 
upphovsman och bearbetar det. Det finns en rad sådana parafraser inom popmusiken där man har 
tagit sina förebilder direkt eller indirekt från exempelvis klassisk musik. 

 
Några av de mest kända exemplen av ett sådant arbetssätt är: 
1. T. Wine & C. Bayer-Sager – A groovy Kind of Love (1965) Muzio Clementis 
 Rondo i G-dur, op 36, nr. 5:3. 
2. Procul Harum – A whither shade of pale (1967) J.S. Bachs Air BWV 578 

 orgelkoralen: Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645. 
3. Scott Fitzgerald & Yvonne Keeley - If I had words (1977) Saint-Saens Orgelkonsert 
4. Regina Spektor – Après moi (2007) Franz Schuberts Erlkönig 
5. Billy Joel – Leningrad (1989) Johannes Brahms körverk Waldesnacht 
6. Sting – Russians (1985) Prokofievs Luitenant Kijé 
7. Dave Matthews – Love of my life  Johannes Brahms Symfoni nr. 3, sats 3 
8. Eric Carmen – All by Myself  (1975) Rachmaninoffs Pianokonsert nr. 2, nr. 2 

 
Ovanstående exempel visar att det oftast är romantisk musik eller J.S. Bach som lämpar sig för 

parafraser och skulle man inbjuda elever till uppgifter åt det här hållet, skulle jag också föreslå korta 
romantiska pianostycken, exempelvis Griegs Lyriska stycken, Chopins preludier, Schumanns 
Kinderszenen, eller något i den riktningen.  
 
4.7. Formetyder 
4.7.1. Formetyd 1: 

Som en första liten övning i songwriting skulle eleverna kunna bygga ett intro. Många artister gör 
visserligen introt allra sist i skapandeprocessen, men för elever som aldrig har skapat musik förut är 
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introt en utmärkt startpunkt, mest eftersom man kan göra det så kort och enkelt man vill. Innan 
eleverna får gå till sina instrument och skapa ett intro, lyssnar vi på ett antal olika intros och 
analyserar vad intros brukar bestå av. Några olika varianter: 

 
1. Ett kort och regelbundet intro utan överraskningar som inleder lyssnaren i tonart och taktart; 
2. Ett lite längre intro med en (liten) överraskning; 
3. Ett riff-baserat intro; 
4. Ett intro som inte alls hänger ihop med versen som följer. 
 
Vissa artister skapar intros efter en viss rytmisk idé. James Taylor har ofta i sina intros synkoper 

som ett sätt att väcka nyfikenhet. Ett sådant typexempel är låten Mexico från skivan Gorilla (1989).  
 
I urvalet av intros förefaller det viktigt att man visar en blandning av olika slags intros. Några 

intros som jag gärna spelar är: Earth, Wind & Fire – Back on the wind; Cream – White Room; Leonard 
Cohen – Susanne, Chicago – Does anybody really know what time it is? m fl. 

 
För att ge eleverna lite självförtroende brukar jag spela några väldigt enkla intros, som exempelvis 

Leonard Cohens Susanne6, där introt består av ett enda ackord. Trots denna enkelhet skapar Leonard 
Cohen ändå en liten överraskning genom att inleda med tre 3/4 takter och en 2/4. Man kan med 
andra ord göra ett intro som är mycket enkelt att spela. En liten överraskning i introt kan bidra till att 
öka nyfikenheten för det som följer. 

 
En sådan intro-övning skulle kunna uppta 1 eller 2 lektioner. Är man som elev klar med sin uppgift, 

kan man hjälpa en klasskamrat genom att exempelvis lägga till ett instrument. Sedan är det alltid 
trevligt att redovisa inför varandra och möjligen göra en liten enkel inspelning av redovisningen. 

 
4.7.2. Formetyd 2: 

Eleverna får en färdig vers i noter och i form av en ljudfil (karaoke-version). De får till uppgift att 
skriva en refräng till versen. Även texten till refrängen är given. Det är en fördel om materialet är helt 
okänt för alla inblandade. 
 
4.7.3. Formetyd 3: 

Eleverna får en färdig refräng i noter och i form av en ljudfil (karaoke-version). De får till uppgift 
att skriva två verser före refrängen. Texten till dessa två verser är given. De bör dessutom försöka göra 
små rytmiska (eller eventuellt melodiska) variationer mellan vers 1 och vers 2. 
 
4.7.4. Formetyd 4: 

En mer avancerad uppgift kan vara: skriv en startrefräng (à la Motown). Att lyssna in sig på lite 
repertoar åt det här hållet är då mycket viktigt. Kort gemensam analys av 2 eller 3 Motown låtar med 
startrefräng med slutsatser på tavlan. Refrängen skall gå i dur och det bör finnas inslag av rundgång. 
Låten får gärna ha lite ’partykaraktär’. Texten skall eleverna göra själva. 

 
 

                                                
6 Leonard Cohens Susanne är också intressant för harmonisk analys. I hela sången förekommer inte ett enda 
dominantackord.  
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5. FRIA UPPGIFTER  
 
Fria uppgifter är utan tvekan det mest krävande arbetssättet för både elev och lärare. 

Arbetsdisciplinen behöver vara mycket god och eleverna bör ha ’en egen motor’ om detta skall 
fungera. Samtidigt öppnar ett friare arbetssätt också möjligheter för eleverna att utgå från helt egna 
idéer och sitt personliga sätt att uttrycka sig.  

 
Tyvärr ser man idag allt för ofta hur skolor lockar elever med en omfattande utrustning i form av 

musikdatorer, inspelningsprogram, plug-ins för att sedan lämna eleverna helt fritt med denna 
utrustningen. Någon egentlig utbildning blir det inte fråga om, utan snarare en slags learning-by-
doing. Det är ett vanligt missförstånd att fria uppgifter innebär att man helt saknar ramar. Sådana fria 
uppgifter fungerar sällan bra i pedagogiska sammanhang. Om man inte styr eleverna med 
innehållsmässiga detaljer som form, melodik, ackordval, harmonisering eller en text, behöver man 
åtminstone skapa tydlighet i arbetet genom att kräva att eleverna redovisar en planering.  
 
Deadline 

Även fria uppgifter bör ha en deadline. Arbetsperioder för fritt skapande brukar i vår skola hamna 
runt 8-10 veckor, där man använder 1,5 eller 2 klocktimmar per vecka. Eleverna förväntas även arbeta 
vidare på egen hand, exempelvis med textförfattande. Elever som lätt får prestationsångest behöver i 
sådana uppgifter få mer handledning, så att de känner att de har ’koll på läget’.  

 
’Morötter’ 

Att få ut sin musik i klingande form i band, i inspelningar eller kanske till och med i radio, kan ge 
eleverna stor motivation att skapa. Även enklare inspelningar eller lokalradio kan fungera utmärkt för 
att ge eleverna ökad motivation i det egna skapandet. 

 
Loggbok och planeringsmall 

Ett bra arbetssätt i fritt skapande är att eleverna för varje arbetspass antecknar i en loggbok vad de 
skall göra och skriver ner tidsåtgång samt kort hur man upplevde att det gick. Ständiga korta 
utvärderingar om hur man har använt lektionstiden är mycket viktigt. Tiden är värdefull och i 
synnerhet när man arbetar med en deadline är det viktigt att man lär sig om hur man kan använda 
tiden på ett effektivt sätt. 
 

I fria uppgifter använder jag gärna en planeringsmall där eleverna får hjälp att ta vissa beslut. 
Nedan följer ett exempel hur en sådan mall skulle kunna gestaltas. Planeringsmallen skall eleverna 
alltid ha med sig till lektionerna, så att läraren med hjälp av planeringsmallen och loggboken snabbt 
kan bilda sig en uppfattning om var eleven befinner sig i arbetsprocessen.  
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SONGWRITING / SLUTPROJEKT 
  
INLEDANDE FAS: 
 DATUM:     
 Att göra:   
 1. Leta fram ett antal goda förebilder, lyssna på skivor   
 få inspiration – hitta artister som du kan identifiera dig med! 
 

2. Bestäm utgångsinstrument piano / gitarr   
 

 3. Brainstorm omkring texten 
 - Identifiera 5 stickord som beskriver vad låten går ut på   
 - Lägg upp en loggbok där du skriver ner vad du gör!    
 
SÖKANDE-FAS: 
 DATUM:  
 Att göra:   
 4. VIKTIGT Spela och sök efter idéer – börja på instrumentet   
 Du kan exempelvis ’leka’ med en gammal text och bygga  
 melodi och ackord utifrån den texten och sen slänga texten 
 och börja bygga egen text när du har fått lite idéer. 
 
 5. Börja bygga fraser och melodier     
 
 6. Börja bygga lyrics      

- Är din text detaljrik? 
- Är språket kommunikativt? 
- Använder du suggestiva bilder i texten? 
- Ger texten lyssnaren möjlighet att se ’storyn’ framför sig? 

 
 7. Få feedback  / kommunicera!    

- VIKTIGT! Skaffa handledning av läraren   
 

AVSLUTANDE FAS: 
 DATUM:  
 Att göra:   
 8. Omarbeta  melodierna & texterna     
 
 9. Dokumentera i valfri form    
 (audio / video / notera i musikdataprogram) 
 
 10. Lämna in dokumentation & loggbok    
 
ELEVENS NAMN:   SLUTDATUM:   
BETYG:     LÄRARENS UNDERSKRIFT: 
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6. HANDLEDNING  
 

Handledning i songwriting 
I det här kapitlet vill jag försöka klargöra en del principer angående handledning i songwriting med 

utgångspunkt från en handledningslektion som jag hade med en elev i naturvetenskapsprogrammet 
åk 2 på Polhemgymnasiet i Visby. Några kommentarer ges efteråt.  

I grunden är detta arbetssätt identiskt med den metod vi i del 1 såg hos Joseph Riepel. Man 
samtalar med eleven och ställer frågor om vad man tycker.  
 
Handledningssamtal med Tara Alldén-Joyce  (elev i  musikklass NV2 vid Polhemgymnasiet i Visby) 

Jag för ett samtal med Tara omkring hennes första utkast på en egen låt. Den här lektionen ägde 
rum 14 april 2008. Tara har gjort ett första utkast till en låt. Uppgiften är att skriva en egen låt (fri 
uppgift) och vi är i slutet av läsåret. Hon har skrivit sina första idéer i Finale och skickat filen till mig 
via e-post. Det här är första handledningssamtalet i den här uppgiften. Vi sitter i mitt arbetsrum, 
medan resten av klassen är i datasalen och arbetar självständigt. Vi har 30 minuter till förfogande för 
denna handledning. 
 
PvT:  Har du skickat något till mig via e-post? 
TAJ:  Ja, det har jag.  
  [Jag tar upp låten på datorn och skriver ut. Jag sätter noterna på pianot i mitt arbetsrum och 

spelar sedan det Tara har skrivit och sjunger melodin till] 
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PvT:  Ok, vad tycker du om det här hittills? Vad är du nöjd med och vad är du mindre nöjd med? 
TAJ:  Jag tycker om kompet, men det kanske håller på lite för länge? 
PvT:  Början på en sång kan gott och väl innehålla lite repetition, för tonarten och taktarten behöver 

etableras, eller hur? Så jag tycker det känns helt ok! 
PvT:  Melodin då, vad tycker du om den? 
TAJ:  Jag vet inte, den är inte klar ännu. 
PvT:  Du verkar mer nöjd med kompet än med melodin, är det så?  
TAJ:  Ja. 
PvT:  Om man ser vad du har gjort i kompet och vad du har gjort i melodin, så ser man att du i 

kompet gör en slags 2 taktsgrupperingar som du upprepar, medan du i melodin gör något 
annat, det är mer en lång slinga, fast med bra tonmaterial som håller ihop, snyggt pentatoniskt. 
Man kan fundera om inte musiken skulle må bra av lite repetition även i melodin, precis som du 
har gjort i kompet. Vad skulle exempelvis hända om jag tog takt 1 & 2 och kopierade dem till takt 3 
& 4, rakt av bara? Det är ju ungefär samma tonmaterial och kompet är ju detsamma. Det som är 
bra i din melodi är att det finns enhet i tonmaterialet, så det vore bra att behålla. Vad säger du?  

TAJ:  Visst. 
PvT:  [Jag kopierar t 1-2 och lägger in dem i t. 3-4.] Kanske borde jag hålla sluttonen på ett a, så man 

får lite försats-eftersats-känsla…  
 

 
 

Eller vore det bättre om man gjorde en rytmisk variation där.  
Kanske kunde man göra en liten variation på det här sättet: 
 

 
 

Vad tycker du om det? 
TAJ:  Ja, nu blev det mycket bättre. 
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PvT:  Vad är det som gör att du känner så? 
TAJ:  Eftersom det upprepades. 
PvT:  Ja, just det, men också på grund av variationen! Här har vi det igen… det är precis samma 

grundprincip som vi har sett förut i lektionerna när vi har analyserat låtar, kommer du ihåg det? 
Enhet och variation och helst samtidigt... Det pratade vi om när vi analyserade bl. a. Hotel 
California. Oftast blir ju musiken bäst om vi får till en balans mellan likheter och olikheter. 

TAJ:  Just det. 
PvT:  Bra, nu är frågan hur det här kan fortsätta. En sak som jag lägger märke till också i ditt utkast är 

att du hamnade på en struktur på sex takter. Det är ju inte fel, men man skulle kunna tänka sig 
att även här förstärka symmetrin genom att lägga till två takter. Då hamnar vi på åtta takter och 
då skulle vi också här kunna göra takt 5-8 på ett sådant sätt att vi skapar likheter och olikheter 
med takt 1-4. Vi kan se om vi kan hitta på nåt. Nu har vi ju haft två uppåtgående rörelser, så på 
nåt sätt vore det kul att göra nåt nedåtgående nu i melodin. Jag behåller samma harmonier i t. 
5-6 som vi hade förut, men sen behöver vi ändra nåt: 

 

 
 
TAJ:  Javisst. 
PvT:  Skulle man tåla höra det här två gånger tror du, exempelvis med ny text? 
TAJ:  Vi kan prova. 
PvT:  I ditt första utkast hade du a-moll som första ackord som bryter av mot C och F. Det var en bra 

idé, för hittills använde du bara I och IV, och det kan vara en god idé att bryta av nu. Men även 
här skulle jag föreslå att man fortsätter med 4-taktsfraser. Man skulle kunna tänka sig: am – G – 
F – am, alltså vi – V- IV – vi. Om vi samtidigt ändrar kompstuket, skulle det kunna bli något 
sådant (Jag skapar takt 9 och kopierar och transponerar ner för att få takt 10 och 11, etc).  
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TAJ:  Skall man fortsätta med 4-taktare? 
PvT:  Det måste man inte, men i det här fallet har vi ingen text ännu, så varför inte hålla oss till 

regelbundna strukturer, så länge det inte det finns en klar anledning att bryta mot det? 
TAJ:  Vad gjorde du med ackordet i takt 9? (Peter ersatte a-moll med am9) 
PvT:  Jag tyckte det lät lite fyrkantigt i takt 9, så jag flyttade upp tonen a i högerhanden till en nona 

och fick då am9 i stället för am. Sen gjorde jag likadant på dom andra. Du märkte vad jag gjorde 
med melodin, va? Såg du vad jag knyckte från starten?  

TAJ:  Ja, takt 11 liknar takt 4. 
PvT:  Just det, men också tersen från takt 1, den tog jag i omvändning till takt 9. Nu har vi ’mekat’ lite 

med din låt och det är inte alls säkert att man måste göra på det här sättet. Snarare skulle jag 
vilja uppmana dig att gå tillbaka till ditt utkast och forma musiken enligt dom principer jag har 
visat dig, gärna på ditt eget sätt. Att lyssna, att reflektera och dra slutsatser. Det jag tyckte var 
viktigt att visa dig här, var hur låten kan få ett starkare uttryck genom att använda symmetrisk 
upprepning, samtidigt som man varierar någonting. Det är en teknik man har stor nytta av att lära 
sig. Och har man väl upptäckt den här principen, så upptäcker man den i många låtar.  

TAJ:  Ok! Skickar du den nya filen till mig, så kan jag kolla en gång till på vad vi gjorde. 
 

KOMMENTAR TILL HANDLEDNING:  
I sådana här handledningssituationer kan det vara väldigt olika vad elever kommer med. Vissa elever kommer 

med en gitarr och spelar upp något utan att de har noterat någonting. Vissa elever kommer endast med 
ackordschema. Andra elever jobbar bakom musikdatorn och spelar fram något på ett piano som de sedan för in i 
datorn. Jag uppmanar eleverna att försöka hitta ett arbetssätt som passar dem.  

 
Viktigt i sådana här handledningssamtal är eleverna uttrycker vad de känner sig nöjda med. Det låter jag vara orört. 

Det som eleverna är mindre nöjda med analyseras och här visar jag då alternativa lösningar. Om eleverna är på god 
väg och bara behöver mer tid, känns det oftast bättre att bara prata om upplägg och planering, dvs utan att aktivt gå 
in i notmaterialet. 

 
Viktigt är också att man inte bara visar hur man kan göra, utan att man också förklarar principen bakom det man 

gör. Sådana handledningssamtal fungerar bäst när eleverna hör hur musiken blir bättre när man gör små ändringar. 
Vilken effekt en viss ändring medför upplevs direkt av eleven genom att han/hon lyssnar på olika alternativ.  

Ofta låter jag handledningssamtal sluta med en konkret uppgift. Vissa elever uppmanas att notera sin melodi för 
att sedan kunna analysera brister i den, andra elever uppmanas att sitta mindre bakom datorn och mer bakom ett 
instrument. Ibland behöver elever också skiljas från sina instrument för att fundera omkring låtens form.  
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SLUTSATSER 
 
Utifrån det genomförda arbetet vill jag dra följande slutsatser: 
 

- God komposition innehåller både enhet och mångfald (åtminstone enligt H.C. Koch7)  
- På samma sätt som texter kan rimma, kan också den musikaliska formen uttrycka olika former 

av symmetri och balans; 
- I tonal musik uppstår interpunktion ofta genom användning av cesurer, halvkadenser och 

helkadenser; 
- Oregelbundenheter fungerar tack vare regelbundenheter;  
- En konvention kan brytas först om den existerar. Det är därför en god idé att först etablera en 

konvention och därmed skapa en förväntan för att sedan bryta denna förväntan; 
- Enkla musikaliska enheter, exempelvis en fras om fyra takter, kan förlängas på många olika 

sätt. Haydn uppvisar en mångfald av idéer om hur förlängning av en fras kan äga rum. 
 

När jag i slutet av denna uppsats blickar tillbaka på arbetet med delarna 1 och 2 upplever jag 
mycket tydliga skillnader. Paradoxalt nog har det varit mycket enklare att hitta material om ganska 
udda teoretiker i slutet av 1700-talet än vad det är att hitta något om pop- och rockrepertoarens 
stilistiska egenskaper.  Den litteraturen som finns om pop- och rockrepertoaren belyser oftast helt 
andra saker än musikaliska eller stilistiska aspekter. Ofantligt mycket arbete återstår för att öka kunskapen 
och medvetenheten om innehållsmässiga aspekter när det gäller pop- och rockmusiken från 1960-talet och 
framåt.  

 
Den inom pop- och rockmusiken relativt vanliga attityden att det räcker gott att ’rocka fett’ 

utmanar oss musikteoretiker att förklara nyttan av musikteori. Jag tänker här på: 
- analysera viktiga förebilder; 
- plankning av låtmaterial, solon; 
- behov av analys för att hitta lösningar när man kör fast; 
- hur man gestaltar balans mellan låtdelarna; 
- hur man kan gestalta variation; 
- vilka nya form-markörer som kan användas vid sidan av kadenser, exempelvis när man spelar i 

band; 
- fördelar som notläsningsförmåga innebär för en pop- eller rockmusiker; 

 
Förhoppningsvis kan denna uppsats bidra till att fler funderar omkring hur man kan skapa egen 

musik i klassrummet utan att vända ryggen mot vår västerländska musikaliska tradition.  
Kunskapssyntesen mellan den västerländska musikteorin och dagens internetbaserade 

musikkultur utgör en fantastisk utmaning för oss musikteoretiker under de närmaste decennierna. 
 
 

 
 
 

                                                
7 Se: Heinrich Christoph Koch - Versuch III, s. 54. 
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