
Musiktermer i arbetsområdet 

Ackord En samklang av tre eller flera toner som passar ihop. Under detta 

område spelar vi ackord på gitarr och piano. Ackord uppstår också 

när man sjunger i stämmor. Namnet ackord kommer från latin och 

betyder ”överensstämma”.  

Ackordsanalys När ackordsbeteckningar (T.ex. D, G, Em) står ovanför en låttext 

för att visa vilka ackord du ska spela.  

Tabulatur (tab) Ett sätt att visa hur man ska spela t.ex. bas där 

bilden visar på vilken sträng och på vilket band 

du ska trycka ner strängen.   

Grundton Grundtonen är den ton som ett ackord utgår från när du spelar. 

Om du t.ex. spelar ackordet D är tonen D ackordets grundton. Det 

är också ett ackords grundton som du lägger till när du börjar spela 

med vänster hand på piano.  

Rundgång När samma ackord återkommer i samma ordning i en låt. När vi 

spelar t.ex. ”I’m yours” återkommer samma ackord i en rundgång 

(C, G, Am, F).  

Baston  När du lär dig spela bas spelar du inte ackord utan bara bastoner. 

När du lär dig att lägga till vänster hand på pianot är det en baston 

du lägger till.  

Spela på lösa strängar När du ska spela på lösa strängar på basen betyder det att du inte 

ska trycka ner någon sträng med vänster hand utan bara spela på 

strängen med höger hand.  

Ackompanjera (”Kompa”) När man spelar till någon som sjunger eller spelar en melodi på ett 
instrument. När du spelar ackord på piano eller gitarr och du eller 
någon annan sjunger till då ackompanjerar (kompar) du.  

 
Kompmodell På musiken arbetar vi med att du ska lära dig olika sätt att spela 

och ackompanjera dig själv och andra. En kompmodell är ett visst 

sätt, en vis stil, att ackompanjera på.  

Puls Musikens hjärtslag och det du hör eller känner när du rör dig till 

musik. När man spelar tillsammans med andra är det väldigt viktigt 

att hålla en gemensam puls.  

Tempo Hur snabb pulsen ska vara. När du är nybörjare på ett instrument 

ska du försöka ha ett långsamt tempo när du övar.  

Stamtoner Stamtoner är tonerna C, D, E, F, G, A och B. De motsvaras av de 

vita tangenterna på ett piano. Tonen C hittar du snett till vänster 

om de två svarta tangenterna.  



Upptakt Låtar börjar ibland med en upptakt vilket betyder att en eller flera 

toner ska spelas eller sjungas innan första slaget kommer och man 

ska börja spela. T.ex. i låten ”I’m yours” där du hinner sjunga ”well” 

innan du börjar spela på ordet ”you”.  

Refräng Den del av en låt som återkommer flera gånger oftast med samma 

melodi och text. Oftast den del av en låt som är lätt att komma 

ihåg och lätt att sjunga med i.  

Vers De delar av en låt som ofta återkommer flera gånger i en låt med 

samma melodi men med olika text. Syftet med en vers är ofta att 

berätta något/presentera en handling. De flesta låtar börjar med 

en vers (t.ex. i I’m yours).  

En Ball Groda Dansar Aldrig Ensam Ramsan för att komma ihåg gitarrens strängar. Kom 

ihåg att du börjar med tunnaste strängen, alltså 

nerifrån. 

Grodan Dansar Aldrig Ensam Ramsan för att komma ihåg basens strängar. Kom 

ihåg att du börjar med tunnaste strängen, alltså 

nerifrån.  

Termer ur kunskapskraven: 

Spela med tajming och flyt Att du med kan byta mellan ackorden utan att 

behöva stanna upp så att musiken ”flyter” och så att 

det du spelar hamnar på rätt slag och med rätt rytm i 

musiken.    

Anpassa sin stämma till helheten Att kunna sjunga eller spela sitt instrument så att det 

passar till låten och till hur de andra spelar och 

sjunger.  

Spela med fungerande teknik Att ha bra teknik när du spelar, t.ex. bra 

fingersättning när du spelar ackord, hur du håller 

trumstockarna när du spelar trummor eller att du 

spelar med pek- och långfinger när du spelar bas.  

Spela med passande karaktär Att spela så att det passar den typ av musik vi spelar 

eller sjunger. T.ex. med rätt kompmodell, styrka, 

känsla, uttryck.  

Följa tonhöjd och rytm När vi sjunger övar vi på att följa melodin och de 

olika tonerna (från mörka till ljusa) och att rytmen 

(när tonerna sjungs) blir rätt.  

  

 


