
Garageband 
En introduktion 
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Uppgift 

• Göra en egen låt i Garageband. Låten skall 
presenteras för oss lärare. Du skall också föra 
logg över ditt arbete. Både den färdiga låten 
och loggen är underlag för bedömning. 

 
 



Arbetsgång 

1. Fundera på vilken stil du vill ha på din låt 
(rock/pop, hip-hop, house, klassiskt osv.  

2. Börja jobba med att hitta ett komp (ackord, 
trummor) eller en melodi. Skriv i loggen vilka 
ackord/toner du provar samt vilka du 
bestämmer dig för att använda. 

3. Tänk på formen, hur skall du få till en skillnad på 
t.ex. vers och refräng. Anteckna i loggen hur du 
arbetar med volymer, instrument, komp osv. 

4. Avsluta varje lektion med att skriva ned vad du 
arbetat med.  



Steg 1. Skapa nytt projekt 

Klicka på: ”Mina Låtar” 



Klicka på: + 



Välj instrument 

Välj ett instrument, klicka återigen på Mina Låtar 



Byt namn 
Kontrollera vilken låt som är 
senast ändrad (datum + tid) 
Klicka snabbt på låtens 
namn, ”Min låt…” 



Ändra låtens namn till: NAMN & 
KLASS 



Spela in 
Jobba nu med DIN LÅT, välj vilket 
instrument du vill arbeta med först. 
Prova lite ackord/rytmer/melodier och 
spela sedan in dessa. 



Lägg till spår 
När du är nöjd med din inspelning, klicka på symbolen för 
spårhantering. Klicka därefter på + för att lägga till ett nytt 
instrument. 



Redigera spår 
I spårhanteraren kan du också redigera olika spår och inspelningar. 
Dubbelklicka då på just det spår du vill ändra, du kan nu radera, klippa, 
klistra osv. 



Vanliga misstag 

• Du jobbar inte med DIN LÅT 
• Du arbetar inte med jämna takter 
• Du spelar in något du tycker är coolt, utan att 

veta vad det egentligen är 
• Du kommer inte ihåg vilka ackord du använt 

och i vilken ordning de kommer. 
• DU NOTERAR INTE I LOGGBOKEN VAD DU 

GJORT! 



Bedömning 
Vi tittar på både processen och det färdiga resultatet. Det är 
därför viktigt att du är medveten om vad du gör samt att du 
dokumenterar ditt arbete i loggen. 
 
Det gäller att: 
• Få till en fungerande form (början, höjdpunkt, slut) 
• Stilen är typisk för den genre du valt 
• Testa flera varianter och välja det bästa alternativet 
• Dokumentera dina val 
• Tänka och jobba självständigt 



Bedömning 

Kriterier E C A 
Du skapar en låt Du bidrar Självständigt Självständigt 

Ackord/melodier Du prövar Prövar och 
omprövar 

Prövar och 
omprövar 

Din låt har en 
fungerande form 

I huvudsak Efter någon 
bearbetning 

Ja 

Din låt har en 
karakteristisk stil 

------------ Efter någon 
bearbetning 

Ja 
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