Arbetsuppgift Musik – Skriva sangtext
Du ska skriva en ny sångtext till en känd låt.
Du får välja mellan 3 olika låtar:
1: Håll om mig,
2: Man ska ha husvagn
3: Bubbly (Väljer du denna låt ska du inte översätta den engelska texten utan bara använda melodin
och rytmen)
Din sångtext kan handla om i stort sett vad som helst men självklart får den inte vara stötande eller
kränkande. Vi undviker även svordomar.
Din text ska vara på svenska.
Det är viktigt att din nya text följer rytmen och melodin från originallåten så att den enkelt går att
sjunga.
Vi jobbar en och en. Inget grupparbete.
Du lämnar in din sångtext för bedömning direkt när lektionen är slut. Man får ej ta hem den.
Texten ska vara din egen. Du får inte kopiera någon annans.
Det räcker inte att bara byta ut något enstaka ord från originalet för att kalla det din ”egen” text.
Skriv på de tomma raderna under varje textrad. Sedan renskriver du på ett linjerat papper. Detta
häftas ihop med instruktionerna. Glöm inte att skriva namn och klass.

Lycka till!

Betyg/Bedömning
F – Eleven lämnar ej in någon text. Det finns inget resultat att bedöma.
E – Texten är endast påbörjad och ej färdig. Mycket enkelt språk. Elevens nya text passar till melodin
och rytmen bara på några ställen.
C – Texten är färdig. Texten innehåller enkelt språk men en del målande beskrivningar. Textinnehållet
känns ganska sammanhängande och följer delvis en röd tråd. Texten fungerar till stora delar att
sjunga direkt.
A – Textuppgiften är noggrant genomförd. Texten innehåller personliga och målande beskrivningar.
Innehållet hänger samman och följer en röd tråd. Hela texten passar perfekt till melodin och rytmen.
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1. I've been awake for a while now
___________________________________________________________
you've got me feeling like a child now
___________________________________________________________
‘cause every time I see your bubbly face
___________________________________________________________
I get the tinglies in a silly place
___________________________________________________________
Ref. It starts in my toes and I crinkle my nose
___________________________________________________________
Where ever it goes I always know
___________________________________________________________
That you make me smile please stay for a while now
___________________________________________________________
Just take your time where ever you go
___________________________________________________________
2. The rain is falling on my window pane
___________________________________________________________
but we are hiding in a safer place
___________________________________________________________
Under covers staying dry and warm
___________________________________________________________
you give me feelings that I adore
___________________________________________________________
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