Göra egen låt - del 2 Ackord och melodi

Enskild uppgift

Du ska nu sätta ut ackord på de tomma raderna och lite senare göra en melodi till din sångtext.
Du får inte börja på en ny text, du måste alltså använda den text du lämnade in. Däremot får du ändra
något enstaka ord så att det passar in bättre.
Du får endast använda ackorden:
C, F, G, Am, Dm, Em (samt eventuellt E-dur)
Byt inte ackord för ofta. Då blir låten svår att spela.
Använd mycket repetitioner: samma ackordföljder kommer tillbaka flera gånger.
Låten ska innehålla minst tre olika ackord. Vi utgår från 4/4-takt.
1. Välj om du ska spela ackorden på keyboard eller gitarr.
2. Start- och slutackordet ska vara C eller Am.
3. Välj en (eller kanske flera) av följande strategier:
A. Låten går i dur: Börjar och slutar på C. Lägg in F & G emellanåt.
B. Låten går i moll: Börjar och slutar på Am. Lägg även in Dm & Em (eller E-dur)
C. Versen går i dur (börjar alltså på C) och Refrängen går i moll (börjar t.ex. på Am)
D. Versen går i moll (börjar alltså på Am) och Refrängen går i dur.
E. Standard pophit 1: Am, F, C, G (upprepa)
F. Standard rockhit 1: F, G, Am, Am (upprepa)
G. Rundgång 1: C, Am, F, G
H. Rundgång 2: Am, G, F, E
I. Standard pophit 2: C, G, Am, F
J. Rundgång 3: C, Dm, F, G
K. Jazzkvintfall 1: Dm, G, C, Am
L. Bluestolva: C, C, C, C, F, F, C, C, G, F, C, G (1 takt på varje ackord)
M. Egen nyskapande ackordföljd OBS: Inte för tätt mellan ackorden.
Varning: Detta kan vara klurigt att sätta en bra melodi till. Start- och slutackordet
ska ändå vara C eller Am.
4. När du är färdig och nöjd med dina ackord ska du hitta på en melodi som passar till ackorden.
Spela alla tonerna en & en i första ackordet och välj vilken ton som din melodi ska börja på. (Använd
bara de vita tangenterna om du nu sitter vid ett keyboard.) Här måste du verkligen våga använda din
röst. Bygg sedan på med fler toner. Var inte rädd för att upprepa samma ton flera gånger.
Förmodligen behöver du nu ett nytt papper för att flytta och skriva om text och ackord på ”rätt”
ställen. Se följande tips angående när melodin/texten ska börja :
Tips 1: Melodin börjar direkt på första ackordet:
C
Det var en dag i maj
Tips 2: Melodin börjar med en paus:
C
Det var en dag i maj
Tips 3: Melodin börjar innan första ackordet (på upptakt):
C
Det var en dag i maj
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När det sedan kommer ett nytt ackord spelar du tonerna en och en och väljer fortsättningen på
melodin. Var beredd att byta/flytta ackorden. Det blir oftast inte bra efter första försöket. Gör klart
hela och öva sedan om och om igen så att du inte glömmer melodin. Tips: Spela t.ex. in melodin på
din mobiltelefon. Var inte för kritisk, en enkel melodi är bättre än ingen alls.
5. Öva att spela ackorden på keyboard eller gitarr samtidigt som du sjunger din sångtext på din egna
melodi. Grattis: Du har gjort en egen låt – som du dessutom kan spela själv.

Betyg:
IG: Texten ej färdig/Eleven kastar den gamla texten, vägrar fortsätta jobba, inga ackord sätts
ut, -det finns inget resultat att bedöma.
G: Texten helt färdig. Sätter ut ackord enligt instruktionerna. Blir även klar med detta.
Låten känns dock inte alls färdig/genomarbetad och saknar mening, resultatet är ytligt och
ganska fantasilöst.
VG: Ackorden klara, eleven är nästan klar med en enkel melodi och kan spela vissa delar eller
är helt klar med en enkel melodi men klarar ej att spela och sjunga samtidigt.
Låten innehåller flera goda idéer men känns inte riktigt klar/genomarbetad.
MVG: Ackord klara, fungerande melodi är klar, kan (nästan) spela och sjunga hela den egna
låten, låten känns färdig, genomtänkt och personlig.

Tips: Välj Fmaj om
barréackordet
F-dur känns
för svårt.

Rickard Carlsson VT 2011

