Skriva sangtext

Övning 1

Du ska skriva en sångtext där du får första ordet i varje rad givet. Du måste alltså använda dessa ord.
I övrigt är det fritt fram. Naturligtvis får texten inte vara stötande eller kränkande. Det är lagom med
4-10 ord per rad. Använd gärna kladdpapper och skriv läsbart.

Vers:
Allt______________________________________________________________
Du______________________________________________________________
Min_____________________________________________________________
Varje____________________________________________________________
Om______________________________________________________________
Ingen____________________________________________________________

Refräng:
Varför___________________________________________________________
Jag______________________________________________________________
Hur_____________________________________________________________
När______________________________________________________________

Betyg: F-Eleven lämnar ej in uppgiften. Det finns inget resultat att bedöma.
E – Uppgiften är endast påbörjad. Dock är minst versen eller refrängen färdig. Mycket enkelt språk.
C- Uppgiften är färdig, enkelt språk men med vissa målande ord, sångtexten innehåller några
rytmiska och sångbara fraser. Texten har delvis en mening och delar av en röd tråd.
A-Uppgiften är noggrant genomförd och innehåller personliga och målande beskrivningar.
Sångtexten känns genomarbetad och fyndig. Fraserna är genomgående rytmiska och sångbara.
Texten har en mening och en röd tråd.
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Satta ut ackord och skapa melodi Övning 2
Du ska nu sätta ut några ackord till den sångtext du gjort. Sätt ut 1 eller max 2 ackord på varje rad. De
ackord du får använda är D, A, G, Em i valfri ordning. Ackorden ska spelas på gitarr, ukulele eller
keyboard. Ett tips kan vara att spela varje ackord 4 gånger.

När ackorden är utsatta ska du hitta på en melodi som passar till. Testa att spela ackordet med en
ton i taget. Försök att hitta dessa toner med din sångröst. Välj sedan den ton som känns bäst som din
start-ton och bygg ut med flera toner till hela frasen. Använd gärna din mobil och spela in när du
gjort melodi till ett par rader så att du ej glömmer bort den. Träna slutligen att spela ackorden
samtidigt när du sjunger melodin.
Grattis! Du har gjort en egen låt som du dessutom kan spela till själv

Betyg: F – Eleven sätter ej ut ackord och gör ej någon melodi. Det finns inget resultat att bedöma.
E – Eleven har satt ut alla ackord men har endast börjat skapa melodi till.
C– Eleven har satt ut alla ackord och gjort färdigt en vers eller en refräng med enkel fungerande
melodi.
A– Eleven har satt ut ackord och gjort melodi till hela låten. Låten form och melodi passar ihop och
känns genomtänkt och personlig.
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