
 Skriv en låt med 10 steg
 

1.  Välj en befintlig text eller skriv en egen. 
2. Välj instrument

Utgå från ett ackordinstrument som du behärskar, t.ex. piano eller gitarr. 
3. Välj en ackordföljd

Det är melodin som gör hela skillnaden och får det att låta unikt. 
4. Skapa melodi

Nynna fram flera olika melodier till ackordet/ackorden och texten. 
5. Spela in idéer

Spela in de bästa versionerna direkt. Det handlar bara om att spara undan idén, 
inte om att spela in något med bra ljudkvalitet för produktion. Det kan vara 
väldigt praktiskt med mobil och fånga den melodislinga som helt plötsligt dök 
upp i huvudet (detta gäller även i melodin du sjöng på i duschen eller bilen). 
Om du börjar du rigga upp en mick, sätta på datorn med inspelningsprogram 
etc. har du troligtvis glömt melodin innan du är färdig. 

6. Spela in framsteg
Spela in varje gång du tycker att du tagit ett rejält steg framåt. 

 7.  Komplettera med formdelar
Jobba vidare med de formdelar som saknas – intro, brygga, outro. 

 8.  Förbättra
När man skrivit några låtar är det ganska enkelt att få till grunden till en låt, det 
svåra är att få till det där extra som gör den perfekt. Är den lagom lång (3-4 
minuter för de flesta hitlåtarna)? Är den enformig? Finns det döda partier som 
kan tas bort? Saknas det dynamik eller är det för liten skillnad mellan vers/
refräng/brygga? Är det rätt känsla i texten? Kan några ord i texten bytas ut för 
att få bättre flyt? 

 9.  Pausa
Låt låten vila. Om din komposition får vila en vecka kan du lyssna på den med 
”nya öron” och göra oanade framsteg. 

10. Välj instrument som ska användas i redovisningen. 
Öva tillsammans!



  

 Planera din tid

KONSERT 
Torsdag 24/5 kl 9.40 
9A & 9B

INNEHÅLL MÅL MED LEKTIONEN LÄXA

LEKTION 1 Notskrift 
Ackord

Läxa: 
Läsa igenom teorihäftet 
Ta med text till 
grupparbetet.

LEKTION 2 Läxförhör: teorihäftet,  
texterna redovisas. 

Låt-skrivargruppen tillsätts. 

Texten är vald 
Ackordföljden bestämd 

Läxa:  
Gruppen bestämmer

LEKTION 3 Grupparbete (80 min)  Minst en vers färdig Läxa:  
Gruppen bestämmer

LEKTION 4 Grupparbete (80 min) Låtens delar klara 
Alla ska veta vad de ska spela/sjunga

Läxa:  
Gruppen bestämmer

LEKTION 5 Musikalisk kommunikation 
1. Gemensamma övningar 
2. Arbete i grupp

Presentationen av låten färdigplanerad. 
Klara inför genrepet

Läxa:  
Gruppen bestämmer

LEKTION 6 Genrep inför Benedikta Klara inför redovisningen Läxa:  
Gruppen bestämmer



Namn:____________________________

BEDÖMNING E C A

Du hanterar tekniken, 
låtskrivandet som är att skapa 
melodi till befintlig 
ackordsföljd. 

Du har idéer och tankar om 
hur du ska skriva och 
utveckla din egen låt och 
löser det

Bidra till 
Pröva
I huvudsak 
fungerande form 
I någon mån 
samspelar

(…med 
handledning.)

Prövar och 
omprövar

Efter ngn 
bearbetning
Relativt väl 

(…med lite 
handledning.)

Fungerande form

Uttrycken 
samspelar väl 

(…nästan ingen 
handledning.)

Du har idéer och tankar om 
hur du ska skriva och 
utveckla din egen låt och har 
förslag till förbättringar.

Delvis 

Enkla omdömen 
och förslag

Relativt väl  

Utvecklade 
omdömen och 
förslag 

Väl  

Välutvecklade 
omdömen och 
förslag. 

Du kan hantera tekniken, 
du hittar och byter ackord i 
tempo.

Viss timing 

Visst flyt 

Uppmärksammar 
till viss del

Delvis fungerande 
teknik 

I viss mån 
passande karaktär

Relativt god timing 

Relativt gott flyt 

Uppmärksammar 
relativt väl 

Relativt väl teknik 

Delvis personligt 
uttryck

God timing 

Gott flyt 

I hög grad 
uppmärksammar 

Väl fungerande 
teknik 

Personligt uttryck


