
Låtskrivare:   Klass:  

 

Sammanställd av Mia Grape bearbetad av Dan Bross, Ärentunaskolan 2019 

    

 

Min låt! 
    

  

 

Vi kommer att jobba med att skriva vår egen låt med vers och en refräng. Jag har hjälpt till med att 

skapa en struktur som delar upp låtskrivandet i olika delar så att du kan fokusera på en sak i taget. 

Annars kan det vara svårt att veta var man ska börja. Det kan vara så att du vill gå tillbaka ibland och 

ändra något litet för att du kommit på någon ny idé. Det är helt okej men börja inte helt om ifall du 

kommit en bit -  det är lättare att göra om än göra nytt! 

Steg 1 - Bestäm ackord i din låt  
Välj mellan: G, D, Em, C. Du ska använda minst tre av ackorden i din låt. Prova att sätta ackorden i 

olika ordning, lyssna och bestäm själv hur din låt ska låta. Skriv in i rutan vilken ordning ackorden ska 

komma i din låt och hur många gånger du spelar på varje ackord. Följ den färdiga mallen eller lägg 

till/ändra i hur lång vers och refräng du ska ha. Låten ska minst innehålla en vers och en refräng men 

du får givetvis göra en längre låt om du vill – du sätter själv gränsen! 

Vers 8 takter (4 slag i varje takt) 
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Refräng 8 takter (4 slag i varje takt) 
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När du har bestämt dig för ackord så spela igenom din ackordgång så att du kan den bra. När du ska 

sjunga till så måste du kunna ackordgången riktigt bra!  



Steg 2 - Bestäm tema på din låt: Vad ska den handla om?  
Vad är en bra låttextidé? Jo, det är en idé som engagerar dig och får dig att känna lust och inspiration 

att skriva! Den kanske också väcker spännande tankar och frågor som engagerar dig eller en lyssnare. 

Utgå från din egen värld och dina egna upplevelser. Här kommer lite tips på teman: 

 Kärlek, sorg, vänskap, rädsla, tristess, min bästa vän 

 fotbollsmatchen, igår, imorgon, för 100 år sedan, i framtiden,  

 våren, hösten, vintern, sommaren, favoritplatsen, plats jag avskyr, i mörkret 

 orättvisa, högmod, generositet, snålhet, godhet 

 skogen, stranden, bergen, havet, himlen, ängen, skolan 

Tema: _______________________________ Titel:_______________________________ 

 

Steg 3 - Skapa en text till din låt! 

Så var det dags att börja skriva texten! Här kommer några tips 

 Skriv en rad i taget och fokusera bara på texten i början (spela inte till). Vill du att den ska 

rimma? Ska den vara på svenska eller engelska? 

 Ett tips kan vara att skriva textrader som är ungefär lika långa (ungefär lika många stavelser) 

 När du kommit en bit så prova dig fram och spela ackorden till samtidigt som du läser texten. 

Ju långsammare du spelar desto mer text hinner du med per ackord.  

Tips för textskrivande: 

Ta hjälp av startmeningar som väcker frågor och försök besvara dem 

 Nånting har gått sönder… 

 Jag reser ensam… 

 Varför fortsätter vi… 

 Varför slutade vi… 

 Så fort du lägger på… 

 Bilen stannade igen… 

 Jag vaknade plötsligt… 
 
Börja varje rad på samma sätt: 

 Jag gör.. 

 Du är..  

 Tänk om.. 

 Jag skulle.. 

 Jag har aldrig.. 

 I remember.. 

 You have.. 
 

Andra tips: 
 Ta en färdig text/dikt och skriv musik till 

 Ta en färdig dikt men välj ut delar du gillar 

 ”Black out poetry” 
 
 
  

”Jag är de första kalla regnen 

Jag är frosten där inget växer 

Jag är halvåret av mörker 

i landet som gud glömde” 

Kent – La Belle Epoque 



Vers: En vers berättar ofta en historia eller förklarar hur någon tänker eller känner om något.   
Skriv in dina ackord ovanför texten när du känner att den börjar ta form. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Refräng: sammanfattar ofta huvudbudskapet i texten! Det återkommer flera gånger i en låt och ska 
vara lätt att känna igen.  

Skriv in dina ackord ovanför texten när du känner att den börjar ta form. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  



Steg 4 - sätt ihop text och musik 

Spela ackorden till din låt och försök sätta melodi till din text. Nynna och prova dig fram. Lyssna efter 

vilka toner som ackordet innehåller för att hitta en melodi som passar.  

Här har du några tips:  

 Börja med att hitta en startton i ackordet och sjung samma ton tills du byter ackord.  

 Prova att ”pratsjunga” din text.  

 Överdriv talmelodin i textraden lite och spela ackorden till se om du hittar en bra melodi här 

 Rappa versen och gör en enkel melodi till refrängen.  

 Ta hjälp av en kompis för att komma vidare.  

 Lyssna på andra melodier, kan du härma någon melodi som finns?  

 Fråga läraren om hjälp att komma vidare.  

 

Steg 5 - välj en kompmodell 

Fundera över vilket sätt du ska spela på (vilken kompmodell din låt ska ha). Ska det vara samma 

kompmodell genom hela låten eller olika för t.ex. vers och refräng. 

Förslag på kompmodeller: 

Gitarr: Rakt slagkomp (ner, ner, ner, ner), slagkomp med dämpning (ner, upp, däm-pa), plockkomp 

Piano: Rakt fjärdedelskomp med en hand, rakt fjärdedelskom med baston, båda-höger-vänster, 

brutna ackord. 

 

Steg 6 - Öva på din låt 

Det är viktigt att bli så säker som möjligt. Spela upp den för läraren/spela in låten med mobilen! Var 

stolt – du har nu gjort din första låt! 

Har du hunnit till steg 6 väldigt snabbt kan du utveckla din låt – lägg t.ex. till ett intro och fler verser 

eller ett stick som bryter av i låten. Spela upp din låt för läraren eller för en kompis och få feedback, 

vad kan du förbättra? 

 

Beskriv ditt arbete med låten  

1. Hur gick det till när du valde ackord? Var det svårt att välja? Letade du efter något 

specifikt ”sound”? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  



2. Tema – Varför valde du det tema du gjorde? Fanns det flera du valde mellan? 

Varför vann det tema du valde? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Text – Hur ska du få en text till låten? Varför har du valt att göra så? Vad är viktigt 

att texten uttrycker tycker du?   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


