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Skapa en låt i grupp 

Arbetshäfte  

Av: Hannah Sundkvist 

 

 

Namn på elever: 

____________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn på låt:  
 

____________________________ 
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Förberedelser 

1. Kom överens om hur ni vill skapa er låt och ringa in de 

instrument ni vill använda er av: 

Instrument: Gitarr, bas, trummor, piano, ukulele, slagverk, röst, annat  

 

2. Ska låten ha en sångtext eller ska den vara instrumental?  

Sångtext eller instrumental 

 

3. Vem ska ansvara för vad i låtskapandet: 

Namn Ansvar 

  

  

  

  

  
 

4. Välj en bild/tema på nästa sida som er låt ska handla om och 

skriv in temat här: 

 

TEMA: ______________________________ 

 

5. Skriv ned det första du tänker på när du ser bilden på en 

papperslapp eller post-it. Alla lägger sin lapp i en hög.  

 

6. Läs allas lappar högt och lägg dem i en ordning som ni tycker 

passar.  
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Bilder som inspiration till vår låt  
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Vår sångtext 

7. Placera in texterna från lapparna i formen nedan. Skriv om och 

anpassa texten vart eftersom låten växer fram.  

 

Vers 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Refräng 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Vers 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Våra ackord    

Välj ackord  

1. Välj bland ackorden i C- eller D-dur och skriv in i låtmallen nedan : 

 

 

 

 

  

Låtmall 

Vers 

 

 
 

Refräng 

 

 

Vers 

 

 

 

2. Ni kan givetvis utveckla er låt med flera formdelar. 

Intro, vers, brygga, refräng, mellanspel, stick eller outro 

 

 

 

  



www.hannahsundkvist.com 

Hitta på en melodi  

1. Att improvisera innebär att skapa musik i stunden. Hitta på en 

melodi till dina ackord med hjälp av röst eller ett melodiinstrument.  

 

Improvisera fritt!  

 

Övning: improvisera fram en melodi  

1. Improvisera över pianots vita tangenter genom att hitta på i 

stunden utan att tänka så mycket!   

 

 

 
 

2. Be någon spela denna ackordföljd till din improvisation 

  
𝟒

𝟒
     I Am                                I  C                                   I 

 

 

  

a      c         e g            c         e 

Övning inspirerad av min lärarstudent: Johanna Bergman 
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Utvärdering av låtskapande 
1. Hur gick det? Blev låten som du hade tänkt dig?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

2. Vilken del av låten kom du på och vilket ansvar tog du i skapandet? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Vilka formdelar (vilken struktur) har du med i din låt? 

__________       ___________   __________       ___________ 

__________       ___________  __________       ___________ 

 

4. Gör en självskattning av din låt genom att kryssa för den ruta som 

du tycker passar bäst in på din arbetsinsats.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kunskapsmatrisen från: Musikmedel.se 


