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Introduktion
Ukelelen

Ukelelen är en liten fyrsträngad hawaiiansk gitarr, troligen uppkommen ur den 
portugisiska machete eller cavaquinho, som kom till Hawaii med sjömän på 1870-
talet. Ukulelen blev vanlig i västerländsk populärmusik på 1920-talet (Ne.se, 2012).

Ordet ukulele betyder ungefär "hoppande loppa".

Det finns olika storlekar på en ukeleles. T.e.x
Sopran (den lilla)
Tenor (den lite större).

Duktiga ukelelespelare skulle troligen välja att spela på en tenorukelele. Den låter 
bättre! 



Uppgift 2 Lär dig att spela ”Ja må han leva”

Checkbox 1 
 Hur spelar man ackorden D och A på ukelele?
 Kan du spela en låt med relativt god tajming

Uppgift 1  Lär dig D-dur och A-dur

Ackord på ukelele

A-dur D-dur

D

Ja, må han leva! Ja, må han leva!

A

Ja, må han leva uti hundrade år!

A D

Javisst ska han leva! Javisst ska han leva! A

D
Javisst ska han leva uti hundrade år!

Struktur

Tips: Titta på strukturern och spela varje ackord fyra gånger. 

Ja må han leva

A-dur



Fler ackord
Uppgift 3 Lär dig ackorden C, G, Am, F

C              G

Am             F



Uppgift 4: Spela ”I’m Yours” på ukelele

Det finns några låtar som utmärker sig. Detta kan bero på att
det i låten används en ukelele. Ett exempel på en ”ukelelelåt” 
är ”I’m Yours”. Lär dig att spela låten genom att spela fyra gånger
på varje ackord eller genom att lyssna på låten och efterlikna kompet. 

C
Well, you done done me and you bet I felt it 

G
I tried to be chill but your so hot that i melted 
Am                                                              F

I fell right through the cracks, and i'm tryin to get back 
C

before the cool done run out i'll be givin it my best test 
G

and nothin's gonna stop me but divine intervention 
Am                                               F

I reckon it's again my turn to win some or learn some 
C                        G

I won't hesitate no more, 
Am                             F

no more, it cannot wait i'm yours 

IC    IG    IAm IF     I
Struktur

Sångtext

Jason Mraz

I’m Yours



Panetoz

Dansa Pausa

I Panetoz kommer in och vi skapar kaos

Utmanar er alla till en afro-bounce, så baby
Dansa, pausa, dansa, pausa

Skiter i om du är tjock, smal, fin eller ful
Den enda regeln är att du ska ha så ”himla”kul och du ska

Dansa, pausa, dansa, pausa I  x2

Uppgift 5: Spela ”Dansa Pausa” på ukelele

IF   IC   IG IAm I
Struktur

Sångtext

Checkbox 2
 Du kan spela ”I’m Yours” eller ”Dansa Pausa” på ukelele



Uppgift 5: Spela ”No Woman No Cry” på ukelele

Checkbox 3
 Du kan spela i baktakt

Sångtext i refrängen

Bob Marley

No Woman No Cry

Spela i baktakt genom att anslå alla ackorden i strukturen två gånger enligt 
följande rytm:

Rytm

I:C   IG     IAm IF       I  
IC    IF      IC         IG     :I  

No woman, no cry,

No woman, no cry, 

Struktur



Uppgift 6: Lär dig att spela valfria melodier på ukelele

Tabulatur

Melodispel







Checkbox 6
 Du kan spela en låt med melodispel på ukelele



Checkbox 7
 Vet vad de lösa strängarna heter
 Kan stämma din ukelele på något sätt

Gehör
Ta tonerna på ett piano och skruva på ukelens strängar tills det låter 
likadant som på pianot. 

Gå in på en hemsida som har en stämmare. 
Om du inte har ett piano kan du spela tonerna på denna hemsida.
https://ukutuner.com/

Stämapparat
Använd en stämapprat för att stämma din ukelele. Då behöver du bara 
titta på skärmen tills den anger att varje ton är stämd. Ofta lyser det då 
grönt. Du behöver ändå veta vad strängarna heter så att du stämmer med 
rätt ton. 

App
Ladda ned en app till din telefon. Det finns flera gratisappar. 

Sträng 1 (A)
Sträng 2 (E)
Sträng 3 (C)
Sträng 4 (G)

Uppgift 7: Lär dig vad tonerna heter på ukelelen

Uppgift 8: Lär dig att stämma ukelelen

Stämning
Som nybörjare kan det vara svårt att stämma sin ukulele. Men det finns flera sätt 
att lära sig på. 

C-stämning

Lär dig att stämma

Strängarna

https://ukutuner.com/


Spela en valfri låt

Uppgift 9
Leta nu reda på en låt på internet eller från valfri källa och försök att 
lära dig ackorden. Du hittar fler ackord på ukelele genom på internet.  

Uppgift 10
Lär dig låten ”Waiting in Vain” av Bob Marley genom att söka på: 
”Waiting In Vain Ukulele Tutorial” på Youtube.

Länk:
http://www.youtube.com/watch?v=WtVtHhVMUWo&feature=related

Checkbox 8
 Kan spela en låt ur boken ”100 lätta låtar”
 Jag kan spela ”Waiting in Vain” 
 Jag kan även spela...... (valfri låt).

http://www.youtube.com/watch?v=WtVtHhVMUWo&feature=related

