
Skriv en sangtekst! 
 
Av Kristin Fonnes 
 
 
Opplegg til norsktimen, musikktimen eller en vikartime 

Opplegget kan brukes av lærere som en mal for timen, eller deles ut til elevene. 

 

Til elevene: 

En sangtekst kan skrives alene eller sammen med andre. Det kan være veldig spennende å være 

kreative sammen, og bygge ut hverandres idéer! Da er det viktig at dere i gruppa er enige om at det 

må tas noen valg til slutt, som ikke alle kan være enige i. Vanligvis må alle gi slipp på noen av sine 

favoritter underveis i prosessen - det kalles faktisk “to kill your darlings”.   

 

Men aller først: Her gjelder det å være ukritisk og bare la idéene strømme på! Lykke til! 

 
 
Framgangsmåte: Skriv en sangtekst som det skal settes musikk til 

1. TEMA: Bestem deg for et tema. Det bør være noe som engasjerer deg, eller noe du synes er 

komisk, trist, rart, spennende - da blir også teksten mer interessant. Forslag til temaer: 

- en god historie (om et menneske, dyr, en ting som får menneskelige følelser etc.) 

- vennskap 

- krig/fred 

- forelskelse 

- ferie 

- ting som irriterer 

- store spørsmål om livet 

- hva som helst, egentlig! 

 

2. IDÉDUGNAD: Ta et blankt ark, og skriv ned alt som faller deg inn om temaet, noen få ord om hver 

idé. Kanskje blir det noen bruddstykker tekst også. Noen liker å skrive idéene som en slags liste, 

andre liker å skrive litt rundt omkring på arket. Hvis du synes det er vanskelig å få idéer, eller du 

uansett har lyst til å høre noen andres tanker, kan du lage noen spørsmål du kan stille andre i 

prosessen. F.eks.: Si de første tre ordene du kommer på når jeg sier...! Eller: Når følte du deg sist…? 

Eller: Hva er det rareste du kan tenke deg at en … (f.eks. et dyr) kan finne på å gjøre? Kanskje du får 

noen gode forslag - eller noen egne idéer ut fra det andre sier spontant. 



3. RYDD OG SORTER: Se nå om du kan samle noen av idéene slik at de kan høre sammen i ett vers - 

eller lag en slags rekkefølge på dem. Bruk gjerne farger, og bruk samme farge til å ringe rundt idéer 

som hører til samme vers. Finn også ut hva som skal være refrenget - hva er det viktigste du vil si i 

låta?  

 

4. LAG EN REKKEFØLGE: Velg hva du vil starte med. Bestem deg også for om du vil at teksten skal 

være på rim eller ikke. Begge deler er like fint! 

 

5. SKRIV VERS: Da er det bare å dikte i vei. Tenk litt på at det skal kunne synges senere, kanskje 

nynner du litt mens du holder på for å få en slags følelse for hvordan det kan bli. 

 

6. SKRIV REFRENG: Velg ut de viktigste ordene, eller det som beskriver temaet/historien aller best. 

Det kan være noen setninger som gjentas, eller kanskje bare et par ord. Pass på at refrenget skal 

kunne komme mellom hvert vers uten at det blir rart i sammenhengen.  

 

7. LAG EN AVSLUTNING: Hvordan skal den være? Kanskje skal refrenget gjentas flere ganger, eller vil 

du bytte ut noen ord for å understreke et poeng? Eller kommer det et slags avsluttende vers, med litt 

annen melodi?  

 

8. KRITISK BLIKK: Når du har skrevet ferdig teksten, tar du en liten gjennomgang: Fikk du sagt det du 

ville si? Kanskje må du justere teksten litt. Les den høyt for en eller to andre og be dem gi deg 

tilbakemelding. For å være sikker på at de vil si noe du kan bruke, kan du be dem om å si tre ting de 

liker, og én ting de lurer på eller tenker at du kunne endret på. Husk at dette bare er råd, og at du 

selv bestemmer om du vil endre på ditt eget verk - du er kunstneren! Men kanskje de har et poeng? 

Gjør de justeringene som trengs. 

 

9. FERDIG! Da er det bare å finne fram komponisten i magen, eller kanskje du har en i familien?  

 

Eller: Send inn til konkurransen til Skolenes sangdag 2017 - kanskje blir DIN tekst brukt i Skolenes 

sangdag-låta 5. mai! Husk innleveringsfristen 31. januar. 
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