
Analysera	en	favoritlåt!		
Välj en låt du verkligen gillar. Lyssna igenom låten en första gång och 
försök sedan svara på följande frågor.  

1)	SOUNDET		
Låter det som att låten är inspelad i studio eller live?  

Liveinspelningar brukar ha mycket känsla, men kan också ha 
ett fåtal "fel" som kan höras vid noggrann lyssning. 
Studioinspelningar låter ofta mer "producerade". Här hörs 
sällan några "fel", men soundet kan ibland upplevas lite 
plattare.  

Är det en akustisk eller en elektronisk ljudbild?  

2)	FORMEN		
Kan du identifiera de olika delarna i låten?  

Lyssna igenom låten en gång till och försök under tiden skriva 
ner formen. (Ex: intro - vers1 - ref - vers2 - ref - stick - 2x ref 
- outro)  

De vanligaste delarna som kan förekomma i en låt:  

• Intro   
• Vers - återkommande del som kan ha samma text varje gång eller 

olika text vid olika  verser.   
• Brygga - förekommer ibland som en del som tydligt bygger upp 

från vers till  refräng.   
• Refräng - återkommande del som i regel har samma text varje 

gång. Denna del brukar  vara musikaliskt "starkare" än versen, det 
vill säga att den sätter sig mer.   

• Stick - del som bryter av mot övriga delar och oftast förekommer i 
slutet av en låt. I regel spelas sticket bara en gång. Ofta leder 
sticket tillbaks till refrängen, men måste  inte göra det.  

• Mellanspel –Instrumental del mellan delar i låten 



• Solo – Instrumentalt solo i t.ex. gitarr eller piano. 
• Outro   

3)	OLIKA	INSTRUMENTS	FUNKTION		
Läs igenom följande frågor och lyssna därefter på låten innan/medan du 
svarar.  

Vilka instrument kan du höra? 	

Vilket (eller vilka) instrument skulle du säga...   

• ger låten sin särskilda karaktär/sound?   
• ansvarar för att hålla takten i låten?   
• spelar ackord?   
•  bidrar till att bygga upp intensiteten eller öset i låten.   
• gör "det lilla extra"/"smyckar ut" låten?   
• Om man skulle spela låten med bara en eller några få musiker, 

vilken/vilka är viktigast för denna låt? Varför?   

4)	DYNAMIKEN   

För att svara på dessa frågor kan du behöva lyssna flera gånger.  	

När kommer de olika instrumenten in och vilken effekt får detta?  
Skriv tid (ex: "trummor vid 01:24") eller var i låtens form (ex: "elbasen 
strax innan andra versen")   

Finns det lugnare partier (Skriv var)?  
Vilka instrument försvinner helt här och vilka instrument spelar 
lugnare/mindre?  
Hur byggs låten upp igen efter lugnare partier?   

	


