
Musiklyssning årskurs 9 
 
Mål 
 
Vi strävar mot att utveckla förmågan till medvetet lyssnande och att lyssna på 
musik från olika tider och musikstilar, att kunna kritiskt granska och värdera 
musik och att få en ökad förståelse och respekt för andra människors 
musiksmak. 
 
Du ska kunna: 
- använda dig av centrala musikbegrepp i musiklyssning 
- reflektera kring musikens funktion i dagens samhälle 
 
På lektionerna under vårterminen har vi arbetat med musiklyssning där ni fått 
öva på att beskriva olika delar av låtar, formen, instrumenten, känslor och 
stämningar, sångröst, text osv.  
 
Dessa övningar utmynnar nu i en individuell inlämningsuppgift. 
 
Sista dag för inlämning är den 21 maj. Antingen direkt till mig eller via mail: 
emma.svantesson@eslov.se 
 
Vi har lyssnat på 8 olika låtar under terminen. Dessa låtar kan du lyssna på 
www.olyckemusik.wordpress.com eller leta upp dom själv på spotify, youtube 
osv. Låtlista finns på baksidan av detta papper.  
 

Uppgift: 
 
Välj ut 2 av låtarna vi lyssnat på och gör en presentation av dessa utifrån 
följande frågor,  
- fråga a-e är obligatoriska för betyget G, a-g för VG och a-h för MVG.  
Det är kvalitén på svaren som bedöms.  

 
a) vad har låten för form; intro, vers, refräng, mellanspel osv. 
b) vilka instrument spelar i låten? 
c) vad är det för musikstil? Ta även reda på när låten är gjord. 
d) beskriv melodin, hur låter den? 
e) hur är tempot? 
 
f) texten, vad är budskapet i låten, vad handlar den om tror du? Lyft gärna ut 
exempel ur texten som strärker din motivering. 
g) vad tycker du om låtarna? Varför tycker du som du gör? Vad i låten är det som 
gör att du tycker den är bra/dålig? 
 
h) olika typer av musik har olika funktioner och mening. En del musik är 
avkopplande, en annan musik får en att prestera, en musik är gjord för att 
kommunicera ett viktigt budskap, en annan gör en glad, en annan är gjord för att 
dansas till, en annan musik passar bra i bilen, i köpcentret, i hissen eller på något 
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annat ställe. Vad tror du att musikens funktion är i de 2 låtar du valt? Motivera 
vad det är i musikens som får dig att tro det!  
 
Tänk på att använda dig av musikaliska begrepp när du beskriver låtarna.  
 
Låtlista 
 
To much love will kill you – Freddie Mercury 
 
Baby – Dirty Loops 
 
Den sjunkna katedralen – Claude Debussy 
 
Baba o’riley – the Who 
 
Indestructible – Robyn 
 
Did you give the world some love today babe - Doris 
 
Hönsafötter & Gulerötter – Filarfolket 
 
Somebody that I used to know – Gotye feat. Kimbra  
 
 
Exempel på musikbegrepp som du kan använda dig av när du beskriver 
låtarna.  
 
Tempo 
Rytm 
Intro 
Vers 
Refräng 
Mellanspel 
Solo 
Outro 
Stick 
Riff 
Ackord 
Puls 
Genre = musikstil 
Takt 
Melodi 
 


