
Populärmusik                          
Från Blues till Spotify 
 
I arbetet med Populärmusikens historia kommer vi varva genomgångar, sång och 
spel och eget skapande. Perioden avslutas med en slutexamination där du väljer en 
artist/grupp från 1900-talet som du antingen skriver ett arbete om eller förbereder en 
muntlig presentation kring. Uppgiften är viktig då den behandlar flera olika 
kunskapskrav som berör både genre, instrument och egna reflektioner. 

Det började redan… 
Bakgrunden till de musikgenrer du nu ska lära dig mer om går att 
hitta i den musik som slavarna sjöng under 1800-talet. Men 
historien går att spola tillbaka ännu längre:  
Christofer Columbus upptäckte 1492 Amerika, något som blev 
början av den europeiska kolonisationen av Amerika. Länder 
såsom England, Portugal, Spanien och Frankrike invaderade 
Amerika och gjorde anspråk på̊ land, tog kolonier och började leva där.  
 

På samma sätt erövrades länderna i Afrika och många som 
bodde i Afrika rycktes upp från sina vanliga liv och togs som 
slavar. Under 1600-talet uppstod ett utbytessystem - kallat 
Triangelhandeln där europeiska länder använde varor såsom 
tyger, alkohol, vapen och järn för att köpa slavar. Slavarna 
fraktades sedan till Brasilien, Västindien och Nordamerika där 
de såldes. För pengarna köpte man istället bland annat tobak, 
socker och bomull som man tog med sig till Europa. Många 
slavar hamnade i södra Amerika där det behövdes arbetskraft 
på̊ plantager som bl.a. odlade bomull, tobak och socker. För de 
slavar som överlevde resan över Atlanten väntade ett hårt liv 
utan rättigheter.  

 
Bland slavarna blev musicerandet viktigt på̊ flera sätt för att försöka behålla glädjen och orka 
med det tuffa livet på̊ plantagerna. De som ägde slavarna tillät musiken då de såg att slavarna 
kunde arbeta mer effektivt då. Work Songs kallades de sånger slavarna sjöng när de arbetade. 
Spirituals är sånger med religiöst (kristet) tema. I båda dessa typer av sånger används tekniken 
Call-and-respons som innebär att en person sjunger först och de andra svarar.  Efter 
amerikanska inbördeskrigets slut 1865 förbjöds slaveriet.  
 
LYSSNA: Worksong – Hoe Emma Hoe  
https://youtu.be/SIoWRVE-H58 
 
Filmen 12 years a slave – Roll Jordan Roll  
https://youtu.be/mAZhQQN758g 
 
  
Lightning- Long John (Old song by a chain gang -Railroad) 
https://youtu.be/4G5KtQynWvc 
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Blues – Rock and Roll musikens ursprung 
 Formen – Samma ackordföljd hela låten. Textrader som upprepas.  
 Texterna – Rötter i slaveriet. Handlar ofta om det hårda livet, 

drömmar och förhoppningar. Att vara blue = att vara nere.  
 Improvisation – Att hitta på musik i stunden med rösten eller med 

instrument.  
 Sång och instrument – Ofta en sångare, instrument olika 

beroende på vilken typ av blues det är. Vanliga instrument: gitarr, 
piano, kontrabas, trummor, munspel, blåsinstrument (t.ex. 
trumpet).  

 Blue notes: Att ”böja/töja” tonen sa att tonen hamnar lite 
emellan två tonhöjder  

Bluesen uppstod strax före sekelskiftet 1900 men har sina rötter i 
musiken som afrikanska slavar i USA utövade. Låtarna framförs 
oftast av en sångare till olika slags ackompanjemang. Texterna 
handlar ofta om vardagens svårigheter och om drömmar och 
förhoppningar i en tuff värld att leva i. Om man sjunger att man är ”blue” på engelska menar 
man att man är melankolisk/deppig/nere.                                                                         
Bluesens form är mycket vanligt inom jazz och populärmusik även idag och innebär att man 
spelar en viss följd av ackord rakt igenom låten. Även texten upprepas ofta i början av låten.  
Den vanligaste ackordföljden är tolvtakters blues där man spelar samma ordning på ackorden 
hela tiden, C-dur:  C C C C F F C C G F C C  
  
LYSSNA: Robert Johnson – Crossroad -1936  
https://youtu.be/Yd60nI4sa9A 
 
Bessie Smith – Empty Bed Blues -1928  
https://youtu.be/0BsIntS_Io4 
 
Gary Moore- Still got the blues -1990  
https://youtu.be/8HgpUuItyZE 
  
B.B. King- Everyday I have the blues  
https://youtu.be/E4tL-zeVRbk 
  
John Mayer – Everyday I have the blues  
https://youtu.be/6TWdLqER014 
 
 SPELA: Good Morning Blues – D dur  
https://youtu.be/C87p4e0ROWU 
  
C- jam blues  
https://youtu.be/Gy_DDsdF0XA  

.                                                               
Robert Johnson    
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Jazz   
 Improvisation – Att hitta på musik i 

stunden med rösten eller med 
instrument.  

 Ett solo är när en person 
improviserar en melodi själv eller 
till de andras ackompanjemang.  

 Samspel - Musiken skapas i stunden 
och hur det låter bygger helt på musikernas samspel och 
färdigheter.  

 Sång och instrument – Helt instrumentalt eller med sångare. 
Vanliga instrument: piano, trummor, kontrabas, trumpet, saxofon, 
trombon. Basen spelar ofta Walking Bass (det låter som basen är 
”ute och går”. När en sångare improviserar och sjunger med olika 
ljud istället för text kallas det för scat.  

 Rytmer och ”sväng” – En musik man ibland dansade till. Lätt att 
”knäppa fingrarna” till.  

 
Jazzens genombrott kom på 1920-talet och växte fram i USA under en tid då första världskriget 
precis var över och nöjeslivet i städerna blommade.  
En stad där jazzen fick en viktig roll var New Orleans där främst svarta musiker med afrikanska 
rötter utvecklade musikstilen. I New Orleans blandades människor med många bakgrunder; 
afrikanskt till följd av slaveriet och fransk-spanskt då området tidigare tillhört Frankrike och 
Spanien. Många som bodde i området flyttade norrut p.g.a. möjligheter till jobb i industrin och 
tog musikstilen med sig till bl.a. Chicago och New York. Jazzen spreds till fler och fler människor 
visa danssalonger och via de nya medierna radio och grammofon. Jazzen förknippades ofta med 
pardans. Några vanliga danser var cakewalk, twostep, foxtrot och charleston.  
 
Även om jazzen snabbt blev populär och spred sig runt om i världen var den också̊ 
kontroversiell, alltså ̊omdiskuterad och ifrågasatt. Många höjde sina röster och var emot jazzen 
då den kopplades till den svarta människan, till pardans och till sexualitet. Bland de som 
kämpade mot jazzen fanns de som varnade för musiken då de trodde att jazzen kunde vara 
farlig för kropp och själ och den sågs som ”djävulens musik”.  
 
Jazz kan beskrivas som en musik där rytmer, samspel mellan musiker och att ett instrument 
som spelar ett solo och improviserar, alltså̊ hittar på musikslingor i stunden, är vanligt. Vanliga 
instrument inom jazzen är t.ex. piano, trumpet, saxofon, trombon, kontrabas och trummor.  
 
Jazz utvecklades på olika sätt, här är några typer av jazz: Storband och swing: Större orkestrar 
med 10–15 medlemmar bestående av instrument såsom saxofon, trumpet, trombon 
och en kompsektion med bl.a. piano, bas och trummor. Storbanden spelade 
ofta swing, en ”svängig” jazz som ofta spelades till dans. Bebop: Framfördes ofta i 
mindre grupper och hade låtar med snabba tempon, mycket rytmer och svåra solon.  
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LYSSNA 
 
Scott Joplin: The Entertainer (Ragtime)  
https://youtu.be/g8syRhvSZdk 
 
Benny Goodman – Sing Sing –(Swing)  
https://youtu.be/TOPSETBUgvQ 
 
 Glenn Miller: In the mood (swing, storbandsjazz)  
https://youtu.be/6vOUYry_5Nw 
 
Ella Fitzgerald/Louis Armstrong:   
Dream a little Dream of me (traditionell jazz)  
https://youtu.be/gxrws7omOHQ 
 
Frank Sinatra, Count Basie -  
Fly me to the Moon – (Sång, Storband)  
https://youtu.be/fa4UguKRgNg 
 
Dizzy Gillespie/Charlie Parker: Bebop  (Bebop)  
https://youtu.be/09BB1pci8_o 
 
Stan Getz: Corcovado – (Bossa Nova)  
https://youtu.be/W-YnyZG8fNU 
 
 Mezzoforte: Garden Party (Fusion)  
https://youtu.be/Brk_GByvouY 
 
 
SPELA  
Oh when the Saints  
https://youtu.be/BC7GaAIBMww 
 
Summertime  
https://youtu.be/xJOtaWyEzaI 
 
 
C Jam Blues  
https://youtu.be/osPdpGCGUZ4 
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Rhythm and Blues – vidareutveckling av bluesen  

 Elförstärkning 
 Trummor, elgitarr, piano, bas, blåsinstrument, sång, kör 
 Texter om olycklig kärlek, som i tidigare. 
 Rytmisk, ofta snabb, att dansa till 
 Call-and-Respons är vanligt 

Rhythm and Blues var en utveckling av bluesen och som utvecklas senare till rock’n’roll. Rhythm 
and blues skapas bland annat på grund av att instrumenten utvecklas under 1940-talet i främst 
Chicago och man börjar använda sig av elförstärkning. Vanliga instrument under den tiden var 
trummor, elgitarr, bas och blåsinstrument, piano, sångaren eller sångerskan och den lilla kören 
kunde nu sjunga i mikrofon. Den tidiga bluesen spelades ofta av ensamma musiker men tack 
vare de nya förbättrade instrumenten blir det vanligt med band istället för en ensam artist på 
scen. Rhythm and blues är också̊ mer ”fartig” och mer varierande. Låtarna handlade fortfarande 
om samma saker som tidigare d.v.s. olycklig kärlek.  
                                            

LYSSNA  
Big Mama Thornton -Hound Dog Blues – 1952   https://youtu.be/yoHDrzw-
RPg 

Ray Charles- Hallelujah, I just love her so  
https://youtu.be/rWGG6MdGdlg 

Muddy Waters – Got my Mojo Workin´ 
https://youtu.be/8hEYwk0bypY 

Etta James – Tell Mama  

Muddy Waters – Hootchie Coochie Man  
https://youtu.be/BNvOnNRB8n8 

 

SPELA  
Hallelujah, I just love her so  
https://youtu.be/yb_8C5WHUbI 
  
Hit that road Jack  
https://youtu.be/OY4jondX6tg 
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Gospel 
 Religiöst budskap i texterna, Gospeln utvecklad främst av svarta 

medlemmar 
 Gospel = Evangelium (Glatt budskap)  
 Svängigt  
 Kör i stämmor, ofta A Capella, call-and-respons 
 Sjunger med bröstklang  
 Sjunger med vibrato. Vanligt att solisten wailar.  
 Handklapp… på 2 och 4, uppsluppen stämning och glädje.  
 Hammondorgel, tamburin, trummor och bas. 

 
 
Amerikansk kristen kömusik, med rötterna sedan 1800-talet 
i afroamerikansk kultur . Gospel betyder evangelium, god 
spell är glatt budskap. Den afroamerikanska kulturen 
uppstod ur slaveriet i USA. Slavarna som sjöng work songs 
på bomullsfälten. För att göra arbetet lite mindre tungt 
sjöng man genom Call and response. Gospel är mycket 
svängigare än vår psalmsång. 
LYSSNA  
Blues Brothers Film – Can you see the light -1980  
https://youtu.be/xbq0OuJtErs 

The Mississippi Mass Choir- When I rose this morning  
https://youtu.be/AXTk46IfDTg 

Aretha Franklin´- You make me feel - 2015  
https://youtu.be/diwF1-xJwZM 

Negro Spiritual – Hold on   
https://youtu.be/TfvLZjofEXA  

Hold on (trad) The Kuumba Singers & Bobby McFerrin 
https://youtu.be/wWEB64ewzzc 

 SJUNG:  
Joshua fought that battle of Jericho  
https://youtu.be/r7Bp5ZYA068 

Down by the riverside  
https://youtu.be/2ih3kVkk5_Q 
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Soul  
 Skivbolaget Motown Records från Detroit har varit ett nav i 

Soulmusiken.  
 Sammansmältning av sakral Gospel och profan Rhythm and Blues 
 Texter med betoning på kärlek och sex, istället för det religiösa i 

gospel. 
 Definieras av call-and-response teknik  
 Förknippas även med jazztermen sväng (eng. = ”Groove”)  
 Representerar främst afroamerikansk kultur  
 Vanliga instrument är trummor, piano, elgitarr, bas och 

blåsinstrument (trumpet, saxofon, trombon) samt sång och kör. 
 
 
Soulmusik är en amerikansk musikgenre 
som utvecklades ur bluesen och gospeln 
i USA under 1950- och 60-talen och som 
sedan dess influerat en rad andra 
populära musikstilar. Soul är en 
sammansmältning av två av den svarta 
musiktraditionens mest bärande grenar 
– sakral gospel och profan rhythm & 
blues.  

 
 
LYSSNA  
Marvin Gaye – I heard it through the grapevine  
https://youtu.be/Y7dGdrP3pms 
 
Ray Charles – What´d I say  
https://youtu.be/fCm9RUV03dc 
 
Aretha Franklin – A natural woman  
https://youtu.be/efIAM5dzuDs 
 
 
SPELA  
James Brown – I feel good  
https://youtu.be/Jwsr2kuuMds 
 
Carole King – You´ve got a friend  
https://youtu.be/BcJbzuyp6VY 
 

  

.                                                               
Ray Charles 
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Country …and Western 
 

 Sång med nasal klang, falsettsång är 
framträdande med vardagliga texter  

 Cowboy-tema, filmer, kläder mm. 
 Stränginstrument (Gitarr, banjo, mandolin, munspel, Steel guitar 

mm.) 
 Plockgitarr, Slidegitarr 
 De vitas underhållningsmusik. 
 Texter om Gud, hemmet och landsbygden 
 Trummor, bas, fiol, munspel och stränginstrument. 

 
Från södra USA på 1920-talet. Blandning mellan europeisk folkmusik och tidiga amerikanska 
genrer som blues och ursprungsbefolkningens musik. Sedan 1950-talet förknippas staden 
Nashville i USA med countrymusiken och där finns även de törsta skivbolagen och scenerna för 
countryartisterna. 
 
LYSSNA  
Hank Williams – Hey Good Lookin´- 1953   
https://youtu.be/bjCoKslQOEs  

Dolly Parton - Jolene - 1988  https://youtu.be/L0eeSoU35wM 

Miley Cirys- Jolene -2012  
https://youtu.be/wOwblaKmyVw 

Johnny Cash – Walk the Line  https://youtu.be/Lq0fUa0vW_E 

SPELA  
Guld och Gröna skogar  https://youtu.be/1SudSj4156A 
  
 Take me home, Countryroads
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Rock and Roll 

 1950-talet i USA 
 Ursprung i blues, country, gospel och 

jazz … 
 Ungdomskultur – vara ung längre, 

plugga, ha fritid 
 Musik att dansa och ha roligt till 
 Text och sångstil var medryckande och 

glad. 
 Radion finns i alla amerikanska hem vid 

50-talets början. Skivbolagen såg en ny konsumentgrupp födas, 
som de kunde nå genom radiostationerna. 

Samhället förändras  
Innan 1900-talet så fanns det ingen grupp i samhället som kallades ”ungdomar”. Då gick man 
direkt från att vara barn till att vara vuxen och man började arbeta. Ofta jobbade man med 
samma sak som ens föräldrar gjorde och var lärling tills man själv kunde arbetet ordentligt. 
Under 1950-talet förändras samhället och människor blir rikare. Barnen började jobba senare 
och även efter skolan hade ”fritid” där de kunde göra vad de ville och köpa vad de ville. Under 
den här förändrings perioden föds rock’n’rollen. 

Segregation – att dela upp människor  
1950-talet är en väldigt segregerad tid i USA där människor med olika hudfärg hålls ifrån 
varandra. Rasismen är stor och människor har inte samma rättigheter beroende på vilken 
hudfärg de har. Stora delar av samhället var uppdelat beroende på vilken hudfärg du hade och 
det fanns caféer, teatrar, dricksfontäner, toaletter för svarta respektive vita. Detta gällde även 
musiken och människor lyssnade på musik som de förknippade med sin hudfärg. ”Vit musik” var 
som countrymusik och folkmusik och ”svart musik” var blues, jazz och rhythm-and-blues.  
 
Rock’n’roll – covers av rhythm-and-blues åtar  
När skivbolagen upptäckte att rhythm and blues höll på att slå̊ igenom ville de tjäna pengar på 
detta. De flesta av artisterna som spelade och sjöng rhythm and blues var svarta och det var 
inte accepterat att vita ungdomar lyssnade på den musiken. Så för att göra rhythm and blues en 
accepterad av den kräsna vita publiken så lät skivbolagen vita musiker spela in covers på 
rhythm and blues-låtar så att de kunde säljas för en vit publik. Texten och sångstilen gjordes om 
så att den inte var så sorgsen utan istället medryckande och glad. Den nya musikstilen kallade 
man rock’n’roll men egentligen är den från början i princip samma ska som rhythm and blues. 
Den största skillnaden ligger i rytmen, rhythm and blues är mer rytmisk medan rock’n’roll är 
rakare.  
 
Rock’n’roll som ungdomskultur  
Rock and roll var så mycket mer än bara en musikstil. Eftersom unga människor inte längre 
behövde jobba och hjälpa till att försörja familjen hade de tid över till annat. De hade pengar i 
fickan att röra sig med eftersom deras föräldrar tjänade bra och de hade tid över eftersom 

Elvis Presley 



 10

skolan slutade på eftermiddagen. Saker de ägnade tid och pengar på var kläder, dans, musik, 
bilar och nöje. Helt plötsligt utvecklades en av de första ungdomskulturerna med helt egen 
musik, egen klädstil och eget uttryck. Det var coola frisyrer, häftiga danser, den senaste 
musiken och häftiga bilar.  Det var ungdomarnas egen värld som de vuxna inte alls förstod.  
 
Elvis Presley -The King of Rock n ´roll, (1935- 1977) föddes i Tupelo, 
Mississippi, men växte upp i Memphis. Han var lastbilschaufför men gick 
in i Sam Phillips SUN-studio för att spela in en presentskiva till sin 
mamma. Senare i hans karriär var han med i filmer och sjöng andra 
musikgenrer såsom schlager, gospel och country och fick många hits.  
 

Sister Rosetta Tharpe har kallats The 
godmother of rock’n’roll. Hon spelade och sjöng en blandning av 
andliga texter och spännande rytmiskt 
ackompanjemang som inspirerade tidiga 
rock’n’roll-musiker.  
 

Big Mama Thornton är känd för sin mörka och kraftfulla röst. Hon 
sjöng in originalet till hitlåten ”Hound Dog” 1952 som låg flera veckor 
på topplistorna i USA som Elvis Presley spelade in som cover, tre år 
senare. 
 
LYSSNA  
Chuck Berry - Johnny B Goode – 1958  
https://youtu.be/6ROwVrF0Ceg 

Bill Haley – Rock Around the Clock Tonight -1956   
https://youtu.be/-eJOJhwgluE 

Elvis Presley – Jailhouse Rock -1957    
https://youtu.be/gj0Rz-uP4Mk 

SPELA  
Chuck Berry - Johnny B Goode   
https://youtu.be/B2-c0vZbPsQ 
  
Bill Haley – Rock Around the Clock  
https://youtu.be/45tjc8qd5_M 

Elvis Presley – Love me tender   
https://youtu.be/-Y-bd3aDMGA 
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1960-tal  

Pop och Folkrock 

 1960-talet, England, många popgrupper växer fram 

 Liverpool stil – The Beatles 

 Londonstil – Rolling Stones  
Popmusik eller bara pop är ett begrepp som först användes 1926, som en förkortning för 
"populär", bland annat populärmusik. I slutet av 50-talet förlorade USA sin ställning som 
centrum för populärmusiken. Elvis hade börjat satsa mer på sin filmkarriär. De snällare idolerna 
från USA, t.ex. Paul Anka och Neil Sedaka, nådde inte samma popularitet utanför USA som 
tidigare artister gjort.  
 
The Beatles från Liverpool, England. Första singeln 1962 – Love me 
do. De fick sedan gigantiska framgångar i Europa och USA med en 
lång lista med egna hits. De sjöng på lokal dialekt, med mycket 
stämsång. Det ”snälla” bandet. 
 

The Rolling Stones från London. Namnet kommer från en blueslåt av 
Muddy Waters. Musiken var rå och opolerad Rhythm & Blues och 
bluescovers. Aggressivare och tuffare än innan. Texter om förakt för 
överklassamhället, sex, droger som de sjöng med amerikansk dialekt, 
ingen stämsång. Ansågs vulgära och oborstade, ”bad boys”. 
 

Folkrock och Bob Dylan Folkmusiken var arbetarnas, de fattigas och invandrarnas musik. 
Texterna var politiska, protestsånger. Man sjöng och kompade sig själv och la till rockkomp.  
 
LYSSNA SPELA 
The Beatles – 
Get Back – 1969  
https://youtu.be/IKJqecxswCA 

 CCR – 
Bad Moon rising  
https://youtu.be/A9pHuVX-ZxE    

 

The Rolling Stones – 
I can´t get no satisfaction  
https://youtu.be/poXvMBhjSWk 

 Ben E King –  
Stand by me  
https://youtu.be/tTSjI-_RwEE 

 

Queen –  
Bohemian Rhapsody – 1975  
https://youtu.be/vsl3gBVO2k4 

 Dylan – 
Knocking on Heavens Door  
https://youtu.be/FoYD-IT-jRI 

 

Backstreet boys –  
Larger than Life-1998  
https://youtu.be/MEb2CecR11I 

 

 
  

Rolling Stones 
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Reggae  
 Reggaen utvecklas på ön Jamaica 

i Västindien, sent 60-tal. 
 En blandning av afrikansk 

folkmusik och amerikansk blues 
och soul. 

 Musiken är ganska långsam, 
tung och har en betonad baktakt. 

 Texter om rastafarireligionen. 
 Kläder i grönt, rött och gult, dreadlocks frisyrer med virkade 

mössor. 
 Trummor, bas, gitarr, orgel, ofta en blåssektion. 

 
Reggaen har sitt ursprung bl.a. i R&B, Jazz och Calypso. Den har 
många subgenrer, t.ex. Ska.  Vad ordet "reggae" egentligen betyder 
är mycket omdiskuterat även på Jamaica. De vanligaste tolkningarna 
är "gräl" respektive "trasiga kläder" eller "lappade kläder" eller helt 
enkelt "lump". 

 
Skivbolaget Studio One har betytt mycket i utvecklingen av reggaen. 
Reggae är starkt förknippat med sina texter kring rastafari-kulturen 
och den mest kända artisten inom reggaen är Bob Marley som 
under 1970-talet spred musikstilen över världen. 

En av förgrundsgestalterna och som tog Reggaen ut i världen var Bob Marley (1945 -1981) från 
Jamaica, han dog i cancer bara 36 år gammal.  
 
LYSSNA  
Bob Marley – Buffalo Soldier  
https://youtu.be/uMUQMSXLlHM 
 
Ziggy Marley – Redemption Song – 2020/1980    
https://youtu.be/3CyqLAQC2Tk 
 
 
SPELA  
Peps Persson - Oh, boy  
https://youtu.be/fVNyoXsPGzQ 
 
Bob Marley – No woman, no cry  
https://youtu.be/aEtfgfv5iN4 
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1970-tal 
På 1970-talet föddes popgruppen ABBA som var omåttligt populära. Andra band inom popen 
som kom på 70-talet var Bee Gees, 10cc och Electric Light Orchestra (ELO). I Sverige var 
proggrörelsen stark och den politiska vänstern hade framgångar.  
På 1970-talet utvecklades popmusiken åt alla håll och kanter och mängder med olika typer av 
musiker slog sig in på topplistorna. Popmusiken fick ett discosound. Detta sound kom från 
afroamerikanska kretsar i USA. Disco, funk, och den nedtonade Elton John – allt kallades för 
popmusik, helt enkelt därför att det var musik som var populär. 
 
Snart var ett recept på en typisk poplåt skapat: tre minuter av verser och refränger som fick 
lyssnaren att vilja sjunga med. När annan musik, som elektronisk eller hip hop dök upp, 
plockade popmusikerna upp inslag även därifrån. Av rocken grenades det ut i åtskilliga, t.ex. 
Countryrock med Niel Young och The Eagles; Glamrock med David Bowie och Queen, Arenarock 
med Toto och Genesis eller rak, enkel rock med Bruce Springsteen m.m. 

Hårdrock 
 Hårdrocken växte fram i slutet av 60-talet.  
 Grupperna utnyttjade högtalaranläggningarna till att spela så starkt 

och tungt som möjligt. 
 Nya ljudeffekter – feedback och dist. 
 Elbasen är viktig för rytmen, ger trummor frihet 
 Musiken bygger på riff 
 1: a stora var Deep Purple, Black Sabbath och Led 

Zeppelin. 
 
Jimi Hendrix (1942–1970) amerikansk gitarrist och sångare. Han var en av de 
viktigaste personerna som bidrog till skapandet av hårdrocken var. Han blev 
berömd för sina konserter där han förstörde och tände eld på sina gitarrer och 
använde olika slags ljudeffekter tillsammans med gitarren. Den viktigaste av 
dessa effekter kom att kallas ”distoration” eller ”dist”.  
 
Hårdrockens genombrott kom i början av 1970-talet med band som Black Sabbath och Deep 
Purple. Många av hårdrocksbanden började ungefär samtidigt hämta influenser från 
skräckfilmer. Aggressiva konserter och kläder av läder och nitar blev också viktigt för att visa att 
man spelade och lyssnade på hårdrock. 
 
LYSSNA  
Jimi Hendrix – Burning Guitar, 1967  
https://youtu.be/uZot7BBzgog  
  
Black Sabbath – Paranoid, 1970  
https://youtu.be/0qanF-91aJo 
 

Jim
i H

endrix 



 14

Metallica and the News- Hip to be the Sandman- 2021 
https://youtu.be/3MRx4LpYbQ4 
 
 
 SPELA  
Deep Purple – Black Night  
https://youtu.be/Ce_yGjUAqk8 
 
 

Punk  
 Punken uppstod i motten av 70-talet i England och USA. 
 Protest mot allt kommersiellt – musik, kläder, frisyrer… 
 Allt för att synas och höras -inga förkunskaper, bara ös 
 Anarki blev symbol för punken 
 Syfte att chocka och provocera publiken 
 Snabb, aggressiv musik 
 Enkel ackordföljd, 2–3 ackord 
 Stark volym 

USA: The Ramones bildades i New York 1974 
UK: Sex Pistols bildades i London 1975 
SE: Ebba Grön bildades i Rågsved, Sthlm 1977 

 

LYSSNA 
Ramones- Sheena is a punkrocker -1977  
https://youtu.be/yCW7Aw8ugOI 

 

  
 

Sex Pistols – God save the Queen -1977  
https://youtu.be/bC4RFY8vtuM 

 

 
 

Motörhead -Sex Pistols God Save the Queen –2017 
https://youtu.be/Qa1wdUkeuvE 

 

 

SPELA   

Ebba Grön - 800 grader  
https://youtu.be/mkJHWru2AuY 
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Disco 
 Första diskoteket i Paris 1964, när livebandet inte kom. 

 Under 70-talet produceras speciell discomusik. 

 Långa låtar med markerad rytm.  

 Ofta 120 BPM, lätt att mixa ihop 

 Filmer som Saturday Night Fever bidrog till popularitet av discon 
 

Bee Gees bildades 1958 i Australien och höll på till 2003.  
I Sverige lever minnet av ABBA som var mycket aktiva under 70-talet en bit in på 80. De vann 
Eurovisionfinalen 1974 med Waterloo. 

LYSSNA  
Donna Summer – I feel Love -1977  
https://youtu.be/Nm-ISatLDG0 

 

  
 

Chic -Le freak – 1977   

https://youtu.be/aXgSHL7efKg 

 

 

  

Earth, Wind and Fire – September -1978   

https://youtu.be/Gs069dndIYk 
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1980-tal 
Nu kom syntar och trummaskiner in i musiken. Man behövde inte 
så många bandmedlemmar längre. Några kända syntband är 
Depeche Mode, Soft Cell och The Human League. Sångare och 
låtskrivare som Michael Jackson och Madonna hade början av sina karriärer 
på 80-talet. Musiken blev dansvänligare och musikvideor började göras. 
MTV kom 1981.  

Mainstream & Megastjärnor 
Michael Jackson – King of pop 
Jackson inledde sin karriär 1964 tillsammans med några av sina bröder 
i The Jackson 5. Han påbörjade sin solokarriär 1971 medan han 
fortfarande var medlem av gruppen. Han producerade ett antal av 
världens bäst säljande musikalbum någonsin och fick epitetet The King of 
Pop. Jackson revolutionerade synsättet på musikvideor som en konstform 
och en marknadsföringskanal med Thriller 1982.  

Madonna – Queen of Pop 
Madonna Louise Ciccone (1958- ), amerikansk sångerska, musiker, låtskrivare, 
skådespelare och affärskvinna. Hon fick popularitet för sitt sätt att tänja på 
gränserna i låttexter inom populärmusiken och i bildspråket i sina musikvideor, 
som spelades non-stop på MTV med start i Like a Virgin 1984.  

Hiphop   
Hiphopen har sitt ursprung i New York och stadsdelen 
Bronx. Där började några DJ:s arrangera fester på gatorna 
och man började rappa till musiken med texter man 
hittade på i stunden. Istället för att slåss gjorde gängen 
upp genom ”Rap Battles”. En av de första 
hiphopgrupperna som lyckades göra sin musik populär 
utanför de svartas bostadskvarter var RUN DMC. 
 
Hiphopkulturen har från början bestått av fyra delar, rappandet, beatet, breakdansen och 
graffitimåleriet.  
 
LYSSNA  
Syntpop - Depeche Mode – Just can´t get enough -1981  
https://youtu.be/_6FBfAQ-NDE  
 
Techno- 2 Unlimited -The Real thing – 1994  
https://youtu.be/2YVYxV66lGQ 
 
  
Hiphop - Run DMC – Its Like that  
https://youtu.be/_hN1SKVx31s 
 
Hiphop - Grandmaster Flash-Kid named Flash – 2020  
https://youtu.be/rWFVHEHhQmQ  

M
adonna 
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1990-tal 
De första åren hade popen en tuff konkurrens av bland annat hårdrock, punk och Heavy metal. 
Men under den senare hälften blev  
 

 Popen mer populär i samband med Britney Spears, Christina Aguilera,  
 Pojkband - Backstreet Boys  
 Tjejband - Spice Girls  

 
 
Indiepop  
Influenser bland annat från 1960-talet med rena gitarrbaserade band som bland annat Oasis 
och Blur. 
 
Grunge 
Seattlesoundet som är en alternativ rockgenre. Protest mot den snabbt växande 
musikindustrin, Gitarrbaserad depressiv rock med ursprung i nordvästra USA. Ordet grunge är 
slang för motbjudande eller smuts. Grupper som Nirvana, Soundgarden, och Perl Jam.  
 
Dansmusikens utveckling under 90-talet 
Omkring 1987 uppstår en stil där hip hop och jazz blandas i en organisk förening; acid jazz. 
Denna kan sägas vara ett slags fortsättning på fusion men där pulskänslan stämmer ifrån en hip 
hop istället för ett jazz groove.  
 
Den ursprungliga discomusiken hade en ganska kort period då den var populär.  I början av 
1990-talet kom den tillbaka i en ny modern variant och den brukar kallas euro-dance.  Under de 
senaste 20 åren har det kommit en massa olika nya discostilar till exempel house och techno.  
 
Gemensamt för alla dessa stilar är att de i huvudsak spelas på klubbar, som dansmusik. På 
senare år har dock hip hop av mainstream- typ börjat spelas allt flitigare i radio.  
 
LYSSNA  
Nirvana – Smells Like teen spirit  
https://youtu.be/hTWKbfoikeg 
 
  
Spice Girls – Wannabe  
https://youtu.be/BDX8eTORFCo 
  
 
  
 
Haddaway – What is love   
 
 
SPELA  
Wet Wet – Love is all around  
https://youtu.be/aSWJMlxI9xw 
 

Britney Spears 
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2000-tal 

 Musiktävlingar på TV 
 Fame factory, Popstars, Idol 
 Spridningen av musik - Största förändringen: 
 Youtube och MySpace 
 Möjlighet för vem som helst att ge ut sin musik 
 Spotify 
 Konkurrens mot skivindustrin 
 Studios där låtskrivare sitter och gör låtar till stora stjärnor 

Tidigt på 2000-talet tog kvinnor allt mer plats på den musikaliska scenen. Inom den digitala 
tekniken och media skedde mycket under 2000-talet och med den blev det enklare att skriva 
musik. Man kunde skapa musik direkt i datorn utan att behöva kunna spela instrument. De 
största genrerna under 2000-talet var pop, rock, R&B och Hip-hop som under ett par år 
dominerade en stor del av musikindustrin med artister som Eminem, 50 Cent och Dr Dre. Det 
var på tidigt 2000-tal som det tv-sända musikprogrammet Idol lanserades. Programmet har 
sedan dess spridits till cirka 70 länder och vaskat fram flera världsstjärnor. Programmet 
inspirerade även fler att söka sig till musikbranschen, något som säkerligen lett till att några av 
dagens stora stjärnor finns. En mer öppen attityd växte fram, att sjunga var något man kunde 
lära sig och träna på för att bli en av de stora.  
 
LYSSNA  
Kelly Clarkson - Heartbeat Song, Idolvinnare 2002  
https://youtu.be/d4_6N-k5VS4 

 Måns Zelmerlöw – Heroes  
https://youtu.be/5sGOwFVUU0I 

Beyonce – Dangerously in love  
https://youtu.be/C95drozWCbI 

  

SPELA  
Jason Mraz – I´m Yours  
https://youtu.be/NpngifA8iRM 
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2010-tal  

När man tittar på topplistor över de mest sålda låtarna under ett år så ser man ganska fort att 
det hittills under 2010-talet är så stor spridning över vilken genrer och artister som ligger på 
topp 10 varje år att det är omöjligt att säga att en viss genre är dominerande. Däremot så 
utvecklades exempelvis hiphopen och den fortsatte att vara en stark genre. Den musik som 
spelades av diskjockeyer blev till en ny genre, Electronic Dance Music (EDM). Sverige har varit 
framgångsrika i DJ-genren med världskändisar som Avicii och Swedish House Mafia. 2010-talet 
har varit framgångsrikt för svenska låtskrivare och på den amerikanska Billboardlistan låg låtar 
av svenska låtskrivare etta under 16 av 52 veckor år 2012. Hur musiken fortsätter att utvecklas 
är väldigt svårt att sia om. Nya slags musikstilar fortsätter att växa fram och det är bara fantasin 
som sätter stopp. 
 
 
 

Svenska artister med internationell karriär 
 
ABBA – Slog igenom med ”Waterloo” 1974 när de vann 
melodifestivalen. 
Europe – Slog igenom med albumet The final Countdown 1986. 
Roxette – Slog igenom med “She´s got the look” 1989. 
Ace of Base – Slog igenom med albumet Happy nation 1993. 
Cheiron Studios - med bl.a andra Deniz Pop och Max Martin 
producerade och skrev mycket framgångsrika låtar till artister och 
grupper som Ace of Base, Backstreet Boys, Five, Celine Dion, E-type, Meja, Britney Spears 
och Tina Turner under åren 1992-2000. 
Avicii – Slog igenom med låten ”Levels” 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

Avicci 
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Slutuppgift i Populärmusik  

 

Uppgift: 
o Välj en artist/grupp från 1900-talet att berätta om och resonera kring!  
o Förbered en presentation av något slag.  
o Skriftligt arbete (1–2 A4-sidor) eller muntlig presentation av något slag.  
o Du kan t ex berätta och visa lyssningsexempel eller göra en PowerPoint.  
o Tänk på att frågeställningarna nedan behandlar både fakta och era egna resonemang. 
o Inlämning och redovisning enligt överenskommelse. 

 

Detta ska finnas med: 
 Kort beskrivning av artisten/gruppen 
 Musikexempel 
 Fakta om gällande genre och instrument. Karaktärsdrag? Fyller instrumenten någon 

särskild funktion? 
 Var har artisten/gruppen sina rötter? Dvs vad har de influerats av? 
 Vilken betydelse har artisten/gruppen haft för människan och samhället historiskt sett, 

och finns det fortfarande kvar? Har den t ex inspirerat någon artist i framtiden? 
  
 
Förslag på artister/grupper: 
Elvis, The Beatles, The Rolling Stones, Aretha Franklin, Billie Holiday, Chet Baker, Madonna, 
ABBA, Led Zeppelin, Michael Jackson, Beach Boys, Bob Dylan, Nirvana, Dolly Parton, Ray 
Charles, Johnny Cash, Ella Fitzgerald, Joni Mitchell, AC/DC, Ted Gärdestad… 

 

Kunskapskrav 

 Föra resonemang om musikens olika funktioner och vilken 
betydelse den har och historiskt har haft för individer och 
samhällen 
 

 Urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika 
genrer och kulturer  
 

 Urskilja olika instrument och beskriva dess funktion i olika 
sammanhang 

 


