OLIKA MUSIKSTILAR
(GENRER)
På provet kommer du att få höra exempel på olika genrer. Du ska då berätta vilken genre
du hör. Du hittar lyssningsexempel längst bak i häftet.
Jag kommer även att beskriva olika genrer och din uppgift blir då att berätta vilken genre
jag har beskrivit.
Denna period övar vi på vad som är typiskt för dessa stilar:
Opera, svensk folkmusik, gospel, rock ´n roll, pop, hårdrock, dansband, reggae och hip hop.

Jag har valt att göra kortfattade beskrivningar och ger därför en förenklad bild av vad som är
typiskt för olika stilar, men du får en inblick i några av våra vanligaste genrer.
Karaktärsdrag - ”vad som är typiskt för musikstilen”
Genre - musikstil

Opera
Första operan spelades redan i början på 1600-talet i Italien, alltså för mer än 400 år sedan.
Numera framförs ofta opera i tjusiga operahus.
Karaktärsdrag:
Opera är en form av teater där man sjunger sina repliker. Sångarna sjunger med en speciell
teknik, då de måste kunna höras över en hel orkester utan mikrofon. Är man inte van att höra
opera beskrivs sången ofta som ”skrik”, men sångstilen kräver mycket teknik, röstkontroll och
övning. Musiken spelas ofta av en stor orkester och musikens uppgift är att förstärka känslan i de
repliker som sjungs på scenen.
https://www.youtube.com/watch?v=xCFEk6Y8TmM
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ

Svensk folkmusik
Folkmusiken har sin rötter i det svenska bondesamhället och växte fram bland ”vanligt folk”.
Folkmusik lärs ofta ut utan noter. Eftersom man då lär ut sången så som man själv minns den,
kan den komma att förändras och låta på många olika sätt.
Karaktärsdrag (traditionell) folkmusik: Fioler, nyckelharpa och dragspel spelas till olika sorters
folkdanser. Dessa låtar är oftast instrumentala. ”Spelmän” spelar melodier till fest och dans.
https://www.youtube.com/watch?v=4tDVGLkO2HY
https://www.youtube.com/watch?v=MBjdVshLlOg

Gospel
Den här musiken har en lång historia. Ursprungligen är gospel ett engelskt ord som betyder
evangelium. Det är en typ av kristen körmusik som har sitt ursprung i den afroamerikanska
kulturen. Musikstilen innehåller rop och svar (call and response). Det är ett framstående element
i afrikansk sångkultur.
Karaktärsdrag: Gospel är musik som främst sjungs i kyrkan. Typiskt för gospeln är de religiösa
texterna (sånger om Gud). Sångerna sjungs av en kör. Vanligt är att en solist sjunger en fras och
att kören svarar (call and response). Handklapp och rörelser har också blivit ett inslag i
gospelmusiken. Kören uppträder ofta i kåpor. Typiskt är också en sångstil med mycket känsla,
som uttrycker tro och hopp.
Sångerna kan framföras acapella (utan instrument), eller med instrument som elorgel, piano och
trummor.
https://www.youtube.com/watch?v=bMb_cBv3iks
https://www.youtube.com/watch?v=OaEH1e_DLm0
(gospeldelen kommer efter ca. 1.15)

Rock ´n roll
Rock ‘n roll-musiken fick sitt genombrott i filmen ”Rock around the clock” med Bill Haley. Man
brukar säga att det var i och med detta rock-kulturen började. Detta var i början av 50-talet. Det
speciella med denna kultur var att den inledde något nytt som tidigare inte funnits,
ungdomskulturen. Tonåring blev ett begrepp.
Musiken ansågs av många som farlig och stötande och förtvivlade föräldrar såg sina barn klä sig
i konstiga kläder. I en ungdomskultur följer hela livsstilen - inte bara musiken. Jeans, prickiga
blusar, bakåtslickat hår med brylkräm, upptuperat för tjejer. Musiken var en mjukare efterapning
av de afroamerikanska rhythm and bluesen med ganska oskyldiga texter. De sjöngs främst av

vita killar. Och den största stjärnan av dem alla var förstås Elvis Presley.
Karaktärsdrag: Lite förenklat kan man säga att ”klassisk” rock’n’roll består av en svängig
”boogie woogie-rytm” spelad på elgitarr, elbas/kontrabas och trummor. En dansvänlig musik
med mycket energi! Det är även denna musik som man ofta kan höra spelas i raggarbilar,
eftersom musiken och bilarna kommer från samma period.
https://www.youtube.com/watch?v=ZgdufzXvjqw
https://www.youtube.com/watch?v=lzQ8GDBA8Is

Pop
Popmusiken växte fram i Storbritannien på 60-talet med band som The Beatles.
Karaktärsdrag: Popmusik är egentligen en förkortning av populärmusik, så popmusiken från
olika tider låter väldigt olika och genren har utvecklats mycket sedan starten.
Musiken som tillhör pop-genren har ändå några saker gemensamt. Låtarna görs ofta i ett
kommersiellt syfte, alltså för att säljas och spelas mycket. Det ska finnas något i musiken som är
lätt att komma ihåg och som gör att låten fastnar för lyssnaren. En poplåts uppbyggnad kan
varieras på många olika sätt, men innehåller ofta delarna intro, vers, refräng och stick. Pop kan
lite förenklat sägas vara musik som är lättsmält, samt ofta sång- och dansvänlig.
(Det finns naturligtvis även grenar inom popmusiken där musiken inte främst görs för att säljas i
stora upplagor, men den popmusik vi vanligtvis hör på radion är ofta producerade på stora
skivbolag, där målet är att låten ska hamna högt upp på försäljningslistorna.)
Exempel på artister: Michael Jackson, Zara Larsson, Lady Gaga, Ed Sheeran, Laleh
Pop
https://www.youtube.com/watch?v=JGwWNGJdvx8
https://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y

Hårdrock
Under slutet av 60-talet blev musiken hårdare och stilen som kallas hårdrock börjar växa fram.
Hårdrock är ett samlingsnamn på flera liknande typer av rockmusik.
Karaktärsdrag: Gemensamt för de olika stilarna inom hårdrocken är bland annat hög volym
och kraftfull, ofta högt klingande, pressad sång. Elgitarr, elbas, trummor är ett måste och låtarna

framförs med mycket energi.
Många hårdrockslåtar bygger på ett så kallat riff, som är en kort melodislinga som är lätt att
känna igen och som spelas flera gånger under låtens gång. Det är också mycket vanligt att
framför allt gitarrernas klang är distad", alltså förändrad med hjälp av förstärkare och olika typer
av effektpedaler. Growl kan förekomma i lite hårdare stilar.
Exempel på band: Metallica, Kiss, Deep Purple, Iron Maiden, AC/DC
https://www.youtube.com/watch?v=zlSFmotba2I
https://www.youtube.com/watch?v=mjF1rmSV1dM

Dansband
Dansbandsmusiken växte fram på 70-talet i Sverige. När The Beatles blev popstjärnor på 60-talet
var det många i Sverige som startade band och började repa popmusik hemma i källaren. Efter
ett tag upptäckte många att det var svårt att nå sådana framgångar som The Beatles gjort och man
började därför spela på olika dansställen för att tjäna pengar. Dansbandsmusiken är alltså en
svensk musikstil.
Karaktärsdrag: Till dansbandsmusik dansar man oftast foxtrott och bugg. Låtarna är taktfasta
för att det ska vara lätt att dansa. Vanliga instrument: gitarr/elgitarr, bas, trummor, keyboard,
saxofon. Låtarna sjungs mestadels på svenska och handlar ofta om kärlek.
Exempel på band: Sven-Ingvars, Vikingarna, Arvingarna, Elisas
https://www.youtube.com/watch?v=z0CDj6vwQ5s
https://www.youtube.com/watch?v=vZWfP3DZC5w

Reggae
Reggae är en musikform från ön Jamaica i Västindien. Reggaemusiken växte fram under 60- och
70-talet och blev populär i Europa på 1970-talet. Förknippas ofta med rastakulturen.
Karaktärsdrag: Typisk för reggae är en "pumpande" rytm i så kallad ”baktakt”. Basgångarna i
musiken är också viktig. Baktakten ger reggaen en speciell karaktär och ett gung som är ett
typiskt kännetecken för stilen. Sångaren i reggae brukar sjunga på ett karaktäristiskt sätt och

kallas för toastare.
Den största artisten inom reggae var Bob Marley.
https://www.youtube.com/watch?v=4k2PJFPu57Y

Hiphop
Hiphop är en ungdomskultur som uppkom i New York på 1970-talet. Viktiga inslag i hiphopen
är talsången rap, den akrobatiska dansformen breakdance och konstnärligt ”klotter”, graffiti.
Karaktärsdrag: Rap är en form av talsång. Rapparen talar en rimmad, rytmisk text till ett beat.
Ett beat är en rytmisk musikbakgrund och man använder ofta datorn som redskap för att skapa
beatet. Texterna handlar ofta om aktuella ämnen som våld, rasism eller politik och det är vanligt
med ett grovt språk i texterna. Samplingar används också i hiphop. Att sampla innebär att man
lånar delar av andras låtar och väver in i sitt beat.
Exempel på artister: Tupac, Eminem, 50 cent, Linda Pira
https://www.youtube.com/watch?v=CloPMxoqWeA
https://www.youtube.com/watch?v=_Yhyp-_hX2s

LYSSNINGSLISTA:
Opera
https://www.youtube.com/watch?v=xCFEk6Y8TmM
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
Svensk folkmusik
https://www.youtube.com/watch?v=4tDVGLkO2HY
https://www.youtube.com/watch?v=MBjdVshLlOg
Gospel
https://www.youtube.com/watch?v=bMb_cBv3iks
https://www.youtube.com/watch?v=OaEH1e_DLm0
(gospeldelen kommer efter ca. 1.15)
Rock n roll
https://www.youtube.com/watch?v=ZgdufzXvjqw
https://www.youtube.com/watch?v=lzQ8GDBA8Is

Pop
https://www.youtube.com/watch?v=JGwWNGJdvx8
https://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y
Hårdrock
https://www.youtube.com/watch?v=zlSFmotba2I
https://www.youtube.com/watch?v=mjF1rmSV1dM
Dansband
https://www.youtube.com/watch?v=z0CDj6vwQ5s
https://www.youtube.com/watch?v=vZWfP3DZC5w
Reggae
https://www.youtube.com/watch?v=4k2PJFPu57Y
https://www.youtube.com/watch?v=H0wccuIPZ3w

Hip hop
https://www.youtube.com/watch?v=CloPMxoqWeA
https://www.youtube.com/watch?v=_Yhyp-_hX2s

