
Äntligen är det dags för temaområdet  

POP och Rockhistorien! 

Under flera veckor framöver så kommer vi gå igenom flera olika 

musikstilar! I stället för att läsa faktaböcker tänker jag ta med er på 

en musikalisk resa från 50-talet fram till idag och visa hur all musik 

faktiskt hänger ihop som en röd tråd. Vi kommer lära oss hur och när 

olika musikstilar kom till.  

Vi kommer jobba utifrån en föreläsningsmodell. Jag kommer visa er en powerpoint som jag har gjort 

själv och i denna finns bilder på artister, videoklipp och självklart en massa massa musik som vi 

kommer att lyssna på! 

Min förhoppning är att just Du ska bredda din musiksmak och få upp ögonen (öronen) för mer musik 

än du kanske idag lyssnar på! 

 

Bedömning och betyg 
Under mina föreläsningar kommer du få skriva olika fakta om olika artister och grupper. Antingen 

skriver du i en anteckningsbok eller på din dator. Vad du ska anteckna kommer jag att gå igenom 

på lektionerna. Du skapar alltså ditt eget facit, så du väljer själv att anteckna mycket eller lite, det är 

upp till var och en. Du kommer också fylla i en musikkarta som visar hur olika musikstilar utvecklas 

och hur de hänger ihop. 

 

  www.musikperra.se 

Här kommer olika typer av material finnas. Framför allt kommer du att följa en Spotifylista där alla 

låtarna läggs in som vi lyssnar på, plus flera extra. Denna utgör sedan LYSSNARPROVET. Följ 

denna (vi pratar mer om den på lektionen) och se till att lyssna ofta på listan! Fråga gärna en vän, 

förälder etc. om de kan förhöra dig genom att sätta på en låt, och du ska då veta vilken musikstil du 

hör samt vilket årtionde som musiken tillhör. Även detta kommer jag förklara mer om på lektionen.  

 

Bedömningen av Pop-Rock historien baseras på två delar: 

- Lyssnaprov  Att du kan känna igen låtar och musikstilar när du hör dem.  
Du får har med dig din musikkarta på provet. 

 
- Skriftligt prov Att du har faktakunskaper om vad som hänt i musikhistorien och känner 

igen olika händelser och grupper som satt avtryck i musikhistorien.  

Du får ha med dig din anteckningsbok som du skapat på lektionerna. 

Redo?! NU KÖR VI!  

/ Perra 

 

http://www.musikperra.se/

