
Kortversion av pophistorien 

Hur hänger kristendom och popmusik ihop? Hela det västerländska tonsystemet med dur och moll 

och bokstavsnamn på toner arbetades fram med hjälp av kyrkan även om idéerna kan vara tusentals 

år äldre. Eftersom kyrkan var så stark i Europa från medeltiden och många hundra år framåt, och har 

spelat en stor roll i det som blev USA, så är även dagens popmusik färgad av kyrkokulturen.  

Kyrkor har alltid varit en plats där folk sjunger. I Sverige lär det däremot ha varit förbjudet med 

trummor, annat än i det militära, på grund av 1686 års kyrkolag. Det är fortfarande ovanligt med 

trummor i svensk folkmusik. 

Musikens funktion i kyrkan: 
Ge människor hopp, bildning, glädje, gemenskap 

 

Genom historien har det varit mycket vanligt med musik i samband med krig, oftast med trummor 

och blåsinstrument. Det var tack vare alla militärmusikinstrument som var kvar efter amerikanska 

inbördeskriget som den första popen, alltså jazzen, fick sitt typiska ljud med just trummor och 

blåsinstrument 

Musikens funktion i krig: 
Hjälpa soldater att förflytta sig till fots vilket går bättre om de går i takt. Ge människor mod och en 
känsla av gemenskap (men musik har också använts som tortyr). 

 

Under åren som Amerika fylldes med européer från olika länder (1600 - 1800), och på grund av 

slavhandeln, så blandades flera europeiska kulturer med afrikanska och även asiatiska. Slavhandeln 

är hemsk del av USA:s historia; miljontals människor kidnappades i Afrika, såldes till både Nord- och 

Sydamerika och tvingades att arbeta åt européerna som hade makten. I mitten av 1800 blev det 

inbördeskrig i Nordamerika och de som ville förbjuda slaveriet vann. Men det finns fortfarande stora 

problem med rasism i USA; ni har säkert hört om ”black lives matter”-rörelsen. Slavhandel har funnits 

i hela världen. Brasilien hade fler slavar än USA och även Sverige var med i slavhandeln över Atlanten. 

Det var också vanligt med slavhandel mellan länder i Afrika vid samma tid.  

Musikens funktion för slavar i Amerika på 1700-talet: 
Underlätta hårt arbete, ge människor hopp, bildning, glädje, gemenskap. Även här spelar 
kristendomen stor roll eftersom slavarna fick (tvingades) gå i kyrkan och lära sig om Bibeln. 
Eftersom Bibeln delvis handlar om förtryckta folk som befrias av Gud så kanske de också blev 
stärkta av kyrkobesöken, historierna och sångerna.  

 

Den afroamerikanska befolkningen bildade senare egna kristna kyrkor där musiken spelade stor roll. I 

dessa kyrkor spelades Gospel och Spirituals, en slags psalmer som ofta var mer rytmiska än de gamla 

och som var inspirerade av den folkmusik som hade varit ett stöd under alla åren av slaveri - blues. 

Dessa stilar är grunden till modern pop. Musiken blev helt enkelt populär även utanför kyrkans värld. 

När människor i början på 1900-talet började kunna spela in musik på skivor och i radio kunde den 

sprida sig fortare och till många fler än tidigare. Ordet Pop, som i populär, kom på 1920-talet, när 

radio började bli vanligt. USA (Nordamerika) har nog varit duktigast på att sprida musik över hela 

världen, och den amerikanska musiken är alltså en 300-årig blandning av europeisk klassisk- kyrko- 

och folkmusik, visor, militärmusik och afrikansk/asiatisk musik.  



Att just kristendomen blev så viktig för popens utveckling beror nog inte på själva religionen utan 

mer på att länderna som bildade Amerika var från det kristna Europa. Europa kunde lika gärna haft 

en muslimsk kultur om historien sett lite annorlunda ut, till exempel om grekerna hade förlorat slaget 

vid Thermopyle 480 f.Kr.  

I vilket fall som helst består pophistorien av nedanstående delar och kommer att fortsätta med det! 

Det som är gemensamt för alla delarna är begreppet tonart, nyckeln till all musik (tonart på engelska 

heter ”key” som också betyder ”nyckel”)! Tonarter fanns långt innan människor kunde skriva noter, 

det handlar om vilka toner som låter bra tillsammans - alltså fysik. 

Vad nutida pop i stora delar av världen innehåller (grön text är lite viktigare): 
Europeisk kyrkomusik, klassisk 
musik (och visor) 

Håller sig till det västerländska tonsystemet med dur, moll och en tonart med sju 
toner: 1 _ 2 _ 3 4 _ 5 _ 6 _ 7 1 med antingen hela eller halva steg emellan. 
Musiken är oftast komponerad av kända kompositörer och nedskriven med 
notskrift. Den kan förstås vara väldigt komplicerad ibland men bygger ändå på 
samma enkla grund: Sju toner och ackord som ofta flyttas fyra steg uppåt eller 

neråt från grundackordet, som 514 eller i moll 3d62 (ofta 

med fördurat 3-ackord). Men det viktigaste är kanske den klassiska musikteorin 
där de sju tonerna fått varsin bokstav från alfabetet (fast 1 ligger på C). 

Militärmusik 
(marschmusik) 

Bygger också på klassisk musik men är gjord för att marschera till, med taktfasta 
trummor och blåsinstrument. Det finns även icke militärisk (civil) marschmusik 
för till exempel bröllop eller begravningar. Mycket vanligt i svensk radio i början 
på 1900-talet. 

Europeisk folkmusik 
(och visor) 

Har ofta ingen bestämd kompositör och är sällan nedskriven. Ibland hörs toner 
mittemellan dur och moll (naturtoner). Även i svensk folkmusik flyttas ackord 
fyra steg upp eller ner men ofta i moll 3d←6→2. Musiken går ofta i tretakt och vi 
klappar ofta på första slaget. Det förekommer sällan trummor och tonartsbyten. 
Pentatoniska skalor är vanligt – som en tonart utan 4 och 7 vilket blir fem toner 
1 _ 2 _ 3 _ _ 5 _ 6 _ _ 1. 

Afrikansk musik 
och även asiatisk 

Äldre tonsystem med toner mittemellan dur och moll. Trummor och blandade 
rytmer är vanligt till exempel "tre mot fyra". Fyra steg upp eller ner. Inga 
tonartsbyten. Pentatoniska skalor.  

Blues och gospel En blandning av europeisk och afrikansk kultur. Tonerna mellan dur och moll 
finns med ibland, även om de inte går att spela på västerländska instrument, 
genom att sången går i moll och ackorden i dur. Pentatoniska skalor är vanliga. 
 
Att klappa, eller spela virveltrumma, på 2 och 4 kommer förmodligen från blues 
och gospel. Det är nästan omöjligt att hitta någon popmusik nuförtiden som inte 
har virveltrumma på 2 och 4 … 

             
                                                                           … eller bara på 3, ungefär samma sak. 
 
Typiskt för blues är också rytmen, eller egentligen att flera rytmer blandas, vilket 
kan kallas polyrytmik och är mycket vanligt i afrikanska kulturer. Den mest 
typiska är en slags 3 mot 4-rytm som kallas shuffle. Prova att räkna till fyra så 
här: 1 å så 2 å så 3 å så 4 å så och klappa på ”så” och på varje siffra! Det kan 
göras i olika hastigheter och låta väldigt olika.  

Latinamerikansk musik Också en blandning av europeisk (spansk och portugisisk) och afrikansk musik. 
Även Sydamerika var med i slavhandeln, Brasilien var värre än USA. Trummor, 
blandade rytmer och mycket dans. Basen spelar ofta innan pulsslagen. 

Ungdomskulturer Började märkas på 50-talet och ungdomskulturernas musik brukar vara något 
som vuxna inte gillar; det kan vara ny musik men oftare jättegammal fast 
omgjord, som hiphop (som påminner om medeltida ballader) eller olika former 
av rock och hårdrock (metal) (som ofta påminner om musik från 1500-talet eller 
tidigare där grundtonen kan vara en annan än 1 eller 6 och terser i ackorden är 
mindre vanliga än i pop). När en ny ungdomskultur funnits ett tag brukar det 
dyka upp subkulturer. Det finns tusentals, och det kommer hela tiden nya. 

 

 



Du kan klara de flesta låtar om du kan hitta grundackordet! Om du vet vilken tonart det är så 

är grundackordet nummer 1 i den tonarten och de två vanligaste ackorden att byta till ligger på 

fyra stegs avstånd, uppåt eller neråt! Försök lära er 5↔1↔4 utantill! Förklaring finns på s4 
 

5↔1↔4 De tre durackorden! Fyra steg uppåt eller neråt från 1, funkar på massor av musik! 

(14 ters halvt upp, kvint helt upp, 15 prim halvt ner, ters helt ner, 4↔5 alla toner hela steg). 
 

3d↔6↔2 Fyra steg uppåt eller neråt från grundackordet fast i moll, funkar på gammal 

folkmusik, rock, viss pop, visor, klassiskt mm  
(62 ters helt upp, kvint halvt upp, 63d prim och ters halvt ner). 
 

1625 eller 1645 Vanligt i 50-60-talspop mm (16 kvint helt upp, 64 kvint halvt upp). 

 

6415 eller 1564 Funkar på nästan all pop som gjorts under de sista tjugo åren. I ny 

pop kan det vara svårt att höra om det är 1 eller 6 som är grundackord. 

(64 kvint halvt upp, 415 prim halvt ner, ters helt ner, 56 ters halvt upp/ner, övriga helt). 

 

Här är ackorden i några tonarter som är enkla på gitarr (DGA) och piano (CFG) (röda svåra på gitarr)  

Ackord→ 
Tonart  
↓ 
Dur eller moll   
  1    eller    6 

1 (1 3 5) 2 (2 4 6) 

(kan göras om till 
dur för att längta 
till 5) 

3  (3 5 7)  

(kan göras om till 
dur om låten går i 
moll:3 #5 7, för att 
längta till 6, det 
vanligaste grund-
ackordet i moll)  

4 (4 6 1) 5 (5 7 2) 6 (6 1 3) 

(kan göras 
om till dur 
för att 
längta till 
2) 

7 (7 2 4) 
(moll minus 5 
- ackord, kan 
göras om till 
dur för att 
längta till 3) 

7eller7/♭7 
(♭7 2 4) 
(hörs ibland i 
folkmusik 
och rock) 

C eller Am C Dm Em F G Am Bm-5 B♭ 

D eller Bm D Em F♯m G A Bm C♯m-5 C 

E eller C#m E F♯m G♯m(höj Gm) A B7 C♯m D♯m-5 D 

F eller Dm F Gm Am B♭ C Dm Em-5 E♭ 

G eller Em G Am Bm C D Em F♯m-5 F 

A eller F#m A Bm C♯m D E F♯m G♯m-5 G 

 

Ackorden 1, 4 och 5 är alltid durackord, resten är moll (7 har liten ters både i början och på slutet)! 

         

Dessa är ”flyttbara” ↑ 

Det kan se svårt ut men det är oftast bara tre toner och det är alltid varannan ton i 

tonarten! Grundtonen i ackordet kallas prim (den första), nästa ton ters (den tredje) och 

den sista kvint (den femte), men de behöver inte ligga i den ordningen. 

Dessa räcker långt!    
Grön pil visar strängen som har grundtonen.

 



På gitarr spelas oftast de ackord som är enklast, som inte behöver så många fingrar. Dessa 

ackord behöver bara tre! Prickarna ovanför (med svart kontur) visar vilka toner själva 

strängarna har; du behöver alltså inga fingrar till dem! Första raden visar gitarrackorden 

när A är ton 1 och nästa rad när A är ton 6. Jämför med ramsan ”Ena armen ...” Mollackord 

har alltid ett ”m” efter bokstaven, som i ”moll” eller på engelska ”minor”. 

5 (fyra ner)                           1 (grundackord)                  4 (fyra upp) 

6 _ 7 1 _ 2 _ 3 4 _ 5 _ 6                      6 _ 7 1 _ 2 _ 3 4 _ 5 _ 6              6 _ 7 1 _ 2 _ 3 4 _ 5 _ 6  
                                                         

     Ackord 5 (dur)                    Ackord 1 (dur)                       Ackord 4 (dur)   

 5 ligger kvar, två toner går neråt!         Varannan ton från 1!            1 ligger kvar, två toner går uppåt! 

 

3d (fyra ner)                      6 (grundackord)                  2 (fyra upp) 

5 _ 6 _ 7 1 _ 2 _ 3 4 _ 5 _ 6                  5 _ 6 _ 7 1 _ 2 _ 3 4 _ 5 _ 6        5 _ 6 _ 7 1 _ 2 _ 3 4 _ 5 _ 6 
                                                                                      
Ackord 3d (dur, fyra steg ner,  höjd)                  Grundackord 6 (moll)                  Ackord 2 (moll, fyra steg upp)   

3 ligger kvar, två toner går lite neråt!        Varannan ton från 6!          6 ligger kvar, två toner går uppåt!   
  

 

”Två fingrar ner-ackordet” brukar kallas dominant och i moll är det lätt att hitta. Från vilket mollackord som 

helst kan du få en dominant genom att gå ett halvt steg neråt med både prim och ters.  

 

Grejen med rock'n'roll (50-talsstil, Lantz 2022) ≈b3 ligger mellan b3 och 3, alltså mellan moll o dur!  

Först och främst så var det ganska vanligt då 

med detta intervall, en ton som kallas blå 

På 40-talet fanns det knappt nån ungdomskult 

Men ett decennium senare så blommar den för fullt 

för på 50-talet föddes grejen rock'n'roll 

den med tre ackord i dur och sång i moll 

|1   |1   | 

|1   |1   | 

|4   |4   | 

|1   |1   | 

|5   |5   | 

|1   |5   | 

5… 

1|≈b3 

1|≈b3  

1|5… 

43|5…  

≈b3…   

Gå gå! Förmodligen är det så 

 __ att tonerna som är blå 

 __ fortfarande kan stå 

 __ trots sekler av slaveri 

 __ in the land of the brave and 

free 

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med god säkerhet. Dessutom 

anpassar eleven sitt musicerande mycket väl till det musikaliska sammanhanget och 

musikens karaktär.  (Kan du spela ackorden på denna sida i mer än en tonart så är det jättebra!) 

Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett väl fungerande sätt. 

Eleven komponerar musik som har en väl fungerande form och karaktäristisk stil. (Vi komponerar i 8an) 

Eleven urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag från olika tidsperioder och genrer med 

god säkerhet. Dessutom uttrycker eleven god förståelse för musikens innehåll, funktion och 

betydelse i olika sammanhang. (Läs hela dokumentet och lyssna lite på Pop-50! Hur låter t ex shuffle?  

Eller varför inte lära sig nedanstående låt, i typisk 12-takters bluesform, som handlar om det viktigaste? 

https://grodd.org/hogadal/rock_n_roll/Grejen%20med%20rock'n'roll.html
https://grodd.org/hogadal/ovrigt/Pophistoria0-50.html

