
Klassisk musikhistoria 

 

 Vad är klassisk musik? 

När man säger ”klassisk musik” får de flesta människor olika tankar och minnesbilder. En del tänker 

på flera hundra år gammal bortglömd och obegriplig musik och kanske på kompositörer såsom 

Mozart och Beethoven. När uttrycket ”klassisk musik” började användas menade man att denna sort 

musik skulle vara av en högre kvalité (alltså musik med ”klass”) jämfört med t.ex. folkmusik. 

Dessutom ansågs ”klassisk musik” vara speciellt betydelsefull för den egna kulturen, inte bara idag 

utan för lång tid framöver. Så här flera hundra år efteråt kan vi konstatera att klassisk musik 

visserligen är och har varit väldigt viktig för den har format mycket av den musik vi idag lyssnar på. 

Samtidigt vet vi också att många nyare musikstilar har uppstått under 1900-talet och framåt med 

påverkan ifrån helt andra håll, t.ex. Afroamerikansk musik och folkmusik. Ett bättre och mer neutralt 

samlingsnamn för det som vi brukar kalla klassisk musik är därför ”Västerländsk konstmusik”. 

Musiken är alltså västerländsk – den är utvecklad i kulturer med europeiskt ursprung. Det handlar 

också om konstmusik – inte folkmusik eller popmusik . Många spännande musikstilar har växt fram i 

den Västerländska konstmusiken under olika tidsperioder.  

Vi ska titta på tre av de viktigaste epokerna: 

Barock 

Klassicism 

Romantik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 Texten hämtad från: musikrumrickard.blogspot.se  

Övriga källor i häftet: ne.se, musikhistoria.se, Kring 

musiken 3 – Christina Israelsson 



 

Barock (ca: 1600-1750) 

Barock är en stil inom bl.a. konst, musik och arkitektur. Ett ofta använt ord för en bestämd tid då 

något speciellt inträffat är ordet epok. När man pratar om barock inom musiken brukar man säga att 

epoken barocken var ungefär mellan år 1600 och 1750.  

Ordet barock kan översättas till ”konstig”, ”överdriven” eller ”onaturlig”. Man kom antagligen på 

ordet efter barockens tid var över då många hade tröttnat på musiken och tyckte att den var gammal 

och inte lika bra som nutidens. 

Den som levde under barocken levde i en tid där kejsare, kungar 

och adel hade makten och kyrkan hade ett mycket stort 

inflytande. De som hade mycket pengar och makt ville gärna visa 

detta. De älskade pråliga utsmyckningar med guld och 

krusiduller och Ludvig XIV:s slott Versaille i Frankrike var en 

förebild. Man ville imponera, göra intryck och att det skulle vara 

dramatiskt, storstilat och mäktigt. Allt detta kan man se både i 

konst och musik från tiden.  

Den musik vi här pratar om var framför allt för de med pengar och makt. Musiken komponerades 

(skrevs) för hovets danser och konserter och kyrkan blev ett viktigt ställe där musiken utvecklades. 

Barockens viktigaste utveckling skedde i Italien, Tyskland och Frankrike. Nästan all musik som 

komponeras gjordes på beställning av hovet eller kyrkan.  

 

Instrument  

Vanliga instrument var cembalo, ett klaverinstrument, och orgel, ett blås- och 

tangentinstrument. Andra vanliga instrument kunde vara fiol, cello, kontrabas och 

flöjt.  

Bach ”Toccata och Fuga i dm”  

Bach ”Svit i Ess-dur för cembalo” 

  

Opera 

Under den här tiden blir opera populärt. Ordet opera betyder ”arbete” och innebär ett drama/en 

pjäs där texten helt eller delvis sjungs. Den första stora operan var ”Orfeo” skriven av den italienske 

tonsättaren Monteverdi (1607).  

En av barockens mest kända och populära operor var ”Dido och Aeneas” (1689) av Henry Purcell. 

Operan handlar om Karthagos drottning Dido som förlorar sin make och är utom sig av sorg. Hon 

hittar så småningom kärleken igen men de onda häxorna styr så att Dido och Aeneas skiljs åt. Olycklig 

tar Dido i slutet av operan sitt liv.  

When I am laid in earth – Didos lament   

https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=cembalo
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=orgel
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=cello
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=kontrabas
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=fl%C3%B6jt+barock
https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA
https://www.youtube.com/watch?v=X4mO4KPdtEM
https://open.spotify.com/track/34kbSUE9nBOYUPHefQIkgf


Typiskt barocken: aria (opera), huvudstämma (melodi i sången) med ackompanjemang (komp) där 

ackompanjemanget kallas generalbas. Retoriska figurer i musiken = musiken ska symbolisera något. 

Tonerna går neråt och ska symbolisera graven och vägen mot döden, texten i centrum.  

Tre viktiga delar i en opera är 1. Overtyr där ett instrumentalt parti inleder hela operan och 

förbereder åhörarna på handlingen. 2. Recitativ där sångarna ”pratsjunger” texten. 3. Aria är en 

sololåt för sångaren där denne får imponera och visa sin virtuositet, alltså sin tekniska skicklighet i att 

sjunga.  

En annan viktig stil som utvecklades under barocken var oratorium. Ett oratorium påminner om en 

opera med solister, kör och orkester och en berättande text. Skillnaden är att ett oratorium inte 

framförs sceniskt som en teater med sång utan mer som en vanlig konsert.  

 

Fuga 

I en fuga utgår kompositören från att alla instrument är lika viktiga, det brukar kallas polyfoni. En 

fuga är ungefär som en kanon där ett instrument börjar spela en melodi och härmas sedan av de 

andra stämmorna. Det låter nästan som om den första stämman blir ”jagad”. Bach var fugamästaren! 

En fuga hade oftast 2-5 stämmor, Bach kunde minsann spela alla helt själv på en orgel eller en 

cembalo.  

Bach ”The Art of Fugue”  

Många andra nya stilar/genrer utvecklades under barocken. Några exempel på typ av musik är 

kantat, sonat, concerto grosso, solo concerto, dansvvit och oratorium.  

 

Generalbas eller basso continuo betyder att man skrev musik för bas, komp och en solomelodi, 

ungefär som dagens låtar i pop- och rock fungerar. Kompet bestod oftast av cembalo, orgel eller luta. 

Det var också nu som man började använda sig av ackorden dur och moll. Ovanför noterna skrevs 

siffror för att musikern skulle kunna räkna ut själv hur basmelodin kunde spelas.  

 

Barockens kännetecken: 

- Typiska instrument: cembalo och kyrkorgel. Andra vanliga instrument: fiol, cello och flöjt.  

- Praktfull och utsmyckad musik. De som beställt musiken ville imponera med sin makt via 

musiken. På musikspråk pratar man om ornament, ett slags utsmyckning av melodin.  

- Terassdynamik = snabba växlingar mellan t.ex. starkt och svagt eller mellan att hela orkestern 

spelar och att en mindre grupp spelar. En förklaring till detta var att alla instrument inte 

kunde göra crescendo (spela starkare och starkare) eller diminuendo (spela svagare och 

svagare).  

- Fast tempo och en jämn puls. Det är oftast lätt att ”stampa takten” till ett barockstycke.  

- Man började göra musik med dur och moll. Du har själv lärt dig ackord med dur och moll, de 

ackord alla poplåtar idag består av.  

- Man började bry sig om texten och stämningen i en låt och försökte skriva så att en känsla 

kom fram.  

 

 

https://open.spotify.com/track/7vGvmdnYz0uCRJHpRiSfbt
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=kantat
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=sonat+barock
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=concerto+grosso
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=solo+concerto+barock
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=solo+concerto+barock
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=oratorium


 

 

Viktiga tonsättare 

Johann Sebastian Bach (1685-1750).   

- Från norra Tyskland. Barockens främste representant.  

- Jobbade i kyrkan men även för furstar och inflytelserika personer som  

beställde verk 

- Spelade orgel (organist) och cembalo (och var orgelexpert!)  

- Pedagog, undervisade och hade många besökare och beundrare som kom och  

studerade för honom 

- Autodidakt (självlärd) som kompositör 

- Kom från musiksläkt. Fick 20 barn, ungefär hälften överlevde till vuxen ålder.  

- Var blind sista åren av sitt liv till följd av en ögonsjukdom. 

- Man säger att barocken slutade när Bach dog.  

- Typiskt för bach: känslosamma, tekniskt svåra stycken, snabba tempon, stämmor som följer 

varandra (fuga) eller stycken där ett instrument har ”huvudrollen”, orgeln.  

Bach ”air”  

Back ”Bragdenburg concerto nr 3” 

 Tidigare exempel: Bach ”The Art of Fugue” , Bach ”Toccata och Fuga i dm” , 

Bach ”Svit i Ess-dur för cembalo” ,  

 

Antonio Vivaldi (1678-1741)  

- Från Italien. Föddes i Venedig, dog i Wien 

- Kallades ”den röde prästen” (han var präst och hade rött hår) 

- Skrev över 400 konserter. Skrev också bl.a. operor och kyrkomusik.  

- Hade problem med sin hälsa, troligen astma 

- Skicklig violinist, utvecklade tekniken för att spela fiol 

- Utvecklade konsertformen där en solist eller en mindre grupp 

ackompanjerades av en större orkester. Arbetade som musiklärare på ett 

barnhem.  

- Typisk för Vivaldi: livliga, lekfulla kompositioner där kontraster och 

dynamik var viktigt 

Vivaldi: ”De fyra årstiderna: våren” 

Georg Friedrich Händel (1685-1759)  

- Växte upp och utbildade sig i Tyskland. Verkade i Italien och flyttade slutligen  

till England.  

- Skrev kyrkomusik, operor och orkestermusik. Mycket av hans musik är  

vokalmusik (som går att sjunga).  

- Djupt religiös 

- Spelade orgel, cembalo och violin.  

https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
https://www.youtube.com/watch?v=QLj_gMBqHX8&feature=youtu.be&t=6s
https://open.spotify.com/track/7vGvmdnYz0uCRJHpRiSfbt
https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA
https://www.youtube.com/watch?v=X4mO4KPdtEM
https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA


- Var till skillnad mot Bach mycket berömd och rik under sin levnadstid 

Händel: Messias (Hallelujahkören)  Händel: Watermusic  

Andra viktiga namn för barocken som du kan söka info om själv: Jean-Baptiste Lully, 

Monteverdi, Corelli, Henry Purcell och Barbara Strozzi, Francesca Caccini, Isabella Leonarda.   

https://www.youtube.com/watch?v=Z5Xjz6ZuVk0&feature=youtu.be&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=TRNmXwNnB9w&feature=related
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=monteverdi
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=barbara+strozzi
https://www.google.se/search?q=fiol&oq=fiol&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.759j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=francesca+caccini

