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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 i 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 (bilden), ett klaverinstrument, och orgel, ett blås- 

och tangentinstrument. Andra vanliga instrument kunde vara stränginstrument 

som fiol, cello, kontrabas samt flöjt.  

Bach ”Toccata och Fuga i dm”  

Bach ”Svit i Ess-dur för cembalo” 

 

Olika musikstilar under barocken: opera, oratorium och fuga  

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.  

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.  

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


Oratorium 

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. Texten/berättelsen är 

ofta hämtad från Bibeln och ett oratorium framförs ofta i kyrkan.  

Exempel: Händel: Messias (Hallelujahkören) 

 

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 – typiskt för Barocken: 

- 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://www.youtube.com/watch?v=Z5Xjz6ZuVk0&feature=youtu.be&t=25s
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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

Musikexempel: Händel: Messias (Hallelujahkören)  Händel: Watermusic  

 

Andra viktiga namn för barocken: Jean-Baptiste Lully, Monteverdi, Corelli, Henry Purcell, Francesca Caccini, Isabella 

Leonarda.   

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 

Musikexempel: Vivaldi: ”De fyra årstiderna: våren” 

 

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.  

Musikexempel:  Bach ”air”  Back ”Bragdenburg concerto nr 3” 

 

Barbara Strozzi (1619-1677) 

- Italiensk sångerska och kompositör 

- En av få kvinnliga musiker under denna tid 

som publicerade egna kompositioner 

- Skrev framför allt vokalmusik (musik för att 

sjungas) 

- Levde ensam med sina tre barn i Venedig 

och kunde försörja sin familj på sin musik 

- Fick ofta utstå att människor inte tyckte att 

det var lämpligt att hon som kvinna 

framträdde offentligt och komponerade.  

Musikexempel:  

Strozzi: Sino alla morte 

 

 

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=francesca+caccini
https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
https://www.youtube.com/watch?v=QLj_gMBqHX8&feature=youtu.be&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=3iW7014VGpI


(Wien)klassicismen (1750-1820) 

 

Precis som när det gällde Barocken så är klassicismen namn på en 

epok med flera olika konstformer såsom musik, konst och 

arkitektur. För att betona att det är musiken man pratar om 

brukar man använda namnet Wienklassicism. Namnet kommer av 

att staden Wien i Österrike blev otroligt viktig under klassicismen. Wien blev centrum för 

konstmusiken och utvecklades till konstmusikens huvudstad under denna tid. Man brukar säga att 

epoken varar mellan ungefär 1750 -1820. 

Ordet klassicism kommer från latinets ”classicus”, ett ord som från början användes när man pratade 

om en medborgare av högsta ”klass” och ”rang”. Precis som ordet ”klassisk” kan musiken beskrivas 

som en stil med elegans, enkelhet och kontroll. Det var också under denna tid som man började 

prata om just ”klassisk” musik som en ”upphöjd” och speciell musik som skulle vara just ”klassisk” 

och leva vidare.  

Klassicismen sammanfaller (sker samtidigt) som upplysningstiden. Upplysningens tankar var bl.a. tron 

på att alla människor är förnuftiga och kan tänka själva och att ett jämlikt samhälle är det bästa. 

Musiklivet påverkades mycket av dessa tankar. Framför allt genom att musiken, som under Barocken 

var till för överklassen, nu spreds till alla samhällsklasser. Det blev mer och mer vanligt med 

konserter för allmänheten (för alla) och det ansågs mer viktigt att alla fick ta del av musiken och inte 

bara de rika. 

Instrument 

Under klassicismen växer orkestrarna och blir större. Pianot som uppfinns i 

början av 1700-talet av italienaren Cristofori tar så småningom tar över 

cembalons plats i orkestern. 

Teman 

Under Barocken utgick man ifrån känslor när man skrev musiken. Man ville och 

trodde att musik förmedlade och skapa känslor hos människor som lyssnade. Det här sättet att skriva 

musik förändras under Klassicismen då man börjar skriva musik efter ett tema. Med tema menas en 

melodisnutt som man bygger sin musik omkring. Detta gör musiken mer förutsägbar eftersom temat 

(melodisnutten) återkommer många gånger i musiken. 

Ett tydligt exempel är Beethovens femte symfoni. 

Tre vanliga stilar inom klassicismen 
Sonat: En sonat var ett stycke som bestod av flera satser (delar) och som skrevs för ett eller två 

instrument t.ex. piano eller piano & fiol. Beethoven och Mozart är båda kända för att ha skrivit 

många välkända pianosonater. 
Beethoven – Månskenssonaten 

Symfoni: En symfoni är ungefär som en sonat men för en hel orkester. Uppbyggnaden av en symfoni 

har historiskt sett lite olika ut. Under Wienklassicimen bestod symfonin oftast av fyra olika delar: 

 I den första satsen (delen) presenterades huvudtemat.  

 Den andra satsen (delen) var långsam,  

 Den tredje satsen bestod av en dans (oftast menuett eller scherzo)  

 Och den sista satsen, finalen, var oftast snabb.   

Piano! 

Wien!  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Cristofori
https://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI
https://www.youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU


Haydn, Mozart och Beethoven var alla tre viktiga för symfonins utveckling. Här kan du lyssna på 

några exempel: 

Beethovens femte symfoni 

Mozart – symfoni nr 40 

Under 1700-talet växte symfoniorkestern fram. Då bestämdes vilka instrument som skulle ingå och 

hur musikerna som spelade de olika instrumenten skulle sitta för att få det bästa möjliga ljudet. På 

bilden ser du hur en symfoniorkesterns instrument och uppställning ser ut. Dirigenten står med 

ryggen mot publiken dirigerar orkester, framför dirigenten har hen ett partitur. Det är noter som 

visar vad alla instrument spelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera: De första operorna skrivs under Barocken men under Wienklassicismen blir operan spridd och 

populär. En viktig kompositör för operan var Gluck. Han bidrog till att berättelsen, dramat, stod i 

centrum och att musiken komponerades för att förstärka detta. Den som blev störst inom operan var 

dock Mozart. Han bidrog till att lägga till humor i operan, detta kallades opera buffa (komisk opera). 

Några exempel på Mozarts operor är Trollflöjten, Figaros bröllop och  Don Giovanni. Dessa operor 

spelas fortfarande världen över idag.  

Trollflöjten handlar om den mystiska Nattens Drottning som ger prins Tamino och fågelfångaren 

Papageno i uppdrag att rädda hennes dotter Pamina från trollkarlen Sarastro. Men det visar sig att 

Sarastro i själva verket är en ädel och vis man och att Nattens Drottning är skurken. 

Mozart: Nattens drottning (ur Trollflöjten) Mozart: Figaros bröllop 

https://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI
https://www.youtube.com/watch?v=JTc1mDieQI8
https://www.youtube.com/watch?v=TB_QQjiMoVo
https://www.youtube.com/watch?v=SODDX1wPU0g


Typiskt för wienklassicismen: 

- Musiken skulle vara enkel och tydligt med balans och elegans. Man föredrog det rena, klara 

och enkla och var less på barockens tunga, kraftfulla och pampiga musik. 

- Att musik skrevs utifrån ett tema, en kort melodisnutt, som man byggde en låt kring.  

- Man utgick ofta från två känslor i musiken. Varje känsla fick symboliseras av en melodi, ett 

tema. De kallades för huvudtema och sidotema. I barocken hade ett stycke oftast en känsla 

rakt igenom låten.  

- Fler och fler instrument i orkestrarna, symfoniorkester blev vanligt. Cembalon ersattes av 

pianot.  

- Musiken förutsägbar – melodier som upprepas.  

- Istället för terassdynamik (som användes under Barocken) var det vanligt med crescendo och 

diminuendo.  

Crescendo = att spela/sjunga starkare och starkare.  

Diminuendo = att spela/sjunga svagare och svagare. 

- Pulsen mer ojämn 

 

När man pratar om Wienklassicismen utgår man från tre betydelsefulla kompositörer som alla 

verkade i Wien: Mozart, Haydn och Beethoven.  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 Från Salzburg (idag Österrike) 

 Fick tidigt undervisning i piano och fiol av fadern Leopold 

 Han och hans syster Nannerl (Maria Anna) = underbarn 

 Reste runt och turnerade som barn 

 Skrev sitt första pianostycke vid 3 års ålder. Det sägs att han som 7-åring 

kunde spela vilket stycke som helst från bladet och kunde skriva ner ett 

långt stycke bara efter att ha hört det en gång 

 Bosatte sig i Wien som fri konstnär. Undervisade, komponerade och gav 

konserter 

 Skrev bl.a. operor, 41 st symfonier och solokonserter 

 Hade ekonomiska bekymmer och problem med hälsan, bl.a. depressioner 

 Avled i en ålder av 35 år, troligen i reumatisk feber. Höll då på att färdigställa en beställning av 

ett requiem (en dödsmässa). Begravdes i en anonym grav.  

Mozart – symfoni nr 40 

Mozart: Nattens drottning (ur Trollflöjten) 

Mozart: Figaros bröllop 

Mozart: Ein kleine nachmusik 

Mozart: Turkisk march (pianosonat)   

Ur filmen ”Amadeus”  https://www.youtube.com/watch?v=TUt4DfGnyJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7CFfTv3AuI
https://www.youtube.com/watch?v=Y7CFfTv3AuI
https://www.youtube.com/watch?v=JTc1mDieQI8
https://www.youtube.com/watch?v=TB_QQjiMoVo
https://www.youtube.com/watch?v=SODDX1wPU0g
https://www.youtube.com/watch?v=Qb_jQBgzU-I&feature=youtu.be&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=juLRqSV45vo&feature=youtu.be&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=NlpxjBgG-7E
https://www.youtube.com/watch?v=TUt4DfGnyJQ


Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

 Pappan vill att Ludwig skulle bli en ny Mozart. Ljög och sa att han var 6 
år när han som 8-åring gav sin första konsert.  

 Föddes i Bonn i Tyskland, dog som 57-åring i Wien. Fick en hård 
uppfostran.  

 Undervisades av Haydn. 

 Skrev 9st symfonier som var längre och mäktigare än Haydns och 
Mozarts.  

 Ledde musiken in i nästa epok: Romantiken  

 Började få nedsatt hörsel som 30-åring och blev till slut nästan helt döv. 
Var förtvivlad över detta och övervägde självmord. Fortsatte ända att 
komponera. 

 Var väldigt populär och sörjdes nästan som en kunglig person när han dog 
 

Beethoven – Månskenssonaten 

Beethovens femte symfoni - Ödessymfonin 

 Beethoven: Für Elise 

 

Franz Joseph Haydn (1732-1809) 

 Symfonins ”fader” 

 Från Österrike 

 Skrev bl.a. 104 symfonier, 68 stråkkvartetter 

 Föddes i en fattig familj, men musiken var närvarande 

 Var vän med Mozart 

Haydn: Symfoni nr 94 

Haydn: Trumpetkonsert  

 

Marianna Martines (1744-1812) 

 Från Wien, Österrike 

 Uppväxt i samma hus som Joseph Haydn och sångare Nicola Porpora bodde och 

fick undervisning i sång, piano och musikteori  av de båda 

 Fick utöver sin musikutbildning även en ordentlig skolutbildning – något som 

kvinnor på den här tiden inte fick.  

 Talade Italienska, Tyska, Franska och Engelska 

 Skrev musik som hon själv framförde för hovet och på egna 

middagar 

 De egna middagarna besöktes av både Haydn och Mozart vilka båda 

själva också skrev musik till middagarna för att kunna uppträda 

tillsammans med henne. 

Martines – Piano Konsert i A  Martines – Sonat i A 

https://www.youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU
https://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI
https://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w
https://www.youtube.com/watch?v=TCzjfr5IkGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ASB6hFUat4g&feature=youtu.be&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=LrOmJIwB-gE


Romantiken  (~1800-1910) 

När man hör ordet Romantik är det lätt att tro att all musik från den här tiden var romantisk, så var 

inte fallet. Under den här tiden sökte man istället inspiration från sagor, mystik och det land man 

kom från och man ville uttrycka tankar, stämningar och känslor i musiken.  

Under 1800-talet sker stora förändringar i Europa. Industrialismen och kapitalismen innebär ett 

förändrat samhälle och många människor väljer att flytta in till städerna som blir större och större. 

Detta är också en orolig tid med krig och där många länder kämpar för självständighet och frihet. 

Utifrån detta kan man se att konst och musik hade två viktiga funktioner: 

1. En flykt från det otrygga. Det blev populärt med sagor, myter och legender. Folk ville 

”drömma sig bort” och ”romantisera” det som varit.  

2. Musiken blev viktig för kampen för självständighet. I t.ex. Norge och Finland blev vissa 

kompositörer nationalhjältar och deras musik jätteviktig för nationalkänslan. När 

kompositörer försöker skildra något betydelsefullt från en nations natur eller kultur och man 

kan höra från vilket land musiken kommer från brukar det kallas för nationalromantik.  

Kyrkan fick under 1800-talet mindre makt vilket även påverkade musiken. Musiken som gjordes var 

nu inte alltid sakral, alltså hade koppling till kyrkan och en tro, utan var allt oftare profan och 

handlade om andra saker i livet och världen.  

 

Virtuositet 

Musikerna sågs mer och mer som unika individer och var oftare mer ”fria” än 

under Barock och Klassicism där det fortfarande var vanligast att vara anställd 

hos t.ex. kyrkan eller vid hov. En ”virtuos” var en väldigt tekniskt skicklig 

musiker inom ett instrument. Man skulle kunna spela svåra stycken och gärna 

så snabbt som möjligt för att imponera och musikerna tävlade ofta med 

varandra om vem som var skickligast.  

Ett exempel på den ”kult” som kunde uppstå kring en musiker var Paganini som sas ha sålt sin själ 

till djävulen för att bli den bäste violinisten av alla. I Sverige var sångerskan Jenny Lind (hon som syns 

på 50-lappen) superstjärna. Hon kallades ”den svenska näktergalen” och turnerade i bl.a. i England 

och USA och var enormt populär.  

 

Typiskt för romantiken:  

- Friare form och design. Under romantiken stod känslan i centrum och man ville inte använda 

sig av ett färdigt ”recept” för att skriva musik. Kompositören kunde nu utgå från sina känslor 

och göra lite ”vad hen ville” vilket ofta resulterade i många känslor och dramatik i musiken. 

Jämfört med klassicismen var man alltså friare då det då var viktigt med stil, form och balans.  

- Mer speciella, ”svårare” och ”hoppande” melodier. Man tog också vara på alla tangenter på 

pianot, även halvtoner. Detta kallas kromatisk skala. Fler toner i ackorden.  

- Större orkestrar. Fler och fler instrument samt solister och körer i orkestern.  

- Många olika stilar/genrer. T.ex. lied, programmusik, opera, pianomusik.  

- Sagor, fantasi, dikter, det ”exotiska” och ”mystiska” vanligt som inspiration och handling i 

musiken. Man sökte gärna inspiration i litteraturen.  



- Patriotism, kärlek och stolthet för det egna landet blev väldigt betydelsefullt under denna tid. 

Man sökte mer och mer inspiration från sitt ”egna” land och till traditionell folkmusik. Denna 

musik kallades för nationalromantik. Ett exempel är Wilhelm Stenhammar – Sverige  

 

Fyra vanliga stilar inom romantiken: 

Pianomusik 

Väldigt mycket musik under denna tid skrevs för en pianosolist. Schubert, Mendelssohn, Listz och 

Chopin var några kompositörer som blev viktiga för pianomusiken.  

Chopin – Nocturne KK IVa nr 16 Chopin – Op9 nr 2 

Mendelssohn – Lieder Ohne Worte (sång utan ord) op 62 nr 6 

 

Lied 

Ordet ”lied” är tyska och betyder ”sång”. Dessa sånger skrevs under romantiken för en sångsolist och 

piano. Ofta har en lied en viss handling som är hämtad t.ex. från en dikt eller ett konstverk.  

Schubert – Gretchen am Spinnrade: Handlar om Gretchen som sitter och spinner med sin spinnrock 

och tänker på olycklig kärlek och sin passion till en man. I pianot kan man höra hur Schubert har 

försökt att likna hur spinnrocken spinner. Texten går ungefär: ”Min ro är borta, mitt hjärta är tungt. 

Jag finner den aldrig, aldrig mer” 

 

Schumann – Ich grolle nicht (ungefär ”Jag är inte arg”) 

  

Programmusik 

Programmusik är instrumental musik som vill skildra något, som en berättelse. Kompositören har här 

utgått från ett program där handlingen, t.ex. en dikt eller saga, bestämmer hur musiken utvecklas.  

Strauss – ”Så talade Zarathustra” : En tondikt som baseras på en bok av filosofen Nietzsche. 

Tondikten sägs gestalta en skapelse/soluppgång.  

Grieg – Peer Gynt - I bergakungens sal : Nationalromantik.  

Sibelius – Finlandia: Symfonisk dikt/tondikt som skrevs som en protest mot Rysslands makt i Finland. 

Nationalromantiskt stycke.  

 

Opera 

Under romantiken fortsatte operan att utvecklas. Bland annat blev man friare och gick ifrån de 

traditionella italienska operorna med recitativ och arior som hade varit vanligt under Barocken och 

klassicismen. En kompositör som utvecklade operan mycket var Richard Wagner. Han kallade sina 

operor för musikdramer och ville att allt ifrån sångtext och kläder till scenbelysning och kulisser skulle 

vara genomtänkt. Wagner arbetade med något som kallas ledmotiv. Ledmotiv innebär en kortare 

https://www.youtube.com/watch?v=GDE0mZb_mf8
https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg
https://www.youtube.com/watch?v=QPwNbEySjG4
https://www.youtube.com/watch?v=QPwNbEySjG4
https://www.youtube.com/watch?v=c5W3qGUa9XU
https://www.youtube.com/watch?v=IFPwm0e_K98
https://www.youtube.com/watch?v=1CtDxkz1q9w
https://www.youtube.com/watch?v=F5zg_af9b8c


melodislinga som används för att symbolisera en känsla, en person eller en karaktär i ett drama. 

Andra kända kompositörer inom opera var bl.a. Puccini, Rossini och Verdi.  

 Richard Wagner – Tristan och Isolde  Georges Bizet - Carmen  

 

Romantiken hade väldigt många kompositörer. Här får du veta lite mer om några av dem.  

Frédéric Chopin (1810-1849) 

 Polsk tonsättare och pianist 

 Mest känd för sina stycken för solopiano.  

 Många av hans stycken är mycket svåra att spela och fulla av känslor, som om 

de kommer ”direkt från hjärtat”.  

 Sågs som underbarn redan vid 10 års ålder. Blev snabbt bättre än alla sina 

pianolärare.  

 Chopins pappa var fransk och Chopin levde halva sitt liv i Paris.  

 Dog redan vid 39 års ålder i tuberkulos.  

Chopin - Minutvalsen Chopin – Nocturne KK IVa nr 16 Chopin – Op9 nr 2 

 

Pjotr Tjajkovskij (1840-1893)  

 Från Ryssland 

 Mest känd för att ha skrivit Baletter (mest kända är Svansjön och 

Nötknäpparen) men skrev också operor och symfonier 

 Var homosexuell, något som var straffbart med döden i Ryssland. 

 Hade ett hårt liv med prövningar och depressioner 

 Dog av förgiftning men det har spekulerats kring om han tog sitt liv.  

 Tjajkovskij – Svansjön (Dance of four little swans)  

 

Clara Schumann (1819-1896)  

 Tysk tonsättare och pianist.  

 Gift med kompositören Robert Schumann. Överlevde sin man med 40 år. 

 Medan mannen levde var hon ofta tvungen att ta hand om hemmet. Därför blev 
hennes karriär som störst när han dog.  

 Levde i en tid då kvinnor inte skulle syssla med komposition. Ska ha lidit av 
dåligt självförtroende och sagt ”Jag trodde en gång att jag hade kreativa 
talanger, men har nu gett upp den tankegången; en kvinna ska inte vilja komponera”.  

 Var pianovirtuos. Det sägs att hennes talang ska ha krossat makens drömmar om att bli 
pianovirtuos. 

 Schumann – Prelude och fuga Op. 16 nr 3 
 

Andra stora namn under romantiken som du kan läsa om var bl.a: Felix Mendelssohn, Franz Schubert, Franz Liszt, 

Guiseppe Verdi, Richard Wagner, Johannes Brahms, Antonin Dvorák och Sergej Rachmaninov. Beethoven var viktig 

båda för klassicismen och romantiken.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fktwPGCR7Yw
https://www.youtube.com/watch?v=KJ_HHRJf0xg
https://www.youtube.com/watch?v=YwAAosTb9O4
https://www.youtube.com/watch?v=GDE0mZb_mf8
https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg
https://www.youtube.com/watch?v=-gApOfm4qd0&feature=youtu.be&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=l2ONgmyf_wI
http://musikhistoria.se/felix-mendelssohn-musik/
http://musikhistoria.se/franz-schubert-musik/
http://musikhistoria.se/franz-liszt-musik/
http://musikhistoria.se/wagner-musik/
http://musikhistoria.se/sergej-rachmaninov-musik/

