
Inför provet i pop- och rockhistoria 
 

 

Provet kommer att bestå av 4 delar.  

 

Del 1: En lyssningsdel. Du kommer att få lyssna på låtar från pop- och 

rockhistorien och ska säga vilken artist eller stil, och hur du hör det, alltså 

vilka karaktärsdrag du hör som gör att du kan säga att det är den stilen. 

Till exempel ”det är country blues. Jag hör det för att det är en 

bluestolva, och det är bara en kille med en gitarr.” Låtarna kommer från 

de låtar som finns på hemsidan (youtubefilmer) och spotifyplaylisten som 

finns på hemsidan. 

 

I del 1 visar du på din förmåga att urskilja karaktärsdrag från olika 

genrer.  

 

Del 2: Karaktärsdragsdelen. Den består av korta frågor av typen ”nämn 

två saker som var typiska för hip hop” eller para ihop rätt karaktärsdrag 

med rätt stil, eller liknande. 

 

I del 2 visar du på din förmåga att urskilja karaktärsdrag från olika 

genrer.  

 

Del 3: Korta frågor som bygger på ”häfte 1” (det som finns på hemsidan). 

Frågorna kan vara till exempel ”nämn 2 anledningar till att Elvis blev så 

känd” eller ”nämn en likhet och en skillnad mellan blues och rock n roll”, 

men det kommer inte att vara typiska faktafrågor med årtal och namn.  

 

I del 3 visar du på din förmåga att föra enkla resonemang om musikens 

olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för 

individer och samhällen, och din förmåga att jämföra karaktärsdrag från 

olika genrer. 

 

Del 4: Här ska du skriva lite mer. Du ska i förväg välja 2 genrer från den 

period som vi har gått igenom, läsa på om dem och gärna samla mer 

fakta. Du ska skriva en text som:  

 

 Beskriver hur/var/när stilarna har uppkommit och vad de influerats 

av 

 Beskriver vilken påverkan stilarna haft på samhälle och individer 

 Beskriver de två stilarnas karaktärsdrag och jämför dem. 

 



 

 

Såhär kan du plugga:  

 

Del 1, lyssningsdelen: Lyssna på låtarna som finns på hemsidan 

(youtubefilmerna) och på Joannas playlist. Lyssna aktivt efter 

karaktärsdragen och skriv ned dem. Använd shuffle/random på spotify 

eller låt en kompis välja låt åt dig för att testa vad du kan.  

 

Del 2, karaktärsdragsdelen: Gå igenom texten från hemsidan eller häfte 1 

och skriv ned de karaktärsdrag du hittar för varje stil. Karaktärsdrag 

betyder ”vad som är typiskt för den stilen” och det kan vara hur man 

spelar, vilka instrument det är, vad texten handlar om, osv.  

 

 

Del 3, korta frågor: Gå igenom texten från hemsidan eller häfte 1. Hitta 

på egna korta frågor med jämförelser, likheter/skillnader, musikens 

betydelse i samhället och liknande. Svara på frågorna.  

 

Del 4, friare delen: Välj de två stilar som du är mest intresserad av. Läs 

på i häfte 1 och häfte 2 om dessa stilar. Du kan också hitta mer 

information på internet. Lyssna på musiken i dessa stilar och försök att 

höra karaktärsdragen. Berätta för någon om stilarna, och försök att få med 

punkterna ovan. Prata gärna med föräldrar, de kanske lyssnade på den 

stilen och vet mer.  

 

Skriv hela svaret på din fråga när du är hemma, så kan du bara skriva det 

igen när du kommer till provet. Titta på matrisen i PP för att se om du fått 

med allting för det betyg du satsar på.  

 

De två stilarna du väljer kan antingen vara stilar (t ex. hip hop, rock n 

roll) eller artister (The Beatles, Bob Marley) eller rubriker/underrubriker 

från häftet (England på 60-talet).  

 

 

 

Tänk på att plugga lite varje dag i stället för allt sista kvällen! 

 


