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En musikalisk resa
MUSIKENS HISTORIA



I den här filmserien får vi lära oss hur man ska bete sig i fjällen på vintern 

och på sommaren. Filmerna tar upp hur viktigt det är med säkerheten 

och att förbereda sig väl. Vi får veta mer om vad vi ska tänka på när 

det gäller utrustning och vad man kan göra om olyckan är framme.

Man kan överraskas av snöoväder och i värsta fall av en lavin. Man kan 

också gå vilse. Då är det extra viktigt att veta hur man agerar för att 

klara sig. Ledaren Susanne med barnen Klara, Olivia, Greta och Edvin 

hjälper oss med vad vi ska tänka på och hur vi ska agera.

Vad menar man med fjällen? Hur behöver man förbereda sig innan man ger sig ut? Vilken 
utrustning är nödvändig? Hur gör man med eldning, matlagning, disk och hygien? Vad gör 

man om man överraskas av dåligt väder eller går vilse?
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1. Vinter 2. Sommar Våra fem sädesslag
Fjällvett: Fjällvett: Sädesslag:

I den här filmen får vi lära oss hur man ska bete 

sig i fjällen på vintern. Filmen tar upp hur viktigt 

det är med säkerheten och hur viktigt det därför är 

att förbereda sig väl. Vi får veta mer om vad vi ska 

tänka på när det gäller utrustning och vad man kan 

göra om olyckan är framme. 

Man kan överraskas av snöoväder och i värsta fall 

av en lavin. Då är det extra viktigt att veta hur 

man agerar för att klara sig. Ledaren Susanne med 

barnen Klara och Olivia hjälper oss med vad vi ska 

tänka på och hur vi ska agera.

I den här filmen får vi lära oss hur man ska bete 

sig i fjällen på sommaren. Filmen tar upp hur man 

viktigt det är med säkerheten och hur viktigt det 

därför är att förbereda sig väl. Vi får veta mer om 

vad vi ska tänka på när det gäller utrustning och 

vad man gör om olyckan är framme.

Filmen tar också upp hur man gör med mat, disk 

och hygien när man är ute lite längre. Då kanske 

man också vill övernatta. Hur gör man det bäst? Har 

man otur kan man överraskas av dåligt väder eller 

gå vilse. Då är det extra viktigt att veta hur man 

agerar för att klara sig bra. 

Ledaren Susanne med barnen Greta och Edvin 

hjälper oss med vad vi ska tänka på och hur vi ska 

agera.

Vilka sädesslag känner du till? I Sverige har vi 

numera fem vanliga sädesslag; vete, korn, havre, 

råg och rågvete. Vad gör man med dem? Det ska 

du få veta mer om!

Filmen berättar om sädesslagens historia, för de är 

verkligen uråldriga. Vi ska dessutom få veta mer om 

ett par sädesslag som odlas i andra delar av världen, 

sädesslag som kanske kan få större betydelse i 

Sverige i framtiden.

• Vad ska man tänka på när man ger sig 

ut i fjällen på vintern?

• Vilken utrustning är nödvändig?

• Hur gör man upp eld utan tändstickor 

eller tändare?

• Vad gör man om man överraskas av 

dåligt väder?

• Vad ska man tänka på när man ger sig 

ut i fjällen på sommaren?

• Vilken utrustning är nödvändig?

• Hur gör man med mat och hygien?

• Vad gör man om man går vilse?

• Vad är sädesslag?

• Vilka sädesslag finns det?

• Vad är kännetecknande för våra vanliga 

sädesslag?

• Hur och var odlas sädesslagen?

• Vad kan man använda sädesslag till 

idag och i framtiden?

VÅRA FEM
SÄDESSLAG
VÅRA FEM
SÄDESSLAG
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Vad menar man med konstmusik? Vad är klassisk musik? Vad 

utmärkte musiken under de olika kulturepokerna? Hur hänger de 

olika stilriktningarna ihop och hur utvecklades de? Filmerna tar upp 

musikaliska karaktärsdrag i konstmusik från olika tidsperioder och 

framväxten av olika genrer samt berättar om några centrala tonsättare, 

låtskrivare och musikaliska verk. Med violinisten Karolina Weber 

Ekdahl som guide lotsas vi genom musikhistorien i sex fristående filmer 

och får uppleva allt från gregoriansk sång och mäktig orgelmusik till 

Beethovens symfonier, stråkkvartetter, dramatisk opera, Korngolds 

filmmusik och hur konstmusik görs idag. 
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1. Antiken, medeltiden 
och renässansen

4. Romantiken 

2. Barocken

5. Senromantiken och 
modernismen

3. Klassicismen

6. Postmodernismen och 
nutida musik

Musikens vagga i antikens Grekland, om Pythagoras 

kvintcirkel, gregoriansk sång, Hildegard av 

Bingen, kanon, renässansmusik, John Dunstable – 

kontrapunktens kung, Palestrina. 

Om Brahms, Clara och Robert Schumann, Verdi 

och känslorna i musiken, musikaliska salonger, 

programmusik, opera och virtuoser.

Om ornamentation, Vivaldi, kastratsångaren 

Farinelli, operans födelse, Ludvig den XIV, 

Telemann, Händel och Bach, den svenske Johann 

H Roman och hans Drottningholmsmusik.

Om Wagner och tristanackordet, Stenhammar, 

nationalromantik, impressionism, Stravinsky, 

Mahler, Ethel Smyth, Sjostakovitj, influenser från 

andra genrer och om Korngold och hans filmmusik.

Om Haydn, wienklassicism, Mozart, Beethoven, 

symfoni och kammarmusik. Om symfoniorkestern 

uppkomst och betydelse.

Om John Cage och hans musikstycke 4:33, Higgins 

och hans Danger Music, minimalism, experimentell 

musik och om hur konstmusik skrivs idag.

Karolina Weber Ekdahl

Violinisten Karolina Weber Ekdahl har under drygt tjugo år verkat som frilansmusiker 

på såväl den svenska som utländska konstmusikscenen. Hon har bl.a. turnerat med 

kammarmusikensembler, spelat i symfoni- och operaorkestrar, medverkat i musikaler 

och gjort gränsöverskridande samarbeten med jazz- och popmusiker. Karolina 

producerar även regelbundet olika musikföreställningar för såväl barn som vuxna.

Om den klassiska musiken från då till nu
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Rumble är en drake som en dag får ett brev från sin farmor. Hon 

ska lämna sin grotta och Rumble får flytta in istället. Men Rumble 

blir inte ensam i grottan. Den första han träffar på är spindeln som 

vägrar flytta ut. Efter många om och men får spindeln stanna. Och 

de blir vänner.  

Tillsammans och med hjälp av kocken, städerskan och mannen från 

turistbyrån vill de förvandla grottan till ett snyggt och populärt 

hotell. Möt Rumble och hans nya vänner i hotellet och se hur det 

går. Samtidigt lär vi oss alla mer engelska.

Förutom filmerna så ingår 36 berättelseböcker och 36 arbetsböcker 

som pdf-filer. Framöver kommer också Rumble att kunna levereras 

som E-böcker.
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Del 1 - Från 1800-talet till 1950-talet

Filmen tar upp musikaliska karaktärsdrag i populärmusik från olika 

tidsperioder. Om populärmusikens rötter, spirituals, blues, ragtime, 

jazz, swing, sweet, bebop och mer. Hur de olika genrerna hänger ihop 

och utvecklas. Exempel på några centrala tonsättare, låtskrivare och 

musikaliska verk.

Del 2 - Från 1950-talet till idag

Filmen tar upp musikaliska karaktärsdrag i populärmusik från olika 

tidsperioder. Om rock, pop, disco, hårdrock, hiphop, syntpop, house 

och mer. Hur de olika genrerna hänger ihop och utvecklas. Exempel 

på några centrala tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

POPULÄRMUSIKEN 
HISTORIA

från 1800-talet till idag

Vad menar man med populärmusik? Vad utmärkte musiken under de olika decennierna? 
Hur hänger de olika stilriktningarna ihop och hur utvecklades de? Med gitarristen Richard 
Hauer som guide lotsas vi genom musikhistorien och får lära oss mer om  populärmusik 

från tidig spirituals och jazz till modern pop och elektronisk musik.

EN LITEN SERIE PÅ TVÅ FILMER
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