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ABSTRACT 
During his lifetime the Swiss musician and pedagogue Emile Jaques-Dalcroze developed 
Dalcroze-Eurhythmics, a movement-based methodology in music education. The purpose of 
the present study is to explore the early development of Jaques-Dalcroze’s original 
Eurhythmics and especially solfège – movement based aural training – which is one of its 
main fields. This study aims to fathom Jaques-Dalcrozes life up to the year 1906, as well as 
the cultural, pedagogical and other societal tendencies during the 19th century to investigate 
how Jaques-Dalcroze’s personal history influenced his choice of pedagogical emphasis for 
his aural training, and how contemporary society in his time influenced the development and 
reception of Eurhythmics and solfège. The methodological basis of the study is historical 
with a hermeneutic perspective. The result is partly presented in a biographical form. The 
study shows that Jaques-Dalcroze was without doubt influenced by the world of his time, 
and was affected by people in his milieu, particularly his piano teachers de Senger, Prosnitz 
and Lussy, the virtuoso violinist Ysaÿe, the psychologist Claparède and the colleges of Jaques-
Dalcroze Gorter, Boepple and Chassevant. Pestalozzi, Nägeli and Fröbel were pedagogues 
whose ideas were mirrored in the method of Jaques-Dalcroze. These different influences, in 
synergy with his own personal history and preconditions, led to the development of 
Dalcroze-Eurhythmics. 

 

Keywords:  Dalcroze-Eurhythmics, solfège, Jaques-Dalcroze, historical method, hermeneutical 
perspective. 

 
 

SAMMANFATTNING 
Den schweiziske musikern och pedagogen Emile Jaques-Dalcroze utvecklade under sin 
livstid den rörelsebaserade musikpedagogiska metod som i dag går under namnet rytmik. 
Syftet med denna masteruppsats är att undersöka uppkomsten och den tidiga utvecklingen av 
Jaques-Dalcrozes ursprungliga rytmik och framför allt solfège – rörelsebaserad gehörsträning 
– som är ett av dess huvudmoment. För att finna svar på frågan om hur Jaques-Dalcrozes 
egen historia påverkade hans val av pedagogisk inriktning för hans gehörsundervisning och 
på frågan om på vilket sätt samtiden påverkade framväxten och mottagandet av solfègen, 
undersöks Jaques-Dalcrozes liv fram till 1906 samt kulturella, pedagogiska och andra 
samhälleliga strömningar under 1800-talet. Utgångspunkten är i historisk metod och med ett 
hermeneutiskt perspektiv och resultatet presenteras i en delvis biografisk form. 
Undersökningen visar att Jaques-Dalcroze tveklöst influerades av samtiden och påverkades av 
människor som kom i hans närhet, framför allt hans pianolärare de Senger, Prosnitz och Lussy, 
violinisten Ysaÿe, psykologen Claparède och Jaques-Dalcrozes kollegor Gorter, Boepple och 
Chassevant. Pestalozzi, Nägeli och Fröbel var pedagoger vars idéer återspeglas i Jaques-
Dalcrozes metod. De olika influenserna i synergi med hans egen personliga historia och 
förutsättningar var det som ledde fram till utvecklingen av rytmiken. 

 

Nyckelord: rytmik, dalcroze-rytmik, solfège, Jaques-Dalcroze, historisk metod, hermeneutisk 
ansats.



 



 

FÖRORD 
 
Jag har alltid varit intresserad av historiska skeenden, i större perspektiv men också i vad 
gäller den enskilda individen – vad gjorde att en människa (exempelvis jag själv) gjorde ett 
visst val i ett visst ögonblick? Varför blev livet som det blev, varför upptäcktes det som 
upptäcktes? Svaren hittas oftast i förhistorien, inte i det som blev. När jag började söka i 
solfègens historia hamnade jag i Jaques-Dalcrozes historia och plumsade rakt ner i 
artonhundratalet. Att söka i en människas och en idés historia med dessa tankar är ett 
sökande som kräver både en historisk metod och en förståelsens metod – och då landade jag i 
en av upphovsmännen till den historiska hermeneutiken, nämligen Wilhelm Dilthey, mycket 
lämpligt samtida med Jaques-Dalcroze. Efter att ha läst vad Dilthey säger om historisk 
närvaro och förståelsens metodologi bestämde jag mig för att i görligast möjliga mån bara 
ägna mig åt litteratur och källor från den tid som är satt som undersökningens slutår – 1906 – 
och tidigare. Jag har mången gång ifrågasatt det beslutet, men stöder mig på vad Barbara W. 
Tuchman skriver i sitt förord till Det stolta tornet: ”Jag tänker inte omnämna den krisen med 
ett ord i fortsättningen. Eftersom den ännu inte hade inträffat kunde den inte påverka 
människorna i denna bok, och jag har försökt att hålla mig till vad som var bekant vid den 
tid boken handlar om, perioden 1890–1914.”1 

När man ägnar flera år av sitt liv till att skriva en uppsats – tid man plockar här och där var 
man nu kan finna den mellan livets övriga omständigheter – så är det många människor som 
på det ena eller andra sättet varit inblandade. Så här vill jag nu tacka många av dem som 
gjort detta möjligt och låtit mig få lagom del respons och lagom del vara ifred. 

Tack till mina rytmikkollegor som alltid finns som stöd: Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Eva 
Nivbrant Wedin, Maria Lind, Camilla Gölstam och Susanne Jaresand. Maria Calissendorff 
för noggrannhet, tålamod och stilla humor. Ralf Sandberg för goda synpunkter, hav av 
kunskap och entusiasm. Cecilia K Hultberg för närläsning som lyfter en text. För hjälp med 
slutförande av detta projekt: David Thyrén, klok och god. För mångårigt kärt samarbete runt 
rytmik och gehör: Brita Bremberg. Övriga lärare och kollegor runt skrivandet – för vänskap, 
läsning och kritik: Ambjörn Hugardt och Ronny Lindeborg. För sällskap i processen: 
Camilla Gölstam, Maria Pemsel och Per-Henrik Holgersson. För tålamod, uppmuntran och 
närvaro i mitt liv: mina barn Stella och Love Belin. För rätt ord i precis rätt ögonblick: 
Magnus Norell. 

Och tack: 

Anna-Greta Rasmusson, min mamma, för nyfikenhet och kunskapstörst genom hela livet. 
John Fürstenbach för möjligheten att börja detta projekt och för en aldrig sinande tro på mig. 
Ulla Hellqvist, min lärare och mentor för grunden, rytmiken och tusen möjligheter. Tommi 
Riihonen, min kamrat genom livet för blick, perspektiv, resten och allt. 

Slutligen: inte nämnda är inte glömda. Tack du också!

                                                             
1 Tuchman 1962/1994, s. 11 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
Rytmik är en rörelsebaserad musikpedagogisk metod som syftar till att musikalisera människan 
och utveckla det inre hörandet. Genom att på olika sätt fysiskt gestalta vad man hör görs 
musiken upplevd, synlig och därmed begriplig. Solfège – den del av rytmiken som fokuserar på 
det klingande gehöret – är en musikpedagogisk nisch i korsningen mellan rytmik och 
musikteori. Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag undervisat vuxna i rytmik 
med tyngdpunkt på metrik och solfège. För mig som utövande rytmiklärare är det intressant att 
gräva djupare i rytmikens kunskapsmylla – för att få begrepp om, få perspektiv på och vidga 
min egen kunskap, men det är också väsentligt att bidra till att fördjupa kunskapen om ämnet 
och göra den tillgänglig för andra.  

Ett sätt att fördjupa och vidareförmedla kunskap är att spåra och berätta historien. Per-Johan 
Ödman skriver om hermeneutikern Diltheys tankar: ”Eftersom människan är historisk, är 
förståelsen det också. Mening, innebörd befinner sig alltid i ett sammanhang som sträcker sig 
både in i det förflutna och i framtiden. Det nuvarande kan vi förstå endast genom det 
förflutnas och framtidens horisonter.”2 Rytmiklärare, liksom andra lärare, är traditionsbärare 
och därmed också utvecklare av sin tradition. Därför kan följande ord vara värda att ha med i 
sökandet, för att behålla perspektiv och medvetenhet: 

Det förflutna finns. Händelser i gången tid har avsatt spår. Vilka delar vi väljer att 
studera av det förflutna styrs av den kunskap vi anser oss behöva i nuet. Den 
historiska kunskapen är således inte ett enkelt återskapande av det förflutna, den är 
skapad med speciella syften och ur särskilda perspektiv.3 

Detta gäller allt återberättande och historieskrivande. För att kunna förhålla sig på ett så 
objektivt och medvetet sätt som möjligt till sitt ämne och dess historia bör man känna till den 
och också vara medveten om sina egna syften och dess grunder. Ämnet behöver verbaliseras 
och historien upptäckas. När det är gjort kan bäraren av traditionen ta ut riktning för framtiden 
och utvecklingen av ämnet. 

I föreliggande studie beskriver jag rytmiken med tyngdpunkt på solfège och undersöker 
grunderna till dess uppkomst. Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av rytmikens 
begrepp samt syfte och frågeställningar för min forskning, nödvändiga avgränsningar och det 
aktuella forskningsläget i våra närmsta grannländer. Mot bakgrund av den metod jag har valt 
följer sedan resultatet av min undersökning, diskussion kring resultatet och tankar kring 
fortsatt forskning. I det inledande kapitlet ger jag läsaren en beskrivning av ämnet och några 
funderingar kring vidareförmedling av rörelsebaserat lärande. 

 

1.1 Rytmikmetoden och dess delar – en kortfattad beskrivning 
I rytmikundervisning delas vanligtvis musiken och dess utförande in i tre delar:                       
– metrik: det rytmiska (puls, rytm, taktart, form etc.)                                                                   
– solfège: det tonala (klingande toner, skalor, tonarter, fraser etc.)                                              
– improvisation:  skapande (med röst, instrument eller rörelse)                                            
Dessa tre delar – rytmiska element, klingande toner och kreativt skapande – är essentiella 

                                                             
2 Dilthey i Ödman 2007, s. 41 
3 Florén & Ågren 2006, s. 32 
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delar i all musik och allt musikutövande. I en rytmiklektion tränas och utvecklas dessa delar 
med hjälp av rörelse och under lektionen fokuseras oftast på en av delarna, men samtliga 
delar finns alltid med. I rytmikundervisning som inte är specialiserad för blivande rytmiklärare 
kallas hela lektionen för rytmik och fokus växlar mellan de olika delarna. Det kan jämföras 
med musikundervisning i en skola där ämnet kallas musik och olika delar inom ämnet 
behandlas under lektionens gång, medan musikämnet på en musikhögskola separeras i 
delämnen inom musik och olika lektioner benämns gehör, harmonilära eller gitarr och inte 
bara musik. På liknande vis görs inom rytmiklärarutbildningar oftast denna distinkta 
uppdelning av rytmikens delar i olika delämnen,4 exempelvis metrik, solfège, 
rörelseimprovisation eller pianoimprovisation (2.1.2–2.1.7). 

I denna uppsats används begreppet elev om personer som deltar i undervisning, oavsett ålder. 
Om sammanhanget kräver, exempelvis att sammanhanget specifikt handlar om vuxen elev på 
högskola, används begreppet student. 

1.1.1 Lärande i rytmik 

Inom musikerutbildning har mästarläran en lång tradition, där eleven kan liknas vid en gesäll 
och själva undervisningsformen bygger på en relation mellan elev och lärare.5 Enligt Kvale och 
Nielsen6 försiggår mästarlärande ”i en praxisgemenskap”, vilket i rytmiksammanhang innebär 
att rytmiklektionen genomförs tillsammans i grupp och att både läraren och gruppen är aktiva i 
övningarna och delar undervisningssituationen och också att eleverna möter andra utövare av 
rytmik i sammanhang utanför själva undervisningssituationen. Lärande och utförande sker 
samtidigt. Nielsen väljer att i sin artikel Apprenticeship at the Academy of Music7 kalla denna 
undervisningsform för apprenticeship – lärlingskap – istället för mästarlära vilket fokuserar mer 
på den lärande än på läraren. Han menar att lärande inbegriper hela människan och dess 
personliga utveckling och att den lärande inte bara lär av mästaren utan också av andra, 
exempelvis medlärande. Nielsen lyfter lärlingskapet (i denna artikel fokuserat till 
pianostudenters lärande) till en fråga om situerat lärande; lärandet försiggår i ett sammanhang, 
en praxisgemenskap, där mästaren är viktig som vidareförmedlare av kunskap men också som 
förebild – imitationen har i denna form av lärande en viktig funktion. Ytterligare en viktig form 
för lärandet är framförandet – att eleven ingår i en kultur där lärandet även försiggår i en 
uppförandesituation och studenten är en del av ett bredare musikaliskt sammanhang.8 Denna 
beskrivning stämmer väl in med rytmikundervisning, som försiggår i form av 
gruppundervisning med fokus på individens utveckling av kunskaper och färdigheter. Eleven 
ingår i ett praxis-sammanhang tillsammans med läraren, som agerar förmedlare av kunskaper 
och förebildande samt uppförandesammanhang, enskilt och i grupp, är legio. Därför skulle 
uttrycket apprenticeship eller lärlingskap vara en bättre beskrivning för lärande i rytmik än 
mästarlära. 

Så min slutsats av detta blir att rytmik, enligt den kunskap och erfarenhet jag har genom min 
mångåriga yrkesutövning och utifrån ovanstående resonemang, är: rörelsebaserad undervisning 
i musik, metodiskt strukturerad och formulerad av Emile Jaques-Dalcroze vid 
nittonhundratalets början och sedan vidareutvecklad i form av apprenticeship där 
praxisgemenskapen är en bärande faktor.  

                                                             
4 Juntunen 2004, s. 24 
5 Holgersson 2011, ss. 8–9 
6 Kvale & Nielsen 1999, s. 239 
7 Nielsen 2006, ss. 1–3, 13 
8 Nielsen 2006, s. 13 
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1.2 Rytmik som metod 
Rytmik med dess delämnen har vidareförmedlats och utvecklats sedan dess uppkomst i 
början nittonhundratalet. Rytmik som musikpedagogisk metod kom till Sverige för drygt hundra 
år sedan (1907). Upphovsmannen Emile Jaques-Dalcroze (1865–1950) var pianist, dirigent, 
skådespelare, textförfattare, tonsättare och musikpedagog och skrev under sitt liv operor, 
folkspel och orkesterverk samt cirka tusen sånger i folkloristisk stil, många i olika 
arrangemang och instrumenteringar. Till de flesta av dem skrev han också texterna. Vid förra 
sekelskiftet började han utveckla rytmik som musikpedagogisk metod och fortsatte sedan 
utveckla metoden, undervisa, komponera och musicera resten av sitt liv. 

Jaques-Dalcroze var själv mycket aktiv i skrivande av debattartiklar och brev för att föra ut 
och förklara metoden. Han gjorde otaliga resor runt om i världen, med föreställningar och 
demonstrationslektioner. Trots hans stora text-produktion var hans dokumentation av själva 
metoden relativt knapphändig. Jaques-Dalcroze menade att rytmik – och därmed också 
solfège – ska upplevas och läras ut via muntlig tradition, inte genom litteraturstudier. Han 
skriver ”... för man lär sig inte rida genom att läsa en bok om hästhållning och rytmik är 
framför allt en fråga om personlig erfarenhet.”9  [min övers.] Metod-böckerna är enligt honom 
själv ”bara en uppräkning av de olika övningar jag har hittat på och säger inget om mina 
övergripande idéer, för de är skrivna för dem som lärt sig förstå vad jag menar genom 
deltagande i min undervisning i Genève och Hellerau.”10 [min övers.] I  metodböckerna 
beskrivs och systematiseras rytmikmetoden (från de första åren) men i praxis används och 
lärs metoden, de övergripande idéerna och hur övningarna ska användas. Den ursprungliga 
avsikten med metodböckerna var alltså att hjälpa blivande rytmiklärare i utbildning att minnas 
och analysera det de redan genomfört och lärt sig i praktiken, som ett komplement till deras 
egna anteckningar.11 För att få undervisa i rytmik själv skulle vederbörande ha gått i 
undervisning för Jaques-Dalcroze personligen eller för en av honom diplomerad lärare 
(sedermera diplomerad vid hans institut).12 I stora delar av världen gäller än idag att den som 
ska undervisa blivande rytmiklärare ska ha diplom från Institut Jaques-Dalcroze i Genève.13 
Rytmik är således en metod som har förmedlats till blivande rytmiklärare genom muntlig 
vidareförmedling och eget erfarande av rytmikundervisning och så görs i hög grad än idag.14  I 
metod-böckernas förord kallar Jaques-Dalcroze själv rytmiken för metod och därför väljer jag i 
denna uppsats att göra det också.  

Verksamma rytmiklärare i Sverige har ännu inte i någon större eller samlad omfattning 
publicerat sina tankar, erfarenheter eller visioner i akademisk form (bortsett från slutuppsatser 
av studenter i rytmiklärarutbildning från musikhögskola samt några uppsatser på högre nivå, se 
2.3). I den mån den finns skriftligt dokumenterad är det i relativt inofficiell form, som 
kompendier och kursmaterial. Det finns också metodmaterial publicerat riktat till praktiker; 
dels till rytmiklärare och dels till andra pedagoger som vill undervisa rytmikinspirerat.  

Rytmikläraren är, enligt professor emerita i rytmik Ulla Hellqvist ”i första hand en praktiker, 
som för en tradition vidare och försöker anpassa den till en föränderlig omvärld.”15 I och 
med att ämnet bygger på traderad kunskap i första hand, har den enskilda rytmikläraren – 

                                                             
9 Jaques-Dalcroze 1909/2007, s. 13 
10 ibid., s. 13 
11 Bertolotto 1984, s. 176; Jaques-Dalcroze 1909/2007, s. 13 
12 Ingham 1909/2007, s. 27 
13 Duret, Del Bianco & Bachmann 2012 
14 Vernersson 2003, s. 15 
15 Hellqvist u.å., s. 11 
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framför allt den rytmiklärare som arbetat inom rytmiklärarutbildning – påverkat hur ämnet 
fortsatt har uppfattats och förmedlats vidare. Enligt forskaren och rytmikläraren Marja-Leena 
Juntunen lär eleven rytmik genom imitation och reflektion kring lärarens undervisning och 
kring den egna upplevelsen i undervisningen. Beroende på lärarens egna erfarenheter och 
upplevelser i sin utbildning finns det skillnader mellan lärares sätt att undervisa i rytmik.16 
Claude Bommeli-Hainard (1916–2010), rytmiklärare i Schweiz berättar:  

Att man ska ta hänsyn till de olika personligheter eleverna i en grupp har, 
förutsätter vad Monsieur Jaques om och om igen präglade in i oss, att man i 
undervisningen måste anpassa metoden till människan. ‘Adaptez la méthode à 
l’élève’ dånar fortfarande idag i mina öron, så ofta rådde han oss till det. Därför 
finns det inget så olika i världen, som två rytmikare som i några år arbetat med 
samma sak i olika omgivningar. Den första internationella efterkrigskongressen 
demonstrerade detta så belysande när länge efterlängtade återseenden först ledde 
till besvikelse: alla anklagade naivt de andra för att ha förändrat sig så mycket! 
Alla borde ha förstått att deras elever hade förändrat dem, eller snarare, berikat 
dem.17 [min övers.] 

 

Bommeli-Hainard beskriver här denna individuella utveckling, efter det att en lärare lämnat sin 
utbildning och fortsatt utveckla sin undervisning.18 Själv har jag vid möten med kollegor både 
nationellt och internationellt, funnit att metoden ändå är förvånansvärt likartad och många 
övningar och moment känns igen, även om undervisningsstilen kan vara kulturellt betingad 
och ha kulturella variationer.  

                                                             
16 Juntunen 2004, s. 70 
17 Bommeli-Hainard 1965/1987, s. 6 
18 ibid. 
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2 Rytmik och dess delämnen 
 

Här nedan beskrivs rytmik och dess delämnen metrik, solfège, improvisation och plastik. 
Centrala begrepp inom dagens rytmik med tyngdpunkt på solfège definieras. Sedan följer 
uppsatsens syftesbeskrivning, frågeställningar och avgränsningar. Avslutningsvis beskrivs 
forskningsläget i Norden och Finland. 

 

2.1 Rytmik och nutida definitioner 
Rytmik är en musikpedagogisk metod som använder rörelse och musik i samverkan för att 
utveckla elevens musicerande och konstnärlighet.19 Rytmiken delas ofta upp i tre huvuddelar: 
metrik, solfège och improvisation. Inom rytmik används ett antal begrepp som i sig inte är 
specifika för rytmik, men som appliceras på ett specifikt sätt i rytmiksammanhang. Nedan 
följer definitioner av de begrepp som är vanligast förekommande i ämnet: rytmik, metrik, 
solfège, improvisation och plastik. Även om uppsatsen i sig inte handlar om rytmik som 
sådan, utan om dess förhistoria och tankar kring dess uppkomst finns anledning att närmre 
beskriva vad begreppen står för. Uppsatsen skrivs med upptäckande och förståelse som 
uppsåt. Då är det väsentligt att jag för mig själv medvetandegör och förklarar vilka 
definitioner jag har för olika begrepp och tydligt berättar för dig som läsare. Detta för att vi 
ska ha en så gemensam förståelsehorisont som möjligt, eller för att tala med Gadamer: våra 
respektive förståelsehorisonter ska kunna mötas.20 

2.1.1 Jaques-Dalcroze-metodens alla namn 

Metoden kallades allra först les Pas Jaques av Jaques-Dalcrozes elever, alltså ”Jaques steg” 
efter sin upphovsman. När Jaques-Dalcroze själv skulle benämna sin metod ville han att 
namnet skulle spegla konceptet musik – kroppsrörelse. Han gav den först namnet 
Gymnastique rythmique, men döpte om den till Rythmique Jaques-Dalcroze i och med första 
metodboken 1906.21  Ordet eurytmi eller evrytmi (från grekiskans ev: behagligt och rythmos: 
mått, jämvikt, måttfullhet) betyder ”ett partis jämna och behagligt fortlöpande övergång i ett 
annat”22 och när något är eurytmiskt är det harmoniskt och måttfullt.23  

I olika länder används idag olika beteckningar för rytmik. I fransk-språkiga Schweiz heter 
rytmik Rythmiques. I Tyskland, Österrike och tyskspråkiga Schweiz används idag 
beteckningarna Musik und Bewegung/Rhythmik,24 Rhythmik, Rhythmische Erziehung, 
Rhythmisch-Musikalische Erziehung och Musik- und Bewegungspädagogik.25 I Italien används 
Il Metodo Jaques-Dalcroze, alternativt Ritmica Dalcroze, i Spanien el método Jaques-Dalcroze 
eller la rítmica de Jaques-Dalcroze med kortformen rítmica. I England används uttrycket 
Eurhythmics (ofta också Dalcroze Eurhythmics) om metoden och Rhythmics om delämnet 
rytmik (metrik, se nedan). Termen Eurhythmics introducerades 1912 av John W. Harvey i 

                                                             
19 Jaques-Dalcroze 1915/1997, s. 145 
20 Ödman 2007, s. 124 
21 Bertolotto 1984, s. 13; Spector 1990, s. 71 
22 Ekbohrn 1936, s. 438 
23 Rytmik bör inte förväxlas med eurytmi, som är en rörelseform som utvecklades av Rudolf Steiner (1861–1925) i 
hans Waldorf-pedagogik för att uttrycka innehåll i musik och poesi. 
24 Hochschule der Künste Bern 2012 
25 Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien 2009 
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förordet till The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze.26  Det är också vanligt att endast Dalcroze 
används för att beteckna rytmik, framför allt i USA.27  

I Sverige hette metoden från början Jaques-Dalcroze-metoden och rytmisk gymnastik28, 
vilket alltså är den svenska översättningen till Jaques-Dalcrozes egen ursprungliga benämning 
(se ovan). Den fick sedermera kortformen rytmik. Ibland skrivs rytmik med versal i svenska 
texter – Rytmik – för att vara tydlig med att skilja metoden från läran om rytm. Både 
Bertolotto och Vernersson väljer att göra det i sina uppsatser.29  Jag väljer dock att inte göra 
det, eftersom det inte är ett egennamn och för att det i det här sammanhanget inte är någon 
tvekan om att det är metoden rytmik som behandlas i uppsatsen. Därför används i denna 
uppsats benämningen rytmik när metoden diskuteras i sin helhet. Även i den historiska delen 
där rytmikens uppkomst beskrivs, har jag valt att använda denna benämning, även om det under 
den tid som beskrivs växlade mellan les Pas Jaques, Gymnastique rythmique och Rythmique 
Jaques-Dalcroze. 

2.1.2 Rytmik 

De delar som tillsammans bildar rytmik är metrik, solfège och improvisation. Omkring dessa 
ämnen har andra närliggande ämnen vuxit fram, exempelvis plastik och rörelseteknik. Enligt 
Jaques-Dalcroze bygger man först grunden med övningar i metrik, sedan följer metrik och 
solfège och slutligen improvisation.30 Utgivningen av hans metodböcker följer också den 
ordningen. 

Rytmik är enligt Bertolotto ”en systematiskt utarbetad musikpedagogisk metod, vars 
övergripande målsättning är att göra individen medveten om sig själv från fysisk, psykisk 
och konstnärlig synpunkt.”31  Dess tre huvudmål är ”1) att utveckla rytmkänslan (i ordets 
grekiska mening) i hela organismen; 2) att skapa känsla för ordning och balans efter att ha 
uppövat alla våra motoriska anlag; 3) att utveckla den skapande förmågan”.32 I rytmik (metrik, 
solfège och improvisation) används kroppen som upplevande och uttryckande instrument för 
musikaliska gester och skeenden. Det är en holistisk metodik med ambitionen att engagera 
människan som helhet, vilket här innebär att uttrycka sig fysiskt med hela kroppen som 
instrument, psykiskt i och med att total närvaro krävs i det kreativa, fysiska uttryckandet och 
i att medvetet reflektera över lärandet och ämnesinnehållet. Eleven ska i arbetet med musiken 
få en inre bild, en upplevelse av musiken, och sedan gestalta den i fysiskt uttryck. Därefter 
kan detta omsättas i sitt musicerande, antingen i ett konkret stycke, eller som gester inom ett 
idiom.  

Jaques-Dalcroze menade alltså att rytmik utvecklar hela människan och i förlängningen 
därmed också hela mänskligheten, men i musikpedagogiskt sammanhang är rytmikens 
yttersta mål att musikalisera människan.33 För att nå det målet måste hela människan 
utvecklas ditåt – det kan inte endast vara en muskulär, auditiv eller intellektuell utveckling. 
Juntunen beskriver att ”relationerna mellan kropp, sinne, känslor och musik är sammanflätade i 
rytmikövningar” och att rytmikundervisningen syftar till att utbilda människan som en helhet, 

                                                             
26 Harvey 1912, s. 5 
27 Spector 1990, s. 71 
28 Behle 1909 
29 Bertolotto 1984, Vernersson 2003 
30 Bertolotto 1984, ss. 14, 45 
31 Bertolotto 1976 ss. 657–658 
32 Dutoit-Carlier, 1965 s. 339 i Bertolotto 1984, s. 13 
33 Jaques-Dalcroze 1915/1997, ss. 88, 92 
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att människan först och främst lär sig genom kroppslig erfarenhet (lived bodily experiences).34 
Därför handlar metoden om kroppens förhållningssätt till den själsliga, intellektuella och 
musikaliska utvecklingen, vilket Jaques-Dalcroze beskrev som följer: 

Rytmikmetodens alla övningar syftar till att stärka koncentrationsförmågan, att 
vänja kroppen att s a s hålla sig startklar i väntan på order uppifrån. De syftar till 
att föra in det medvetna i det omedvetna och att få våra omedvetna förmågor att 
växa, genom att tillföra dem en speciell kultivering. Därutöver syftar dessa 
övningar till att skapa ytterligare motoriska vanor och nya reflexer, att få ett 
maximum av effekt med ett minimum av ansträngning, att skapa lugn i själen, att 
stärka viljan och att åstadkomma ordning och klarhet i organismen.35 

Att kroppen ska hålla sig startklar ”i väntan på order uppifrån” innebär att eleven (som 
naturligtvis också kan vara en utbildad rytmiklärare) systematiskt tränas i att vara beredd och 
reagera på olika typer av impulser.36 Dessa kan antingen komma från ledaren av övningen, med-
eleven eller från deltagaren själv. Det kan också vara impulser från den musik man arbetar med. 
Detta handlar inte om ordergivning, utan om en träning att vara uppmärksam och reagera på 
intryck, för att ”etablera en snabb kommunikation mellan hjärnan som koncipierar och 
analyserar och kroppen som utför”37 och är en central del i rytmiken.38 Med bakgrund av 
Jaques-Dalcrozes ord i citatet ovan skulle man kunna definiera rytmik som en 
musikpedagogisk metod som med utgångspunkt i praktisk upplevelse gör musiken tillgänglig 
för eleven, där tillgänglighet innebär att eleven internaliserar kunskapen och därmed utvecklar 
en musikalisk mottaglighet och medvetenhet.  

Professorn i musikpedagogik Lennart Reimers (1928–2009) beskriver rytmikens ”treenighet” 
rytmik, solfège och improvisation som en helhet, som förkroppsligar musiken och dess olika 
sidor och som fungerar som ”ett instrument för uppbyggandet av organiska relationer mellan 
just inre tonföreställningar och yttre tonproduktion”. Han menar att musikpedagogiken i 
Europa alltid har brottats med frågan om relationen mellan inre hörande och produktion av 
klang och ljud och en rädsla inför ”rörelse, kroppslighet och i vid mening sinnlighet, som 
man kan följa från den europeiska kulturens och musikens rötter” och att Jaques-Dalcroze 
utvecklade sin metod i en europeisk tradition, men i opposition mot ovanstående och mot 
den rytmiska förtvining som han ansåg konstmusiken under 1800-talet präglades av.39 

2.1.3 Rytmik, musikalitet och reflektion 

Enligt Juntunen kan Dalcroze-rytmik ses som en process att väcka musikalitet och utveckla 
musikerskap i vid mening.40  I rytmikundervisningen ska så många sinnen som möjligt vara 
involverade, för att hela eleven ska vara aktiv och därmed lärandet bli så effektivt som 
möjligt. Juntunen41 beskriver att Dalcroze-rytmiken lägger stor vikt vid glädjen i lärandet och 
därför är många övningar utformade som lekar. Ett sådant upplägg stöds av det professorn i 
kognitionsvetenskap Peter Gärdenfors skriver i sin bok Lusten att förstå – Om lärande på 
människans villkor42:  

 

                                                             
34 Juntunen 2005, s. 1 
35 Jaques-Dalcroze 1914, s. 97 
36 Hellqvist u.å., s. 5; Lee 2003, ss. 165–166; Moore 1992, s. 19; Jaques-Dalcroze 1907, ss. 73–74 
37 Jaques-Dalcroze 1914, s. 95 
38 Bertolotto 1984, ss. 47–54 
39 Reimers 1994, s. 14 
40 Juntunen 2004, s. 15 
41 ibid., s. 57 
42 Gärdenfors 2010 
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Involvera flera sinnen och hela kroppen. Ju fler sinnen som utnyttjas i en 
lärandesituation, desto bättre fastnar den i minnet. Det har exempelvis 
framkommit att en kombination av bild och röst ofta ger bättre effekter än en 
kombination av bild och text. Att använda kroppen som redskap ger en form av 
erfarenhet som också leder till en djupare förankring av lärmaterialet. /…/ Låt 
lärandet bli lekfullt. Om ett lärandemoment kan omvandlas till en lek på 
elevernas nivå, blir de naturligt motiverade. Leken får gärna innehålla fysiska 
aktiviteter.43  

Rytmiken bygger till stor del på lärarens och elevens improvisation i stunden, utifrån en stor 
möjlig bank av övningar och erfarenheter som läraren samlat på sig genom utbildning och 
erfarenhet. Enligt Juntunen44 påverkas lärarens val och handlingar under lektionen av 
interaktionen mellan studenter och lärare och, beroende på hur studenterna svarar på det som 
sker, avgör läraren hur lektionen ska fortskrida. Under lektionerna pågår en ständig samverkan 
mellan lärare och elev och också ett ständigt pågående samtal och reflekterande kring vad 
man lär sig och hur lärandet sker.  Gärdenfors föreslår att man i undervisning bör arbeta med 
elevens metakognition (tänkandet kring det egna tänkandet) för att höja eleven motivation. Att 
fundera om sitt eget lärande leder till att eleven får bättre överblick över sina egna förmågor 
och begränsningar och därmed större självförståelse. Det leder också till att eleven upplever 
sig ha kontroll över sitt lärande och blir bättre på att planera sin framtida utbildning. Han 
påpekar vikten av att låta eleverna visa varandra vad de kan, kombinerat med att ge varandra 
kommentarer och att läraren i denna process stödjer ”elevernas metareflexioner över sitt 
lärande”.45 Juntunen menar att det är avgörande att låta eleven hinna tänka och reflektera över 
sin upplevelse och genom att beskriva det upplevda för varandra bilda ny mening av det 
upplevda.46 Redan på sin tid betonade Jaques-Dalcroze reflektionsförmågan som en 
balanserande faktor i elevens konstnärliga uttryck och menade att undervisningen ska utveckla 
elevens förmåga till snabba idéassociationer, förmåga att analysera sina möjligheter till framtida 
handlingar och också kunna inse följder av nuvarande handlingar.47  

Jaques-Dalcrozes egna korta definition av rytmik är ”utbildning genom musik och i musik” i 
den utvidgade betydelsen av musik som en sammansatt harmonisk enhet av tre mänskliga 
essentiella begrepp, inspirerade av grekisk antik: le Geste (kroppsligt uttryck), le Verbe (tal 
eller den logiska tankens uttryck) och le Son (ljud eller känslans uttryck).48 Marie-Laure 
Bachmann (rytmiklärare och tidigare rektor vid Institut Jaques-Dalcroze i Genève) summerar 
rytmikens innehåll och progression som: ”reagera, känna och höra; reproducera och visualisera, 
förställa sig, visa upp och improvisera; identifiera, notera eller beskriva; och slutligen 
komponera eller skapa”.49 Detta sammanfattar den metodiska gången uppleva (reagera, känna 
och höra), uttrycka (reproducera och visualisera, förställa sig, visa upp och improvisera) och 
förstå (identifiera, notera eller beskriva) och leder till kunskap och förmåga att komponera eller 
skapa. 

Enligt Bachmann finns i rytmiken en grundläggande flexibilitet och en avsaknad av 
dogmatiskt förhållningssätt, som hon menar är två essentiella kvaliteter som genomsyrar 
undervisning med denna metod.50 Här menas att den enskilda läraren i stunden måste förhålla 
sig till gruppen i undervisningen och då också till det stoff som behandlas och den kunskap och 
                                                             
43 Gärdenfors 2010, ss. 267–268 
44 Juntunen 2004, s. 70, 72 
45 Gärdenfors 2010, s. 268 
46 Juntunen 2004, s. 78 
47 Jaques-Dalcroze, 1915, ss. 143, 145; Storck 1912, s. 8 
48 Bachmann 1991, s. 357 
49 ibid., s. 354 
50 ibid., s. 24 
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de traditioner läraren själv bär med sig. Detta är en förutsättning för att undervisningen ska 
fungera på ett icke-auktoritärt sätt och är inte en motsättning till de reaktionsövningar som 
beskrivits tidigare och som har som syfte att träna eleven att snabbt och flexibelt kunna reagera 
på olika impulser; i musiken, från lärare eller kamrater.  

2.1.4 Rytmik och metrik 

För Jaques-Dalcroze och i stora delar av världen är rytmik både namnet på metoden och 
namnet på den första delen av metoden. Vid rytmiklärarutbildningen vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm (KMH) har man, för att undvika begreppsförvirringen, valt att 
kalla helheten för rytmik och delämnet för metrik. Av samma anledning används detta 
begrepp även i denna uppsats. 

Ordet metrik (gr. metron; mått) används traditionellt inom musikteorin som begrepp för 
regelbunden indelning av musiken, t ex läran om takt, taktarter och periodbildning och inom 
litteraturteori som namn på verslära.51 I rytmikmetoden är metrik den första delen och inom 
det delämnet fokuseras på musikaliska grundbegrepp i förhållande till rytmiska eller andra 
tidsmässiga förlopp som rytm, puls, period, notvärden och form. Rörelse används på olika 
sätt för att gestalta och uppleva dessa olika musikaliska grundbegrepp, exempelvis att gå en 
puls, klappa en rytm eller gestalta en melodi med fri rörelse.   

2.1.5 Solfège 

I den här uppsatsen används ordet solfège på två sätt: dels för att beteckna gehörsundervisning 
inom rytmik, d.v.s. den solfège som Jaques-Dalcroze utvecklade och som nedan beskrivs, och 
dels för att beteckna traditionell gehörsundervisning i Frankrike och Genève, d.v.s. den 
gehörsundervisning Jaques-Dalcroze tog del av under sin uppväxt och själv undervisade enligt i 
början av sin bana.  

Ordet solfège kommer från franskan och innan dess från italienskans solfeggio och är 
ursprungligen namn på sångövningar eller etyder där man sjunger på solmisations-stavelser 
(se nedan) eller på vokaler (då kallas stycket vokalis). Beteckningen används också för 
kurser i musik- och gehörslära, ofta med utgångspunkt från sång på solmisations-stavelser 
och med fokus på notläsning.52 Solfège inom rytmiken behandlar företrädesvis det klingande 
gehöret, exempelvis tonhöjd, intervall, skalor och harmonik. Dominique Porte (1928–2010), 
rektor för Institut Jaques-Dalcroze i Genève 1971–1990, skriver om solfège inom rytmiken:  

Den lär ut inget annat än den traditionella solfègen, men den lär ut den på ett annat 
sätt. Det handlar först om att göra musik, rytmik och att sjunga, framför varje 
analytisk fundering. Om solfègens huvudsyfte, allmänt sett, är att identifiera det 
musikaliska föredragets element i duration, höjd, intensitet – eftersom identifikation 
möjliggör diktamen lika bra som läsning – består Dalcroze-solfègens huvudsyfte i 
det att analysen först vilar på elevens egen aktivitet, på hans upplevelse. I 
förhållande till levande musik upphör sålunda solfègen att vara marginell eller 
förberedande. Det är över sin personliga erfarenhet, över den tillämpade och 
upplevda musiken, som eleven utför en eftertänkt återresa. Hans kunskaper blir 
aldrig större utan en minst lika stor ökning av hans musikaliska medvetande. 
Solfègen blir en reflekterad tanke genom att ledsaga den uttrycksfulla handlingen 
och genom att stå i dennas tjänst.53 

Här beskriver Porte hur analysen av musiken föregås av en praktisk erfarenhet som sedan 
bearbetas genom reflektion – ”en eftertänkt återresa” – och därmed fördjupas gehörsträningen.    
                                                             
51 Bengtsson 1977, ss. 513–514 
52 Franzén 1979, s. 415 
53 Porte u.å., s. 4 
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Solfège fokuserar alltså på tonala grundbegrepp och klingande strukturer inom musiken 
exempelvis skalor, tonarter, intervall, fraserings- och nyanseringsregler och syftar till att 
utveckla elevens inre hörande. Jaques-Dalcroze beskrev 1914 att studier i solfège ”syftar till att 
väcka: Sinnet för intervaller och tonhöjdsförhållanden (tonarter) och förmågan att urskilja 
dessas klangfärg. De lär eleven att höra melodier och föreställa sig dem och deras 
kontrapunkt i alla tonarter, att uppfatta harmonier och harmoniföljder, att läsa a vista och att 
improvisera vokalt, att notera och att komponera melodier.”54 Detta nås genom att gehörs-
övningar integreras med metrik och improvisation i rörelsebaserad undervisning. Innehåll är 
bland annat à vista-sång, vokal improvisation, notering och komposition. Praktik föregår 
teori och därför utför och upplever man först och analyserar sedan.  

Undervisningen ska leda till utveckling av tonmedvetande, ett inre hörande.55  Tonmedvetande 
är enligt Jaques-Dalcroze ”vår tankes och vårt väsens förmåga att, även utan hjälp av vare 
sig röst eller instrument, föreställa sig tonföljder och tonkombinationer, känna igen alla slags 
melodier och ackord, med hjälp av jämförelser mellan ton och ton. Detta medvetande bildas 
genom upprepade erfarenheter med öra och röst”.56 I traditionell rytmik-solfège tränas 
tonmedvetandet, det inre hörandet, bland annat genom sång på solmisations-stavelser. 

Att solmisera har en lång tradition i mänskligt musikutövande. Grekerna hade enligt Torell57  

ett tonstavelsesystem som dirigerades med handtecken – cheironomi. I Egypten leddes också 
sång med handtecken och den hieroglyf som betyder sjunga är bilden av en hand. Handen har 
använts genom tiderna både till att teckna melodier och att ange tempo. Guido d’Arezzo (ca 
995–1050) använde också handen för att teckna melodier ungefär på samma sätt som man 
räknar på fingrarna. Han var munk, musiker och musikmetodiker och utvecklade system för 
att kunna sjunga musik efter noter utan stöd av instrument. Dels utvecklade han 
solmisationen och som en följd av det den guidonska handen och dels utvecklade han 
notsystemet och notationen. De tonstavelser som Guido arbetade fram var ut re mi fa so la. 
Den sjunde tonen i skalan, si, lades till på 1600-talet, då dur-moll-tonaliteten slog igenom. I 
romanska länder används sedan 1600-talet dessa tonstavelser som tonnamn. Eftersom 
stavelserna här är tonnamn så är do tonen c, re är d osv. Detta kallas absolut eller fast do. 
Jaques-Dalcroze använde absolut do och det används fortfarande i rytmikundervisning i 
exempelvis Schweiz, Italien, Frankrike medan relativt do i hög grad används i länder där 
tonstavelserna inte är tonnamn. 

Relativt eller rörligt do är när tonstavelserna används på skaltonernas funktioner, istället för 
på bestämda klingande tonhöjder. I relativt system används idag tonstavelserna do, re, mi, fa, 
so, la, ti. Si byttes ut till ti, dels för att inte förväxlas med ett höjt so (vokalen förändras vid 
höjning av tonen), dels för att de olika stavelserna behövde olika startkonsonanter, för att 
inte förväxlas vid förkortad stavning (d, r, m, f, s, l, t).58 Do är durskalans första ton 
(grundtonen) och inte den klingande tonen c (såvida man inte sjunger i just C-dur). De halva 
tonstegen (små sekunderna) i skalan är alltid mellan mi och fa och mellan ti och do. Övriga 
skalsteg är alltid stora sekunder. När man sjunger med relativt do är do durskalans första ton, 
re dess andra osv. När man byter tonalitet byts grundtonens stavelse. I ren moll är grundtonen 
la, i dorisk skala är den re, i mixolydisk so. Detta gäller när man sjunger i någon 
kyrkotonart. Vid tillfälliga höjningar och sänkningar ändras vokalen i stavelsen. 

                                                             
54 Jaques-Dalcroze 1914/1997, s. 99 
55 Bertolotto 1979, s. 658 
56 Jaques-Dalcroze 1907, s. 67 
57 Torell 1948, s. 13 
58 ibid., s. 109; Stoverock 1964, s. 9 
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Solmisation med handtecken är att använda bestämda handtecken till tonstavelserna och att 
sjunga på stavelserna och göra handtecknen samtidigt. Jaques-Dalcroze använde absolut do 
och sång på solmisations-stavelserna. Handtecken användes inte, eftersom de är knutna till 
systemet med relativt do. Därför kommer handtecken inte behandlas mer i denna uppsats. 
Däremot avhandlas i uppsatsens diskussionsdel (5.2.2) frågan om Jaques-Dalcrozes val av 
absolut istället för relativt do. 

2.1.6 Improvisation 

Improvisationens betydelse för musikaliskt uttryck och skapande kan inte överskattas. En av 
rytmikens tyngdpunkter är därför improvisationen, både med rörelse, röst och instrument 
(företrädesvis piano). Det fria skapandet har en central betydelse inom rytmik.59 Det tränas 
kontinuerligt och ska leda till utveckling av elevens kreativitet. När eleven utvecklar sin 
improvisationsförmåga på instrument eller i rörelse utvecklas också det tekniska och 
musikaliska kunnandet. I improvisationen används de kunskaper man tillägnat sig inom 
metrik och solfège och omvänt; metrikens och solfègens stoff tränas genom improvisation. 
Enligt Bertolotto är rytmikens huvudmål att ”främja individuell, social och estetisk 
upplevelse, och som det viktigaste medlet därtill ses just improvisationen, det egna spontana 
skapandet.”60 Jaques-Dalcrozes menade, enligt Bertolotto, att improvisation är ”ett slags 
komponerande, eftersom den i stort sett förutsätter samma teoretiska kunskaper. Dessutom 
måste improvisatören vara utrustad med en särskild teknisk färdighet på det egna instrumentet 
(piano och/eller kroppen) för att snabbt kunna konkretisera den musikaliska tanken.”61 Däremot 
menade Jaques-Dalcroze inte att man måste vänta med att improvisera vid instrumentet till dess 
man är tekniskt färdigutbildad, eftersom barn älskar att improvisera på piano och ofta är friare 
och innovativare än vuxna. I artikeln Music and letters62 skrev han att den vuxne inte förmår 
uttrycka hela sin individualitet i improvisationen förrän dess han eller hon lyckas ”glömma 
regler och hans hjärna återigen har blivit fri”.63  

I rytmikundervisning övas improvisation på instrument och med rörelse inom både fasta och 
friare former. Detta kan vara att inom pianospelet spela i viss tonalitet, eller viss taktart, vissa 
rytmer eller viss musikalisk form, för att kunna leda eller följa uppvärmning, metrik-övningar 
eller rörelseimprovisation. Det kan också röra sig om fri improvisation till rörelse. Traditionellt 
läggs stor vikt på pianoimprovisation men under senare år har även andra instrument fått 
plats inom improvisationen. 

I rörelseimprovisation utvecklas rörelserepertoaren genom att man i olika övningar härmar 
kamraters eller lärarens rörelser eller att man utarbetar rörelsegestaltningar eller koreografier, 
där någon av deltagarna bestämt rörelserna i förväg.  

2.1.7 Plastik 

Skådespelaren Knut Almlöf berättar i ett brev från 1860-talet att ordet plastik användes i 
teatersammanhang för att beteckna ”de gester/rörelser en skådespelare (eller sångare) 
använder för att kroppsligen förtydliga texten. Av samma brev kan man även se att Almlöf 
skiljer på plastik och dans” 64. Enligt Lena Hammergren i avhandlingen Ballerinor och 

                                                             
59 Bertolotto 1984, s. 176 
60 Bertolotto 1979, s. 658 
61 Bertolotto 1984, s. 16 
62 Jaques-Dalcroze 1932 
63 ibid., s. 372 
64 Hammergren 2002, s. 34 
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barfotadansöser65 blev kopplingen mellan plastik och dans vanligare runt 1900 och att 
begreppet plastik kom att bli en hjälp i definitionen av modern dans. 

I rytmikens begynnelse utvecklades gradvis en speciell form av interpretation i rörelse, för 
att gestalta musikstycken. Denna form kallades plastique. Bertolotto menar att den bildades 
när rytmiken utvecklades från att enbart vara en personlig erfarenhet och uttrycksform inom 
undervisningen till en konstnärlig uttrycksform som mötte en publik.66 Jaques-Dalcroze 
använde termerna plastique rythmique, plastique animée, plastique corporelle och solfège 
corporelle. Plastique i sig betyder uttrycksfull rörelse så de kompletterande orden rytmisk, 
livfull eller kroppslig försvann gradvis. Ordet plastique fick stå för sig självt.67  

Enligt Bertolotto är: ”plastiken i långt högre grad att se som en verklig konstart, därigenom 
att man här direkt strävar efter att överföra det konstnärliga innehållet från ett medium, 
musiken, till ett annat, kroppsrörelser.” 68 I plastiken tolkar och uttrycker gruppen musikens 
harmonik, kontrapunkt och orkestrering. Musikens dynamik och agogik kopplas till rörelsens 
nyanser och gruppens medlemmar bidrar till detta kollektiva skapande.69   

I plastiken tränas och utvecklas alltså rörelseuttryck och musikalisk gestik. Kroppen som 
instrument övas i ett nyanserat musikaliskt uttryck i samverkan med gruppen. 

 

 

2.2 Forskningsläge 
 
Ämnet för denna uppsats – rytmikens och solfègens ursprung – är valt just för att det är föga 
beforskat i Sverige. Därför är perspektivet på forskningsläget fokuserat på forskning i Sverige 
och våra grannländer, vilket beskrivs här nedan. Det finns omfattande internationell forskning 
utanför Norden. En genomgång av det internationella forskningsläget faller dock utanför 
ramarna för denna uppsats. Däremot används internationell litteratur och forskning i 
uppsatsens undersökning.  

I Sverige finns eller har funnits rytmiklärarutbildning (i olika former) vid fyra lärosäten: 
Göteborg, Malmö, Stockholm och Örebro. Det finns därmed en mångfald special- och 
examensarbeten. Det finns flera magisteruppsatser och några masteruppsatser av 
rytmikpedagoger, de flesta handlar om musik- eller danspedagogik eller komposition, vissa ur 
ett rytmikperspektiv. Det finns åtminstone två doktorsavhandlingar skrivna av rytmikpedagoger, 
varav den ena handlar om rytmik och nämns nedan. Den konstnärliga avhandlingen Linjer: 
Musikens rörelser – komposition i förändring70 av kompositören och rytmikläraren Kim Hedås 
kommer inte beröras här eftersom den handlar om komposition.  

Sex arbeten nämns nedan – ett från Finland och fem från Sverige: två doktorsavhandlingar, två 
uppsatser på magisternivå och en på kandidatnivå. Dessutom nämns ett konstnärligt 
utvecklingsprojekt och en vetenskaplig artikel. Dessa behandlas först i turordning efter 
vetenskaplig nivå och sedan bokstavsordning efter författare. På grund av det knappa 
forskningsläget i Sverige, men för att lyfta fram det som ändå gjorts, nämns också forskning 
                                                             
65 Hammergren 2002 
66 Bertolotto 1984, s. 14 
67 Spector 1990, s. 71 
68 Bertolotto 1979, s. 658 
69 ibid. 
70 Hedås 2013 
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med rytmikinriktning som inte har direkt koppling till denna uppsats, Efter presentationen av 
dessa arbeten behandlas tematiskt det innehåll som rör denna uppsats.  

2.2.1 Avhandlingar och uppsatser 

Filosofie doktor Marja-Leena Juntunen, professor vid Sibeliusakademin i Finland och 
licensierad rytmiklärare, lade 2004 fram sin doktorsavhandling Embodiment in Dalcroze 
Eurhythmics71  i Uleåborg, Finland. Juntunen har dessutom publicerat ett stort antal 
vetenskapliga artiklar om rytmik. Hennes avhandling fokuserar på förkroppsligandet i 
Dalcroze-rytmik utifrån studier och intervjuer i relation till litteratur om rytmik. Det 
teoretiska perspektivet är fenomenologiskt och bygger på Maurice Merleau-Pontys (1908-
1961) filosofiska teorier. Metoden är i hermeneutisk tradition. I avhandlingens bakgrund 
beskrivs kortfattat utvecklingen av rytmik i relation till Jaques-Dalcrozes liv. Den tid han 
levde i behandlas inte i någon större omfattning, utan avhandlingen fokuserar på 
rytmikmetoden i sig. De olika delarna av Dalcroze-rytmiken – metrik, solfège, improvisation 
och plastique animée – beskrivs i relation till Jaques-Dalcrozes egna texter.72  

Filosofie doktor Johanna Österling Brunström, rytmiklärare och universitetslektor, disputerade 3 
december 2015 vid Musikhögskolan i Örebro med avhandlingen Kropp, görande och varande i 
musik – En fenomenologisk studie73. Även denna avhandling stöder sig på Merleau-Pontys 
fenomenologiska filosofi men också på Frede V. Nielsens teorier om ”musik som ett 
meningsuniversum”. Avhandlingen behandlar musik och musikupplevelse i relation till kroppen 
och varande. Däremot tar den inte upp rytmik som metod och inte heller rytmikhistorik, varför 
den inte behandlas mer i denna uppsats. 

Ann-Krestin Vernersson, professor emerita i rytmik från Musikhögskolan i Malmö, tar i sin 
magisteruppsats Rytmik – lek på allvar: En studie i hur olika människor uppfattar begreppet 
Rytmik74 över den inofficiella stafettpinnen om definitionsfrågan och poängterar behovet av 
att definiera rytmik som begrepp. Österling-Brunström uppmärksammar i sin magisteruppsats 
Musik i rörelse: Fyra lärares uppfattning om och användande av rörelse vid lärande av 
musik på estetiska programmet, inriktning musik. ”hur verksamma lärare på gymnasiets 
estetiska program, inriktning musik, använder sig av rörelse vid lärande av musik och hur de 
uppfattar rörelsen som pedagogiskt medel”.75  

Musikpedagogen och pianisten Italo Bertolotto, dåvarande institutionsföreståndare (1978–1987) 
vid Institutionen för rytmik vid Musikhögskolan i Stockholm ger i sin digra kandidatuppsats 
Jaques-Dalcroze-metoden från 1979 en allmän orientering i den ursprungliga metoden genom 
framför allt ett sammandrag av Jaques-Dalcrozes centrala metodböcker.76 Bertolotto 
karaktäriserar rytmikmetoden som ”icke-auktoritär med individorienterade målsättningar, 
med utpräglat humanistisk hållning och innehållande höga konstnärliga syften.”77 Han 
konstaterar att det finns många definitioner av metoden och menar att rytmik kan definieras 
på många olika sätt, för ”att J.-D. själv har lagt så många aspekter på sin metod att olika 
tolkningar därav blir möjliga.”78 Bertolottos definition blir att rytmik är universell 
musikfostran därför att metoden är mångsidig och för att den ”bygger på sådana premisser 
                                                             
71 Juntunen 2004 
72 ibid., s. 50 (fotnot) 
73 Österling Brunström 2015 
74 Vernersson 2003 
75 Österling Brunström 2010, s. 25 
76 Bertolotto 1973/1984 
77 ibid., s. 181 
78 ibid., s. 182 
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som direkt appellerar till individens förnämsta egenskaper; dessutom är den den 
ursprungligaste av alla musikstudieformer, eftersom den intima, fysiska kontakt med 
musiken, som den bygger på, föregår dem alla.”79  

Susanne Jaresand, koreograf och professor i rytmik och rörelse, avslutade vid Luleå Tekniska 
Universitet 2014 det konstnärliga forskningsprojektet Lyssna till lyssnandet – Kontrapunktiken 
i dans och i musik i en lyssnande hållning80 med forskningsbidrag från Vetenskapsrådet. 
Jaresand har tillsammans med forskaren i musikpedagogik, filosofie doktor Maria 
Calissendorff publicerat artikeln A physical interpretation of a score in a listening 
attitude81jämte sitt konstnärliga utvecklingsarbete inom rytmik och koreografi. 

2.2.2 Influenser i historien och samtiden 

Vernersson konstaterar att det kring förra sekelskiftet uppkom en mängd liknande tankar och 
uttryck inom konst, musik och pedagogik, ett ”samtidighetens mirakel” inträffade. Hon nämner 
pedagogerna Pestalozzi och Fröbel som under tidigare 1800–tal utvecklade pedagogik för barn, 
betonande kreativitet, rörelse och musicerande. Jaques-Dalcroze, Kodàly, von Laban, Gunow 
och Orff nämns som ytterligare reformpedagoger inom fältet musikpedagogik och 
rörelsepedagogik.82 Även Bertolotto menar att Jaques-Dalcrozes livsverk var ”en produkt av sin 
tids idéer”. Han beskriver det ökande intresset för pedagogik och för barnets utveckling runt 
förra sekelskiftet och det ökande intresset för kroppen som uttrycksmedel med det antika 
Grekland som ideal. Rytm togs upp, både inom ekonomisk forskning, med rytmens lagar som 
styr arbete och inom musikteori, med Mathis Lussy som företrädare för tankar kring rytm och 
betoning, som han vidareutvecklat från Jérôme-Joseph de Momigny.83  

Juntunen jämför likheter mellan Jaques-Dalcroze och Maurice Merleau-Ponty, bland annat att 
de båda levde i tidigt nittonhundratal i fransk kulturmiljö vilket, enligt Juntunen, präglar 
deras respektive perspektiv till att poängtera känslor, subjektiva erfarenheter och 
individualitet, likaväl som deras översvallande litterära stil.84 Österling-Brunström diskuterar 
inte Jaques-Dalcroze, men beskriver att uppfattningen om rörelse i samband med musik har 
skiftat, från att i antika Grekland vara en odelad enhet, till att under modern tid (från 1600-talet) 
bli mer och mer en statusmarkör. Rörelse och musik blev ett sätt att visa att man kunde föra sig 
på rätt sätt. Genom kyrkans inflytande började musik delas upp i ”hög” och ”låg” musik, där 
rörelsen mer och mer blev symbol för lägre drifter och musik förknippad med rörelse blev 
lågstatus medan det ansågs ”högre” att lyssna till musik.85 

2.2.3 Jaques-Dalcrozes liv fram till 1906 

Juntunen beskriver kortfattat Jaques-Dalcrozes liv från det att han föddes som Émile-Henri 
Jaques i Wien 1865 av schweiziska föräldrar och visade sig ha en stor musikalisk talang. Han 
fick undervisning i musik från sex års ålder av sin mor och med Pestalozzis metoder enligt 
Juntunen. Familjen flyttade tillbaka till Genève 1875 och efter avslutad skolgång där fortsatte 
han studera teater, musik och komposition i Paris. År 1886 vidtog en period som assistent vid 
ett operahus i Algeriet, där han kom i kontakt med komplexiteten och det musikaliska uttrycket 

                                                             
79 ibid., s. 183 
80 http://www.ltu.se/ltu/media/news/Lyssna-till-lyssnandet-1.109767; http://ltu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1006902/FULLTEXT01.mp3 hämtat 2016–11–02 
81 Calissendorff & Jaresand 2013 
82 Vernersson 2003, ss. 9–11 
83 Bertolotto 1973/1984, s. 5–6 
84 Juntunen 2004, s. 32 
85 Österling Brunström 2010, s. 25 
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i arabisk musik. Detta fick honom att fundera över huruvida även västerländska musiker skulle 
kunna fostras till att vara lika rytmiskt sensibla som de algeriska. Under denna tid lade han 
också till Dalcroze till sitt efternamn efter önskemål av sitt notförlag i Paris. Detta för att inte 
blandas ihop med en annan tonsättare med efternamnet Jaques. Efter Alger vidtog studier i 
komposition för Bruckner i Wien och sedan åter Paris och Lussy. Juntunen sammanfattar att han 
efter sina studier var en kompetent pianist, kompositör, dirigent, sångare, skådespelare och 
poet.86 

Enligt Bertolotto började Jaques-Dalcroze som lärare i harmonilära vid Genève-konservatoriet 
1892 och som lärare i solfège 1893 medan Juntunen skriver att han blev lärare i harmonilära och 
solfège 1893.87 (Denna skillnad i utsaga kommer undersökas senare i uppsatsen). Här blev 
Jaques-Dalcroze varse problematiken kring att eleverna i harmonilära inte hörde musiken de 
skrev inom sig, att musikteorin blev mer matematiska övningar än byggt på musikalisk 
erfarenhet. Han började utforma gehörsövningar som efterhand integrerade hela eleven, utifrån 
tanken att arytmi88 är en brist på koordination mellan tanke och fysiskt utförande. Jaques-
Dalcroze ansåg att ämnena på konservatoriet var för fragmenterade och specialiserade och 
alltför inriktade på det rent teoretiska. Han ville därför förnya musikutbildningen, men var för 
radikal i sina idéer för konservatoriet, så han flyttade sin verksamhet för att arbeta med frivilliga 
i privata sammanhang.89 Enligt Bertolotto har Jaques-Dalcroze dragit slutsatsen att musikens 
primära instrument är kroppen i och med artikeln Musikutbildningen och örats träning90 1898. 
År 1902 höll Jaques-Dalcroze en föreläsning vid konservatoriet i Lausanne om sina idéer och 
samma höst fick han lov att starta en klass för att utveckla rytmikmetoden på konservatoriet.91 
Juntunen framhåller att enligt Jaques-Dalcroze var ”ett bra öra” det viktigaste draget hos en 
musiker. Solfègestudier enligt Jaques-Dalcroze har som mål att utveckla förmåga till att: 
höra, lyssna, minnas och att placera vilken typ av ljud som helst. Framför allt ska förmågan 
till ”inre hörande” tränas, vilket innebär en förmåga att mentalt höra exakta ljudbilder utan 
hjälp av röst eller instrument. Solfège ska vara en hjälp för eleven att utveckla färdighet i att 
improvisera och att skapa melodier.92 

De fakta kring Jaques-Dalcrozes liv som ovan anförts (2.3.2; 2.3.3) lyfts och fördjupas i 
resultatkapitlet i denna uppsats. Vad gäller Bertolottos uppsats har den för övrigt stor relevans 
för min studies problemområde då han både beskriver samtidens påverkan på Jaques-Dalcroze 
och även redogör ingående för metod-böckerna. Juntunens, Österling Brunströms och 
Vernerssons studier har viss relevans för min studies problemområde, framför allt som en 
väsentlig del av akademiskt skrivande kring rytmik i Norden. Det min undersökning kan bidra 
med är en mer ingående studie av Jaques-Dalcrozes egen historia i relation till hans samtid som 
avstamp för forskning om rytmikens utveckling i Sverige och Norden. Behovet av ny kunskap 
inom detta område framgår av den aktuella nordiska situationen för rytmikundervisning och 
forskning om rytmik. 

                                                             
86 Juntunen 2004, s. 22 
87 Bertolotto 1973/1984, s. 6; Juntunen 2004, s. 22 
88 Arytmi är ett begrepp som Jaques-Dalcroze överför från medicinen till musikaliskt- och rörelseuttryck. Ring & 
Steinmann 1997, s. 19 
89 Juntunen 2004, s. 23 
90 Jaques-Dalcroze 1898 
91 Bertolotto 1973/1984, ss. 7, 9 
92 Juntunen 2004, s. 28 
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2.2.4 Tankar kring det nordiska forskningsläget 

I Danmark fanns 1960–2000 rytmiklärarutbildning93 men sedan dess har de som vill utbilda sig 
till rytmiklärare fått söka sig företrädesvis till Musikhögskolan i Malmö. På kulturskolor och i 
skolor finns rytmikundervisning för barn. I Finland finns större kurser i rytmik knutna till 
musiklärarutbildning och i dagsläget en växande akademisk forskning inom området, men ingen 
renodlad rytmiklärarutbildning. Enligt Åshild Eriksen,94  rytmiklärare i Norge, utbildad vid 
KMH, finns det ingen norsk forskning på området. I samtal med Ingunn Fröyland95, som 
fortbildats i rytmik på KMH framkommer att det i Norge finns ett praxisfält bland förskollärare 
och lärare på kulturskolorna som fortbildat sig i rytmik genom Foreningen Musikk fra livets 
begynnelse, dels i Sverige och dels i Norge med hjälp av danska och svenska rytmiklärare. På 
musikhögskolor i Sverige undervisas i rytmik, antingen i ämnet som sådant, eller som metod 
att lära ut musik i olika former inom bland annat klassundervisning, instrumental- och 
sångundervisning och körsång och därmed används också rytmik i musikundervisning på fältet.  

Forskning om rytmik behandlar i första hand metodiska eller konstnärliga frågor inom 
musikpedagogik, dans och scenkonst medan det historiska och biografiska perspektivet på 
Jaques-Dalcrozes liv och metod inte har utforskats djupare varken inom svensk eller nordisk 
akademisk tradition. 

 

 

2.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga de kontexter som Emile Jaques-Dalcroze påverkades av 
i utvecklingen av sin ursprungliga rytmik och speciellt dess delmoment solfège. 

Vad som undersöks är: 

– Jaques-Dalcrozes liv fram till 1906. 

– Kulturella, pedagogiska och andra samhälleliga strömningar under 1800-talet. 

och utifrån detta besvaras följande forskningsfrågor: 

– Hur påverkade Jaques-Dalcrozes egen historia hans val av pedagogisk inriktning för 
gehörsundervisning? 

– På vilket sätt påverkade samtiden framväxten och mottagandet av rytmik och solfège? 

2.3.1 Avgränsningar 

Denna uppsats fokuserar på den tid och de skeenden som ledde fram till att Emile Jaques-
Dalcroze utvecklade sin metod rytmik och då framförallt solfège. Undersökningen behandlar 
1800-talets mellan-Europa, med tyngdpunkt från 1865, d.v.s. Jaques-Dalcrozes födelseår. 
Detta tidsmässiga fokus är för att sätta in stoffet i sitt historiska sammanhang och fördjupa 
förståelsen för framväxten av Jaques-Dalcrozes metod i relation till dess samtid och i den text 
som berör Jaques-Dalcrozes eget liv används därför historisk presens.  

Undersökningen av Jaques-Dalcrozes egna texter täcker åren 1894 till 1906. År 1894 
kommer hans första undervisningsmaterial i gehör ut i skrift Exercices pratiques 

                                                             
93 Vernersson 2003, s. 12 
94 kontakt via e-post 2011–03–29 
95 kontakt via e-meddelande 2015–10–04 
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d’intonation96 och 1906 publiceras första bandet av den del av hans metodböcker som 
handlar om solfège; Les Gammes et les Tonalités, le Phrasé et les Nuances97. Denna omfattar 
tre band. Metodböckerna Méthode Jaques-Dalcroze98  är fem till antalet, flera i flera band, 
sammantaget nio band. 

De källor som används är: 

– Artiklar och böcker av Jaques-Dalcroze skrivna 1906 eller tidigare, eller behandlande tiden 
före 1906 fast skrivna efter, 

– artiklar och litteratur om Jaques-Dalcroze skriven 1906 och tidigare, eller behandlande 
tiden före 1906 fast skrivna efter, 

samt 

– litteratur, särskilt om 1800-talets mellan-Europa. 

Jaques-Dalcrozes ursprungliga solfège undersöks inte i denna uppsats. Inte heller 
rytmikutbildningars historia och utbredning undersöks, då dessa i denna uppsats tidsperspektiv 
ännu inte har inträffat utan tillhör den efterföljande tiden. 

 

  

                                                             
96 Jaques-Dalcroze 1894 
97 Jaques-Dalcroze 1906c 
98 Jaques-Dalcroze 1906a 
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3 METOD OCH VETENSKAPLIG ANSATS 
 
I detta kapitel beskrivs den historiska metod som valts för att kunna belysa samtidens 
påverkan på Jaques-Dalcroze och hans gärning. Sedan tas hermeneutiken upp som lämplig 
vetenskaplig ansats, utifrån det att den har ett förhållningssätt som är förknippad med den 
historiska metoden. Slutligen förs ett resonemang kring att forska inom sitt eget område. 

 

 

3.1 Historisk metod 
Den skrivande och därmed berättande historikern ska enligt den norske professorn och 
historikern Knut Kjeldstadli99  förena fyra grundstenar i historisk forskning: beskriva fakta, 
analysera och förklara processer, berätta vad som skedde samt skapa sammanhang i 
historien. Framställningen disponeras antingen tematiskt, vilket visar på förändringar inom ett 
område, men inte på samband med förändringar på andra områden, eller kronologiskt, vilket 
kan minska känslan av förändring och kan leda till upprepningar. Detta kan lösas genom att 
låta olika delar av framställningen disponeras på olika sätt, att behandla olika teman på det 
sätt som passar det bäst. Framställningen måste inte disponeras konsekvent tematiskt. 
Beskrivningen måste komma så nära den förflutna verkligheten som det går. Det är dock 
nödvändigt att vara medveten om att den form man väljer att skriva i både påverkar ens egen 
förståelse av materialet och läsarens förståelse.100 

De fyra ovanstående grundstenarna – faktabeskrivning, analys och förklaring av processer, 
berättelse om vad som skedde och förmedlande av känsla av sammanhang i historien – 
genomsyrar i denna uppsats undersökningen av hur förutsättningarna för utvecklingen av 
Jaques-Dalcrozes solfège såg ut. Detta leder förhoppningsvis till djupare förståelse hos mig 
som forskare. Som följd av detta presenteras ett försök till förklaring om vad som skedde och 
varför. Solfègen – och därmed också rytmiken – ska placeras in i historien och ge läsaren – 
och mig – en känsla av ämnets sammanhang och plats i sin tid och möjligtvis påverkan på 
senare tid. Resultatet av undersökningen presenteras i en blandad kronologisk och tematisk 
form. 

3.1.1 Källor och litteratur 

Källor är lämningar från förr som vi använder för att få svar på frågor. En berättande källa är 
ett ”människoskapat” spår från det förflutna. Det är meddelande (skapat för att symbolisera 
ett förhållande utanför sig självt), det är beskrivande (säger något om det som var eller är) och 
det är inriktat på det förflutna. En källa behöver inte ha en berättande form – vara episk – 
eller ens skriftlig, för att användas som berättande källa.101  Ett nothäfte med anteckningar är 
en berättande källa i den musik och de kommentarer därikring det förmedlar. Samtidigt kan 
nothäftet användas som kvarleva som visar ett ting i sig med tolkningsbara egenskaper, 
exempelvis papperskvalitet, typ av penna som använts och handstil. De samtida texter som 
används i denna uppsats är berättande, skriftliga och i de flesta fall tryckta källor. 
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100 ibid., ss. 275–276 
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Skillnaden mellan en skriftlig källa och litteratur är att den skriftliga källan inte tillkommit 
för att bidra till historisk kunskap, medan litteratur är text som är skriven senare och handlar 
om ämnet. Den skriftliga källan kan vara exempelvis tidningsartiklar eller dagböcker. Det är 
viktigt att hålla isär vad som är vilket, för att kunna redovisa vem som egentligen dragit 
slutsatserna och därmed inte blanda samman andra bearbetares resultat med sina egna. Källor 
kan också vara muntliga, antingen befintliga inspelningar av material, eller källmaterial som 
skapas, exempelvis genom intervju. Skriftliga och muntliga källor granskas på samma sätt.102 
I denna uppsats resultatdel används dock bara skriftliga källor. 

En primärkälla är den källa som ligger närmast den undersökta händelsen i tid och rum. 
Förstahandskällan är den som var närvarande vid tillfället då det undersökta hände och är 
därmed primärkälla. Om inte det finns någon förstahandskälla är nästa närmaste i tid 
primärkälla. De övriga källor som finns är sekundärkällor.103 

Primärkällorna i den här uppsatsen är Jaques-Dalcrozes allra tidigaste egna texter. Därtill 
kommer samtida texter av kollegor, elever och andra personer, exempelvis hans syster, 
Hélène Brunet-Lecomte, som har skrivit en biografi om Jaques-Dalcroze104. Detta är 
primärkällor – och oftast förstahandskällor – till vad som hände: personerna var där, lärde 
och upplevde och det de skrev har sedan inte gått igenom någon annan tolkning. Men det är 
primärkällor till vad de var med om, till deras egen tolkning av skeendet. Till Jaques-
Dalcrozes egen utsaga om varför han började utveckla sin metod är de sekundärkällor och 
måste tolkas som sådana. I dem finns tystnader av sådant de valde att inte skriva ner. I 
många fall saknas också privata kommentarer kring det som hände. Så det lämnas mycket 
utrymme till uttolkaren av texterna att förstå vad som står och vad som inte står.  

Rytmik har, som tidigare nämnts, i hög grad överförts via vidareförmedling. Den här 
uppsatsen tar dock inte upp den under längre tid traderade kunskapen, eftersom 
undersökningen rör förhistorien till den ursprungliga solfègen och dess förstahandskällor. 
Tradition kan dock undersökas med historisk metod, vilket använts exempelvis i 
historieskrivning om skriftlösa samhällen.105 

3.1.2 Källgranskning och trovärdighet 

Berättande källor, muntliga eller skriftliga, är inte nödvändigtvis sanna och det är 
källgranskarens uppgift att komma fram till om källan har rätt eller fel. Följande fyra 
frågeställningar till materialet kan användas för att genomlysa och granska materialets 
tillförlitlighet (följande punkter citerade från Kjeldstadli106, sedan kommenterade av mig 
baserat på Kjeldstadli): 

”Vilka källor har vi för att belysa en fråga? Det gäller att komma fram till källor som är 
fullständiga eller åtminstone representativa.” Utifrån frågeställningen söker man lämpliga 
källor. Helst söker man en förstahandsberättelse och allra helst en samtida, d.v.s. inte en 
hågkomst. 

”Vilka är de källor vi står inför? /…/ Detta kallas i fransk tradition ’yttre källkritik’.” Vad 
har källan för upphov och syfte? Här undersöks källans trovärdighet och den bedömningen 
hänger samman med förståelse för sammanhang. Man fastställer och undersöker datering av 

                                                             
102 ibid., ss. 163–164 
103 Florén & Ågren 1998/2006, ss. 69–70, 76 
104 Brunet-Lecomte 1950  
105 Kjeldstadli 1998, ss. 171–172 
106 ibid., s. 190 
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källan, vem som producerat den, källans äkthet och syfte. Följdfrågor är exempelvis om 
källan är tänkt att vara privat eller offentlig, om den från början är tänkt att möta andra än 
upphovspersonen. Är den ”färdig” eller ett utkast. Vilket sammanhang producerades den i? 

”Vad står det i källorna?” Här undersöker man vad som egentligen sägs, språk och innehåll 
tolkas. Det man kommer fram till sammanfattas och återges sedan med egna ord. Även 
språkbruket tolkas i relation till den tid det användes. Här behöver tolkaren känna till hur 
språket användes, om vanliga uttryck etc. för att kunna förstå innehållet och eventuella 
undertexter. 

”Vad kan vi använda dem till? Det gäller att bestämma vilken relevans källorna har för 
problemställningen. /…/ Här är det fråga om ’inre källkritik’.” Som sista steg tittar man på 
och gör en bedömning av hur trovärdig källan egentligen är, sammantaget allt man tidigare 
tittat på. Är källan relevant och är upphovspersonen trovärdig? 

En källa kan vara mer trovärdig om den har fler upphovspersoner än en, och mest trovärdig 
om upphovspersonerna är primära, har motsatta utgångspunkter men säger samma sak. 
Källan bör ställas mot andra källor. För att bedöma källans trovärdighet tittar man på källans 
inre konsistens – konsekvens och fullständighet – ställer den mot andra källor och försöker 
inte harmonisera där uppfattningar är motstridiga, utan redovisar alla synpunkter, samt tittar 
på källan överensstämmelse med större sammanhang och annan kunskap.107 ”Man måste 
söka lära känna epoken, klimatet, miljön och gradvis också leva sig in. Källgranskning har 
således också en intuitiv – ja konstnärlig – sida förutom det hantverksmässiga 
(snus)förnuftet.”108 Utifrån detta påstående av Kjeldstadli ger resultatet – kapitel 4 – en 
historisk allmänbild av den värld som idéerna som undersöks uppstod och förekom i. 

3.1.3 Att tolka text 

För att kunna tolka en text behöver forskaren fördjupa sig i följande punkter:109 

– personen som skrev texten och om vilket sammanhang hon befann sig, det ursprungliga 
syftet med texten och textens sammanhang med tiden den skrevs i,                                           
– textens språkliga mening; vad står egentligen (exempelvis vid gammalt språkbruk), vad har 
texten för budskap och vad menar forskaren att texten har för budskap (tolkning med nutida 
språk),                                                                                                                                                                                                                               
– texten själv; meningsbärande nyckelord, relationer mellan nyckelord, närläsning (granska 
minsta meningsbärande enhet), eventuellt titta på hur ofta vissa ord eller uttryck används,       
– vad som saknas i texten; finns uppenbara tomrum? Vad säger det?                                                                

– textens form; hör texten till någon genre eller litterär typ? Finns det i så fall fasta teman och 
formler man behöver förhålla sig till? Vilken retorisk nivå är texten på och vilken därmed 
inbyggd kod är texten skriven utifrån (vad tas med, vad utesluts)? Vad har berättarformen i 
sig för krav på hur texten skrivs?                                                                                                                                                             

– berättarens plats i texten; vad har textförfattarens bakgrund för påverkan på arten och 
graden av genrestyrning? Vad har den skrivande för relation till sin text? 

I läsning av en text är ovanstående punkter det nät texten silas igenom. Som en begränsad 
illustration på detta näts tillämpning kan nämnas följande funderingar från läsandet av 
förordet (bilaga 1) till Karl Storcks bok E. Jaques-Dalcroze – Seine Stellung und Aufgabe in 
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unserer Zeit110 från 1912. Storck var en framstående tysk musikvetare, musikhermeneutiker 
och musikkritiker och räknade sig som nära vän till Jaques-Dalcroze. Trovärdigheten hos 
Storck är förmodligen hög och han var sannolikt mycket kunnig inom sitt område. Å andra 
sidan var han starkt påverkad av upplevelser han varit med om och han beundrade uppenbart 
Jaques-Dalcroze i det att han kallade honom geni i sina mindre lyriska svep. Storck var 
närmast euforisk över sina upplevelser under den första sommarakademien på Hellerau som 
han precis deltagit i när han skrev boken. Språket är tyska från förra sekelskiftet – ett rikt 
broderat språk och med meningar som räcker halva sidor, inskjutna bisatser efter inskjutna 
bisatser. Det är en spännande och tidskrävande uppgift att tolka och försöka förstå vad som 
är vad och vilken vikt som kan läggas vid olika uttalanden. Så texten tolkas utifrån 
ovanstående punkt-raster och med belysning från andra, samtida texter, samt en samlad 
grundbild av samtiden. Eller för att tala med Per-Johan Ödman: ”Översättning bygger på 
tolkning och är tolkning; den kan inte utföras mekaniskt.”111 

Vad gäller översättning så kan betydelser av ord förskjutits under de hundra till hundrafemtio 
år sedan de skrevs. Fackspråket och framförallt formuleringskonsten från tidigt 
nittonhundratal skiljer sig emellanåt från den i dagens litteratur. Därför har jag, som 
komplement till mina språkkunskaper, i stor utsträckning använt lexikon och uppslagsverk 
från förra sekelskiftet för kompletterande översättning och tolkning av tyska och franska, 
skriven vid den tiden. 

3.1.4 Att återberätta 

Den berättande historikern rekonstruerar – berättar om och tolkar – det förflutna i ett samspel 
med kvarstående rester från det förflutna. För att tala med Florén och Ågren112 blir bilden av 
det förgångna större än det som var, eftersom vissa slutsatser och tolkningar bara kan göras i 
efterhand. Samtidigt blir alltid bilden mindre än det som var. Hela det historiska 
sammanhanget kan aldrig omfattas eftersom både källor och kunskap om hur de ska tolkas 
gått ur tiden.113 I undersökningen om Jaques-Dalcroze är det naturligtvis mycket som kommer 
utlämnas eftersom man inte kan återge ett helt liv i hela dess komplexitet; bilden blir mindre än 
den var. Tolkningen och återberättandet av historien kan dock ge en större helhetsbild, ett bredare 
perspektiv i det att många röster blir hörda i beskrivningen. 

Forskaren ska förhålla sig till det färdiga materialet på tre olika rekonstruktionsnivåer, som 
inte nödvändigtvis följer på varandra. De tre nivåerna är detaljen, mönstret och strukturen. 
På den första rekonstruktionsnivån i arbetet med att etablera enskilda fakta – detaljen – kan 
problem uppstå när materialet innehåller motsägande fakta eller har spridda källor. Då är det 
forskarens uppgift att lägga pussel och argumentera. När någon källa saknas, men övriga 
källor existerar, d.v.s. det finns en lucka i materialet, kan forskaren gissa kvalificerat utifrån 
sin kunskap om det som hänt före eller efter händelsen, om liknande fenomen eller utifrån 
kunskap om vad som hänt långt efter (retrospektiv eller regressiv metod). Emellanåt kan 
tystnaden tala (argumentum e silentium) – fenomen kan ha funnits även om de inte finns kvar 
i källor – och dessa tystnader kan tolkas in i materialet. Nutida erfarenheter kan också ge en 
inlevelseförmåga om vad som varit möjligt eller rimligt. Risk finns dock att moderna 
tankegångar appliceras på det förflutna.114 I undersökningens biografi har använts sju olika 
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biografier varav tre av författarna var bekanta med Jaques-Dalcroze (d.v.s. både primär- och 
sekundärkällor), samt ett antal artiklar, både samtida och senare. Ur detta har detaljer och 
skeenden definierats och sedan lyfts vidare till den andra rekonstruktionsnivån för att där 
jämföras och sammanställas till en bild av vad som skedde. 

Den andra rekonstruktionsnivån – mönstret – är att beskriva hur verkligheten var, att 
”identifiera fenomen, förstå vad de är. Vi måste sammanfatta myllret av fenomen, förenkla 
det så vi förmår fånga fenomenen. Och vi måste ordna enheterna efter en måttstock om vi 
ska kunna jämföra dem med andra enheter /... /”.115 Det sker genom att klassificera, benämna 
med relevant terminologi, reda ut flertydigheter, datera och periodisera materialet och i 
samband med det finna eventuella mönster i tiden.116 Under arbetet med materialet 
utkristalliserades mönster vilket ledde till den struktur berättelsen sedan fick: materialet är 
inbördes sorterat i två avdelningar, en som behandlar Jaques-Dalcrozes samtid och en som 
behandlar hans liv fram till 1906.  

På den tredje rekonstruktionsnivån – strukturen – påvisas strukturella sammanhang, en syntes 
skapas. Kjeldstadli skriver att man måste ”genomföra tre tankeoperationer: Man måste 
avgränsa det som på ett förnuftigt sätt kan behandlas för sig, det som skapar en meningsfull 
enhet enligt hur man själv ser det. Man måste finna en inre enhet och samla det som bör 
hållas ihop. Man måste etablera en grundberättelse om vad utvecklingen ’egentligen’ eller 
först och främst handlade om.”117 Detta genomförs i resultatdelen i tematisk form i den 
historiska delen om samtiden och i den biografiska delen där Jaques-Dalcrozes historia redogörs 
för i en kronologisk och tillgänglig form. 

I återberättandet möts narrationen och den vetenskapliga texten. Val måste göras om hur 
syntesen ska förmedlas – hur levandegörs det förflutna bäst, utan att tappa i vetenskaplig 
trovärdighet och utan att bli tråkig? Texten måste vara koncis. En möjlighet är att skriva 
resultatet i historisk presens.118 Detta ger en känsla av närvaro i det som händer. Därför 
växlar framställningen av de historiska skeendena i resultatdelen, kapitel fyra, i tempus 
mellan olika avsnitt. Kapitlet skiftar mellan två ”tonfall”: preteritum för historisk berättelse 
om tiden och dess skeenden och historisk presens för den biografiska delen (3.2.3). 

3.1.5 Praktiska svårigheter i handhavande av källor 

Som nyss nämnts ovan kan mötet med språket i källmaterialet vara ett tidskrävande och 
grannlaga arbete. Den historiska litteratur (i originalutgåvor) som används i denna uppsats är 
skriven från 1894 till 1912. Språken är tyska och franska. Den tyska litteraturen är oftast i 
frakturstil, ett typsnitt som inte använts i svensk litteratur sedan förra sekelskiftet (det 
avskaffades i officiell text redan 1876). Det kan vara en svårighet att läsa frakturstilen 
flytande, men är något som helt enkelt bara kräver tid och övning. I vissa fall har jag skrivit av 
stycken och då med vanlig stil istället för med frakturstil. Detta har varit fallet med några de 
äldre tyska böckerna, för att senare på ett enkelt sätt kunna gå tillbaka till dem.  

Den franska litteraturen inbjuder också till utveckling för den som inte har tillräckliga 
kunskaper i franska språket, dels att förstå ord och tempus, dels svårigheter med blommigt 
språk, uttryck och formuleringskonst från en annan tid. I vissa fall har jag här fått jämföra 
originalutgåvans text med översättningar till franska eller engelska, för att finna den rimligaste 
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tolkningen. Med översättningen av förordet till Jaques-Dalcrozes första skrift Exercices 
pratiques d’intonation119 från 1894 fick jag hjälp av min kollega Carlos Murakami. 

En annan svårighet är att rent fysiskt handskas med äldre litteratur. En gammal bok är i sig 
skör. Det går inte att kopiera den eller att skanna in materialet, för då finns det risk att boken 
förstörs. Av samma skäl kan inte heller text markeras vid inläsning, vare sig med bokmärken, 
penna eller post-it-lappar. Detta problem uppstod exempelvis med Storck120, vilket jag löste 
med att skriva av de stycken som rörde forskningsområdet, för att senare kunna gå tillbaka utan 
att förstöra boken.  

Ytterligare svårigheter kan vara att överhuvudtaget få tag på boken i fråga – historisk 
litteratur kan med lite tur finnas på bibliotek, ibland med hjälp av duktiga och tjänstvilliga 
bibliotekarier. Jag har bland annat fått hjälp av Soazig Maquignon, bibliotekarie vid Institut 
Jaques-Dalcroze i Genève, som jag under en period tidigt i arbetet handlade kopior av texter 
via mail av. Under senare år har tillgången på inskannad äldre litteratur via nätet ökat betydligt 
och den vägen har jag funnit litteratur i pdf-version, vilket gjort innehållet tillgängligt. I den 
mån litteraturen inte gått att finna den vägen har jag sökt den via antikvariat eller handlare över 
nätet. Det har varit en tidskrävande och ofta dyr, men oerhört givande historia.  

 

 

3.2 Hermeneutik som vetenskaplig ansats 
Hermeneutik (gr. hermeneute’s; tolk) är utläggnings- eller tolkningskonst.121 Hermeneutiken 
är ett vetenskapligt förhållningssätt som handlar om relationen mellan forskaren och dennes 
material. Processen är uppdelad i tre faser: förförståelse, tolkning och vidareförmedling. 
Förförståelse innebär att medvetandegöra kunskap om vad man redan kan. Med det i åtanke 
betraktar, undersöker och tolkar forskaren sitt material och därefter kan tolkningen 
vidareförmedlas på ett för undersökningen relevant sätt. När det betraktade tolkas leder det 
till en djupare förståelse – eller en ny förståelse – och förhoppningsvis ny kunskap, varvid 
denna i sin tur kan betraktas och tolkas och så vidare. Denna tolkningsprocess kallas 
hermeneutisk cirkel.122 Enligt Ödman123 finns ingen egentlig start på processen och heller 
inget slut. Förståelse bygger på tidigare kunskap och beprövad erfarenhet och leder vidare till 
ny kunskap som leder vidare till ny förståelse och så vidare. Och med ökad förståelse och 
mer grundad tolkning kanske cirkeln utvecklas till att mer likna en uppåtgående spiral. 
Ödman formulerar tre arbetsuppgifter om hur och varför man väljer sin tolkning: 

För det första gäller det att bygga upp system av tolkningar, som har ett inre 
sammanhang med varandra. För det andra ska tolkningarna på ett rimligt sätt 
anknyta till tolkningsobjektet. Vi måste vidare kunna förmedla det vi kommit fram 
till på ett för läsaren/dialogpartnern godtagbart sätt.124 

Enligt Ödman ska språkbruket vara klart och enkelt och anknyta till läsarens värld. 
Förförståelsen ska vara klart redovisad.125  Då läsaren kan relatera till texten genom 
upplevelse, ökar förståelsen. Läsaren ska ha möjlighet att kontrollera uttolkarens tolkningar 
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och slutsatser. Det ska vara en tydlig relation mellan del och helhet, så de svarar mot 
varandra. Beskrivningen ska vara tydlig. 

3.2.1 Förståelsens metodologi 

Friedrich Schleiermacher (1768–1834) var tysk teolog, filosof och pedagog. Han utvecklade 
hermeneutiken från ren texttolkning till ett vidare begrepp kring tolkning av utsagor och text 
och reflekterade också kring begreppet hermeneutisk cirkel. I hans efterföljd 
vidareutvecklade Wilhelm Dilthey (1833–1911) tankar kring ”förståelsens historiska natur”. 
Dilthey var också från Tyskland. Han var filosof, psykolog och pedagog, ungefär samtida 
med Jaques-Dalcroze. Dilthey menade att natur- och humanvetenskaperna är så 
grundläggande olika att de behöver olika vetenskapliga modeller. Eftersom människan inom 
humanvetenskaperna har möjlighet att förstå sitt objekt inifrån, har hon möjlighet att utforska 
mänskliga områden genom förståelse och tolkning.126 Dilthey menade att människans 
kulturella yttringar är fysiska gestaltningar av mänskligt medvetande, de är livsyttringar och 
oavsett avsikt är de uttryck för något inre mänskligt. Han menade att det krävs insikt om den 
som uttryckt något för att förstå dessa yttringar. För få denna insikt krävs förståelse och den 
får man genom ”återskapande (Nachbilden), återupplevande (Nacherleben), medkännande 
(Mitfühlen) och inkännande (Einfühlung)”.127 Men Diltheys mål för inlevelsen är, enligt 
Ödman, att få en förståelse för den värld en människa tillhörde, inte att i första hand förstå 
personen själv. Vi kan inte förstå den världen genom rent tänkande, utan behöver tolka och 
förstå människans livsyttringar. Dilthey såg människan som en följd av sin historia och 
menade att hon förstår sig själv genom att se sin historia, sina avtryck och inte genom att se 
in i sig själv. På samma sätt behöver vi, för att förstå det tidigare skedda, förstå utifrån den 
tidens och den människans förutsättningar och historia. Dilthey förespråkade en ”förståelsens 
metodologi”128, som skulle kunna inbegripa det komplexa i mänskligt liv och erfarenhet. 
Denna humanvetenskapliga metod skulle grundas på de olika mänskliga aspekterna upplevelse,  
uttryck och förståelse,  där upplevelsen som är ren känsla – innan tanke – kan vara över kort 
eller lång tid. Uttryck är alla sorters spår efter människan, både handlingar och fysiska spår. 
Förståelse uppstår när vi möter och tillgodogör oss innebörden i de båda tidigare punkterna 
genom en psykisk process.129 Dilthey var den som införde uttrycket förförståelse.130 

Det hermeneutiska förhållningssättet förutsätter att forskaren är villig att förändra sig. Mötet 
med materialet som ska undersökas kan komma att förändra – inte bara det som förväntas 
bli resultatet utan också forskaren själv och hans förhållande till materialet. Med Ödmans ord 
är detta ett hermeneutiskt möte, en existentiell konfrontation, som förutsätter en öppenhet hos 
forskaren i det att denne, i sitt möte med materialet, kan tillåta sig att se det, inte som objekt 
utan som ett subjekt som ställer frågor tillbaka till den betraktande, nyfikna forskaren. Detta 
kallar Hans-Georg Gadamer (1900–2002) det öppna frågandets princip, vilken innebär att 
inse sin kunskapsbegränsning och också risken att bli förändrad av de svar och nya frågor 
materialet kommer ge.131 När denna process är igång befinner sig forskaren, inte i cirkeln, 
utan i den hermeneutiska spiralen och försöker besvara materialets frågor med sin egen 
kunskap, som växer i och med att den söker svaren. 

Sammanfattningsvis ska alltså texter tolkas, material förstås, pusselbitar fogas samman till en 
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helhetsbild och sedan återberättas på ett för lyssnaren/läsaren begripligt vis. Detta ska ske 
utan att framställningen tappar helhet, djup eller innehåll. I sammanhanget bör också 
poängteras att i den historiska metod som valts och beskrivits ovan är det hermeneutiska 
förhållningssättet inbyggt. 

3.2.2 Att forska inom sitt eget område 

Det finns naturligtvis risker med att forska i och skriva om en verksamhet man är djupt 
förankrad i. Søren Kjørup (f. 1943) menar att en förankring i det område man forskar i är en 
förutsättning för ny och tillförlitlig kunskap.132 Kanske är just kännedomen om ett ämne en 
förutsättning för att kunskap ska kunna fördjupas och levandegöras. Enligt Kjeldstadli finns 
minst tre positioner ”i diskussionen om objektivitet – en relativistisk hållning, en 
absolutistisk hållning och det som filosofen Arne Næss har kallat en relationell hållning.”133 

Den relativistiska hållningen hävdar att kunskap är fundamentalt subjektiv, d.v.s. att kunskap 
alltid är relativ. Den absolutistiska förespråkar att historien ”ska, och ofta kan gynna en 
bestämd värderingsfri och opartisk version av hur det var i det förflutna”.134 Kjeldstadli 
förespråkar den relationella hållningen i historisk forskning. Den innebär en historia som är 
objektiv, d.v.s. saklig och argumenterande samt icke vilseledande, d.v.s. att den inte väljer 
argument efter behov. Historieframställaren bör vara saklig och inte missvisande, men 
framställningen kan vara partisk. Enligt Kjeldstadli bör forskaren fråga sig om det 
överhuvudtaget är möjligt att vara opartisk. Forskaren som skriver historia är själv placerad i 
ett historiskt och samhälleligt sammanhang och är präglad av sitt sammanhang: tid, klass, 
kön, samhälle och sina egna preferenser. Ämnes- och forskargrupper har sina egna 
preferenser med egna normer och tillträdeskrav. Kan då ämnesval och metodval, teori- och 
kategorival vara fritt från värderingar? Kjeldstadli menar att vi tar ställning genom de val vi 
gör av begrepp och teorier (de större sammanhang som begreppen ingår i). Det finns alltid 
möjlighet att välja andra teorier, så historikern bör redogöra för vilka värden och vilken 
förståelse som ligger till grund för arbetet.135 I objektiviteten ingår medvetenheten om de egna 
preferenserna och ett aktivt och ärligt förhållningssätt till dem. 

Enligt Ödman136 är det nödvändigt att redovisa sin förförståelse, framför allt för att läsarens 
och forskarens förståelsehorisonter ska ha en möjlighet att mötas. Det bästa sättet enligt 
Ödman är att skriva in sin förståelse på ett tydligt sätt i texten. En annan möjlighet är att 
berätta om sin förförståelse. Jag hoppas vara så tydlig i texten att min förförståelse, använd i 
beskrivningar och förklaringar, kan vara en ledsagare i vandringen genom texten som 
därigenom måhända försätta läsarens – och min – egen hermeneutiska spiral i fortsatt rörelse. 

Det område jag valt att forska inom är rytmik, som jag undervisat i snart trettio år. Efter 
examen undervisade jag först på musiklinje på folkhögskola och sedan på 
rytmiklärarprogrammet på Kungl. Musikhögskolan, men också på andra lärarprogram i 
musik. Sedan 1996 har jag också grupper i solfège och i grundläggande solmisation. Jag är 
djupt involverad i mitt ämne, eftersom det rent praktiskt involverar kropp och psyke, rörelse, 
intellekt och musicerande. Det är således med stor förförståelse för Jaques-Dalcroze och 
rytmik som jag går in i forskararbetet. Men också med en stor medvetenhet om hur relativt 
lite jag kan om hans förhistoria och om artonhundratalets skeenden. Jag har praktiserat 
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rytmik och dess delämnen otaliga timmar, men mindre läst om det, vilket är helt i linje med 
det traditionsburna ämne det är. Jag måste gå in i detta forskningsarbete med en öppenhet för 
att få mina tankar och mina hittillsvarande bilder ifrågasatta. Enligt Bernt Gustavsson (f. 
1946) finns det i klassisk hermeneutik ”en beundrande och okritisk inställning till tradition 
och kulturarv” och han tar upp Paul Ricoeurs (1913–2005) tankar om misstankens 
hermeneutik i sin essä Bildning i vår tid.137  Den innefattar både förståelse för det man tittar 
på, med samtidigt en kritisk distans på det hela, vilket kan hjälpa till en djupare förståelse. 

Jag försöker hitta dåtidens glasögon när jag ska titta på vad som skedde och att titta på saker 
i den ordning de uppstod. När det gäller Jaques-Dalcroze och tidens skeenden och 
företeelser kommer jag i så hög grad som möjligt använda samtida litteratur men också 
sekundärkällor i form av litteratur och artiklar som skrivits om tiden och inte i den. 

3.2.3 Disposition och upplägg av undersökningen 

De områden som behandlas spänner över den politiska, ekonomiska, sociala och tekniska 
utvecklingen och tar upp exempelvis revolutioner, krig, handel, kolonialism, mobilitet, 
borgerlighet, emancipation, kroppsideal, renlighet, pedagogik och musikpedagogik. I 
sammanhanget nämns också relevanta personer. 

Materialet är indelat i två stora delar: första delen beskriver historiska skeenden under 1800-
talet och den andra delen är en biografi över Jaques-Dalcroze. I den mån det varit möjligt att 
låta skeendena presenteras kronologiskt har jag gjort det men emellanåt måste sorteringen 
ske efter tema och inte tid. Första delen presenteras i två avsnitt (4.1–4.2): först en exposé 
över artonhundratalets historia och sedan ett avsnitt mer inriktat på pedagogik och 
musikpedagogik samt vissa relaterade områden. Andra delen (4.3–4.4) behandlar först 
Jaques-Dalcrozes barn- och ungdomsår och sedan åren mellan 1891 och 1906 då han var 
verksam som lärare och började utveckla sin metod. I första delen nämns bara kopplingar till 
Jaques-Dalcrozes kort, för att inte föregå den andra delen: biografin om hans liv fram till 1906. 

Biografiska delar om Jaques-Dalcroze skrivs i historisk presens, övriga delar i 
undersökningen i preteritum. Jaques-Dalcroze nämns i uppsatsen vid efternamn, utom i de 
biografiska delarna, där han konsekvent benämns vid sitt tilltalsnamn – Emile (som stavas 
Emile eller Émile i olika källor, ibland på bägge sätten i samma källa). Valet av historisk 
presens och att benämna Jaques-Dalcroze vid tilltalsnamn är för att, i enligt med Kjeldstadlis 
tankar kring återberättandet (3.1.5), levandegöra historien och ge läsaren en känsla av närvaro i 
berättelsen. Denna form av återberättande är då en del av den förståelsens hermeneutik som 
Dilthey förespråkar (3.2.1): det krävs insikt om den som uttryckt något för att förstå uttryckets 
yttringar och för att få denna insikt krävs förståelse som nås genom återskapande, 
återupplevande, medkännande och inkännande.138 Förståelse ger insikt och därmed ökar 
förståelsen om det vi studerar, i detta fall Jaques-Dalcroze för att förstå uttryckets yttringar: 
utvecklingen av rytmiken.  

Det finns en risk i att använda både Jaques-Dalcrozes förnamn och historisk presens. Läsaren – 
och jag – kommer nära personen och det kan upplevas som att Jaques-Dalcroze idoliseras eller 
infantiliseras, beroende på läsarens egen tolkning. Med risk för detta och med en medvetenhet 
om den balansakt det innebär väljer jag ändå att presentera biografin på detta sätt, i enlighet med 
den hermeneutiska tanken – för att ge läsaren och mig själv just en känsla av närvaro för 
möjlighet till djupare förståelse. 
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4 JAQUES-DALCROZE OCH SAMTIDEN 
 
Vad behövs då för att finna svaren på frågorna om hur samtiden påverkade Jaques-Dalcrozes 
tankar kring gehörets träning – solfège – och utvecklingen av hans musikpedagogiska metod? 
Förutom händelser och skeenden som berättar om olika delar av det samhälle och den miljö 
han kom att verka i – som människa, musiker och pedagog – behövs en sammanbindande 
tolkning av pusselbitarna, en s.k. kontextualisering. 

Under samma tid lever olika människor i parallella verkligheter, där kontaktytor ibland möts 
och verkligheter delas. I samma samhälle växer människor upp med helt olika 
förutsättningar. Beskrivningen av hur det svenska samhället såg ut under senare hälften av 
1900-talet skiljer sig troligen totalt mellan exempelvis Mille som gick i sjuan i 
Jordbromalmsskolan, bodde i en hyreslägenhet i Jordbro och var invandrare i första 
generationen från dåvarande Jugoslavien, och mig, som gick i en parallellklass, bodde i ett 
stort hus på landet utanför Jordbro och växte upp i en akademikerfamilj med präst och lärare 
som föräldrar. Om någon hade bett oss, var för sig, beskriva hur verkligheten i Sverige såg 
ut eller hur skolan på sjuttiotalet fungerade, hade de beskrivningarna förmodligen sett helt 
olika ut. Båda hade varit sanna och heltäckande för den verklighet vi levde i. Men ingen hade 
varit helt beskrivande hur verkligheten för tonåringar i Sverige såg ut 1974. Om jag skulle gå 
till en enda källa för att hitta hur Jaques-Dalcrozes samtid var, för att förstå rytmikens 
ursprung, så skulle det bli lika missvisande. Jaques-Dalcroze föddes 1865, nittiofem år innan 
Mille och mig, av schweiziska föräldrar, var och en med sina respektive traditioner från sina 
familjer. Han föddes och började sin skolgång i Wien, centrum av det habsburgska riket, 
fortfarande en av dåtidens stormakter, men fick sin mesta skolning i Genève. Högre studier 
bedrev han i Paris och i Wien, men var också yrkesverksam i Alger och Genève. Kan vi 
förutsätta vilka influenser som var starkast, vilken nation, stad eller person som påverkade 
honom mest? 

Tillsammans med läsaren vill jag i det följande bli en tidsresenär; för att i så sann hermeneutisk 
anda som möjligt förmedla den nödvändiga förförståelsen för den värld Jaques-Dalcroze växte 
upp i, som han influerades av – direkt och indirekt – och så småningom kom att verka i. Som 
Dilthey säger: målet är att förstå den värld han tillhörde, inte i första hand förstå personen själv. 
Därför beskrivs först hans värld, d.v.s. artonhundratalets Europa och därefter händelser i hans 
liv, relevanta för förförståelsen av rytmikens utveckling. Ingen kan ge hela bilden, inte ens de 
som levde då. Ett visst mått av detaljer är dock en förutsättning för att ge autencitet åt 
skildringen.  

 

4.1 Artonhundratalets Europa 

Artonhundratalet i Europa var en tid av utforskande av stort som smått; att mäta och väga och 
vetenskapligt förstå världen – från människans ursprung till kontinenter och musikpedagogiska 
modeller. Det var upptäckarandans århundrade med borgerligheten som drivkraft. Tekniska 
landvinningar och omfattande handel banade väg för borgerlighetens framväxt. Maktstrukturer 
försköts från adel, monarki och kyrka till köpmännen och utvecklingen förde med sig starkare 
ekonomier, förfinade medelklassens vanor med musicerande i hemmen, barnets och kvinnans 
frigörelse, folkrörelsernas utveckling och en begynnande demokratisering. Jaques-Dalcroze var 
en av flera som under epoken förenade många av samtidens strömningar i ett systematiskt 
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utforskande och upptäckande av miljöer, människor, musik och undervisning. Som äkta 
entreprenör, starkt rotad i den borgerliga klassen och son till en försäljare, förde han 
framgångsrikt ut sina nya idéer – tankar som samtidigt ifrågasatte borgerlighetens ramar. 

4.1.1 Framväxande borgerlighet, ekonomi och kultur 

Fred var det rådande tillståndet i Europa efter Wienkongressen 1815, med undantag av 
inhemska oroligheter (revolutioner ett flertal europeiska länder 1848) och det fransk-tyska 
kriget 1870–71 (det enda krig som involverade samtliga större makter i Europa mellan 
Wienkongressen och första världskriget).139 Århundradet präglades i Europa av det 
framväxande liberala och borgerliga samhället. Borgerlighet är, snävt definierat, ett 
samhällsskikt som förfogar över egendom och bildning och är sammansatt av olika sociala 
grupper inom övre medelklass. Borgerligheten var den dominerande samhällsklassen i 
Västeuropa från 1848 års revolutioner till första världskrigets utbrott 1914. I Schweiz, 
Jaques-Dalcrozes hemland, var borgerligheten väldigt stark.140  

En mängd uppfinningar, till exempel järnvägens och ångfartygens utveckling, underlättade 
och utvecklade vardagligt liv vilket ledde till att transporter av varor förenklades och till 
snabbare förflyttning för fler människor.141 Den stora börskraschen i Wien 1873 ledde 
emellertid till en tjugoårig europeisk ekonomisk depression. Från 1880-talet var världsdelen 
ändå den starkaste och mest drivande samlade ekonomin i världen och också den starkaste 
drivkraften bakom det borgerliga samhället.142  

Europa var dominerade inom ekonomi, industri och tekniska landvinningar men också inom 
”den finare kulturen”. I de europeiska kolonierna infördes och bibehölls europeisk kultur. I de 
icke-europeiska kulturer som valde att utvecklas mot väst odlades europeisk kultur av de högre 
klasserna.143 Detta gav på 1880-talet Jaques-Dalcroze tillfälle att arbeta som dirigent i Alger, där 
operan hade den västerländska konstmusiken på repertoaren.144 Kolonialväldena expanderade i 
Afrika och Asien, bland annat på grund av stor emigration från Europa. Den internationella 
marknaden ökade därmed markant.145 Under 1890-talet släppte depressionen, bland annat för 
att nya varor kom ut på marknaden, som bilar, elektriska produkter och kemiska färgämnen. 
Världshandeln stimulerades av att nya lättåtkomliga råvarukällor och värdefulla 
mineralfyndigheter upptäcktes. Runt sekelskiftet ökade befolkningen avsevärt med positiv 
effekt på de inhemska marknaderna.146 Så efter några årtionden av ekonomisk nedgång vände 
världsekonomin och framtidsoptimismen ökade åter mot sekelskiftet nittonhundra.147 

4.1.2 Demokratisering, standardisering, internationalisering och samverkan 

I Schweiz,  där Jaques-Dalcroze utvecklade rytmiken, pågick en demokratiseringsprocess under 
hela artonhundratalet. För schweiziska män av kristen tro gällde från 1798 principerna frihet 
och jämlikhet och från 1848 en lagstadgad likhet inför lagen samt allmän värnplikt. Kvinnlig 
rösträtt infördes i flera av landets kantoner först 1959 och federalt 1971. Den sista kantonen som 
införde lokal rösträtt var Appenzell-Innerhoden så sent som 1991.148 Landets tre officiella språk 
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– tyska, franska och italienska – fastställdes i konstitutionen 1874.149 Genève, där Jaques-
Dalcroze bodde större delen av sitt liv, ligger i den franskspråkiga delen, vilken också kallas 
Suisse Romande eller Romandie. Genève blev en konferensstad, som en följd av att Röda 
Korset fick sitt säte där av dess grundare Henry Dunant. Under sjuttiotalet utvecklades och 
växte kultur- och bildningsväsendet i Genève enormt, genom grundande av universitet, teater, 
musik-konservatorium, olika hantverksskolor, samt teknisk högskola och museer. År 1900 
hade Genève 105 521 invånare, varav 44 procent inte var schweiziska medborgare.150 

Europas växande och efterhand mycket omfattande internationalisering och ömsesidiga 
beroende genom handel, samarbete och avtal var en förutsättning för fortsatt 
framåtskridande. Internationella konferenser hölls för samverkan och standardisering inom 
många områden, vilket underlättade för resande, transporter och samarbeten. Lagstiftning och 
författningar stödde detta arbete. Runt sekelskiftet var järnvägsutvecklingen klar i hela Europa 
varigenom transporter över hela kontinenten kunde ske och dessa delar blev en del av den 
internationella ekonomin.151 Även persontrafiken ökade genom järnvägsutbyggnaden och 
innovationer som ångdrivna tåg och båtar och byggandet av hotell. Kulturturismen i Europa 
ökade under senare delen av 1800-talet och strax efter sekelskiftet 1900 började även 
medelklassen turista.152  

Kontakterna mellan kulturutövare inom musik, dans och teater var stor. Tidens avantgarde tog 
över det mesta av den kulturella utvecklingen under namnet modernism. Under denna tid 
uppstod reklambranschen i sin moderna form, modern massdistribuering av tidningar samt 
rörlig bild och därmed film. Dessa tre uppfinningar dominerar vår kulturella vardag än idag. 
Internationalismen under senare delen av 1800-talet var inte bara kommersiell, utan också 
intellektuell, filantropisk och religiös. De bildade i Europa förenades i en gemensam kulturell 
bakgrund med en gemensam tanke- och kunskapsgrund. 153 När Arts and Crafts-rörelsen under 
sent 1800-tal spred sig från England ut i övriga Europa, fick den starkt fäste i Sachsen med 
sina tankar om sammanhang mellan konst, samhälle och arbete. Detta manifesterades så 
småningom i bygget av Tysklands första trädgårdsstad – Hellerau utanför Dresden 1908.154 
Hellerau återkommer i historien om Jaques-Dalcroze, fast i ett skede efter denna uppsats tidsram, 
då han där ombads starta en skola för rytmik. Hellerau som bildningsinstitution för konstnärligt 
utvecklingsarbete inom musikundervisning, musik och scenkonst blev under några år innan 
världskriget samlingsplats för musiker, dansare, pedagoger och konstnärer från hela Europa.155  

Världsutställningarna var ett tecken på den samverkan som skedde i Europa med önskan om 
att behålla fred efter revolutionerna 1848. Nästan varje år efter den första i London 1851 har 
sådana arrangerats utom under världskrigen. Crystal Palace i Hyde Park byggdes speciellt för 
den första utställningen som besöktes av sex miljoner människor under drygt sju månader. År 
1873 var världsutställningen i Wien, temat var kultur och utbildning, och Jaques-Dalcrozes far 
representerade den ur-firma han var försäljare för. Utställningen i Paris 1889 besöktes troligtvis 
av Jaques-Dalcroze eftersom han då bodde i Paris. Med största sannolikhet såg han det 
hypermoderna Eiffeltornet med hissar och elbelysning som uppfördes till utställningen.156  
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4.1.3 Emancipation av man, barn och kvinna  

Runt om i Europa lagstiftades om arbetstidsförkortning och förbud mot barnarbete. Den Första 
Internationalen, en internationell sammanslutning för arbetarrörelsen, bildades 1864 på 
initiativ av bland andra Karl Marx. Flera regeringar stiftade lagar om arbetarnas rättigheter, 
som skydd efter arbetarrörelsens tal om social revolution.157 Industrialiseringen och sedan den 
stora depressionen under 1870-talet ledde till att de tidigare samarbetande nationella 
ekonomierna nu blev rivaler. Både företag och länder tävlade. Det sociala missnöjet och 
social agitation växte, både inom jordbrukarsamhället och bland arbetare. Arbetar-, socialist- 
och kommunistpartier formerades.158  

Parallellt med detta växte också nationalismen, vilket gav uttryck både inom politik och olika 
kulturyttringar. Lönearbete gjorde det möjligt för många i samhället att få en ökande fritid, så 
kollektiva rörelser ökade, som idrottsrörelsen och frikyrkorörelsen. Cyklande, fotboll, 
friluftsbad, segling, skridskoåkning och gymnastik var på modet. Fysisk rörelse skulle vara 
tillgängligt för alla, både män, kvinnor och barn. Det ökade intresset för fysisk aktivitet 
kulminerade i de olympiska spelen i Aten 1896, med nya spel i Paris 1900.159 I nationernas 
tävlande mot varandra manifesterades nationalismen och det borgerliga samhällets konkurrens. 
Bilden av vad som var manligt förändrades. Tidigare var det manligt att vara känslosam, nu sågs 
det som omanligt. Pojkar uppfostrades med disciplin så de blev härdade och lärde sig 
kontrollera sina känslor. Fysiska konkurrensinriktade idrotter växte fram, som boxning, 
brottning och bergsbestigning.160 Det industrialiserade samhället hade tydliga könsskillnader 
och tydliga gränser mellan det privata och det offentliga livet.161 

Kvinnans emancipation under senare delen av artonhundratalet gällde endast kvinnan inom 
över- eller medelklass och i länder med kapitalism. För majoriteten av världens kvinnor som 
levde i jordbrukssamhällen fanns ingen förändring i det avseendet och för kvinnor inom 
arbetarklassen var det små förändringar i alla avseenden utom vad gäller barnafödande som 
från och med 1875 minskade i den industriella världen.162 I Schweiz utvecklades och 
propagerades husmodern som idealroll för kvinnan under 1800-talet och under större delen av 
1900-talet. Kvinnan fick inte yrkesarbeta utan tillstånd av sin make eller far och hennes arvsrätt 
övergick till maken vid giftermål. Den allmänna skolplikten gällde dock även flickor.163 

4.1.4 Hälsa, kläder, kropp och politik 

Det samtida samhällets syn på kroppen och en människas position i samhället avspeglades i 
klädedräkten. Den samhällsklass Jaques-Dalcroze rörde sig i och framför allt vände sig till i sin 
undervisning var den borgerliga. Därför beskrivs i detta avsnitt förhållandet till kropp och 
kläder framför allt i den övre medelklassen (5.3.1).  

I och med industrialiseringen förändrades över kort tid levnadsförhållanden och 
produktionsformer radikalt. Stadsbefolkningen ökade drastiskt i hela Europa och stora 
hälsoproblem hotade. Först under sista kvartsseklet började man bygga ut vattenlednings-, 
avlopps- och reningssystem.164 Gasljuset och sedermera elljuset fick sitt genombrott vilket 
bidrog till att både läskunnigheten och renligheten ökade; man kunde nu se att läsa och hålla 
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rent även under mörkare delar av dygnet.165 Innovationer som rörledningar för vatten och 
avlopp medförde ett möjligare och renligare liv men också en större medvetenhet om kroppen 
med en ökande skam kring den mänskliga kroppen.166 Inom framför allt borgarklassen gällde 
den viktorianska tidens kyska ideal, som var ett uttryck för att markera gränser i samhället 
och hålla de lägre klasserna på plats. Denna epok var samtidigt avsexualiserad och besatt av 
sexualitet. Vardagsliv och konst renades och censurerades. Benen på flyglar och pianon 
skulle helst döljas av en kjol, böcker av manliga respektive kvinnliga författare (som ofta 
publicerade sig under manlig pseudonym) skulle helst inte stå bredvid varandra i en bokhylla, 
såvida inte författarna var gifta med varandra. Normen som sattes för ”normalitet” var inte 
det ”normala” utan det som skulle strävas mot.167 Här kan man ana vilken uppståndelse som 
inträffade när Jaques-Dalcroze lät sina elever, både pojkar och flickor, från Genèves borgerliga 
familjer framträda inför publik med bara armar och ben (4.4.5).  

Före den franska revolutionen signalerade klädedräkten individens placering i samhället, efter 
revolutionen räknades alla som medborgare, så modet var borgerskapets. Mannens klädedräkt 
visade vad han ägde: figur, smak och pengar. Från andra hälften av artonhundratalet var 
bankmannen ideal för den ”riktige mannen”, så den moderne mannen klädde sig som en 
bankman, i kostym och hög hatt och det gjorde också Émile Jaques-Dalcroze.168 Kvinnan var 
låst i sin sociala ställning, vilket visade sig i den borgerliga kvinnans klädedräkt, med hård 
snörning av klänningen och snäva ärmar och kroppen instängd i många lager tyg. Krinolinen 
bars av alla kvinnor, men ju högre upp man kom på samhällsstegen desto större var den, med 
finare tyg, dyrbarare smycken och accessoarer.169 Tidigt 1800-tal kom dock en epokgörande 
och i förlängningen frigörande nyhet i klädedräkten för kvinnorna: underbyxan, som kom för 
att stanna. Hos flickorna syntes de som mamelucker som stack fram under kjolskanten. Barn 
fick en enklare och friare klädsel som gick att leka i. Kläderna, exempelvis sjömanskostymen, 
imiterade de lägre klassernas arbetskläder. Tidigare hade de rikas barn varit klädda precis 
som sina föräldrar. 170 

Runt 1875 blev klädprofilen slankare. Kvinnan hade för första gången underkläder som slöt 
tätt intill kroppen. Kvinnans växande krav på rörelsefrihet bidrog till att krinolinen försvann 
och promenaddräkten, inspirerad av herrarnas bekvämare mode, tog nu över. Kjollängden 
började krypa uppåt framtill så skospetsen kunde ses. Billigare tyger som bomull och ylle 
blev mode. Klädedräkten var inte längre ett ståndsprivilegium, utan berodde på vad man hade 
råd med. Modet svängde ofta, tiden hade flera ideal; ett konservativt fylligt Rubens-ideal, ett 
idealistiskt eteriskt mode i följd av Morrisrörelsens (Arts and Crafts) reformförsök och det 
emanciperade idealet som de nya yrkeskvinnorna klädde sig i.171 Både Jaques-Dalcroze och 
Duncan inspirerades av det eteriska modet för sina scenuppsättningar. Man kan allvarligt fundera 
över om Jaques-Dalcroze hade kunnat få tanken att införa rörelse på sina lektioner om inte dessa 
generella förändringar i synen på kroppsrörelse och adekvat klädsel inträffat. 
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4.2 Förgrundsgestalter inom pedagogik och musikundervisning 

Följande avsnitt behandlar föregångare inom pedagogik, musikpedagogik och scenkonst som 
hade stor påverkan på Jaques-Dalcroze eller vars idéer kan ha återspeglats i hans livsverk. 
Eftersom Jaques-Dalcrozes stora musikaliska produktion inte är föremål för denna uppsats tas 
inte musikens utveckling under artonhundratalet upp. Generellt kan ändå konstateras att Jaques-
Dalcrozes egen musik i hög grad följde den romantiska traditionen. I sin gehörsundervisning 
däremot utvecklade han nyskapande metoder. 

4.2.1 Gehör i tidig musikundervisning 

Före sextonhundratalet musicerades nästan enbart vokalt i skola och kyrka, instrumentalspelet 
infördes först senare. I gehörsundervisningen användes ofta solmisation enligt Guido 
d’Arezzos system (2.2.4) och med relativt do, eftersom det gav sångaren möjlighet att 
föreställa sig tonen efter dess funktion i tonaliteten. Under 1600-talet tog instrumentalmusiken 
över från kyrkosången som den vanligare musikundervisningen i skolan och i kyrkan 
började orgeln ta plats jämsides med den vokala musiken. Instrumentalisten hade i hög grad 
hjälp av instrumentet vid frambringandet av rätt ton. Som en följd av detta utvecklades nya 
teorier kring gehörsutbildning. Ett annat skäl var att musik började räknas till ”de utvaldas 
konst” och att den som skulle syssla med musik skulle ha ett bra gehör från början. I slutet av 
1600-talet hade de flesta musiklärarna övergivit solmisationen till förmån för sång på 
tonnamn.172 Solmisation på relativ grund förespråkades av Rousseau under 1700-talet och fick 
en renässans under 1800-talet genom Sarah Anne Glover (1785–1867), John Curwen (1816–
1880), Agnes Hundoegger (1858–1927) och i deras efterföljd Zoltan Kodàly (1882–1967). 
Jaques-Dalcroze själv använde sång på solmisationsstavelser men inte på relativ grund, varför 
dessa personer inte influerade hans arbete i detta avseende (4.4). Däremot påverkades Kodàly av 
Jaques-Dalcrozes idéer enligt forskaren Micheal John Giddens.173 

4.2.2 Comenius – sinnena som läromästare 

Den böhmiske biskopen och pedagogen Johan Amos Comenius eller Jan Amos Komenský 
(1592–1670) var en europeisk föregångare till den demokratiska grundskoletanken med 
gemensam skola oavsett bakgrund eller kön.174 Hans didaktiska centrala frågor är Vad? Hur? 
När? och Varigenom? Hans tankar kring undervisning har präglat didaktikens utveckling 
sedan dess: att undervisning ska ske ur ett livsperspektiv, vara anpassad till elevens 
utveckling samt att intellektuell och fysisk utveckling samspelar med varandra. Undervisning 
måste utgå från modersmålet, undervisning ska kunna uppfattas med sinnena, lärare ska 
kunna utveckla sin undervisning, läraren ska se den enskilda eleven och språkundervisning 
ska vara levande och inte ren grammatikövning. Comenius pedagogik är nyttighetsbetonad 
och grundad på iakttagelse genom sinnena. Rousseau, Pestalozzi och Piaget är några av hans 
efterföljare.175  

4.2.3 Rousseau – barnets rätt till en barndom 

Jean-Jaques Rousseau (1712–1778) var liksom Jaques-Dalcroze från Genève och båda följde i 
antikens och renässans-pedagogernas tradition med tanken på karaktärsutveckling och att 
utbilda hela människan. Han förespråkade lust och intresse i den pedagogiska situationen och 
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att alla sinnen ska övas. Hård disciplin fördömdes till förmån för humanitet och hänsyn till 
barnets natur i undervisningen. Han var en stark förespråkare för barnets rättigheter och 
barndomen som mål i sig och ville revolutionera hela uppfostringssystemet. Rousseaus 
didaktiska tanke framhöll det enskilda barnet, betonade bildning av karaktären och den 
fysiska fostran samt hävdade betydelsen av den psykologiska processen kring 
kunskapsinhämtandet snarare än kunskapen och innehållet i sig. Han menade också att resor 
i främmande miljöer är väsentligt för bildningen. Rousseau talade inte om en allmän skola 
utan om privatskolning för alla borgarklassens pojkar och förespråkade alltså denna 
progressiva utbildning för pojkar. Flickorna däremot skulle utbildas till att vara hustrur och 
mödrar.176 Han väckte ett intresse i Europa för didaktik och uppfostran och inspirerade 
exempelvis Pestalozzi, Kant,  Piaget och reformpedagogerna under 1900-talet.177  

Rousseau spelade och skrev musik. År 1742 gav han ut den lilla skriften Projet concernant de 
Nouveaux Signes pour la Musique.178 I den föreslog han ett nytt och enligt honom, enklare 
sätt att notera musik, vilket skulle göra det lättare för nybörjare att lära sig notläsning.179 Detta 
system vidareutvecklades under tidigt 1800-tal i Galin-Paris-Chevé-metoden. Denna var 
standardmodell i musikundervisningen när Jaques-Dalcroze gick i skola i Genève (4.3.2). År 
1762 utkom Rousseau med boken Émile ou De l’éducation180 i vilken han utvecklar sina 
idéer om uppfostran och undervisning, också om musikalisk fostran. Han skriver om tal och 
sång, och om att barnet ska få komponera små melodier, allt i sin egen utvecklingstakt. Han 
förespråkar sång på tonstavelser framför tonnamn och ett relativt system så barnet ska få 
begrepp om skalans uppbyggnad och tonernas förhållande till varandra.181  

Rousseau var en av upplysningstidens förgrundsgestalter. Upplysningstiden följdes av 
nyhumanismen, vars främste förespråkare var Herder, Goethe och Schiller. Nyhumanismen 
avlöstes av en riktning vars mål var allmänbildning. Detta ledde till stor teoretisering inom 
musikundervisningen i början av 1800-talet och en stor produktion av läroböcker.182 

4.2.4 Pestalozzi – huvud, hand och hjärta 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) levde hela sitt liv i Schweiz. Under sina studier, vid 
sexton års ålder,  introducerades han för Rousseaus idéer och läste Émile ou De l’éducation 
strax efter den kommit ut. Rousseaus idéer kom att spela stor roll för honom, liksom 
Comenius tankar, framför allt de om åskådning (att utgå från det man kan betrakta) samt om 
att undervisning ska gå från det enkla till det sammansatta. Han startade skolor på flera orter 
innan han 1805 startade skolan i d’Yverdon, som utvecklades till ”ett av Europas främsta 
centrum för pedagogik och undervisning.” Pestalozzi var berömd och pedagoger och elever 
kom från hela Europa till hans folkskola, där han undervisade barnen och bedrev 
lärarutbildning.183 År 1835 föddes Julie Jaunin, Jaques-Dalcrozes mor, just i d’Yverdon. Detta 
var visserligen efter Pestalozzis tid där, men det är inte otroligt eller kanske till och med 
sannolikt, att hon fick skolning i en Pestalozzi-skola.  

Pestalozzi, precis som Comenius, menar att praktik och teori ska samspela hela tiden i 
undervisning – det ena utan det andra fungerar inte. De didaktiska principerna hos Pestalozzi 
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är åskådlighet, aktivitet och konkretion. Man börjar med det barnet känner till, exempelvis 
den egna kroppen, och utvidgar sedan världen till en helhet. Rousseaus pedagogik bygger helt 
tvärtom i dessa avseenden: Eleven ska upptäcka det nya och bli intresserad. Pedagogiken 
utgår från helheten och låter eleven vara problemlösare. Även om Pestalozzi och Rousseau 
väljer helt motsatta ingångar menar båda att lärande ska grunda sig på intresse och elevens 
egen vilja att lära.184 Pestalozzis didaktik är i sin förlängning en folkundervisning som strävar 
mot demokratisering och vill utveckla ”elevens egen förmåga att vid behov förvärva och 
använda kunskapen”.185 Hans grundprincip att huvud, hand och hjärta ska samspela i 
undervisningen är än idag grundpelare i skolan i Schweiz.186 Dessa tankar finns även i Jaques-
Dalcrozes undervisning, när han börjar utveckla rytmiken. Enligt Kroksmark var Pestalozzi den 
förste som utvecklade didaktiken på ett vetenskapligt sätt.187 

Pestalozzi,  själv inte musiker som Rousseau, uppskattade musik och ansåg musik vara viktig 
i uppfostran. Han menade att ”alla skola ha tillgång denna betydelsefulla kulturskatt, som 
skänker glädje och harmoni, skapar ordning, regelbundenhet och uppmärksamhet och 
befordrar en sann människobildning under förutsättning, att man ägnar sig däråt utan fåfänga 
och ytliga nyttighetsgrunder”.188 Det viktiga var inte att sjunga vackert, utan att sjunga för 
glädje och uppbyggelse. Han bad en vän från universitetet, Johann Caspar Lavater (1741–
1801), kallad ”schweizervisornas diktare”, att skriva sånger till barnen på Neuhof. Senare, i 
d’Yverdon, började Pestalozzi utforma sångundervisningen metodiskt efter grundprincipen att 
musikundervisningen ska gälla alla. Den ska börja tidigt med gehörsträning genom att barnet 
ofta får lyssna till sång och sjunga mycket själv. Den ska bedrivas så att barnet blir 
självständigt i sin musikutövning; det ska först få spela, härma och improvisera på gehör. När 
barnet sedan själv kan uttrycka sig i musik introduceras noter. Dessa principer överensstämmer 
med Jaques-Dalcrozes. Enligt Pestalozzi ska läroplanen i musik vara progressivt uppbyggd och 
undervisningen börjar med sång i hemmet med modern. I skolan fortsätter man sedan med 
vissång som leder till ackord- och skalövningar och därefter notskrift. Eftersom skolsångens 
och skolkörens kvalitet beror på lärarens förmåga bör goda lärare utbildas.  

År 1809 bad Pestalozzi de framstående musikpedagogerna Hans Georg Nägeli (1773–1836) 
och Michael Trautgott Pfeiffer (1771–1850) sammanfatta hans principer och utarbeta en 
systematisk sånglära av dem. Die Pestalozzische Gesangbildungslehre nach Pfeiffers 
Erfindung kunstwissenschaftlich dargestellt im Namen Pestalozzis, Pfeiffers und ihrer 
Freunde189 utkom 1809 i Nägelis namn. De två huvudämnena i boken är gymnastik respektive 
humanistik. Gymnastik är här ett vitt begrepp, som inbegriper övande av först och främst rytm, 
kropp och slutligen samverkan av ”människans samtliga krafter”. Rytmen tränas med rörelse 
med hela kroppen. Eleven tränas och samövas i rytm och melodik, och när eleven är kunnig i 
dessa delar är det dags för sången. Nägeli visar i den andra delen, humanistiken, hur 
musikundervisningen ska leda till ”människobildning”.190 Hjalmar Torell skriver i Musik och 
fostran191 att Nägeli kan anses vara en föregångare till Jaques-Dalcrozes rytmik genom sina 
krav på samtidig uppfostran av kropp och själ. Jaques-Dalcroze börjar också sin undervisning 

                                                             
184 Torell 1948, ss. 83–84 
185 ibid., ss. 95–96 
186 Schweizer Geschichte 2011 
187 Kroksmark 1989, s. 104 
188 Torell 1948, s. 86 
189 Den Pestalozziska sångundervisningsläran efter Pfeiffers upptäckter, konstvetenskapligt framställd i 
Pestalozzis, Pfeiffers och deras vänners namn. 
190 Torell 1948, ss. 88–89 
191 Torell 1948 



 
35 

med rytm tränad med hela kroppen, bygger sedan vidare med gehörsträning och först därefter 
kommer notläsningen. I detta överensstämmer hans tankar med Nägelis och också i att 
musikundervisningen bildar hela människan. 

Ett år senare, 1810, utkom verket Gesangbildungslehre nach Pestalozzischen Grundsätzen 
pädagogisch begründet von Michael Trautgott Pfeiffer, methodisch bearbeitet von Hans 
Georg Nägeli,192 som bland annat beskriver att lektionerna ska präglas av musikglädje. I 
likhet med den tidigare boken ska eleven först tränas ordentligt i rytm och melodik, andning, 
tonbildning och notläsning, därefter i sång, ord och ton, språkljud och uttryck. Barnet ska 
skolas musikaliskt innan det får börja sjunga riktiga sånger. Här kan man hitta flera stråk som 
finns även i Jaques-Dalcrozes metod: den musikaliska träningen börjar med rytm, melodik, 
andning (kropp), röst och gehörsträning innan man börjar med instrumentalspel. Både hos 
Nägeli och hos Jaques-Dalcroze ska läraren underlätta svårigheter för eleverna genom 
lämpliga förövningar istället för att sjunga före direkt om någon misslyckas och lektionerna 
ska vara lustfyllda. 

4.2.5 I Pestalozzis fotspår – Zeller och Fröbel 

Pestalozzis tankar fördes vidare av andra pedagoger, bland andra de tyska pedagogerna Carl 
August Zeller (1774–1840) och Fredrik Wilhelm Fröbel (1782–1852). Zeller utvecklade en 
mer skapande version av Pestalozzis musikpedagogik med gehörsträning och 
improvisation.193 Fröbel tog inspiration av Pestalozzi, men var också kritisk till delar av dennes 
pedagogik, för att i hög grad inspireras av filosofen Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) och 
författaren Jean Paul (1763–1825). Dessa kom att influera hans egen pedagogik kring barnets 
fostran. Från 1816 startade han och drev skolor för de minsta barnen. En sådan skola kallades 
Kindergarten – barnträdgård. Fröbel visade att leken är naturlig för barnet och utvecklade sin 
verksamhet utifrån leken som pedagogik. Han utvecklade verktyg och byggnadsmaterial för 
hantverk och samlade visor till rörelse och dans för att väcka barnets intresse och lust till 
utveckling genom att öva dess sinnen. Han lade stor vikt vid sången och vid utveckling av 
barnets gehör. Han utvecklade ”uppfinningsövningar” för att locka barnet till att hitta på egna 
melodier och utveckla det inre hörandet.194 Här kan man hitta många likheter med Jaques-
Dalcrozes idéer om att lärandesituationen och musikutövandet ska vara lustfyllt, att sång, 
rörelse och dans hör samman och att sinnena ska stimuleras för att väcka lust och intresse. 
Jaques-Dalcroze ha mött Fröbels idéer genom kollegor (4.4.1). 

4.2.6 Skolsången i Schweiz 

Skolsången i Schweiz reformerades genom Nägelis arbete i Pestalozzis efterföljd. Under 1840-
talet ökade kraven på att undervisningsmetoderna skulle förbättras och att sången i skolan 
inte enbart skulle läras ut på gehör. Att sångundervisningen genom hela skolan endast 
byggdes på härmning och minne ansågs vara pedagogiskt förkastligt och musikaliskt sett inte 
leda någonstans. Lärande och övande skulle stödjas av musikteoretisk kunskap. Den 
världsliga visan (folkvisan och den fosterländska visan) skulle tas upp i  skolundervisningen 
och bruket av den kyrkliga visan (psalmen) skulle minska.195 Under senare delen av 1800-talet 
ansågs den schweiziska musikundervisningen vara bland de bästa i Europa. Hermann 
Kretzschmar (1848–1924), tysk musikpedagog, musikforskare och musikhermeneutiker skrev 
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att ”det tidigare omusikaliska Schweiz har nått sin betydelse idag genom Nägeli och hans 
skolsångsreform”.196 [min övers.] Detta bekräftades av John Hullah (1812–1884) som 1881 
skickades på studieresa för att skriva en rapport om musikundervisningen på kontinenten. 
Han fick uppdraget av det brittiska parlamentet som ville reformera undervisningen i 
Storbritannien. I rapporten fick Tyskland oerhört dåliga omdömen. Schweiz, Holland och 
Belgien däremot fick goda betyg.197  

Mellan 1890 och 1915 diskuterades i musikpedagogiken sammanhang mellan musik och 
uppfostran kontra bildning. Vid den här tiden rådde konsensus kring uppfattningen att musik 
verkar förädlande och främjande av etik, moral och humanism.198  

4.2.7 Festspelstraditionen i Schweiz 

På 1830-talet bildades i Schweiz en mängd patriotiska sällskap med olika inriktningar som 
exempelvis skytte, litteratur och studentliv och också ett stort antal sångsällskap. 
Sammandragningar av körer till festivaler och större körer var vanligt. Exempelvis samlade 
pastorn, bonden och musikern Jean Bernard Kaupert (1786-1863) fyratusen personer till en 
stor kör för en utomhuskonsert i Genève 1833.199  

Schweiz mångåriga och omfattande festspelstradition fêtes var en nationell företeelse som 
kanske samspelade med körsångstraditionen och Nägelis reform av skolsången. 
Festspelstraditionen växte ur en tradition av andliga mysteriespel som funnits som teaterform 
i Schweiz sedan medeltiden.200 Rousseau förespråkade en ”sann republikansk och dramatisk 
konst”201 vilket stöddes av många andra ”upplysta” i Schweiz, exempelvis Pestalozzi som 
älskade att organisera festivaler med sina elever.202 Dessa idéer utvecklades ytterligare runt 
1848 i och med bildandet av förbundsstaten. Under senare delen av 1800-talet genomfördes 
ett flertal stora festspel. Både amatörer och professionella medverkade på friluftsscen inför 
enorma publikmängder. Under festspelen 1891 i Bern uppträdde niohundra deltagare på scen 
inför tjugotusen åskådare. Kompositör var Hugo de Senger, Jaques-Dalcrozes favoritlärare.203 

Målet för festspelen var själva upplevelsen av historien eller vardagslivet genom berättelser, 
sång och dans. Festspelen som form och dess popularitet kan tolkas som ett fenomen av 
historismen som var den rådande grenen inom historietolkning vid slutet av 1800-talet.204 
Jaques-Dalcroze anlitades som kompositör och konstnärlig ledare till festspelen 1896, 1903 och 
1914 (4.4.1).  

4.2.8 Musikutövning och instrumentalundervisning 

I den nya borgerlighetens familjer hade intresset för musicerande i hemmet ökat under hela 
1800-talet. Pianot eller pianofortet som instrument kunde produceras i större mängd i och med 
att material och transportmöjligheter för produktion – bland annat ebenholts och elfenben till 
tangenter – blev tillgängligt från kolonierna. Många unga flickor fick spela piano för att 
förberedas för rollen som kulturellt bildad borgarhustru. Pianot ansågs anständigt nog att spela 
för familjeflickan, ”eftersom det inte placerades mellan benen som cellon och inte förvred 
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ansiktet som blåsinstrumenten gjorde”205. I och med att tekniska landvinningar gjorde det 
möjligt att trycka större utgåvor gick det att möta en efterfrågan av noter för bruk i hemmet. Det 
behövdes många nya lärare till alla dessa nya elever och det var svårt att finna välutbildade 
lärare. Detta gjorde behovet större att skriva in allt mer instruktioner i noterna, så under sent 
1800-tal trycktes fler och fler utgåvor med redaktionella instruktioner om hur utförandet av 
musiken skulle gå till.206 

Fram till mitten av 1800-talet hade instrumentalundervisningen byggt på mästarlära-tradition. 
Eleven lärde sig ett hantverk för en skicklig instrumentalist som också var lärd i musikteori 
och komposition. Musiken sågs som ett språk, vilket man lärde sig ”tala” till full behärskning 
genom kopplingen gehör och instrumentalt utförande. När eleven kunde detta introducerades 
den för notskriften.207 Eleven kunde nu utveckla sitt musikaliska kunnande och sin förmåga 
till egen bedömning och ”ägde” själv sin kunskap vilket gav möjlighet till att använda, 
improvisera och skapa nytt. Eleven förväntades också delta i musikaliskt socialt liv, 
exempelvis genom att lyssna på framföranden av olika slags musik och att delta i ensemble-
musicerande med sin lärare och andra elever. På detta sätt utbildades eleven till att bli en 
medveten musiker som själv kunde reflektera över sitt utövande.208 Själva den metodiska 
ordningen känner vi igen från de pedagoger som redan nämnts. Det var den här typen av 
musicerande Lussy och senare Jaques-Dalcroze efterfrågade och försökte eftersträva i sina 
teorier respektive metoder.  

Under artonhundratalet förändrades musicerandet på flera sätt. Tidigare hade det funnits ett 
samband mellan noten och framförandet och musikern var medskapare i kompositionen; 
förberedd för det genom sin skolning i mästarlära-traditionen. Nu växte det fram två parallella 
sätt att se på verket: 1. Notbilden och verket är samma sak. Alltså existerar musiken och kan 
upplevas utan framförande (exempelvis genom att man läser partituret). Detta är ett i första 
hand visuellt förhållande till musiken. Musikern blev mer och mer en interpret som skulle 
tolka kompositörens intentioner ur notbilden.209 2. Musiken finns inte i själva notbilden utan 
börjar existera i och med utförandet, vilket är ett mer auditivt förhållande. Detta betyder att 
utföraren i första hand har en relation till musiken och inte till notbilden och därför behöver leta 
efter musiken bakom notbilden210 och ifall det skulle behövas, rätta den för att kunna göra ett 
musikaliskt meningsfullt framförande. Enligt detta sätt att se är notbilden kompositörens bild 
av musiken, men musiken blir komplett först i och med framförandet.211 En av dem som 
företrädde detta sätt att se på musiken var Jaques-Dalcrozes mest värderade lärare: pianisten 
och musikteoretikern Mathis Lussy. 

4.2.9 Mathis Lussy – frasering, andning och uttryck 

Mathis Lussy (1828–1910) var en av de ledande pianopedagogerna i Paris under senare 
hälften av artonhundratalet. Han föddes i Schweiz, kom till Paris 1844 för att studera 
medicin, men blev istället musiker och författare och hans idéer hade stor påverkan på hans 
samtida kollegor. Lussy studerade både hur historiska men också samtida stora musiker 
förhållit sig till notbild i sitt spel.212 En av hans förebilder var musikteoretikern Jérôme-Joseph 
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de Momigny (1762–1842).213 År 1863 publicerade Lussy sin första bok Exercices de Piano214. 
I ett brev till Lussy i januari 1864 höll Frans Liszt med honom om att ”dagens pianister” 
spelade själlöst och att elever och pianolärare borde ta till sig Lussys metod.215 Denna 
synpunkt delades av Jaques-Dalcroze och var ett av skälen till att han utvecklande rytmiken som 
metod. Lussy menade att det finns ett orsakssamband mellan musikalisk struktur och 
uttrycksfullt utförande och att anledningen till varför en musiker uttrycker musiken på ett visst 
sätt i första hand beror på de musikaliska strukturerna och inte på den inspirerade själen hos 
musikern.216  

Fram emot slutet av århundradet skulle begreppet frasering räknas till en av musikerns mest 
grundläggande färdigheter för att kunna tolka och förmedla ”musikens sanna mening”. Det 
innebär att interpreten först måste kunna höra musiken bakom notbilden inom sig, d.v.s. 
frasering är resultatet av den musikaliska perceptionen. Ordet frasering var relativt nytt som 
begrepp när Lussy utvecklade sina teorier.217  Man talade om andning som modell för att nå 
god frasering och så gjorde även Lussy som såg andningen som den ideala bilden för 
frasering: inandning (aktivitet) leder alltid till utandning (avspänning) och därför är andningen 
ursprung till riktad rytmisk rörelse. Enligt Lussy fungerar bra frasering i musikaliskt utförande 
på samma sätt.218 

Lussy ville göra en grammatik för musikaliskt utförande. Han analyserade därför på djupet 
tidens uppförandepraxis och försökte utveckla och förbättra uttrycksfullt spel genom att 
systematisera hur stora musiker förhöll sig till exempelvis accenter, dynamik och tempo. 
Han menade att notbilden bör tolkas utifrån musikalisk logik och musikern ska kunna 
föreställa sig den och interpretera inom sig, innan det är möjligt att utföra den. Lussy talade 
här om ett inre hörande. Att hjälpa eleven nå detta inre hörande blev ett av Jaques-Dalcrozes 
huvudmål när han undervisade i gehör.  

Lussys bok Traité de l’expression musicale: Accents, nuances et mouvements dans la 
musique vocale et instrumentale219 kom ut 1874. I den påvisade han att tonalitet, taktart, 
periodicitet och rytmiska mönster är grundläggande regelbundenheter i musik och att 
oregelbundenhet i dessa orsakar känslomässig respons hos lyssnaren, vilket är en viktig 
aspekt när en exekutör vill nå sin publik.220 I boken Le rythme musicale: Son origine, sa 
fonction et son accentuation221 från 1883 introducerade Lussy tankar kring musikaliska 
betoningar222  och dessa används än idag inom rytmik i Dalcroze-tradition. Stora delar av 
Jaques-Dalcrozes övningar byggde på Lussys teorier kring frasering, andning, betoningar, 
upptakten (anacrouse) och att befästa och bryta musikaliska mönster. 

4.2.10 Samtida forskning kring rytm, motorik och psykologi 

I slutet av 1800-talet utfördes enligt Povel223 forskning kring rytm och perception. Man 
undersökte företrädesvis den rytmiska upplevelsens natur, objektiva betingelser för att höra 
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rytm och kinestetikens roll för rytmuppfattning. (Det kinestetiska sinnet eller proprioception 
ger oss uppfattning om vår kropp och alla delars placering i förhållande till varandra, med 
hjälp av receptorer i leder, muskler, senor och hud). I en artikel, publicerad i American Journal 
of Psychology 1894, drog Thaddeus Bolton slutsatsen att ”de ofrivilliga rörelser som 
automatiskt följer varseblivning av rytm inte bara härrör sig från, utan verkligen är själva 
essensen av den rytmiska upplevelsen”.224  [min övers.] Boltons forskning visade att rytmens 
perceptuella process absolut måste vara förenad med motoriska beståndsdelar, liksom rytm 
och rörelse tycks vara i sitt inre väsen förenade.225 Tankar kring rytm och dess fysiska 
manifestation i kroppslig rörelse låg i tiden, däremot är det inte fastställt att Jaques-Dalcroze tog 
del av denna forskning. Han var dock från ca 1905 i nära samtal med läkaren och psykologen 
Édouard Claparède och mötte samtida forskningsrön genom honom (4.4.8). 

Édouard Claparède (1873–1940) föddes i Genève och levde där största delen av sitt liv. Han 
studerade medicin och doktorerade 1897. Han var professor i psykologi vid universitetet i 
Genève 1908 till 1940. Claparède var en av tidens mest ansedda psykologer och var speciellt 
intresserad av barnpsykologi, undervisning och minnesforskning. Han blev intresserad av 
psykologi genom sin kusin Théodore Flournoy (1854–1920) som blev professor i 
experimentell psykologi vid universitetet i Genève 1891. Flournoy företrädde en positivistisk 
riktning inom psykologin och ansåg att psykologin skulle vara fristående från metafysik och 
filosofi. Flournoy i sin tur studerade för Wilhelm Wundt (1832–1920), som utvecklade den 
experimentella psykologin. Wundt grundade världens första psykologi-laboratorium, Institut für 
Experimentelle Psychologie, i Leipzig 1879, då Flournoy var hans student.226 År 1901 startade 
Flournoy och Claparède tillsammans tidskriften Archives de Psychologie. Flournoy hade stor 
påverkan på både Carl Jung och Jean Piaget. Claparède blev mest känd för sina teorier om 
funktionell undervisning som innebar att undervisningen skulle utgå från barnets intressen 
och behov. Han menade att undervisning och psykologi skulle stärka demokrati och 
internationell förståelse.227 

Sigmund Freud (1856–1939) flyttade till Wien vid fyra års ålder, fem år innan Jaques-Dalcrozes 
föddes i samma stad. Freud studerade 1873–1881 till läkare med neurologi som specialitet och 
levde och verkade i Wien hela sitt liv. Freud publicerade sin första bok Studien über Hysterie 
1895 tillsammans med sin kollega Josef Breuer (1842–1925) men samarbetet upphörde direkt 
och Freud arbetade vidare med sina teorier själv, utan kollegor i sin närhet. Hans nästa bok Die 
Traumdeutung från 1900 anses vara hans främsta och var den första av flera under de närmsta 
åren efter publiceringen. Freud ansågs mycket kontroversiell och blev offentligt accepterad av 
sina kollegor först 1908 i samband med den första internationella kongressen i psykoanalys.228 
Hans påverkan på Jaques-Dalcroze under den period denna uppsats behandlar är möjligtvis 
indirekt, i diskussioner och samtal som kan ha förekommit om samtida litteratur och upptäckter, 
men är sannolikt väldigt liten. 

4.2.11 Francois Delsarte och det sceniska uttrycket 

Sångstudenten Francois Delsarte (1811–1871) lämnade sina studier vid konservatoriet i Paris 
för att han var missbelåten med det teatraliska sätt som skådespelande lärdes ut och för att 
han ansåg att musikinstitutionen hade förstört hans sångröst. För att hitta ett naturligare och 
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sannare sätt att agera på scen studerade han hur människor rörde sig, uppförde sig och 
reagerade under olika omständigheter. Han studerade också anatomi och utvecklade sedan en 
”vetenskap för tillämpad estetik” som tog med röst, andning, rörelsens olika aspekter och 
övriga kroppsliga uttryck för människans uttryck av vilja och tanke. Han undervisade andra i 
detta nya sätt att agera på scen och hade många av tidens kända personer bland sina elever. 
När Jaques-Dalcroze studerade deklamation i Paris under åttiotalet fick han använda 
”delsartiska” rörelser. Delsartes idéer inspirerade och utvecklades senare av bland andra 
Isadora Duncan (1877–1927), Martha Graham (1894–1991), Rudolph Laban (1879–1958) 
och F. Mathias Alexander (1869–1955).229  

4.2.12 Mot sekelskiftet med samtiden som tolkningsram 

”Från mitten av 1890-talet fram till det stora kriget, spelade den globala ekonomins orkester i 
framgångens durtonarter snarare än, som fram till dess, i depressionens moll”230 sammanfattar 
den engelske historikern Eric Hobsbawm förra sekelskiftet. Denna tid har kommit att kallas la 
belle époque eller den vackra eran. Uppgången i världsekonomin var plötslig och tydlig efter 
en svår ekonomisk period runt 1870-talets depression. Världen och därigenom också 
människors villkor hade drastiskt ändrats genom industrialismen, revolutionerna, 
borgerlighetens uppgång och folkrörelsernas utveckling. Demokratiseringen var på 
frammarsch. Enligt Reimers utvecklades musiken från traditionell och romantisk harmonik mot 
en långsamt kollapsande tonal musik i övergången från Bruckner via Mahler till Schönberg. 
Reimers beskriver en ny pedagogisk situation i Europa i och med att barnet frigjordes, bland 
annat genom kläder och musik speciellt gjorda för barn.231 Jaques-Dalcrozes utveckling av 
rytmiken ser Reimers som en koppling mellan en europeisk tradition av notbild och inre 
hörande med kroppslig rörelse och en helhetssyn på människan som i sin förlängning leder till 
en terapeutisk strävan, där Jaques-Dalcrozes reformpedagogiska tänkande syftar till en 
”allmänmänsklig livshållning”.232 

Denna sammanfattning av Europa mot sekelskiftet får bilda en övergång till beskrivningen av 
Emile Jaques-Dalcrozes liv fram till sommaren 1906. Vid den tiden började rytmiken som 
metod börjar formas, formuleras och spridas och just sommaren 1906 hölls den första 
internationella sommarkursen i rytmik. En av deltagarna var Anna Behle som var den första 
från Sverige i rytmiksammanhang. Följande år introducerade hon rytmiken i Sverige. År 1906 
manifesterades också Jaques-Dalcrozes metod i tryckt form då metodböckerna om rytmik 
samt första bandet av metodboken om solfège publicerades. Denna undersökning får i och 
med det sitt naturliga slut. Jaques-Dalcrozes liv beskrivs kronologiskt och så även personer 
och sammanhang som kan ha påverkat hans val av yrkesinriktning och pedagogiskt synsätt. 
Fokus ligger på den musikpedagogiska delen av hans liv och gärning. Hans stora produktion 
av kompositioner och hans verksamhet som dirigent nämns men utforskas inte.  

Den bild jag gett av artonhundratalets samhälle är min hermeneutiska tolkningsram för 
biografin (4.3) och för den avslutande diskussionen (5). Jaques-Dalcrozes liv rekonstrueras i 
perspektiv av den tecknade bilden av ett samhälle i förändring, med ansatsen att levandegöra 
berättelsen utan att förlora i vetenskaplig trovärdighet. Som en del av metoden används, som 
tidigare nämnts, historisk presens och Jaques-Dalcroze benämns vid sitt tilltalsnamn Emile 
(3.2.3).  
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4.3 Jaques-Dalcroze – barndom och ungdomsår 1865–1891 
 

In i den tid som här tidigare beskrivits föds Émile-Henri Jaques i juli 1865. Samma år föds 
Sibelius, Alice’s Adventures in Wonderland publiceras och Wagners Tristan und Isolde har 
premiär. Richard Strauss och Toulouse-Lautrec är ett år gamla, Edvard Munch två, Debussy 
tre och Mahler fem. Satie och Kandinsky föds om ytterligare ett och Marie Curie om två. 
Johann Strauss d.y. har ännu inte skrivit An den schönen blauen Donau, det gör han ett år 
senare. Telefonen är fyra år gammal och det dröjer ytterligare två år till Nobel uppfinner 
dynamiten. Fjorton år senare tar Edison patent på glödlampan, så salongerna i Wien var 
sannolikt under Emiles uppväxt upplysta av gasljus, vilket för tiden nog ändå kändes 
modernt. 

4.3.1 Emiles tidiga år – 1865–1875 

Jules-Louis-Lucien-Auguste Jaques (1827–1904) var från byn Sainte-Croix, i den 
franskspråkiga kantonen Vaud i Jura-bergen nära franska gränsen i sydvästra Schweiz. Han 
kom från en släkt av flera generationer kalvinistiska pastorer, med lång tradition av 
musicerande i familjen. Man ägnade sig åt kammarmusicerande, bland annat stråkkvartettspel 
och körsång. Jules gifte sig med Julie Jaunin (1835–1903) som kom från d’Yverdon, där 
Pestalozzi hade sin mest berömda skola.233 Julie var av tyskt ursprung.234  Jules Jaques 
arbetade som representant för de schweiziska urmakarhusen Mermod frères (grundat 1816 i 
Sainte-Croix235) och Maison Louis Audemars (grundat 1811 i Vallée de Joux236) – inte att 
förväxla med den 1875 grundade firman Audemars Piguet som fortfarande är en exklusiv 
klockproducent. Jules reste mycket i arbetet, framför allt till Polen och Ryssland, så för att 
korta hans arbetsresor något flyttade paret till Wien efter giftermålet. År 1865 fick Jules i 
uppdrag att öppna en filial för Audemars i Wien.237 

Émile-Henri Jaques föds den 6 juli 1865.238 Han är djupt efterlängtad, kanske än mer 
eftersom en liten syster dött i späd ålder året innan.239 Fem år senare, den 10 januari 1870 
föds Hélène, Emiles lillasyster. De båda kommer följas åt hela livet. De är lekkamrater som 
små och som vuxna fortsätter de vara närmsta förtrogna. Familjen bor granne med 
brandstationen i ett stort hus vid torget Am Hof, adress Am Hof 8. Hélène berättar i sin 
biografi över brodern, att de som barn tycker det är fascinerande och spännande med 
brandsoldaternas galonerade dräkter och guldgnistrande hjälmar, som i deras ögon ger det 
hela en magisk lyster. Vid utryckning spelas en signal på trumpet, alltid samma intervall, en 
kvart: do-fa. Denna signal sätter sig i barnens öron och när de senare i livet hör kvarts-
intervallet ser de för sin inre syn en trupp män i gyllene hjälmar rycka ut med en brandvagn 
dragen av två eldiga hästar.240 

Emiles gudfar, farbror och namne Emile Jaques (1826–1880) är Emiles ende släkting som är 
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yrkesverksam inom musik. Han är violinist och en mycket skicklig pianist och har studerat i 
Lausanne och London. Han blir senare i livet lärare vid konservatoriet i Lausanne.241 Emile 
anses också ha fått den musikaliska begåvning som går i arv i faderns familj och detta tar sig 
bland annat uttryck i absolut gehör. Han får en gedigen musikalisk träning redan från tidig 
ålder.242 Vid sex års ålder börjar Emile ta pianolektioner för en granne och han utvecklas 
raskt. Han avskyr sin pianofröken som vill att modern ska hindra honom från att spela fritt 
och istället se till att han övar sina skalor. Han älskar att spela, framför allt improvisera och 
spela det han kommer att tänka på. Däremot blir han uttråkad av skalor och fingerövningar 
och ber sin mamma att få slippa de tråkiga övningar som pianoläraren ger honom. Han 
skriver sina första pianostycken när han är sju. Ett av dem är en marsch till Sylvia, en ung 
beundrarinna, som är fem år.243 

I Wien vid den här tiden ges vid säsong utomhuskonserter i olika parker, vilka under de 
senaste årtiondena har öppnats för allmänheten. Familjen Jaques går ibland om söndagarna 
till Prater, Volkspark eller Stadtpark och Emile blir djupt imponerad av musiken. Vid en 
konsert i Stadtpark (eller möjligtvis Prater eller Volkspark, se fotnot) 1871 har han innan 
gömt en linjal, som han tagit från faderns kontor, i ärmen och efter första mellanakten reser 
han sig upp från sin plats längst fram och börjar dirigera med den. Dirigenten Johann Strauss 
d y (1825–1899) kommer efter konserten fram till föräldrarna och säger att ”det här barnet 
kommer bli en stor musiker om ni ser till att han övar”.244 [min övers.] 

Fadern berättar ofta folksagor från hemtrakten Vaud. Emile läser också själv mycket och 
tycker om att iscensätta det han läst med sina lekkamrater och sig själv i olika roller. När 
hans lillasyster är tre år får även hon egna roller.245 Emile och Hélène improviserar också ofta 
tillsammans på pianot. Vid ett tillfälle frågar Hélène sin bror hur hon ska göra. Han svarar: 
”När jag spelar dur så ska du spela i samma tonart och när jag spelar i moll så spelar du i 
samma moll-tonart. Du måste helt enkelt spetsa öronen!”246 [min övers.] 

Under åren i Wien åker familjen om somrarna till Sainte-Croix, där fadern är uppväxt, eller 
till Le Brassus som också ligger i kantonen Vaud. Där leker han och systern med kamrater 
och kusiner, bland andra kusinen Samuel Jaques (1862–1919) som sedermera kommer arbeta 
med teater. Emile sätter upp små föreställningar med vännerna, exempelvis Jorden runt på 
åttio dagar av Jules Verne.247 

Föräldrarna har en god vän, som ofta lånar loger på operan och teatrar av sina välbärgade 
vänner. När han själv inte kan gå, lånar han ut dem vidare till sina andra vänner, så paret 
Jaques går ofta på föreställningar som de sedan berättar levande om för sina barn. De får 
höra historier både om de fantastiska uppsättningarna och om tidens stora artister.248 Emile får 
också gå med på operor, operetter och pjäser. Vid ett tillfälle får barnen uppleva Aida med 
Verdi som dirigent. Det är strax innan familjen flyttar tillbaka till Genève, vilket är en stor 
omställning för barnen, som bott hela sina liv i Wien.249 
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4.3.2 Till Genève – 1875–1884 

Familjen Jaques lämnar Wien för gott sommaren 1875 och flyttar till en våning på Place des 
Alpes i Genève. Det är inte otroligt att detta har med faderns arbete att göra och sker som en 
följd av den stora depression som drabbat Österrike och hela Europa. Barnen vill inte alls flytta. 
För dem är det ”helt naturligt att människor lever i en gnistrande värld av musik, skönhet och 
behaglig höghet”250 [min övers.] och de upplever Genève som en småstad i förhållande till 
Wien. Hélène minns långt senare ”de tomma gatorna, vår stackars mamma, så ledsen över att 
behöva lämna alla sina kära vänner, vår uppenbart upprörda pappa, vår brist på kamrater, allt 
sade en stämning vars bitterhet både min bror och jag fortfarande känner.”251 [min övers.] 
Efter en sommar som bara ägnats åt att flytta, börjar Emile på en privatskola, där han går i 
två år. Parallellt fortsätter han få privatlektioner i piano. 

Sommaren 1877 blir den tolvårige Emile antagen till det kalvinistiska läroverket Collège de 
Genève där han får sin allmänna skolning. Under de första åren där får han 
musikundervisning baserad på Galin-Paris-Chevé-metoden, som varit känd i Genève sedan 
1827 och använd i dess skolor sedan 1862. Metoden presenterades 1878 för The Musical 
Association i London av George W. Bullen, som berättar om dess spridning runt hela Europa, 
att gehör och notläsning lärs ut med denna metod i skolor i Frankrike, Schweiz, Ryssland och 
Belgien, Holland och England. Han berättar också om att Mathis Lussy är en förespråkare av 
metoden, vilket bekräftas av Lussy själv, som ser det som en utomordentlig metod att lära ut 
notläsning och musikalisk elementa till nybörjare, men däremot inte utvecklande för själva 
musikaliteten.252 Metoden var en vidareutveckling av Rousseaus system ( 4.2.3). Skalans 
toner skrivs på siffrorna 1–7 och sjungs i ett initialskede på siffor, men efterhand på 
solmisationsstavelserna do–si, med vokaländringar vid höjningar resp. sänkningar. Med 
prickar markeras över och under siffrorna för ändring av oktav och med streck som visar 
tonlängd. Bestämda stavelser används för att sjunga notvärden – exempelvis ta för fjärdedel, 
ta-te för åttondelar. Detta rytmläsningssystem kallas langue de durées. Systemet är relativt, 
dvs. sjungs med do som grundton i dur oberoende av tonart.253 Detta rytmläsningssystem 
användes senare av både John Curwen och Zoltán Kodály.  

Emile upplever undervisningen mekanisk och inte alls musikalisk. Han vägrar därför sjunga 
med klasskamraterna. När läraren begär att han ska förklara varför han sitter tyst säger han 
dramatiskt: ”För att de här övningarna är alldeles för fåniga”. Han straffas och klassas som 
obegåvad.254 

Han startar tidningen Cricri tillsammans med några skolkamrater, men skolledningen stoppar 
snart utgivningen av den, på grund av att de tycker den är för kritisk och uppviglande.255 

Hösten 1877, samtidigt som han börjar på läroverket blir han också antagen till 
Conservatoire de Musique de Genève (grundat år 1835), dit han söker sig för sin musikaliska 
förkovran. Han anses ovanligt skicklig för sin ålder och tar till sig den undervisning han får. 
Framför allt uppskattar han sin lärare Hugo de Senger (1835–1892) som också är tonsättare, 
kör- och orkesterdirigent och en aktiv person i musiklivet i Genève. Andra lärare som han 
uppskattar mycket är Oscar Schulz och Henry Ruegger vilka han har i piano. Han arbetar hårt 
för sina lärare och vinner flera priser för sina insatser i musik under sin skolgång. Emile 
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utvecklas i sitt pianospel, komponerar för piano och organiserar uppspel med sina vänner. 
Han startar orkestern Musigena (Musans son) med femton musicerande ungdomar. Han 
dirigerar och arrangerar musiken de spelar och de ger en offentlig konsert i la Salle de 
Réformation, en viktig kulturell och religiös samlingslokal i Genève.256 

I läroverket är han klasskamrat med Philippe Monnier (1864–1911) som blir hans vän och så 
småningom textförfattare till flera av hans sånger och hans första librettist. Enligt Emile själv 
är tiden på läroverket en av de mörkaste i hans liv och där endast några lärare varit lyhörda 
och förstående. Efter avslutningen utropar Monnier: ”Äntligen ute ur fängelset!” och springer 
in i en affär och köper en strut glass, som en symbol för frihet och kraft. Emile beskriver detta 
själv med orden ”Äntligen rätten att ha en åsikt, att få sträcka ut sin energi som man vill, att 
ha möjlighet att bejaka sina litterära sympatier, på ett artistiskt eller annat sätt, utan 
motsägelser.”257 [min övers.]  

Vännerna följs åt på gymnasiet, som de börjar hösten 1881. Samma år skriver Emile sin 
första opera La Soubrette258 till Monniers text. Under det året blir de båda också medlemmar 
i litteratursällskapet Société d’Étudiants suisse de Belles-Lettres, den äldsta 
studentföreningen i Schweiz. Emile deltar i möten, soaréer och i teateruppsättningar. Under 
den här tiden börjar han också skriva lättsammare sånger och han odlar sina talanger för 
humor och musikaliskt uttryck. Emile är mycket aktiv som skådespelare och musiker i 
föreningen under några år.259 Han tar examen från gymnasiet våren 1883 och under samma 
tid också slutcertifikat på konservatoriet med höga betyg. En av sångprofessorerna 
rekommenderar honom att bli tenor för huvudroller inom opera buffa, komisk opera.260 

Hösten 1883 börjar han studera allmänna kurser vid Genèves universitet. Han spelar teater i 
uppsättningar av de Belles-Lettres men avgår som ordinarie medlem i föreningen. 

Sommaren 1884 blir Emile engagerad för en turné i Frankrike i ett teatersällskap som leds av 
kusinen Samuel Jaques, som han lekte teater med när han var liten. Samuel, som bytt namn 
till Bonarel,261 leder Théâtre de Lausanne och är scenmästare i Aix-les-Bains. Denna turné 
ger Emile mersmak och han lämnar sina studier i Genève för att, med sina föräldrars 
välsignelse, studera drama i Paris hösten 1884.262 

4.3.3 Studier i Paris –  1884–1886 

Emile delar lägenhet med en vän vid rue Saint-Anne, vid Choiseul i Montmartre. Han 
studerar drama och diktion för den kände skådespelaren Talbot (1824–1904) (eg. Denis-
Stanislas Montalant) som tidigare varit anställd vid l’Odéon och la Comédie-Française.263 

Emile nämner själv att han studerade dramatisk konst i Paris under ledning av ”Got, Talbot, 
Saint-Germain”, samtidigt som han tog ”lektioner i musik av Gabriel Fauré, Lavignac, 
Mattis-Lussy [sic!] och senare av Delibes.”264 Han tar lektioner i deklamation och där får han 
öva in rörelser som beledsagar det dramatiska uttrycket. Dessa rörelser kallas ”delsartiska”.265 
Med sig från konservatoriet har han rekommendationsbrev, vilket han lämnar till Gabriel 
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Fauré (1845–1924). Han spelar också upp delar ur La Soubrette, operan han skrivit tre år 
tidigare. Fauré blir inte imponerad, utan rekommenderar honom att ta lektioner i teori för 
Albert Lavignac (1846–1916) som är lärare vid Conservatoire de Paris och också tonsättare 
och känd för sina essäer om musikteori. Så Emile börjar studera för Lavignac och följer 
också kurser för Antoine-François Marmontel (1816–1898), tonsättare och professor i piano 
vid Conservatoire de Paris. Något längre fram ger Fauré honom lektioner i harmonilära och 
han ger också Emiles kompositioner vidare till Ernest Chausson (1855–1899) som är 
kompositör, tidigare elev till Jules Massenet (1842–1912) och César Franck (1822–1890). 
Chaussons salong är en mötesplats för konstnärer, författare och musiker, exempelvis Rodin, 
d’Indy, Debussy och Fauré.266 Ingen av biograferna nämner dock att Jaques-Dalcroze skulle 
varit inbjuden till salongen. 

Efter ett par veckor i Paris skriver han till sin syster att han är ensam, har tråkigt och längtar 
hem. Efter hand acklimatiserar han sig dock i Paris och med sina studier. Han tillbringar 
fritid på caféet och cabaret-lokalen Chat Noir, där en pianist spelar underhållningsmusik och 
många av tidens författare, musiker och konstnärer träffas. En kväll när pianisten inte dyker 
upp på grund av sjukdom, föreslår Emiles vänner att han ska spela, så han improviserar 
sånger, både text och musik, till publikens förnöjelse. Han gör en skämtsam improvisation 
över en artikel från föregående kväll, med egen sång till sitt pianospel. Artikeln är skriven av 
den kände teater- och musikkritikern Francisque Sarcey (1827–1899), skribent i 
dagstidningen Le temps, som befinner sig i lokalen och tycks uppskatta det hela lika mycket 
som resten av publiken, som är helt begeistrad. Sarcey skrattar så han gråter och dagen efter 
skriver han mycket uppskattande om Emile i tidningen. Efter det spelar Emile emellanåt på 
Chat Noir när den ordinarie pianisten inte kan. Erik Satie (1866–1925) är också pianist här 
under sent åttiotal, men det är ingen levnadstecknare som nämner om de träffades.267 

Emile får månatligt underhåll från sin far och extraknäcker som ackompanjatör. Under sina år 
i Paris har Emile kontakt med de unga musikerna och tonsättarna Gustave Charpentier 
(1860–1956), Pierre de Bréville (1861–1949) och Ernest Chausson. Den 2 februari 1885 får 
han medlemskap i SACEM – Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(organisation motsvarande svenska STIM, grundad 1850, för upphovsrätt för musiker, 
textförfattare och förläggare).268 

Sommaren 1886 åker Emile hem till Genève och träffar vännerna Sociétés des Belles-Lettres 
igen, men får snart arbete på ett hotell och spa i Saint-Gervais-des-Baines, där han spelar 
piano före och efter middagen och ordnar musikalisk kvällsunderhållning för gästerna och 
också arbetar med sitt komponerande. Hans föräldrar tycker det är generande att han ska 
arbeta som underhållare, inte på högre nivå än en tjänare, men Emile är glad att både få 
spela, få betalt och samtidigt ha tid att komponera och studera. Under vistelsen hör Léo 
Delibes (1836–1891) honom spela. Han komplimerar Emile för ett stycke han spelat och får 
reda på att det inte var en komposition utan en fri improvisation. Delibes erbjuder honom att 
studera instrumentation för honom närhelst han kommer till Paris.  

Emile återvänder till Genève där han lär känna musikern och dirigenten Ernest Adler, som 
han blir god vän med. Adler erbjuder honom att börja arbeta som sin assisterande dirigent och 
kormästare vid Théâtre des Nouveautés i Alger.269 
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4.3.4 Dirigent i Algeriet –  1886–1887 

I september 1886 börjar Emile arbeta i Alger i Algeriet, som är en lydstat till Frankrike sedan 
1847. Innan dess tillhörde Algeriet det Ottomanska Turkiska riket. Dirigentarbetet är Emiles 
första riktiga professionella engagemang och innan resan till Algeriet börjar han odla 
mustasch och skägg för att verka lite mer respektingivande för sin ålder (bilaga 2).270 Emile 
blir fascinerad av rytmerna i  den inhemska folkmusiken och av musikernas förmåga att 
utföra komplicerade rytmer och udda taktarter, ovanliga för ett europeiskt öra. Bland annat 
möter han 5- och 7-takt och därigenom olika långa taktdelar, d.v.s. indelningar som 
inbegriper två resp. tre kortare notvärden.271 Han träffar och lyssnar på folkmusiker så ofta 
som möjligt och noterar ett otal melodier. Emile blir imponerad över att algerierna är så 
bekväma med att spela i och variera mellan udda och oregelbundna taktarter och att de har 
en fantastisk känsla för accelerando och ritardando. Detta leder till funderingar om att 
musiker i Europa borde kunna bli lika rytmiskt känsliga om de blev vana vid det i tidig 
ålder. På ett filosofiskt plan uppfattar han de algeriska musikernas utförande av rytm som ett 
djupt liggande mänskligt behov av att uttrycka känslor.  

Upplevelserna här tränar honom att tänka i nya banor, vilket senare leder till att han 
inkorporerar dessa oregelbundna rytmer i sin undervisning för att öka elevernas medvetenhet 
om sina inre känslor.272 Emile skriver själv om detta ”Och senare ett år av orkesterdirigering i 
Algeriet, där jag bemödade mig med att notera – min första och riktigt värdefulla antydan 
om min framtid – arabiska slagverksrytmer, vilka då tycktes mig vara fruktansvärt 
komplicerade och till vilka idag mina elever känner till alla hemligheter.”273 [min övers.] 
Däremot upplever Emile att musikerna har problem med att spela den västerländska 
konstmusiken i uppsättningarna på teatern och utvecklar sätt att med gester lära ut hur 
musiken har noterats och ska tolkas.274 

4.3.5 Namnfrågan 

Emile komponerar flera verk i Alger. L’Écolier François Villon (eleven Francois Villon), en 
lyrisk komedi i en akt till en text av barndomsvännen Monnier, blir klar 19 januari 1887. Vid 
den här tiden börjar hans kompositioner publiceras, men L’Écolier François Villon blir 
varken framförd eller publicerad. För att inte blandas ihop med en annan tonsättare vid namn 
Jaques, polkakompositör från Bordeaux, ber Emiles förläggare att han ska ändra sitt 
efternamn. Emile hade en mycket god vän från studietiden vid Collège de Genève, Raymond 
Valcroze. De stöter ihop i Alger och de fortsätter att umgås under vistelsen. När han blir 
ombedd att ändra sitt namn ber han sin vän att få använda hans namn men ändra 
initialbokstaven V till D, varvid han lägger till namnet Dalcroze.275 Officiellt i folkbokföringen 
ändras namnet för honom och hans hustru och barn först 1924, men från 1887 skriver han sig 
Jaques-Dalcroze. Han kallas Jaques av dem som känner honom, så Jaques blir det officiella 
namnet.276 När Emile så småningom blev mer känd måste det ha spekulerats kring 
namnändringen. Varför det blev just D istället för V har jag inte funnit i någon källa. Hans 
sedermera gode vän Karl Storck skriver att namnet valdes med inspiration från att deras far 
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kom från staden Sainte-Croix i Vaud,277 men hans syster avfärdar den förklaringen som något 
som ”vissa journalister är övertygade om” i sin biografi över brodern.278 

Apropå namnfrågan bör här kanske nämnas, trots att frågan kronologiskt hör hemma långt 
senare i Jaques-Dalcrozes liv, att vissa böcker och hemsidor, bl.a. den svenska 
Nationalencyklopedin gör gällande att Jaques-Dalcroze var en pseudonym för Jacob 
Dalkes.279 Detta nämns överhuvudtaget inte av Berchtold eller Spector. Lee spekulerar över 
om det kommer från nazisternas försök att avfärda Jaques-Dalcrozes metod genom att påstå 
att han var jude.280 Enligt Spector och Berchtold begärdes bevis på Jaques-Dalcrozes släkt 
och härkomst som schweiziska medborgare och som protestanter.281 

4.3.6 På turné i Algeriet – våren 1887 

Under vintern går ägaren till teatern i konkurs och Emile ger sig ut på en flera månader lång 
kammarmusikturné runt Algeriet tillsammans med fyra musiker från orkestern. Han spelar 
tillsammans med musikerna, men lyssnar också på mycket musik och utvecklade sin 
fascination för de arabiska rytmerna och framförallt dissociationen i slagverksmusiken.282 Han 
upplever en espressivitet i utförande och en koppling mellan musik och rörelse som han 
aldrig upplevt tidigare och drar slutsatser kring att den sociala strukturen och musikutövandet 
måste påverka en människa redan från barnsben.283 

Emile blir vid tjugotvå års ålder erbjuden att bli direktör för konservatoriet i Alger.284 Han 
kan gott tänka sig att stanna kvar. Emile skriver till sin syster: ”Det är uppenbart att jag är 
hänryckt över naturen, havet, växtligheten; och att jag är glad över åsynen av araberna, 
moskéerna och de moriska interiörerna, att dricka mocka och röka chifa, men det räcker inte 
för att göra mig lycklig.”285 [min övers.] Han ber sin vän ”den förträfflige”286 [min övers.] 
pastor Rocheblave om råd. Rocheblave råder honom att återvända till kontinenten för att 
fortsätta sina studier. Han menar att Emile inte kan utvecklas till det han kan bli om han 
stannar. Emile följer rådet, tackar nej till erbjudandet och återvänder hem till Genève och sin 
familj.287 Han kommer fram till att han vill studera för den kände kompositören Anton 
Bruckner (1824-1896), som undervisar vid konservatoriet i Wien. 

4.3.7 ”Der dumme Franzose” upptäcker improvisationen, Wien –  1887–1889 

Hösten 1887 gör Emile sällskap med sin far, som reser österut i affärer. De stannar i Wien 
och Emile blir, efter sena men väl genomförda antagningsprov, antagen till det musikaliska 
konservatoriet i Wien.288 Det öppnades 1817 och har vid den här tiden redan runt 800 
elever.289 Fadern reser vidare när sonen är installerad och Emile stannar två år i Wien för att 
studera pianospel, harmonilära, kontrapunkt och komposition.290 Han skrivs in i kurser i 
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komposition för Bruckner291 och i musikteori för Robert Fuchs (1847–1927), lärare till bl.a. 
Mahler (1860–1911), Sibelius (1865–1957) och Korngold (1897–1957).292 Emile har sett 
fram emot att studera för Bruckner. Han uppskattar den noggranna teknik han får lära sig, 
men finner Bruckner som person och pedagog både frånstötande och fascinerande. Bruckner 
var ”... en genial kompositör, men en brutal och omedgörlig pedagog som krävde intensivt 
arbete av sina elever, men han var knappast intresserad av dem som personer och försökte 
inte utveckla deras andliga förmögenheter”.293 [min övers.] Bruckner kräver att hans elever 
ska börja från början med sin harmonilära och kontrapunkt och också att de ska ge musiken 
sitt odelade intresse, inte splittra sig med litteratur eller andra konstformer.294 

En av de uppgifter Bruckner ger sina elever är att de ska kopiera stämmor ur partitur till hans 
kompositioner. När Emile en dag lämnar in en kopieringsuppgift av Scherzot i sin lärares 
åttonde symfoni blir Bruckner ursinnig när han ser att alla flaggor på noterna inte sitter exakt 
rätt. Han river notbladet i bitar och kallar Emile ”der dumme Franzose”.295 Efter ett stort gräl 
över en harmonilärauppgift kräver Bruckner att Emile ska bli relegerad. Rektor Joseph 
Hellmesberger (1828–1893) väljer att låta Emile göra om antagningsprovet inför en jury 
bestående av rektor själv, Adolf Prosnitz (1829–1917), Bruckner och ytterligare två lärare. 
Prosnitz erbjuder sig ta Emile som elev och menar att han inte alls saknar talang, om än 
tekniken fallerar. Emile får gå kvar, nu som elev till Prosnitz i piano och Hermann Graedener 
(1844–1929) i komposition.296 

Graedener är omtyckt och beundrad av sina elever och Emile uppskattar honom mycket för 
hans humor.297 Prosnitz blir en mycket viktig lärare och stor inspiratör för Emile, som alltid 
haft lätt för improvisation och pianospel. Mötet med en noggrann men uppmuntrande 
pedagog får honom att utvecklas. Emile beundrar Prosnitz ”gudomliga” anslag. Hans 
fantastiska sätt att tolka musiken och kunna förklara för eleven gör djupt intryck.298 Prosnitz 
är mycket noggrann och medveten i interpretation och tolkning av musik. För honom får 
eleven bland annat göra improvisationer i olika kompositörers stil och sedan försöka få till 
en tolkning som är en synergi mellan den egna interpretationen och hur han tänker sig 
kompositören själv skulle tolka improvisationen. Detta menar Prosnitz ska ge mer liv åt 
framförandet. Emile inser att improvisation är ett sätt att värdera elevens tankar och känslor, 
snarare än att tvinga på ett enda rätt sätt att spela.299 

Emile har kontakt med sina vänner i de Belles-Lettres i Genève och får under vintern 1888–
1889 en beställning på musik till ett libretto hans skolkamrat Monnier från gymnasiet hade 
skrivit, Par les Bois, som bygger på Shakespeares As you like it. Han försöker hinna med det 
samtidigt som han studerar och han är ganska plågad av arbetsbördan. Verket uppförs vid en 
soaré i hemstaden med hans gamle lärare Hugo de Senger som dirigent. Pianostämman är 
skriven för Emiles syster Hélène som vid det här laget är en utbildad och erkänd pianist.300 

I februari 1889 lämnar Emile studierna i Wien för att åka hem till Genève. I mars återvänder 
han till Paris för att söka upp Delibes, som hade erbjudit honom lektioner när de möttes i 
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Saint-Gervais-des-Baines sommaren 1886. Han vill också träffa Fauré igen och visa hur han 
utvecklat sin komponerande de senaste fem åren.301 

4.3.8 Lussy och rytmens natur, Paris –  1889–1891 

Emile stannar i Paris mellan mars 1889 och tidigt på året 1891. Sedan sin förra studieperiod i 
Paris har han upplevt tiden i Algeriet med dess musik, skrivit åtskillig musik och studerat i 
Wien. Nu möter han Fauré igen och han kommer att se Fauré som en mentor och vän som 
både uppmuntrar och ger råd.302 Han studerar också orkestrering för Delibes under 1889. 
Anna Behle (1876–1966), en tidig rytmikelev, nämner i sina memoarer303 att han också 
studerar för Charles-Marie Widor (1844–1937), organist i kyrkan Saint Sulpice och vid den 
här tiden efterträdare till César Franck (1822–1890) vid konservatoriet. Denna vistelse 
sammanfaller med den stora världsutställningen med det nya Eiffeltornet. Det är mycket 
troligt att Emile är en av utställningens trettio miljoner besökare.304 

Under sina två år i Paris komponerar Emile en stor mängd verk; visor, en kvartett Scherzetto, 
en svit för cello och piano samt scenverk. Han organiserar och framträder också på en 
mängd konserter.305 År 1891 publiceras hans första bok med sånger Refrains bellettriens, som 
ges ut av hans gamla studentförening i Genève, Société d’Étudiants suisse de Belles-
Lettres.306 Han kommer under sitt liv ge ut runt tusen sånger. De handlar oftast om 
situationer som uppstår i vardagen, om iakttagelser och upplevelser. Till dessa skriver han 
själv texterna och han säger att text och musik kommer till honom samtidigt.307 

Emile studerar för sin landsman Mathis Lussy (4.2.9). Av honom lär Emile sig definiera 
problem, bemöta dem på ett vetenskapligt sätt och utveckla metoder för att lösa 
problemen.308 Lussy menar att interpretatören i första hand ska vara trogen musiken och inte 
kompositören. Han är mycket tydlig med att det är nödvändigt att följa den musikaliska 
perceptionens lagar i interpretationen. Vad gäller att undervisa i musik säger han att ”all 
konstnärlig undervisning, allt lärande inte har någon annan uppgift än att göra dessa 
musikaliska lagar kända [för eleven]. Leda honom att kultivera, stärka [och] reglera sina 
medfödda anlag, för att låta honom själv klara av vad han skymtar, i enlighet med dessa 
lagar.”309[min övers.] 

Lussys ”studier av agogiska nyanser öppnade oräkneliga dörrar för hans förståelse av 
sambandet som existerar mellan kropp, sinne och musikalisk sinnesrörelse”.310 [min övers.] 
Redan 1874 skriver Lussy: ”Det skulle vara en spännande studie, att analysera sambandet 
som existerar mellan vissa musikaliska strukturer och de gester de framkallar. 
Undersökningen av detta område skulle leda oss för långt, men det är ett faktum att vissa 
metriska figurer framkallar spontana gester och rörelser, inte bara hos sångare, utan också hos 
instrumentalister.”311 [min övers.] Han föreslår att sambandet musik och rörelse borde 
undersökas. Möjligtvis diskuterar han detta med Emile och sår ett frö som spirar när Emile själv 
börjar undervisa och behöver hitta nya sätt att få sina egna elever att utvecklas.  
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4.4 Sökandet tar sin början 1891–1906 

4.4.1 Nyutnämnd lärare, Genève – 1891–1897 

I början av 1891 återvänder Emile till Genève för att vara med vid uppsättningar av några av 
hans kompositioner. Han är redan tidigare erkänd som kompositör och pianist i sina 
hemtrakter. Redan 1885 har han haft solokonsert i Lausanne och 1889 ges en 
helkvällskonsert med hans kompositioner vid konservatoriet i Genève. Han bor nu hos sina 
föräldrar. Han komponerar och ger privatlektioner i diktion, solfège (traditionell 
gehörsundervisning), harmonilära och komposition.312 Emile komponerar ett stort antal 
barnvisor, vilka han sjunger till eget ackompanjemang vid soaréer. Han reser runt landet som 
pianist eller ackompanjatör till solister. Hans barnvisor blir väldigt omtyckta och efterhand 
kända.313 Han blir Schweiz motsvarighet till Sveriges Alice Tegnér och än idag sjungs hans 
visor som en del av sångskatten i den fransktalande delen av Schweiz.314  

I oktober 1891 blir han ombedd att undervisa vid konservatoriet i musikhistoria och han 
undervisar också i lokal musikhistoria som rör Suisse Romande, den fransktalande delen av 
Schweiz. I januari 1892 avlider Emiles gamla favoritlärare Hugo de Senger, som till nu har 
undervisat vid konservatoriet i Genève och så sent som tre år tidigare skrivit musiken till La 
Fête les Vignerons de 1889 de Vevey (Vinodlarnas festspel eller vinfesten i Vevey). I april 
erbjuds Emile ta över undervisningen i harmonilära efter Senger.315 Han skriver: ”Och äntligen 
min utnämning till lärare i harmonilära vid konservatoriet i Genève. Åh! det är verkligen 
bara när man får undervisa i musik, som man möter och inser den totala mångfalden av 
temperament, karaktär och av känsla”.316 [min övers.] 

Vid konservatoriet anställs 1892 en ny och visionär rektor, directeur Ferdinand Held (1856–
1925), som är musikskribent och tidigare elev till de Senger i piano och harmonilära, precis som 
Emile. Under hans ledning förnyas konservatoriet. Han anställer flera nya lärare, bland andra 
två nya lärare för att ta hand om solfège-undervisningen – Emile för de lite äldre barnen och 
ungdomarna och Marie Chassevant (1836–1914) för de små barnen, vilka börjar sin 
musikutbildning med förberedande kurser i solfège. Chassevant kommer från Paris och är 
kompositör, pianist, sångerska och en erfaren pedagog, både för barn och inom lärarutbildning. 
Hon har reformerat gehörsundervisningen för barn, inspirerad av pedagogerna Marie Olinde 
Pape-Carpantier (1815–1878) och Friedrich Fröbel, och gett ut flera böcker, både övningar för 
piano och metodböcker i solfège-undervisning. Hon är känd i Europa och hennes metoder 
kommer att användas ända in på 1970-talet i Schweiz.  I Chassevants undervisning ska barnen 
få möta musiken på ett lekfullt sätt, i enlighet med Pape-Carpantier och Fröbel.317  

Våren 1893 utvidgas alltså Emiles undervisning till att även gälla solfège (traditionell 
gehörsundervisning) för studerande vid konservatoriet. Dessa kurser är inte obligatoriska men 
trots det är det många som väljer att gå dem.318 I sin undervisning blir Emile förskräckt över 
den brist på harmonisk känsla som han tycker de flesta av eleverna, framför allt som de går 
på högre nivå i spel och sång. Han ifrågasätter därför sina egna metoder. De har lärt sig 
skriva vackra kadenser enligt regler han lärt dem, men de gör det utan musikalitet och känsla. 
Han blir allt mer övertygad om att en riktig känsla för harmonik inte kan skapas utifrån, utan 
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måste komma inifrån individen själv. Det blev tydligt för honom att eleven måste ha en 
upplevelse av musiken innan den kan komponera.319 Många elever saknar ett inre hörande och 
han ifrågasätter vitsen med att tvinga elever skriva harmonilära utan ackordinstrument. Han 
menar att om eleven inte hör inom sig klanger och melodier, blir skrivandet endast en 
teoretisk övning. Han menar också att det inte finns någon pedagogisk metod för utveckling 
av musikers gehör och inte heller något egentligt intresse för gehörets roll i musikstudier. De 
metoder som finns (a vista-spel, transponering, transkribering och vokal improvisation) kan 
praktiseras utan direkt träning eller användning av hörselsinnet.320  Han kopplar elevernas 
bristande känsla för takt och rytm till svårigheter att utvecklas musikaliskt och börjar bygga 
övningar och idéer kring iakttagelser han gör i sin undervisning. Han utgår från ”vissa 
kroppsfunktioner, hjärt- och pulsslagen samt gången, ty hos en normal människa är gången i 
ett visst tempo alltid rytmisk.”321 Sådana tankar ligger i tiden, det forskas kring samband 
mellan rytm och perception och samtida forskning visar på att rytm och rörelse har ett djupt 
samband (4.2.10).322 

Emile vill bygga upp en ny och metodisk solfègeundervisning som ska utveckla känsla för 
tonalitet och ett inre hörande hos eleven (4.4.2). Denna undervisning, menar han, kan 
komplettera eller användas i samband med den traditionella, vilken enligt honom vid den här 
tiden endast hade notläsning som mål. Han börjar med mer utforskande övningar med elever, 
som han tar emot i sitt hem.323  

Han blir ombedd av directeur Held att utveckla solfège-undervisningen och Emile ger ut ett 
första häfte med solfège-övningar 1894 –  Exercices Pratiques d’Intonation dans l’étendue 
d’une dixième324 – för att använda i dessa ”högre” kurser – Les Classes supérieures de 
Solfège du Conservatoire de Genève. I förordet beskriver han hur otillräckliga han tycker 
tidigare metoder i solfège är. Eftersom han undervisat i ämnet något år och försökt utveckla sin 
undervisning, presenterar han här sina tankar om gehörsundervisning för första gången i skrift:  

Jag skulle inte tillfört en ny bok till alla metoder i solfège som redan publicerats, 
om jag inte hade uppmärksammat deras otillräcklighet, framför allt i tonalt 
hänseende.              
     Fast det inte finns ett enda musikaliskt verk som bara går i en tonart, får 
solfège-metoderna eleven att öva som om det endast existerade en tonart. Nästan 
alla gör eleven förtrogen med olika svårigheter i solmisation genom att enbart 
använda tonarten c-dur. När man väl uppnått detta, verkar de tycka deras uppgift 
är slutförd. Sedan nöjer de sig med att få eleven att sjunga övningarna i andra 
tonarter, oftast genom en direkt transponering, tonnamnen byts ut, men inte 
klangen, vilket innebär att det får eleven att sjunga falskt. Varpå, utan ytterligare 
förberedelse, eleven griper sig an instuderingen av riktiga musikstycken, valda 
utan att varken urskilja eller gradera de olika svårigheter de innehåller. 
     Dagens undervisning i solfège har fortfarande andra brister, det vore trist med 
en uppräkning. Insikten om dessa brister har givit mig lust att åtgärda dem. 
Tanken på en ny metod har slagit mig, en så enkel tanke att, trots att den inte 
nämnts i litteraturen, skulle jag inte bli förvånad om andra redan prövat 
motsvarande idéer i sin undervisning. Och efter ett års erfarenheter som övertygat 
mig om effektiviteten i denna metod, vill jag härmed erbjuda den till allmänheten 
i form av övningar.325 [översättning av Carlos Murakami, bearbetad av I.R.] 
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Med solmisation menas här sång på solmisations-stavelserna här är solmisationsstavelserna 
samtidigt de fasta namnen på tonerna, d.v.s. do är c) och solfège står för gehörsträning. Boken, 
på fyrtioen sidor, innehåller notläsningsövningar, metodiskt strukturerade från enklare till 
svårare tonträffningsövningar. och tonerna sjungs på solmisationsstavelserna do–si med 
absolut do, d.v.s. stavelserna är tonnamnen, do är alltid c. Vissa övningar är sånger med text. 
Övningarna är noterade inom en oktav från c1 till c2 (alternativt c#1 till c#2). Däremot skiftar 
tonarterna, d.v.s. de olika tonarterna är noterade inom nyss nämnda omfång. Detta sätt att notera 
är valt för att träna eleven att läsa och förstå olika tonarter, men hålla omfånget möjligt för 
alla röster. Det har också fördelen att eftersom alla skalor och övningar då relaterar till tonen 
c, kommer denna ingraveras i minnet, ett absolut gehör tränas. I förordet finns även 
metodiska anvisningar till läraren. Emile betonar här vikten av att växla mellan praktik och 
teori; att sjunga det noterade, att härma, att lyssna, att benämna och att skriva ner.326 

Parallellt med sin undervisning komponerar han ett stort antal verk. Under mitten av 
nittiotalet drabbas Schweiz av en finanskris och Emiles far är en av dem som drabbas. Emile 
bor kvar hemma och tar alla extrajobb han kan för att tjäna pengar så han kan hjälpa fadern. 
Han får tillstånd undervisa vid konservatoriet fyra dagar i veckan, så han har de återstående 
tre till att resa runt i landet och ge konserter och soaréer, där han framträder med sina egna 
sånger. Till den schweiziska nationalutställningen 1896 får han uppdraget att tillsammans 
med Daniel Baud-Bovy (1870–1958) som står för texten, skriva festspelet Le Poème 
Alpestre. Verket utvecklar festspels-formen sceniskt och musikaliskt och inbegriper amatörer 
i alla roller utom de två solistrollerna och orkestern. Dirigent är Gustave Doret (1866–1943) 
som också är kompositör. Han har också sitt ursprung i Vaud i Suisse romande och skriver, 
liksom Emile, sånger inspirerade av hemtrakten. Han är också kompositör av större verk och 
kommer 1905 skriva festspelsmusiken till La Fête les Vignerons.327 

4.4.2 Musikaliska möten, Ysaÿe och Faliero – 1898–1899 

Emiles syster Hélène som också är musiker och en mycket skicklig pianist konserterar både 
själv och tillsammans med den kände belgiske violinisten Eugène Ysaÿe (1858–1931). Hon 
måste ge upp sin musikerkarriär på grund av smärtsamma problem med nacken, men 
fortsätter att spela som repetitör vid olika festivaler. Hon gifter sig 1895 med René Brunet-
Lecomte.328 Emile turnerar runt Europa under 1898 som pianist med Ysaÿe, som han lärt 
känna genom dennes bror Théophile, som var pianolärare vid l’Académie de Musique de 
Genève. Av Ysaÿe lär han sig mycket om violinen och om att behandla tempoförskjutningar 
i musiken. Ysaÿe säger vid ett tillfälle: ”Frasera som du andas, tänk på andningen, utan att 
tänka på den”. [min övers.] Emile skriver ner hans kommentarer i en liten anteckningsbok. En 
annan av Ysaÿes kommentar han skriver ner är: ”Klangen ska genomtränga oss ända in i våra 
inre organ och den rytmiska rörelsen ska uppliva hela vårt muskelsystem utan motstånd eller 
överdrift”.329 [min övers.] 

Den 23 februari 1898 åker Emile till Paris för att dirigera en konsert. Staden är i gungning. 
Bara några veckor innan har författaren Emile Zola skrivit sitt brev J’accuse (jag anklagar), 
där han kritiserar den franska generalstaben för deras agerande mot Dreyfus. Zola är åtalad 
för förtal och just den 23 februari blir han dömd skyldig. Emile sänder ett brev till Zola 
                                                             
326 ibid., s. 1 
327 Spector 1990, ss. 21, 28–29, 43, 49 
328 ibid., s. 292 
329 ibid., s. 36 



 
53 

dagen där han berättar att man i Genève följt rättegången engagerat. Emile säger att Zola är 
ett offer för en gemen process och ger honom sin djupaste sympati.330 

Kvar i Paris repeterar han stycket som ska ges på konserten och repetitionerna går inte helt 
väl. Han råkar göra något misstag och några av körsångarna skojar om det. En av de unga 
sångerskorna tillrättavisar sina kamrater för deras brist på hyfs. Senare samma kväll säger 
hon till en av sina vänner att hon ska gifta sig med den mannen så småningom. Detta är 
Maria-Anna Starace (1877–1946) från Neapel. Hon har tidigare studerat i Genève men nu 
kommit till Paris för att studera för en av tidens stora operasångerskor madame Gabrielle 
Krauss (1842–1906) från Österrike, tidigare ledande sångerska vid operahuset i Paris. 
Maria-Anna sjunger under artistnamnet Nina Faliero. På våren 1898 lär de känna varandra 
bättre och hon börjar sjunga hans sånger på sina konserter. Snart är han hennes 
ackompanjatör och spelar med henne på turnéer genom Europa. De gifter sig på juldagen 
1899. Hon framträder senare ofta med hans sånger och i solistroller i hans sångspel.331 

4.4.3 Det inre hörandet – 1898–1903 

År 1898 formulerar Emile sina tankar om det inre hörandet i ”Musikutbildningen och örats 
träning”, den första av en rad debattartiklar som kommer följa under åren. Han skriver:  

Därför ägnade jag mig åt att skapa övningar vars syfte var att lära sig känna igen 
tonernas läge, att mäta intervallernas storlek, att pejla bland klanger, att 
individualisera ackordens olika noter, att följa polyfonins kontrapunktiska 
linjemönster, att differentiera tonarterna, att analysera sambanden mellan 
hörselförnimmelserna och röstförnimmelserna, att utveckla örats receptivitet och – 
tack vare en ny sorts gymnastik inriktad på nervsystemet – skapa mellan hjärna, 
öra och strupe de kanaler som behövs för att göra hela organismen till vad man 
skulle vilja kalla ett inre öra ... Och jag inbillade mig, helt naivt, att när jag väl 
lyckats uppfinna sådana övningar återstod det bara för mig att tillämpa dem i 
undervisning i specialklasser.332  

Han menar i artikeln att högre musikstudier är för fragmenterade och specialiserade, att 
studieprogrammen innehåller många ämnen men att det saknas enhetlighet i undervisningen 
och att lärarna arbetar för isolerat från varandra. Han säger: ”Och ändå ligger både mänsklig 
upplevelse och estetiskt sökande till grund för musiken som konst. Ljudformationer och 
känsloformationer borde kunna samsas och fås att harmoniera och inget område av musiken 
borde kunna skiljas från de andra.”333 Musikutbildningen borde ägna större uppmärksamhet åt 
elevernas motorik, eftersom den påverkar både utövande och lyssnande: ”Och jag drömmer 
om en musikundervisning där kroppen spelar den förmedlande rollen mellan ton och tanke, 
och blir våra känslors direkta instrument. Örats förnimmelser skulle då förstärkas av allt 
övrigt som vibrerar inom oss. / ... / Då skulle barn lära sig annat och mera än att sjunga rätt 
ton och lyssna på rätt sätt samt i rätt takt.”334 Emile utvecklar nu tanken om att eleven först 
ska få uppleva, sedan utföra – exempelvis lyssna på tonklanger innan man tecknar ned dem 
och väcka tonföreställningen innan man börjar tolka den. Han upplever ett motstånd mot 
utveckling av sina idéer och menar att människan värjer sig mot nya försöksverksamheter. 
När man vant sig vid något, så vill man att det ska fortsätta vara så.335 Han avslutar sin första 
debattartikel med en framtidsönskan – eller kanske vision: 
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Den dag kanske kommer då musikutbildningen mindre grundas på rent analytiska 
övningar och mer på incitament till livsviktiga sinnesintryck och medveten insikt 
om olika känslotillstånd. Då uppstår det överallt metoder som grundas på en 
sammanflätning av auditiva och taktila förnimmelser. Och då får jag uppleva 
den tysta glädje som fick vissa människor att i ett smärtsamt skede av sitt liv 
utropa det eviga ”Eppur si muove!” ”Och likväl rör hon sig!” Galileis utrop, 
när han tvingades förneka sina idéer om jordens rörelse runt solen (övers. 
anm.)336 

År 1900 har han infört idéer kring frasering och nyansering i sin gehörsundervisning, 
inspirerad av Lussy. Under 1903 introducerar han kompletterande kroppsövningar till 
notläsningsträningen, och eleverna börjar kalla lektionerna les pas Jaques – Jaques steg.337  

4.4.4 Nina Gorter, värderad medarbetare – 1901 

Tidigt 1901 kommer Emile till Berlin för att visa upp sina sånger på initiativ av musikläraren 
Nina Gorter (1866–1922). Han hade i december 1900 varit till Holland på konsertturné med 
ett program av sina barnsånger sjungna av barn- och damkörer, ledda av Catharina van 
Rennes (1858–1940), framstående sångerska, tonsättare och barnkörledare i Holland. 
Möjligtvis har Nina läst kritiken från denna konsert, eller också fått rekommendationer 
genom vänner som varit på den, men hon blir nyfiken på Emile och ser till att han kom till 
Berlin så hon får träffa honom. Hon blir direkt intresserad av hans idéer – han har ännu inte 
formulerat och utvecklat rytmik som metod.338 

Nina Gorter växte upp i Amsterdam i en intellektuell och djupt kristen miljö. Fadern kom 
från en mennonitisk predikantfamilj och var själv också predikant, innan han blev för svag 
av lungsjukdom. Han arbetade som författare av teologiska artiklar och redaktör för en 
tidning till sin för tidiga död vid 33 års ålder. Då var Nina fem år gammal. Tidigt fick barnen 
lära sig kristna dygder som förnöjsamhet och en uppriktig enkelhet i förhållningssätt och 
livsföring. Modern, som tidigt blev änka, kämpade för att hennes tre barn skulle få en bra 
uppväxt. Nina studerade piano, sång och cembalo i Amsterdam och flyttade 1886 till Berlin 
för att fortsätta sina musikstudier där. Efter studierna blir hon kvar i Berlin som musiklärare 
och leder också en barnkör. Från 1891 kommer hennes mor och bor hos henne, vilket kan 
bero på att Nina har en svag hälsa. Hon har ärvt sin fars lungsjukdom.339 

Emile bjuder in henne till Genève, för att där undervisa på konservatoriet under hans ledning 
och också få bli introducerad i hans utvecklingsarbete. Han har sett och uppskattat hennes 
undervisning i Berlin och nu ber han henne komma till Genève för att assistera honom, 
eftersom arbetsbördan blivit för stor när han startat undervisning utanför konservatoriet. Nina 
kommer följa Emile som assistent och närmsta medarbetare från 1902 till 1914. Under våren 
1903 flyttar Nina och hennes mor till Genève.340 

4.4.5 Undersökande verksamhet, föreläsningar och demonstrationer – 1902 

Hösten 1902 ger Genèvekonservatoriets kommitté genom rektor Ferdinand Held, Emile 
tillstånd att inrätta en specialklass – cours de solfège supérieur – för de första försöken till 
en rytmikmetod.341 Skolans styrelse och flera av professorerna tycker dock den avancerade 
solfège-kursen är värdelös och hindrar enligt Emile eleverna att delta. Han får starkt motstånd 
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under ett år och sedan blir kursen struken. Emile envisas dock med att fortsätta undervisa. 
Tack vare hans artiklar och demonstrationsturnéer utomlands och att det han gör blir så väl 
mottaget av professorer på annat håll, införs kursen igen på konservatoriet.342 

Trots motståndet fortsätter Emile sitt sökande. Fram till nu har experimenterandet främst rört 
det harmoniska och melodiska gehöret, och inte så mycket det rytmiska, men Emile inser 
efterhand att det inte räcker med att utveckla den delen av gehöret, för att utveckla elevernas 
musikalitet.343 Emile har i sin klass en elev, som anses vara arytmisk. Han har problem med 
att hålla puls och rytm när han klappar eller knackar med fingrarna. Vid ett tillfälle är de 
båda på väg från spårvagnen. Det regnar, de är sena till lektioner och båda börjar 
småspringa. Omedvetet ändrar Emile hastigheten och märker att också eleven ändrar 
hastighet. Han prövar både öka och sänka tempot och märker att eleven genast gör likadant 
och helt perfekt. Detta får Emile att fundera över faktumet att eleven inte klarar av att härma 
och genomföra pulsändringar eller att hålla puls och rytm med fingrarna, men gör det perfekt 
med fötterna.344 Han börjar experimentera med att låta eleverna röra sig med hela kroppen 
och reagera på musikaliska impulser. Till att börja med är det enklare gå-övningar i 2-, 3- 
och 4-takt. Senare inför han betoningar av olika slag och olika rytmiska figurer inom takten, 
samtidigt som eleverna ska visa andra rytmer med armarna. På givna signaler gör eleverna 
ändringar av det de utför. Så småningom introduceras mer komplicerade rytmer, nya tempi, 
dynamiska förändringar, stämningar och memorerings- övningar. Meningen är att utveckla 
en enkel fysisk respons till musiken. Han kommer fram till att kroppen eller sinnet kan 
genomföra stordåd och när en viss funktion inte kan genomföras måste det finnas en 
förklaring till det; någonting blockerar det möjliga resultatet. Man behöver finna vad det är 
som hindrar, sedan hitta sätt att lösa det och därmed tillåta kroppen fungera på ett normalt 
sätt. Om det är ett fysiskt hinder behöver man öva det fysiska. Om det handlar om tanken 
behöver man lösa det intellektuellt och om det är problem att koppla ihop tanke och fysik 
behöver något utvecklas som kopplar ihop de båda. Nu börjar han utveckla övningar för att 
fokusera på det fysiska för att stimulera sinnet, för att träna nervsystemet så det kan svara på 
mental stimuli och utveckla fysiska reflexer så att musklerna lätt och snabbt klarar av att lyda 
vad sinnet vill. För att eleverna ska kunna träna och uppnå detta behöver de vara fria för 
rörelse. Emile inför en lättare klädsel för eleverna med nakna armar och fötter. 

Emile utvecklar också ett friare sätt att röra sig, en sorts förkroppsligande av musiken som 
ska vara estetisk och artistisk, med utgångspunkt från dansen. Han utvecklar detta utanför 
klassrummet, med hjälp av eleven Suzanne Perrottet (1889–1983), som rör sig speciellt 
vackert.345 Hon studerar fiolspel, men blir sedermera dansare och kommer att utveckla den 
expressiva dansen tillsammans med Rudolf von Laban (1879–1958) och Mary Wigman 
(1886–1973)346 vilka också är elever till Emile, fast långt senare. Rörelserna dokumenterar han 
i väldigt noggranna teckningar, han är en skicklig tecknare. Sedan införs rörelsemönstren och 
gesterna i undervisningen.347 

Utvecklingen av rytmik sker nu mycket snabbt och det blir dags att visa vad det är även 
utanför salarna. Emile håller föreläsningar, demonstrationslektioner och uppvisningar med 
sina elever, först i och runt Genève, sedan i andra schweiziska städer och så småningom 
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även i andra länder. Det görs inte mycket reklam innan. Biljetter säljs som förköp, oftast 
finns bara ståplatser. Dessa uppvisningar gör stor succé och drar stor publik. När han har 
demonstrationer på hemmaplan är det vanligtvis med elevgrupper upp till arton elever, men 
ute på turné är det mellan tre och sex elever som reser med, oftast en grupp på fyra. 
Demonstrationerna är i första hand för att visa vad man kan nå med arbete efter hans idéer.348 
De går till på följande sätt [utdrag ur Spector349; min tolkning]:   

Emile improviserar på pianot och eleverna går enkelt men rytmiskt runt på scenen och följer 
hans ändringar i tempo och dynamik och lyder de muntliga instruktioner de får under tiden. 
Sedan visar de olika tekniker som minnes- och koncentrationsövningar. Ibland tar eleverna 
över Emiles roll. Övningar i olika taktarter visas upp, i relativt komplicerade kombinationer. 
Något standardverk av exempelvis Chopin spelas och eleverna visar det i rörelse. En elev 
sjunger en melodi medan en annan till det klappar en kontrapunktisk rytm eller en elev 
takterar (dirigerar) oregelbundna taktarter i växlande tempi medan en annan improviserar en 
melodi till det.  

Den andra halvan av demonstrationen handlar om solfège. Den inleds med att Emile berättar 
om sitt system för gehörsträning och sedan visar det med hjälp av studenterna. Först får de 
sjunga alla skalor i alla tonarter i ordning (utifrån det system som tidigare beskrivits, inom 
oktaven c1 till c2 alternativt c#1 till c#2). Sedan varieras det med att de sjunger i en tonart uppåt 
och en annan nedåt. En elev, eller Emile själv, sjunger en del av en skala och resten av 
gruppen fortsätter och sjunga där den avbryts (utan att det innan är sagt vilken skala det är). 
Allt detta kan de göra i alla tonarter.  

Efter paus är det enligt eleverna ”kvällens skräck”: först harmoniska övningar då eleverna 
harmoniserar olika melodier, antingen med piano eller sång, samt övningar som involverar 
komplicerade modulationer. På detta följer kvällens klimax, vilket ofta är förberett: eleverna 
memorerar en Bach-fuga eller invention och visar den i rörelse medan Emile spelar den på 
pianot. En eller flera elever visar den musikaliska linjen i rörelse och när imitationen kommer 
i nästa stämma visas den av en annan elev eller grupp elever som en imitation av den första 
gruppens rörelse.  

Ibland ber Emile gruppen visa en fyrstämmig fuga i rörelse, samtidigt som han improviserar 
fram den på piano. Ofta får publiken föreslå ett tema för improvisationen, antingen genom 
att skriva ner ett musikaliskt tema, eller genom att föreslå tonnamn, som Emile sedan satte 
ihop till ett möjligt tema. Att på olika sätt involvera publiken i framförandet blir ett sätt att få 
den engagerad och intresserad. 

4.4.6 Festival Vaudois och nya möten – 1903–1904 

Emile blir ombedd att producera och komponera musiken till Festival Vaudois som går av 
stapeln i juli 1903. Festivalen i Vaud (den kanton hans fars släkt kommer ifrån) är ytterligare 
en i den schweiziska traditionen av festspel och genomfördes första gången 1901 med 
orkesterverk av flera kompositörer, varav Emile var en. Nu är han både librettist, 
kompositör, regissör och dirigent. Han har här möjlighet att i stor skala integrera rörelse med 
sitt musikaliska verk. På och runt scenen medverkar mer än 2500 personer, 1800 av dem är 
körsångare och det finns plats för 18000 åskådare. Verket är ett nationalhistoriskt epos i fem 
akter och gör stor succé. Barytonsolist i Festival Vaudois är Paul Boepple (1867–1917) som, 
förutom sångare, också är pedagog och dirigent. Emile erbjuder honom att komma till 
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Genève för att titta på arbetet med de första rytmikklasserna, vilket han gör och blir djupt 
imponerad. Efter detta inför han rytmik i Basel, fast han själv ännu inte studerat för Emile. 
Han är en av de första pedagoger som tror på Jaques-Dalcrozes idéer och driver dem utanför 
Genève. Knappt två år senare finns kurser i rytmik på konservatoriet i Basel. Boepple blir en 
av Emiles första rytmiklärar-studenter och också en av hans närmsta medarbetare.350 

Under 1903 publicerar Mathis Lussy sin bok L’anacrouse dans la musique moderne351 på 
initiativ av Emile. Han stöder sig på Lussys tankar om att allt musikaliskt uttryck har fysiska 
grunder och det styrker hans teorier om att musikens metriska rörelse (i tid) motsvaras av ett 
avstånd i rum som kan utforskas av den mänskliga kroppen.352

 

Nina Gorter översätter Emiles barnsånger till holländska och 1903 ges de ut av förlaget 
Foetsch. De arbetar också tillsammans med en iscensättning av Six Chansons des Gestes op. 
58, som han dedikerat till henne.353 Av allt att döma är detta det första publicerade verket 
med inskriven koreografi för barn, utarbetad av Gorter och Emile. 

Under denna aktiva tid när Emiles karriär börjar ta fart avlider hans föräldrar snart efter 
varandra, Julie den 24 augusti 1903 och Jules den 23 september 1904.354 

År 1904 gör Emile sin första långa turné med en liten grupp elever. De besöker Eindhoven, 
Amsterdam och Prag. Turnéer under de följande fyra åren går till fem stora schweiziska 
städer, fyra holländska, femton tyska och även till Paris, London och Bryssel. Med på dessa 
turnéer är bland andra eleverna Edith Naef och Monica Jaquet355, sedermera lärare vid det 
institut som Emile så småningom byggde upp i Genève och där man fortfarande bedriver 
rytmikundervisning på alla nivåer. Men det är en annan och senare historia. 

4.4.7 Motstånd och flytt till eget – 1905 

I och med att Emile utvecklar rytmikundervisningen prövar han sina idéer, förutom med sina 
elever på konservatoriet, också med små barn och med vuxna. Han önskar en större 
undervisningssal, med speglar på väggarna och omklädningsrum med duschar i närheten av 
salen. Hans önskan avslås av skolledningen, de tycker hans nya idéer om kroppsrörelse i 
undervisningen är för spektakulära. De kallar hans undervisning för ”apkonster” (singeries) 
och menar att Emile ställer konservatoriet i dålig dager, på grund av hans ”sataniska 
övningar”. Efter den första demonstrationsuppvisningen Emile gör med sina elever i Genève, 
ropar en av styrelsemedlemmarna ut inför hela publiken: ”Monsieur Jaques, ni återupplivar 
de allra värsta scenerna av romersk dekadens!”.356 [min övers.] Efter detta får Emile inte 
längre låta eleverna gå och använda gester på konservatoriet, utan 1905 startar han 
privatundervisning i den mindre konserthallen i Salle de la Réformation.357 

4.4.8 Aktuell psykologiforskning – 1905 

För att få begrepp för sina tankar kring lärande börjar Emile söka i aktuell forskning, 
exempelvis hos sin vän Édouard Claparède (4.2.10), som han lärt känna efter att Claparède 
besökt en rytmikdemonstration 1905. Claparède hjälper honom att hitta lämplig läsning och 
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också med terminologi för att kunna sätta ord på sina idéer. Begrepp han nu börjar använda är 
bland andra inihibition (att ställa in eller hämma en rörelse på av eget beslut eller signal utifrån), 
innervation (koppling mellan kroppsorgan och nervsystem) och uttrycket hop och hip som 
initieras som signal för snabba förändringar i en övning. Emile skriver till Claparède under 
arbetet med sin första metodbok och frågar om hans definitioner och förklaringar till nerv- 
och muskelprocesser är riktiga. Han frågar senare om namn på specialister som kan läsa 
andra metodboken, som han arbetar med 1907. Han önskar synpunkter från kompetenta 
personer som kan ge honom nya vinklar och skriver: ”I avsaknad av vetenskapligt sinne 
skapar jag empiriskt, men ett enstaka ord räcker ibland för att i mig öppna för en veritabel 
revolution.” [min övers.] Claparède hjälper Emile att formulera och klargöra sina idéer och 
introducerar honom också för sina teorier om barnets utveckling. Emile brevväxlar även med 
Flournoy. Detta blir en vändpunkt för rytmiken i samhället, i och med att metoden nu stöds 
av dessa samtida auktoriteter inom psykologiforskning.358 

4.4.9 Metoden demonstreras och formuleras – 1905–1906 

Den 1 juli 1905 gör Emile en stor uppvisning i Solothurn (fr. Soleure) inför bland andra 
Tagung schweizerischen Tonkünstler359, en organisation för musiker, tonsättare och 
musikvetare som han själv var med och grundade 1900. Vid ett seminarium för 
organisationens medlemmar håller han ett föredrag, som Edouard Claparède, Nina Gorter och 
Suzanne Perrottet hjälp honom att förbereda.360 Han ställer han tre frågor som han sedan 
diskuterar: Ska vi behålla musikundervisning i skolornas kursplaner? Ifall vi ska det, 
undervisar vi på rätt sätt? Om inte, hur ska vi ersätta metoden? Han beklagar det faktum att 
Pestalozzis och Fröbels goda idéer endast används på enstaka ställen och att Lussys idéer 
kring rytm, på vilka Emile bygger sin metod, inte används alls. Några punkter han framhåller 
är att barnets fantasi och skapande förmåga måste stimuleras och att det inre lyssnandet, 
individualitet och musikaliskt omdöme måste tränas i skolan. Han presenterar för första gången 
sina åtta principer, i vilka han sammanfattar vad han kommit fram till i utvecklingen av sin 
metod (se nedan). Detta blir hans stora genombrott inför kollegor. Hösten efter införs rytmik 
på konservatorierna i Basel och Zürich. En av de första eleverna i Basel är Marie 
Scheiblauer (1891–1968), som senare kommer gå för Emile i Hellerau. Hon kommer utveckla 
rytmiken mot arbete med fysiskt och mentalt handikappade barn och blir förgrundsgestalt 
för rytmikens utveckling i tyskspråkiga Schweiz och i Österrike.361 

Efter demonstrationen i Solothurn uppfordras han publicera sina idéer så de blir tillgängliga 
för intresserade och han börjar formulera sin metod.362 Han skriver den långa artikeln ”Ett 
försök till reform av musikundervisningen i skolan”363 där han utvecklar hur han anser 
musikundervisningen bör utvecklas och vad den bör innehålla. I den betonar han vikten av 
en god musikundervisning för alla barn och att det enligt hans uppfattning inte ska vara ett 
privilegium för överklassen. Han menar att musik ska räknas som fullvärdigt skolämne, med 
tydliga mål och jämför Schweiz skolsystem med andra europeiska länder. Han kritiserar 
skolmyndigheten och skolinspektörerna för att inte ta ansvar för musikundervisningen. Emile 
trycker på det väsentliga med väl utbildade lärare och med en god metod som leder till att 
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359 Kongressen för schweiziska musiker. 
360 Lee 2003, s. 69 
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estetisk insikt hos eleven utvecklas parallellt med teknik. Den allmänna musikutbildningen är 
nödvändig dels för att ge alla tillgång till musik, dels för att hitta de musikaliska 
begåvningarna. Utan bredd ingen spets. Han skriver också artikeln ”Pianot och familjeflickan 
som studerar på konservatorium”, där han är kritisk mot den pianoundervisning han som han 
ansåg inte ledde till ett musikaliskt spel, utan snarare till ett mekaniskt.364 

Första utgåvan av de första delarna av Méthode Jaques-Dalcroze365 i fem delar kommer ut 
1905. Själva metoden kallas i första utgåvan gymnastique rythmique, men i den senare la 
rythmique. Nina Gorter är nästan helt ansvarig för sammanställningen av verket. Paul 
Boepple översätter det omgående till tyska. Metodböckerna kommer ut på engelska 1912, 
1917 och 1920 och en ny fransk utgåva 1916 och 1917.366  

I första delen av metodböckerna, avslutar han det inledande kapitlet ”Den rytmiska 
gymnastikens principer och mål”367 [min övers.] med en uppställning av principerna han först 
tog upp på kongressen i Solothurn och en slutsats:  

Utifrån en rent musikalisk ståndpunkt (det bör tilläggas att med ordet musikalisk 
menas utifrån den grekiska innebörden, som förbinder ord och rörelse) grundar jag 
nu min rytmiska gymnastik-metod på följande grundläggande principer: 
 
1. All rytm är rörelse. 
2. All rörelse är i grunden fysisk. 
3. All rörelse behöver rum och tid. 
4. Rum och tid är förbundna genom det fysiska, vilken alltid strömmar genom dem 
som en evig rytm. 
5. Rörelsen hos riktigt små barn är rent fysisk och omedveten. 
6. Det är den kroppsliga erfarenheten som bildar medvetenhet. 
7. Fulländning av de fysiska resurserna uppväcker den intellektuella 
medvetenhetens klarhet. 
8. Att bringa ordning i rörelserna är att utbilda sinnet till rytm. 
 
I och med att jag nu omsätter dessa principer i handling, känner jag mig föranlåten 
att formulera följande slutsatser: 
 
I) Att ordna och fullända rörelserna är liktydigt med att utbilda sinnet till rytm. 
II) Att fullända musklernas kraft och smidighet genom att man reglerar tidens 
proportioner, betyder att man utvecklar sinnet för den musikaliska rytmen och 
känslan för musikalisk symmetri. Att fullända andningsapparatens muskulatur 
innebär framför allt både stämbandens oinskränkta frihet och det behärskade 
styrkegradernas välljud; med det menas att, för känslan för frasering, ställs en 
smidig och intelligent verkande, mekanisk kraft till förfogande. 
III) Att fullända musklernas kraft och smidighet (i betydelsen en kombination av 
rörelser och orörliga positioner), genom vilket man bringar ordning i rummets 
proportioner, betyder att utveckla sinnet för plastisk rytm. 
 
Den rytmiska gymnastiken har som mål: fulländningen av musklernas kraft 
och smidighet i relation till tid och rum (musik och plastik).368 [Jaques-
Dalcrozes kursiv,  fetstil och numrering. Min övers.]  

 
Målet för rytmiken är alltså att nå en kroppens frihet och flexibilitet för att kunna röra sig i 
den puls eller rytm och i de nivåer av rummet man önskar och som musiken bjuder. Emile 
påstår att rytm och puls i sig är rörelse, vilken är fysisk och uttrycker sig i tid och rum. Hos 
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barn är detta rent fysiskt och omedvetet, men i och med att den kroppsliga erfarenheten av 
rörelsen (och därmed implicit rytmen) görs och blir allt mer befäst i växande ålder växer 
också medvetenhet. När de fysiska resurserna fulländas, rörelseträningen fördjupas blir den 
intellektuella medvetenheten större. En medveten träning till rörelse gör människan 
musikaliskt och rytmiskt medveten. När man tränar rörelse tränas också andningens 
muskulatur och röstapparatens blir tillgänglig för musikaliskt uttryck. Fulländningen av en 
flexibel kropp och muskulatur, tränad i medvetenhet om rörelse, tid och rum utvecklar sinnet 
för plastisk rytm, d.v.s. musikaliskt fraserad rytm. 

I maj 1906 genomförs den femhundrade föreställningen av Enfantines och Chansons de 
gestes i Stora konserthallen i Bâle (Basel) under ledning av Paul Boepple,  som ger Emile 
namnet ”musikens Pestalozzi”. Detta namn följer honom sedan.369 

4.4.10 Den första sommarkursen – 1906 

Den 1 augusti 1906 börjar den första sommarkursen. Sedan dess har det getts sommarkurser i 
Genève. Från Sverige kommer Anna Behle och hennes väninna sjukgymnasten Louise (Lisa) 
Wikström (1857–?) via en sommarkurs hos Isadora Duncan (1877–1927). I början av maj går 
de på en av de välbesökta och omskrivna föreställningar Duncan gjorde på Östermalmsteatern 
i Stockholm 1906.370  

Anna blir helt tagen och bestämmer sig för att satsa på dans, så till sommaren 1906 ska hon 
och hennes väninna åka på sommarkurs till Duncanskolan i Berlin. Duncan hade utvecklat sin 
danskonst inspirerad av Delsartes idéer och grekisk antik estetik. På våren läser Anna en 
artikel om Jaques-Dalcrozes nya metod och att musikutbildning bör starta med att ”först 
skulle gehöret uppövas och känslan för takt och rytm utvecklas genom kroppsrörelser till 
musik” och sedan skulle man börja med instrumentalspel. Detta inspirerar både Anna och Lisa 
och de bestämmer sig för att åka till Genève efter Berlin.371 

På sommarkursen i Genève är det deltagare från Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland, 
Spanien, Sverige och Schweiz. I salen är över 150 deltagare, en blandning av musiker, 
dirigenter, kompositörer, instrumentalister, bildkonstnärer, skulptörer, lärare av olika slag och 
amatörer. En av deltagarna är Adolphe Appia (1862–1928) som under kommande två 
decennier kommer revolutionera teaterkonsten med sina tankar kring ljussättning och 
scenografi. Appia har sett en rytmikdemonstration i maj och blivit så berörd att han kontaktar 
Emile brevledes efteråt. Han blir en nära vän och också medarbetare till Emile.372 

Anna Behle berättar i sina memoarer373 att sommarkursen hålls i en stor gymnastiksal med ett 
lågt podium för en flygel, i skolan l’École de Malagnou i Genève. Emile inleder dagen med 
frasen ”Låt oss nu alla bli som barn”. Han menar, enligt Anna, att metoden i första hand är 
till för barn och att det är lättare att ge sig hän om man släppte alla sina vuxna vanor. Hon 
konstaterar att han är en skicklig vältalare med fin diktion. Han låter sig entusiasmeras av 
ämnet och får genast med sina lyssnare. Efter välkomsttalet följer övningar som leds av Le 
Maitre från pianot. Han är en mästare i improvisation och inspirerar gruppen.  

Under kursdagarna som följer ber Monsieur Jaques, som han kallas av deltagarna, Anna flera 
gånger komma till sitt kontor, där han frågar ut henne om kursen hon nyss varit på hos 
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Duncan. Hon får visa upp övningar de gjort och han uppmuntrar henne att fortsätta med 
rytmik. Han antecknar noggrant och det är troligt att han låter sig inspireras av detta i 
utvecklingen av plastique animée.374  

Claude Bommeli-Hainard (1916–2010) hade Emile som lärare när hon var liten. Detta var 
cirka tjugo år senare, men hon förstärker det Anna Behle berättar om Emiles uppmaning om 
att ”bli som barn” och hans entusiasm inför undervisningen och sina elever. Bommeli-
Hainard berättar:  

Han var för oss som en beskyddande, närande, glädjande uppenbarelse, skapad 
bara för vårt väl, som ett träd som står i trädgården, vilket man knappt ser, fastän 
det hela tiden skänker oss sin skugga, sin doft och musiken från sitt susande 
lövverk. Han hörde grundläggande och självklart till vår naturliga omgivning och 
det skulle inte varit möjligt att tänka bort honom från vår skolgång, vårt 
musikaliska görande, eller senare från alla våra försök inom musik- eller 
rörelseområdet. Vad man planerade, vad man nådde, visade man för monsieur 
Jaques med fullt förtroende, även när man inte längre – eller för tillfället inte 
längre – deltog i hans undervisning, för man visste, att från honom kunde man 
räkna med ett objektivt, sant, välvilligt och uppbyggligt omdöme. /.../ Han hade 
aldrig glömt det barn han en gång var, och i det ser jag, mer än i hans 
iakttagelseförmåga, källan till hans förståelse för den unga åldern. Betraktat från 
sidan: denna egenskap, kombinerad med det försmädliga uttrycket i hans ögon, 
fick många av oss små att misstänka att han var synsk.375 [min övers.]  
 

Sedan beskriver hon händelsen när Emile som liten skuggdirigerade med en linjal och blev 
”upptäckt” av Strauss. Emile berättade historien för henne och lade till, att han själv stod 
ledsen bredvid när Strauss efter konserten hälsade på föräldrarna och gav honom beröm inför 
dem. Han förstod inte vad de vuxna pratade om och trodde han fick skäll för att han tagit 
linjalen från pappans kontor. ”När monsieur Jaques berättade det för oss, förstod jag hur det 
kom sig att han kunde sätta sig in i vår situation och förmådde lösa våra problem ur våra 
perspektiv.”376 [min övers.] 

Anna Behles berättelse från sommarkursen 1906 och Claude Bommeli-Hainards minnen av 
hur det var att vara elev till Emile får avrunda denna exposé över de första fyrtioen åren av 
Emile Jaques historia. De får vara en elevens kommentar till följande ord som Emile skrev 
året innan i sin artikel Ett försök till reform av musikundervisningen i skolan där han 
beskriver hur eleven borde få känna efter en rätt utformad undervisning i musik: 

 

Musikfostran i skolorna har inte fått den rätta utformningen förrän resultatet hos 
barnet visar sig i ett instinktivt behov av både egen sång och körsång och en ofta 
återkommande önskan att lyssna på musik, trygghetens och tröstens konst 
framför alla, den enda som ger oss möjligheten att helt spontant förverkliga och 
uttrycka oss och tillsammans med andra uppleva livets känslor.377
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH 
SLUTSATSER 

 

I föregående kapitel redovisas resultaten av undersökningen, med syftet att undersöka 
framväxten av Emile Jaques-Dalcrozes ursprungliga rytmik och solfège. Undersökningen 
fokuserar på Jaques-Dalcrozes liv fram till 1906, då rytmikens metodik började spridas i 
skrift, samt kulturella, pedagogiska och andra samhälleliga strömningar under 1800-talet. Här 
nedan kommer jag resonera kring den berättelse vi tagit del av och låta resonemanget besvara 
forskningsfrågorna: 

– Hur påverkade Jaques-Dalcrozes egen historia hans val av pedagogisk inriktning för 
gehörsundervisning? 

– På vilket sätt påverkade samtiden framväxten och mottagandet av rytmik och solfège? 

 
 

5.1 Uppväxt och handlingsutrymme i en Pestalozzi-inspirerad miljö 
Liksom andra människor präglas av sin barndomsmiljö var Jaques-Dalcrozes egen historia 
präglad av hans föräldrars bakgrund och den miljö han växte upp i (4.3.1). Hans första tio år 
levde familjen i en rik kulturell borgerlig miljö i Wien som var ett kulturellt centrum i 
dåtidens Europa. Faderns berättarglädje och moderns pedagogiska förhållningssätt från en 
miljö med en Pestalozzi-tradition gav möjlighet till lek och musicerande redan från tidig 
ålder och tycks ha stärkt Jaques-Dalcrozes självförtroende och styrfart. Han improviserade 
vid pianot redan som liten; han tilläts alltså spela både mycket och hur han ville, trots att 
hans första pianolärare bad modern att inte låta honom spela annat än skalor. Här visade hans 
mor honom att det gick – och också var tillåtet – att ifrågasätta vad läraren sagt, att ett barn själv 
får ha en tanke kring sitt eget lärande.  

Den pedagogiska viljan syntes tidigt och också att han hade en konstnärlig bild av hur han 
ville saker skulle utföras. Improvisationen fanns sedan med som en stor och naturlig del av 
hans liv, både i musicerande och i pedagogiskt experimenterande. Det är inte förvånande att 
den blev en av de viktigaste delarna i hans pedagogiska metod. Kreativiteten tog sig uttryck 
i att han regisserade, komponerade och musicerade, både själv och med andra under hela sin 
uppväxt. Man kan redan här se hur han tränar samspel, undervisandets konst och 
problemlösning, sidor som senare utvecklades ytterligare i direkta möten med pedagoger som 
de Senger, Prosnitz och Lussy och som uttrycks som framträdande delar i hans metod. 

Den stramare miljön i Genève tycks ha gjort handlingsutrymmet snävare för Jaques-Dalcroze, 
men också utmanat honom (4.3.2). Han reagerade starkt på sådant som begränsade hans frihet 
och hans syn på musik och skapande och detta förhållningssätt hade han med sig senare i livet 
när han stred för musikpedagogiken i allmänhet och rytmiken i synnerhet i debattartiklar och 
tal.  
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5.2 Negativa och positiva förebilder i utveckling av undervisningsmetod 
De pedagoger vars undervisning Jaques-Dalcroze inte uppskattade påverkade med största 
sannolikhet hans utveckling av metoden, vars tyngdpunkter blev att musikalisera människan 
och att arbeta med musikaliskt uttryck, lek och elevens skapande i stunden. I sina egna texter 
lyfter han sina starka reaktioner mot tragglandet hos pianoläraren (4.3.1) eller mot det som 
han upplevde omusikaliskt och själlöst hos läraren som använde Galin-Paris-Chevé-metoden 
(4.3.2). Denna lärare gick han i konfrontation med och senare också med Bruckner (4.3.7) som 
han uppfattade som en brutal person som inte brydde sig om vare sig sina elever eller deras 
utveckling, förutom precis just i hans ämne. Detta kan ha gjort det tydligt för Jaques-
Dalcroze att han själv ville se och möta sina elever och att se till deras utveckling som 
musicerande människor och också låta dem reflektera över sitt lärande tillsammans med läraren.  

5.2.1 Musikalisering och inre hörande som mål och medel 

Som nybliven lärare reagerade Jaques-Dalcroze på hur ”själlöst” han tyckte eleverna utförde 
musik (4.4.1), något som kan relateras till utvecklingen av musikutövande i den samtidigt 
ökande borgerligheten under artonhundratalet. Som improviserande och systematiserande 
musiker i en tid då systematisering var på modet, ledde detta till att han utvecklade metoder 
för att få eleven att kunna musicera på en konstnärligt god nivå. Han ville musikalisera 
eleven. Utvecklingen spände över en mängd olika experiment, som byggde på att få eleven 
att nå ett inre hörande. Undan för undan bröts övningarna ner till att nå först det basala, för 
att sedan utveckla musicerandet och lyssnandet genom gång, andning och medveten 
upplevelse kring anspänning och avspänning. Här använde han mycket av Lussys och Ysaÿes 
idéer, men progressionen och tankarna stämmer väl överens med Pestalozzis och Nägelis 
(4.2.4). I samspelet med Ysaÿe (4.4.3) mötte han en dedikerad musiker som uttryckte sig 
medvetet kring rytm, frasering och andning i relation till musikaliskt utförande. Dessa tankar 
fördjupade det han redan mött hos Prosnitz och Lussy och kan ha förstärkt hans uppfattning 
om betydelsen av rytm och rörelse och av att träna rörelse ihop med musik och improviserad 
musik för att få en genuin förståelse av musik och för att, medvetet och konstnärligt, kunna 
utföra musik. 

Experter inom sina respektive områden som Fauré, Delibes och Bruckner bidrog till hans 
utveckling, men också lärare med stor bredd, som de Senger, som var både tonsättare, kör- och 
orkesterdirigent, pianist och pianolärare. Man kan förmoda att Prosnitz (4.3.7) hade direkt 
påverkan på Jaques-Dalcrozes metod, med sitt medvetna arbete med improvisation i 
pianoundervisning, då pianoimprovisation senare blev ett av de viktigaste verktygen i 
rytmikundervisning. Som tidigare nämnts utvecklade Nägeli, i samarbete med Pestalozzi, 
tankar kring gymnastiken och humanistiken (4.2.4), där sången skulle förberedas genom att 
rytmen först tränas i rörelse med hela kroppen och därefter övas rytm tillsammans med 
melodi. Musikundervisningen skulle leda till ”människobildning”, kropp och själ uppfostras 
parallellt. Detta var nästan identiskt med Jaques-Dalcrozes tankar kring hur musikutbildning 
skulle gå till och vad den skulle leda till. I sin metodik förespråkade han, i linje med detta, 
ordningen uppleva–uttrycka–förstå (2.2.2). Detta kan jämföras med Diltheys ”förståelsens 
metodologi”, som inbegriper upplevelse, uttryck och förståelse. (3.2.1) Inget säger att 
Jaques-Dalcroze läste Dilthey, men deras tankar har onekligen utvecklats under samma tid. 
Vi kan härmed anta att Jaques-Dalcroze påverkats både av samtida och tidigare psykologi, 
pedagogik och hermeneutisk vetenskapsteori.  

Även Jaques-Dalcrozes elever hade naturligtvis en stor påverkan på utvecklingen av metoden. 
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Ett avgörande ögonblick var promenaden från spårvagnen med den till synes ”arytmiske” 
pojken (4.4.2) och den upptäckt han då gjorde – eleven som alla klassade som arytmisk var 
fullständigt rytmisk i ett annat sammanhang än det man annars bedömt honom i. Om kroppen 
är rytmisk i ett sammanhang och inte i ett annat – vad är det som hindrar kunskapen att 
fungera i hela individen? Frågan ledde Jaques-Dalcroze till att experimentera och teoretisera 
kring denna problematik och därifrån utveckla metoder för att eleven ska kunna synkronisera 
och uttrycka alla sina förmågor. Denna flexibilitet och utveckling av undervisningen i 
förhållande till elevernas behov – både individuellt och som grupp – ingår i rytmikmetoden 
sedan dess. I arbetet med att konkretisera och förstå det han själv praktiskt och empiriskt 
undersökte tog Jaques-Dalcroze hjälp av den banbrytande psykologen Claparède (4.4.8) för 
att få ett modernt psykologiskt perspektiv och språk.  

Det är ställt utom allt tvivel att Mathis Lussy (4.2.9; 4.3.8) är en av de pedagoger som 
påverkat Jaques-Dalcroze mest, vilket också både han själv och samtliga biografer lyfter. När 
Jaques-Dalcroze reagerade över sina elevers omusikaliska sätt att musicera, härledde han det 
till deras brist på inre hörande och utvecklade övningar som byggde på andning, träning att 
växla mellan aktivitet och avspänning och att fysiskt kunna utföra rytmisk rörelse, helt i 
enlighet med Lussys idéer. Jaques-Dalcroze ville, på ett metodiskt och lekfullt sätt, träna 
elevens inre hörande för att eleven skulle kunna utföra – frasera – på ett musikaliskt, 
konstnärligt sätt. Lussy skrev om sambandet mellan musikaliska strukturer och de spontana 
gester de framkallar som ett faktum och att det vore intressant att undersöka detta, långt innan 
Jaques-Dalcroze var hans elev. Om det gick att fastställa att Jaques-Dalcroze läste Traité de 
l’expression musicale: Accents, nuances et mouvements dans la musique vocale et 
instrumentale378 – vilket var mycket troligt att han gjorde – skulle man kunna slå fast detta som 
en möjlig startpunkt för rytmikens födelse, eller åtminstone en inspiration till att använda 
rörelse i undervisning. 

5.2.2 Absolut eller relativt do 

Frågan om absolut eller relativt do är ständigt aktuell internationellt i rytmiksammanhang och 
därför känns det angeläget att här ta upp den till diskussion. Som tidigare nämnts använder stora 
delar av ”rytmik-världen” absolut do liksom Jaques-Dalcroze på sin tid gjorde. Det är högst 
osannolikt att han inte skulle känt till relativt do eftersom det är en del av Galin-Paris-Chevé-
metoden. Det går inte att utröna hur hans lärare i läroverket egentligen genomförde sin 
undervisning, även om Galin-Paris-Chevé-metoden vid det här laget var etablerad som 
undervisningsmetod i Genèves skolor. Måhända fokuserade denna lärare bara på de första 
stegen i metoden: sång på siffror och stavelser för rytmläsning. Det som nämns i biografierna 
om Jaques-Dalcroze är hans reaktion på tragglande av rytmstavelser. Senare bör han ha mött 
metoden igen, i sina samtal med Lussy, eftersom denne enligt samtida källor tycks ha varit en 
förespråkare av Galin-Paris-Chevé-metoden. Det är dock troligt att detta var en icke-fråga för 
Jaques-Dalcroze, även om det idag används på tre olika sätt i rytmikvärlden; absolut, relativt 
och de som använder bägge systemen. För även om Jaques-Dalcroze sjöng och undervisade på 
tonstavelserna, så var detta för honom inte solmisations-stavelser utan fasta namn på toner. För 
en person med absolut gehör, vilket han enligt flera källor hade, måste det vara både ologiskt 
och krångligt att sjunga tonerna på fel namn. Det skulle motsvara att titta på en notbild, sjunga 
tonen c, men sjunga benämningen e, eller att i färg-sammanhang titta på olika färger men 
konsekvent benämna dem med fel färg – alltid när du ser blått kalla det för gult.  

                                                             
378 Lussy 1874 
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Som en följd av detta är det logiskt att Jaques-Dalcroze i sin gehörsträning utgår från tonen c 
och sång på tonernas namn, som han ser det, men som oftast benämns som 
solmisationsstavelser. Här är alltså ett semantiskt problem som bidrar till viss språkförbistring 
när rytmikare från olika delar av världen möts. 

 

 

5.3 Metodens utveckling och spridning i relation till kulturell och samhällelig 
påverkan 

Jaques-Dalcroze är unik för att han utvecklade och formulerade rytmikmetoden, men viktiga 
idéer låg i tiden och just därför togs metoden efterhand emot i allt bredare lager. Till en 
början mötte han motstånd från skola och dignitärer, men allteftersom undervisningen visade 
sig ge goda resultat och i kombination med Jaques-Dalcrozes konsekventa marknadsföring, 
spreds metoden snabbt över Europa och runtom i världen (4.4.9). Det är troligt att hans 
förmåga att tala för sina idéer inspirerats av fadern – sprungen ur en lång klerikal tradition 
med musicerande predikanter i många generationer – tillika försäljare och omvittnat god 
berättare (4.3.1). Hos Jaques-Dalcroze själv kan man se drag av detta, dels i hans väl 
omvittnade förhållningssätt till sina elever, där han kunde få dem intresserade av hans ämnen 
och inspirera dem till musicerande och skapande och dels i hans marknadsförande av 
metoden med artiklar och demonstrationsföreställningar. Artonhundratalets postrevolutionära 
tid med en infrastruktur i stark utveckling, mobilitet och emancipation samt borgerlighetens 
utveckling och kultur var en näringsrik mylla för idéer att formas, befästas, spridas och 
utvecklas på ett sätt som kan jämföras med tjugohundratalets digitala revolution.  

Vad gäller rytmikmetodens genomslagskraft finns flera viktiga aspekter. I Schweiz vårdades 
festspelstraditionen med stor räckvidd i breda folklager (4.2.7). Både Rousseau och 
Pestalozzi hade förespråkat denna tradition och Jaques-Dalcroze blev en del av den. Han var 
redan en etablerad tonsättare när han blev tillfrågad att komponera musik till sitt första 
festspel. Det blev sedermera ytterligare två (4.4.1; 4.4.7). Här utvecklade han att skriva musik 
och libretto, regissera, producera, dirigera men också en pedagogisk metod för att få mycket 
stora grupper – runt tusen personer – att agera och musicera tillsammans. Han hade en god 
förebild i sin gamle lärare Hugo de Senger, som var aktiv i sin stads musikliv (4.3.2; 4.4.1). 
Jaques-Dalcroze var också bred inom sitt musiker- och pedagogskap, däribland mycket 
produktiv som tonsättare och textförfattare. Att hans pedagogiska idéer ”slog igenom” bland 
musiker- och tonsättarkollegor och samtida konstnärer visar på att han hade en hög 
trovärdighet utifrån sin tyngd inom flera olika områden. Detta kan ha underlättats av det starka 
stöd han hade från studentsällskapet Société d’Étudiants suisse de Belles-Lettres som fortsatte 
att fungera som nätverk senare i livet, med bland annat verkbeställningar och finansiering av 
den första utgivna sångboken. Troligtvis var detta stöd av ett tidigt etablerat nätverk i det starkt 
borgerliga Genève en förutsättning för att ha kvar sin position i kulturlivet som etablerad 
debattör och pedagog med kontroversiella idéer.  

Artonhundratalets europeiska samhälle (4.1) påverkades av följder från politiska och 
industriella revolutioner. Hela världen blev både större och mindre av utveckling av 
infrastruktur och kommunikation. Resande, nyheter och information blev tillgängligt för 
många fler människor genom maskinell utveckling, som tog sig uttryck i bl.a. tåg, tryckpress 
och telegraf. Mobiliteten underlättade ytterligare traditionen av läranderesor och möjligheten 
att resa fritt utan pass. Århundradet var också präglat av en upptäckaranda, som fick skjuts av 
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kolonialismen vilken gav tillgång till nya områden och marknader att upptäcka. I Frankrikes 
koloni Algeriet i samband med dirigentuppdraget i Alger (4.3.4–4.3.6) fick Jaques-Dalcroze 
utmaningar som med största sannolikhet var de ett av skälen till den inriktning metoden fick. 
Där mötte han, och var öppen för, olika musikstilar och kulturer; musik i andra taktarter och 
med andra rytmer och betoningar än de han var van vid. Detta utmanade honom att förstå och 
hitta tekniker för att kunna notera musiken och att själv kunna spela med. När musikerna vid 
operahuset inte kunde spela den västerländska konstmusiken fann han pedagogiska lösningar 
som inkluderade rörelse, eftersom han upptäckte att det underlättade lärandet. Dessa nya 
kunskaper och inslag av dessa musikstilar tog han sedan med in i både komponerande och 
undervisning.  

5.3.1 Kropp och kläder 

Antikvariska utgrävningar av antika kulturer väckte en renässans för grekisk och romersk 
estetik och den fria kroppen blev i slutet av århundradet ett skönhetsideal i kontrast till den 
viktorianska prydhet och traditionalism som rått under mitten av århundradet. En 
begynnande emancipation var följden av revolutionerna i efterdyningar av upplysningstidens 
idéer och arbetaren, kvinnan och också barnet tillerkändes eller krävde erkännande av 
människovärde och rätt till bildning, medbestämmande och värdigt bemötande. Övergången 
från att vara ett agrart samhälle med människor bundna till sina jordbruk och icke-reglerade 
arbetstider till att vara ett urbanare samhälle med lönearbete och handels- och 
tjänstemannayrken, där arbetstider blev mer reglerade och oreglerad fri tid uppstår – fritid. 
Här fanns nu utrymme för människan att göra saker som inte var knutna till livsuppehället 
och folkrörelser uppstod inom idrott, bildning och kultur. Den växande borgarklassens barn 
bereddes möjlighet till musikundervisning och här fanns nu utrymme för att etablera 
verksamheter för barn och ungdom.   

Inom olika grupper i samhället bars olika typer av kläder, också kläder som var avsedda för 
fritidsaktiviteter (4.1.4). Detta kan ha öppnat Jaques-Dalcroze för tanken att eleverna skulle 
ha kläder möjliga att röra sig i och inte bli för varma i. På tidiga bilder kan man se att 
kläderna är inspirerade både av klassiskt antikt ideal, men också av det enkla avskalade 
Morris-modet som syns exempelvis i Rosettis bilder. Huruvida Duncan i just detta 
inspirerade Jaques-Dalcroze, om de inspirerade varandra eller båda inspirerades av sin samtid 
kan spekuleras i; enligt samtida källor möttes de aldrig, men var medvetna om och hade 
synpunkter på varandras verksamhet. Med största sannolikhet låg de båda i framkant av 
utvecklingen, påverkade av sin samtid, men drev också utvecklingen genom att de syntes 
offentligt.  

Är då klädedräkten viktig för utvecklingen av rytmiken? Förmodligen i flera avseenden. Att 
eleverna bar kläder som avslöjande kroppen bidrog till att motståndet mot Jaques-Dalcrozes 
experimenterande var så stort på konservatoriet. (4.4.5) Därmed blev han, för att kunna 
fortsätta som han ville, tvungen att fortsätta på egen hand för att utveckla sina idéer. Det är 
troligt att utvecklingen av metoden inte blivit densamma om den fått utvecklas i lugn och ro i 
en konservativ miljö. Den bekvämare och rörelsevänligare klädedräkten bidrog också i sig 
till att rörelseutvecklingen kunde ta fart och att exempelvis plastiken kunde utvecklas som 
delämne. Hade eleverna haft undervisning i kostym och ylleklänning skulle många moment 
inom ämnet inte varit möjliga att utföra, ännu mindre att kommas på. Sannolikt är också att 
klädedräkten bidrog till ett estetiskt värde i framförandet, men den var också för tiden modern 
och lätt skandalös, vilket kunde ha dragit publik till framträdandena som var det sätt metoden 
marknadsfördes och spreds på. 
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5.4 Slutreflektion 
Det är tydligt att Jaques-Dalcroze är ett barn av sin tid och i den verkliga framkanten av den 
när det gäller musikundervisning. Han sammanförde tankar från artonhundratalets olika 
strömningar: den antika estetiken och det fria kroppsidealet syns i metodiska övningar för 
kroppens frigörelse, så den kan uttrycka musikens olika aspekter. Att han undervisade pojkar 
och flickor i gemensamma grupper, där eleverna tränades i att arbeta i grupp och finna 
gemensamma uttryck för musiken visar på ett demokratiskt tänkande. Hans anti-auktoritära 
inställning syns i improvisationens starka roll i metoden – eleven ska bli fri i sitt skapande 
och själv kunna göra konstnärliga val och bedömningar. 

För denna uppsats har jag haft utgångspunkten: det som händer en människa i livet – 
barndom, föräldrars bakgrund, kamrater, goda eller dåliga lärare, samhälle och kultur – spelar 
roll för hur en människa utvecklas och vad den väljer att skapa i sitt liv. Uppsatsens syfte är 
att försöka finna sambanden, men också få en förståelse för hur en människas personliga 
historia och samtid samspelar för utvecklingen av en viss persons liv och gärning – Emile 
Jaques-Dalcrozes. Detta har visats i resultatet. En slutsats som måste dras är att en lärares egen 
historia, föga förvånande, spelar en avgörande roll för hon eller han möter barn, ungdomar 
och vuxna i undervisning. Utbildning gör skillnad, bemötande gör skillnad och förståelse gör 
skillnad. På samma sätt som Jaques-Dalcroze minns sina lärare och deras bemötande, när 
han kontemplerar över sitt liv vid åttio års ålder i böckerna från 1942 och 1948 – på samma 
sätt minns hans elever Behle och Bommeli-Hainard (4.4.10) honom som lärare och för med 
sig både kunskaper och förhållningssätt vidare till sina egna elever. 

Utvecklingssprång i historien sker när rätt person är vid rätt plats och vid rätt tidpunkt. Detta 
är i sig inget unikt, men det är väsentligt när det händer. Många kan ha haft liknande tankar 
men en person sammanför och formulerar något som ligger i tiden och kanske tillför något 
ytterligare personligt till det, något den egna historien har lett till. I musikpedagogikens 
historia var ett av dessa språng när Jaques-Dalcroze utvecklade och spred sin metod. 
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6 FORTSATT FORSKNING 
 
 
Ovanstående diskussion väcker en rad tankar om fortsatt forskning. Den närmast liggande är 
en fortsatt historisk kartläggning av den ursprungliga rytmiken och solfègen enligt Jaques-
Dalcroze, en jämförelse mellan kartläggningen och Mathis Lussys skrifter och härutöver 
utvecklingen av solfègen efter 1906. De övningar och den progression som Jaques-Dalcroze 
förespråkar i sina texter skulle också kunna jämföras och tydliggöras respektive problematiseras 
i perspektiv av de anteckningar hans svenska elever skrivit vid lektioner i Hellerau och Genève 
under tidigt nittonhundratal.  

Den kanske mest intressanta studien vore att följa rytmikens utveckling i Sverige genom tidiga 
svenska pionjärers arbeten fram till och med OMUS-reformen under sent 1970-tal. Denna 
studie skulle då inkludera de tre lärosätena med rytmiklärarutbildning i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. I Sverige finns, som redan berättats, en lång tradition av rytmik. Redan 1906 mötte 
Anna Behle rytmiken som musikpedagogisk metod och startade redan året därpå en skola där 
hon undervisade i rytmik och Duncan-dans. Efter henne åkte flera svenskar till Hellerau och 
Genève för att studera rytmik, ta diplom och för att sedan undervisa i rytmik i Sverige. Förutom 
Anna Behle är tidiga exempel på svenska rytmiklärare Karin Fredga som startade skola i 
Stockholm och Paula Müntzing som gjorde detsamma i Göteborg. En sådan undersökning 
skulle lämpligen också inkludera Gerda von Bülow som förde rytmiken till Malmö. Von Bülow 
var elev till Jaques-Dalcrozes elev Elfride Feudel som var en förgrundsgestalt inom rytmik i 
Tyskland. Ytterligare exempel på rytmiklärare inom rytmiklärarutbildning under tidigt 
nittonhundratal och deras efterföljare skulle med fördel kartläggas för att göra studien komplett. 
De olika utbildningarnas inriktningar och innehåll skulle här behöva behandlas. Här finns 
fortfarande mycket levande kunskap att ta del av från lärare som varit med under denna 
utveckling. Om denna kunskap ska bevaras till eftervärlden är det väsentligt att snart intervjua 
dessa ämnesföreträdare.  

Under den tid uppsatsen behandlar influerades Jaques-Dalcroze av ett antal personer i sin 
omgivning, exempelvis Mathis Lussy, Eugène Ysaÿe, Édouard Claparède, Nina Gorter och Paul 
Boepple. Att de hade påverkan på Jaques-Dalcroze är utom tvivel, men i vilken grad dessa 
personers idéer påverkade eller förstärkte Jaques-Dalcrozes tankar eller om de till och med var 
ursprung till hans idéer kan i viss mån endast spekuleras i, särskilt om man tittar på svensk 
forskning. Det skulle vara möjligt att undersöka influenserna genom att djupare titta på 
källmaterial som var och en av dessa personer i sin tur, dels kan ha byggt sitt arbete på, dels 
lämnat efter sig. Inte minst behöver allt detta lyftas fram i den svenska forskningen i rytmik, 
som är mycket knapphändig, till skillnad från den rika flora som finns i internationella 
sammanhang. En internationellt komparativ forskning för svenskt vidkommande skulle lyfta 
och förstärka rytmiken som den vetenskapligt grundade och inte enbart en konstnärlig och 
erfarenhetsbaserad metod som den framstår i en lång rad andra länder.  
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