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Sammanfattning 
 

Titel: Välkommen till förorden. Musikpedagogiska traditioner, intentioner och konventioner speglade i 
fyra historiska manualer. 

Språk: Svenska 
Nyckelord: musikpedagogik, förord, historiska manualer, tradition, kulturpsykologi, musikalisk bildning. 
 
 

Syftet med denna studie var att ge en djupare inblick i pedagogiska tanketraditioner och med ett 
musikpedagogiskt kunskapsintresse undersöka vilka intentioner och konventioner som låg till 
grund för kommunikation av musikaliska kunskaper i historiska manualer. Förord ur fyra manualer 
från två olika århundraden studerades; en instrumentskola och en musikteoretisk manual från 
1500-talet och en instrumentskola och en musikteoretisk manual från 1700-talet. Manualerna var 
Silvestro Ganassis Opera intitulata Fontegara från 1535, Thomas Morleys A Plaine and Easie 
Introduction to Practicall Musicke från 1597, Johann Joseph Fux Gradus ad Parnassum från 1725 
samt Johann Joachim Quantz Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen från 1752. 
Med en kombinerad metod analyserades förorden i tre nivåer för att se hur musikaliska kunskaper 
kommunicerades dels på ett individuellt plan, dels på ett mer socialt orienterat plan. Studiens 
teoretiska ansats utgjordes av ett övergripande kulturpsykologiskt perspektiv, vilket gav möjlighet 
att vetenskapligt belysa relationen mellan individer och traditioner och därmed också förbinda 
studien med dagens musikpedagogiska praktik. Av de intentioner som sågs speglade i förorden var 
de bildande intentionerna de mest uppenbara. Resultaten visade också att manualer från såväl 
1500- som 1700-tal speglar ett holistiskt synsätt som förenar teoretiska och praktiska kunskaper i 
musik i dess egenskap av bildande konstart.  
 
 

 
 

Abstract 
 
Title: Välkommen till förorden. Musikpedagogiska traditioner, intentioner och konventioner speglade i 

fyra historiska manualer. [Welcome to the prefaces. Music educational traditions, intentions and 
conventions as mirrored in four historical manuals.] 

Language: Swedish 
Keywords: music education, prefaces, historical manuals, tradition, cultural psychology, process of musical 

formation. 
 
 

The aim with this study was to look deeper into educational thoughts of tradition and with a music 
educational interest of knowledge investigate the intentions and conventions behind the 
communication of musical knowledge in historical manuals. Prefaces from four manuals from two 
different centuries were studied; an instrumental manual and a music theory manual from the 16th 
century, and an instrumental manual and a music theory manual from the 18th century. The 
manuals were Silvestro Ganassi’s Opera intitulata Fontegara dated 1535, Thomas Morley’s A 
Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke dated 1597, Johann Joseph Fux’ Gradus ad 
Parnassum dated 1725 and Johann Joachim Quantz’ Versuch einer Anweisung die Flöte 
traversiere zu spielen dated 1752. The prefaces were analyzed in three levels with a combined 
method, to investigate how musical knowledge was communicated both on an individual level and 
on a more socially orientated level. The theoretical approach in this study was cultural psychology, 
which made possible to scientifically shed light upon the relation between individual and traditions 
and thereby connect this study to the music educational practice of today. The intentions that were 
found most clearly mirrored in the prefaces were those concerning the process of musical 
formation. The results also showed that historical manuals from the 16th and 18th century 
represent a holistic wiew on music that cannot separate theoretical from practical knowledge as it 
is a unit in music as a bransch of art connected to the process of formation. 
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FÖRORD 
Den svenska hiphopgruppen Latin Kings kritikerrosade genombrottsalbum Välkommen 
Till Förorten från 1994 har inspirerat mig i valet av titel till föreliggande uppsats. 
Uppsatsens inledning tar avstamp i en artikel ur Dagens Nyheter av Martin Nyström, 
där han efter att ha bevistat en konsert i göteborgsförorten Hammarkullen med Gustavo 
Dudamel och Göteborgs Symfoniker, förbinder den klassiska musikens tusenåriga 
historia med vår tids musikstilar schlager, pop och techno. Uppsatsens titel är, förutom 
en indikation om att uppsatsen fokuserar förord till historiska musikmanualer, också en 
hänsyftning till Nyströms artikel.  

Som en presentation av mig som uppsatsförfattare kan nämnas att jag har min 
musikaliska bakgrund som musiker och instrumentallärare med blockflöjt som 
huvudinstrument. Jag är utbildad instrumental- och ensemblelärare vid Musikhögskolan 
i Malmö och har en högre musikerexamen, Performing Artist [Uitvoerend Musicus], 
från avdelningen för tidig musik vid Hogeschool voor de Kunsten i Utrecht, 
Nederländerna. Under mina år som yrkesverksam har jag parallellt med min 
lärargärning verkat som frilansande musiker. Under åren 2000-09 var jag anställd som 
blockflöjtspedagog på Kulturskolan på Gotland, där stimulerande musikaliska möten 
med elever förde mig in på det spår som så småningom kom att resultera i denna 
uppsats. Där gav mig kulturskolans rektor Winni Sandström förtroende, uppmuntran 
och arbetsmässiga förutsättningar att ständigt fortsätta utvecklas som pedagog. Som ett 
led i detta kunde jag börja studera på mastersprogrammet i musikpedagogik vid KMH i 
Stockholm. Winni avled nyligen, mitt i livet, i sviterna efter en svår trafikolycka. Denna 
uppsats tillägnas henne. Sedan hösten 2009 arbetar jag som musiklärare på Jämtlands 
gymnasium Palmcrantzskolan i Östersund.  

Jag vill rikta ett tack till mina lärare och medstudenter på mastersprogrammet i 
musikpedagogik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm för givande diskussioner och 
intressanta seminarier som genererat nya tankespår och många uppslag till 
uppsatsskrivandet. Ett särskilt stort och varmt tack till professor Cecilia K. Hultberg, 
som varit min handledare i arbetet med uppsatsen.  

 

 

 

          Till Winni. 
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1. INLEDNING 
”Detta är grunden till all musik ni känner till” sa dirigenten Gustavo Dudamel innan han 
dirigerade Göteborgs Symfoniker i Beethovens 5:a vid en konsert för barn och 
ungdomar i göteborgsförorten Hammarkullen (Nyström, DN Kultur, 2010-03-10). I ett 
klipp på Youtube (www.youtube.com 2010-03-25) ses några av dessa ungdomar i en 
intervju i anslutning till konserten flämta förvånat när de får höra att Beethoven varit 
död i 200 år. Nyström konstaterar i sin artikel: 

Den klassiska musikens tusenåriga historia är ett arv som påverkat allt från 
jazz och filmmusik till schlager, pop och techno, direkt eller indirekt, på ett 
sätt som vi inte alltid tänker på. (DN Kultur, 2010-03-10) 

Om vi förvaltat ett musikaliskt arv i tusen år, är då de 200 år Beethoven varit död kort 
eller lång tid? Med vilket musikaliskt tidsperspektiv flämtar ungdomar idag över de 200 
år som Beethoven varit död? Är det ens möjligt att ha ett långt tidsperspektiv när det 
gäller den musik ungdomar idag vanligtvis kommer i kontakt med, när många artister 
dyker upp endast för korta gästspel i rampljuset? Svaret på dessa frågor är beroende av 
hur vi ser på Nyströms konstaterande i artikeln ovan. Hans konstaterande kräver också 
att man ser närmare på de faktorer som påverkat musikens utveckling inom vad vi idag 
kallar den västerländska konstmusiktraditionen. Denna uppsats kommer inte att söka 
svar på frågor om den klassiska musikens påverkan på schlager, pop och techno. 
Däremot kommer uppsatsen att till stor del ägnas åt tradition och arv, ett ämne som 
Nyström också berör i sin artikel. En tradition måste på något sätt kommuniceras för att 
leva vidare och fortsätta kallas för en tradition eller ett arv. Historikern Peter Englund 
framhöll i en diskussion om traditioner i programmet Världens modernaste land – men 
världens osäkraste folk (www.svtplay.se 2010-07-01) att vi inte per automatik har en 
tradition bara för att vi har kunskap om att något förekommit i historisk tid. Nyströms 
artikel (DN Kultur, 2010-03-10) uppmärksammar cd-samlingen ”25 klassiska 
mästerverk” som DN i syfte att förvalta och kommunicera den klassiska musikens arv, 
inbjuder sina läsare att samla. Han kallar 2010 ”den klassiska musikens eget år” 
eftersom det är ett jubileumsår för ”tre av musikhistoriens största tonsättare”, Frédéric 
Chopin, Robert Schumann och Gustav Mahler (ibid.).     

1.1. KOKBOKSKUNSKAP 
Idag kan vi utan större problem se vår del i den tradition som går tillbaka till Mahler och 
hans samtid. Gustav Mahler levde 1860-1911, vilket innebär att vi ännu år 2010 som 
instrumentalister kan studera för någon som studerat för någon, som studerat för eller 
spelat med Mahler själv. På så sätt blir vi del av en levande obruten tradition, där källan 
till kunskap och den aktuella tidens musikaliska ideal inte ligger mer än ett par 
generationer bort. Det är inte konstigare än att jag ibland bakar de kardemummaskorpor 
som min farmor brukade göra efter ett recept hon i sin tur lärt sig av sin mamma. Vill 
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jag däremot baka ett surdegsbröd av samma typ som ett bröd som bakades så långt 
tillbaka som på 1500-talet, blir det genast avsevärt krångligare. Då kan jag rimligtvis 
inte få surdegen av någon som i sin tur fått den av en bekant, det är alldeles för lång tid 
som har gått sedan ursprungsdegen sattes för att jag skall kunna ta del av en levande 
surdegstradition. Jag måste i stället läsa mig till receptet i en kokbok från den aktuella 
tiden och därtill ha i åtanke mjölkvalitetens förändring sedan 1500-talet, jäsprocessen i 
dagens modernt uppvärmda hus jämfört med 1500-talets inomhusklimat, ugnens 
utveckling från öppen eld till varmluftsugn och många andra aspekter tillhörande 
bakproceduren. Denna typ av kokbokskunskap är jämförbar med den musikkunskap 
som finns dokumenterad i gamla läroböcker i musik. När vi idag skall spela musik som 
har sitt ursprung så långt tillbaka i tiden att vi förlorat möjligheten att vara del av en 
levande obruten tradition, får vi i en historisk lärobok i musik läsa oss till hur musiken 
skall framföras och ta hänsyn till vilken musikalisk, kulturell och social förändring som 
skett sedan den aktuella tiden.  

1.2. PEDAGOGISKA INTENTIONER SPEGLADE I HISTORISKA MANUALER 
Detta är ett arbete i musikpedagogik. Jag kan dock ännu inte helt släppa likheterna 
mellan bakning och musik. Inom gastronomi, som är det område där bakning 
vetenskapligt kan belysas, studeras mat och matkultur i relation till samhällets 
traditioner. Mitt intresseområde ligger i musik och musikpedagogik i relation till 
musikkulturellt arv och sociala traditioner. Jag vill därför undersöka några av de 
”kokböcker”, det vill säga de historiska läroböcker i musik som jag fortsättningsvis 
kallar för manualer, som förmedlar nyttokunskaper i musik, instrumentteknik och 
musikalisk uppförandepraxis från den aktuella tiden. Till detta använder jag ett 
övergripande kulturpsykologiskt perspektiv, som ger mig verktyg att se hur musik och 
musikpedagogik kommuniceras dels på ett individuellt plan, dels på ett mer socialt 
orienterat plan. De musikaliska nyttokunskaper som presenteras i manualerna var 
primärt avsedda för sin samtid, men utgör för oss idag en värdefull kunskapskälla när 
det gäller utövande av musik. Utifrån ett musikpedagogiskt kunskapsintresse 
kommunicerar de en bild av vad som ansågs viktigt att kunna och därmed aktuellt att 
undervisa vid tiden för de olika böckernas publicerande.  

Förorden är den plats i manualerna där författarna själva sätter ord på sina pedagogiska 
intentioner. För att kunna undersöka olika pedagogiska intentioner och historiska 
undervisningsstrategier har jag valt att studera förorden ur fyra manualer från två olika 
århundraden; en instrumentskola och en musikteoretisk manual från 1500-talet och en 
instrumentskola och en musikteoretisk manual från 1700-talet. Alla fyra manualer är 
ännu idag av sådan dignitet att de används i undervisningssammanhang på högre nivå 
inom manualernas respektive fokusområden. Direkt erfarenhet av detta har jag från min 
egen studietid, både från svensk musikhögskoleutbildning när jag studerade till 
musiklärare och från musikerutbildning på internationell nivå. Under min 
musikerutbildning vid Hogeschool voor de Kunsten i Utrecht i Nederländerna, fanns på 
schemat ett ämne kallat historisk dokumentation. Lektionerna bedrevs i seminarieform 
och innebar studier av de skriftliga instruktioner i instrumentalspel och musikalisk 
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uppförandepraxis som skrevs under renässans och barock. Alla studenter vid 
avdelningen för tidig musik läste samma kurslitteratur, oavsett huvudinstrument, vilket 
gav oss ett brett spektra av kunskaper i de olika instrumentens historiska tradition och 
en översiktlig teoretisk bakgrund för interpretation av tidig musik. Kurslitteraturen 
utgjordes uteslutande av historiska manualer. 

Mitt urval är således baserat på läsning av flera historiska manualer med olika 
inriktning. Valet föll på de instrumentala manualer som i hög grad kommunicerar 
kunskaper av både instrumentteknisk och allmänmusikalisk karaktär. Det 
allmänmusikaliska innehållet representerar en dokumenterad historisk tradition som har 
betydelse även för musicerande i nutid. De musikteoretiska manualerna valdes ut för att 
de i likhet med de instrumentala manualerna medierar både en hantverksaspekt av 
musik och ett holistiskt förhållningssätt till musik som jag finner särskilt intressant att 
belysa i en vetenskaplig studie. Manualerna, vars förord undersöks i denna studie och 
vilket därmed utgör det avgränsade undersökningsmaterialet, är: Silvestro Ganassis 
blockflöjtsskola Opera intitulata Fontegara från 1535, Thomas Morleys A Plaine and 
Easie Introduction to Practicall Musicke från 1597, Johann Joseph Fux 
kontrapunktskola Gradus ad Parnassum från 1725 samt Johann Joachim Quantz 
flöjtskola On playing the Flute [Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu 
spielen] från 1752. 

1.3. SYFTE 
Studiens syfte är att ge en djupare inblick i pedagogiska tanketraditioner och det 
kulturella arv vi medvetet eller omedvetet är en del av vid musikaliskt lärande idag. 
Undersökningen belyser de historiskt förankrade undervisningstraditioner som ännu 
idag är etablerade former för överföring av kunskap inom den västerländska 
konstmusiktraditionen. Föreliggande undersökning skall kunna fungera som 
bakgrundsstudie till en planerad vidare undersökning, som rör mediering av praktiskt 
musikaliska kunskaper.  

1.4. UPPSATSENS DISPOSITION 
Efter detta inledande kapitel är uppsatsen disponerad enligt följande: 

Kapitel 2: Bakgrund. I detta kapitel beskriver jag inledningsvis översiktligt 
musikmanualernas historik innan jag tar upp den forskning som hittills utgått ifrån eller 
i något avseende behandlat historiska manualer. Efter att ha ringat in problemområdet 
presenterar jag mina forskningsfrågor.  

Kapitel 3: Manualernas kontextuella situering. Här sätter jag de fyra manualerna och 
dess upphovsmän i relation till deras musikhistoriska samtid. De musikersamhällen som 
översiktligt speglas i detta kapitel fungerar som en referensram för undersökningens 
problemområde. Genom sitt upplägg kompletterar detta kapitel den tematiskt 
avgränsade forskningsöversikten i kapitel 2. 
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Kapitel 4: Teori. Jag ägnar detta kapitel åt att presentera det övergripande 
kulturpsykologiska perspektiv som utgör studiens vetenskapliga ansats och att lyfta 
fram de resonemang som utgör studiens teoretiska utgångspunkter. Jag sätter 
musikaliskt lärande i relation till dels de traditioner som etablerats i historisk tid, dels 
till de olika typer av kommunikation som är relevanta för studien.  

Kapitel 5: Metod. Metodkapitlet beskriver de metoder jag inspirerats av i arbetet med 
studien. Mina metodologiska utgångspunkter bildar ett slags metodpluralism som 
tillämpas i studien. Metodpluralismen förklarar jag med utgångspunkt i de etablerade 
metoder som legat till grund för min metodutveckling. Jag framhåller min egen 
förförståelse och insikt i ämnet som ett betydelsefullt tolkningsverktyg. 

Kapitel 6: Resultat. I detta kapitel redovisar jag studiens resultat i form av referat och 
analys av de fyra förorden. Analysen sker i tre nivåer: den första nivån behandlar 
grundläggande frågor om varför och för vem manualerna skrevs, den andra nivån 
belyser resultatens musikkulturella respektive sociala aspekter och den sista nivån sätter 
resultaten i relation till några av studiens teoretiska utgångspunkter.   

Kapitel 7: Diskussion. Den avslutande diskussionen knyter an till begreppen tradition, 
intention och konvention samt återkopplar till några av de resonemang jag och andra 
fört på ett tidigare stadium i uppsatsen. Med en utvärderande metoddiskussion samt ett 
avsnitt om fortsatt forskning avslutar jag diskussionskapitlet och uppsatsen.  
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2. BAKGRUND 
Mediering av kunskap ser i den västerländska musiktraditionens tusenåriga historia 
olika ut, beroende på utveckling och tillämpande av olika materiella och immateriella 
redskap. De historiskt förankrade undervisningstraditionerna speglas på olika sätt i de 
manualer jag undersöker. Manualerna utgör i sig själva exempel på mediering av 
kunskap med materiella redskap – böcker. Resonemanget utvecklar jag i detta kapitel, 
som mynnar ut i de konkreta forskningsfrågorna. 

2.1. HISTORIK MUSIKMANUALER 
Tack vare boktryckarkonstens utveckling kunde läroböcker i musik börja publiceras 
från 1500-talet och framåt. Dessa läroböcker, eller manualer, innehöll nyttokunskaper i 
musik, med sådant en musiker behövde kunna för att både lära sig spela ett instrument 
och för att lära sig teorin som ansågs nödvändig för att kunna utöva eller komponera 
musik enligt rådande konventioner. 

Flera historiska manualer är skrivna i dialogform, med antingen en utskriven dialog 
mellan en lärare och en elev, eller med en fråga-svarmodell. Av dessa dialogiska  
manualer kom de flesta ut under 1500- och 1600-talet. Med en musikpedagogisk 
infallsvinkel är den mänskliga interaktionen iscensatt, eller konstruerad, med ett 
pedagogiskt syfte. Den nedtecknade dialogen utgör en undervisningsstrategi som har 
syftet att underlätta det musikaliska lärandet för den som läser boken. Av manualerna 
med modellen fråga-svar kan nämnas Pietro Aarons Lucidario in musica (1545) och 
Compendiolum musicae pro incipientibus (1548) av Heinrich Faber. Av de manualer 
som presenterar en utskriven dialog med en lärare och en elev är Morleys och Fux 
manualer som jag behandlar i min studie de mest berömda, men First steps to Thorough 
Base in Twelve Familiar Lessons between a Teacher and Pupil från 1832 av en anonym 
författare, utgör ett liknande exempel där författaren månat om att göra dialogen så lik 
ett verkligt samtal som möjligt. Denna sistnämnda manual är en av få som explicit riktas 
till barn. 

Manualerna som kom ut under 1500-, 1600-, och 1700-talet är så många till antalet att 
de också kan sorteras i olika tematiska grupper där instrumentalspel utgör en grupp, 
musikteori och komposition en annan och specifika musikaliska problem bildar en 
tredje grupp. Ganassis, Morleys och Quantz manualer är exempel som kan placeras in i 
flera grupper, medan Fux manual är en tydlig teori- och kompositionsmanual. Ganassis 
Opera Intitulata Fontegara är till exempel en blockflöjtsskola, men behandlar grundligt 
även konsten att diminuera1 som ett specifikt musikaliskt problem. Av de övriga 
                                                

1 En diminution är en utsmyckning av en given melodilinje, som med mindre notvärden 
(diminuera=förminska) än originalmelodin genererar mycket virtuosa ornament. 
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manualer som behandlar diminutionskonsten kan nämnas Diego Ortiz Trattado de 
Glosas från 1553, Il Vero Modo di Diminuir från 1584 av Girolamo Dalla Casa, Aurelio 
Virgilianos Il Dolcimelo från ca 1590-1600 samt Christopher Simpsons The Division 
Viol från 1665. Många av manualerna har en titel som indikerar att de är 
instrumentalskolor, men som samtidigt ägnar en stor del av innehållet åt ett specifikt 
musikaliskt problem, vilket gör dem intressanta att studera även för dem som inte spelar 
just det instrument som manualen ägnas åt. 

2.2. FORSKNINGSLÄGE 
Få studier inom disciplinen musikpedagogik har tidigare genomförts på historisk 
litteratur från 1500- och 1700-tal. Den enda svenska studie med historiskt material från 
1500-talet som har ett tydligt musikpedagogiskt fokus är en C-uppsats från 
Musikhögskolan i Piteå med titeln A study in early improvisation: the use of 
renaissance improvisation to bridge the written and unwritten practices in modern 
music education (Stighäll 2007). Stighäll fokuserar emellertid inte i första hand de 
historiska manualerna, men använder sig av den information dessa ger om 
renässansimprovisation och diminutioner. Studien centreras i själva verket kring en 
nutida metod för improvisation.  

En studie av förord till manualer i instrumentalspel presenteras i artikeln Improvisera 
mera? Kritisk diskursanalys och dekonstruktion av texter om orgelimprovisation 
(Johansson 2007). Johansson har studerat förorden till två orgelskolor från modern tid, 
utgivna 1977 och 1996, med syfte att med hjälp av diskursteori studera förändringen i 
språkbruk under den givna perioden. Johansson fann att texterna inte kunde 
kategoriseras ”/…/ som antingen transformerande eller reproducerande, utan som både 
tecken på och agenter i den komplexa process som social förändring utgör” (ibid., sid. 
180). Detta är av flera anledningar en intressant studie i relation till min. Dels är det en 
studie av förord till manualer i orgelspel, även om det inte är historiska manualer som 
studeras, dels har Johanssons studie en annan teoretisk ram, vilket är intressant i relation 
till mitt valda teoretiska perspektiv.  

Det finns musikpedagogiska avhandlingar med många referenser till historiska 
manualer från 1700-talet, utan att dessa utgör studiens huvudsakliga fokus. Ett sådant 
exempel är avhandlingen The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning 
(Hultberg 2000), där främst Quantz Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu 
Spielen (1752) refereras, som också ingår i min studie. I Hultbergs studie undersöks hur 
några strategiskt utvalda musiker utläser musikalisk mening ur notbilden. Hultberg fann 
bland musikerna två förhållningssätt till notbilden; ett explorativt och ett reproduktivt. 
Ett särskilt intressant resultat i förhållande till min studie är att Hultberg fann att 
studenter ärver den kulturhistoriska tradition som är förknippad med lärarens 
instrumentalundervisning. Studiens resultat diskuteras med hänvisningar till de 
historiska manualerna i olika avseenden, bland annat i samband med begreppet 
musikalisk läskunnighet [musical literacy], där i synnerhet Quantz tillför konstaterandet 
att en musiker måste förstå musik både intellektuellt, emotionellt och fysiskt.   
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Quantz manual studeras tillsammans med två andra väletablerade manualer i en D-
uppsats med titeln Stil och ornamentik. En studie av tre spelböcker från 1750-talet 
(Westergren 2004). De tre spelböckerna Westergren undersöker är, förutom Quantz 
manual, skrivna av Carl Philipp Emmanuel Bach och Leopold Mozart. Uppsatsen 
bygger på intervjuer med två musiker som är förtrogna med historisk uppförandepraxis 
och kompletteras med en inspelning av W.A. Mozarts pianokonsert i B-dur, KV 238. 
Westergrens uppsats är ett examensarbete för magisterexamen i musik. Den 
övergripande disciplinen är inte musikpedagogik, snarare musikalisk gestaltning. I den 
bifogade inspelningen av mozartkonserten är det Westergren själv som är pianist.  

I en annan avhandling i musikalisk gestaltning, ”…världens skridskotystnad före 
Bach”. Historiskt informerad uppförandepraxis ur ett kontextuellt musikontologiskt 
perspektiv, belyst genom en fallstudie av Sonat i E-dur, BWV 1035, av J S Bach 
(Weman Ericsson 2008) behandlas historiskt informerad uppförandepraxis. Den 
historiska informationen står att läsa i manualer från den aktuella tiden och detta var 
musikerna i den så kallade tidigmusikrörelsen de första att i modern tid uppmärksamma, 
vilket Weman Ericsson diskuterar i texten. Denna avhandling har även den en 
tillhörande inspelning där den historiskt informerade uppförandepraxis Weman Ericsson 
beskrivit realiseras i ett musikaliskt framförande där hon själv är en av de medverkande 
musikerna.  

Flera undersökningar inom musikvetenskaplig disciplin har konsulterat den historiska 
litteraturen vid studier av tidig musik med ett musikvetenskapligt kunskapsintresse. 
Dessa undersökningar behandlar företrädesvis teman som uppförandepraxis (Klingfors 
1991; Nässén 2000) och musikhistoriska aspekter av sång eller instrumentalmusik 
(Berglund 2002; Steinsland 2008), men alltså inte pedagogiska frågor. En av de 
manualer som ingår i min studie har Ingrid Grave-Müller vid musikvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs universitet använt som källa i sin D-uppsats med titeln La 
Fontegara. En studie i diminutionspraxis med en renässansblockflöjt utifrån en lärobok 
av Ganassi (1996). Grave-Müllers fokus i uppsatsen ligger på ”interpretation av 1500-
talsmusik utifrån ett tidstroget instrument, med tonvikt på diminutionerna” (ibid. sid. 5). 
I licentiatuppastsen ”Tungens figur paa winden”: om fransk och italiensk praxis av 
tungstavelser för blockflöjt och andra träblåsinstrument runt 1680-1750 (2007) 
fortsätter Grave-Müller sina studier av de anvisningar som står att finna i den historiska 
litteraturen, men i denna uppsats med ett tidsmässigt senare fokus än i sin D-uppsats. 

2.3. PROBLEMSTÄLLNING 
I en tusenårig tradition medieras det musikkulturella arvet på olika sätt och med olika 
verktyg, såväl materiella som immateriella, genom både skriftlig och muntlig tradition. 
Idag finns ingen som har lärt sig musicera enligt 1500-talets musikaliska ideal av någon 
som var med när och där det hände. Inte heller finns några inspelningar att ta del av och 
de instrument som bevarats från denna tid är till stor del påverkade av tidens tand. I 
stället behöver vi ta del av skriftliga dokument och historiska manualer som beskriver 
det man i historisk tid behövde kunna för att utöva musik enligt tidens konventioner. I 
likhet med brödbaket jag beskrev i inledningskapitlet, måste man ha i åtanke de 
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musikaliska aspekter som skiljer dagens utövande av musik från det utövande som ägde 
rum i en annan tid. Manualerna speglar vad som ansågs viktigt att kunna och därmed 
aktuellt att undervisa vid tiden för de olika böckernas publicerande, vilket är intressant 
både sett ur ett historiskt perspektiv, men också i relation till dagens normer för 
musikundervisning.  

I föreliggande studie har jag för avsikt att undersöka vilka intentioner som låg till grund 
för att kommunicera musikaliska kunskaper i manualer på 1500- och 1700-talet. Vilka 
konventioner skulle de musikaliska kunskaperna svara upp mot? Svaret söker jag i 
manualernas förord, där författarna sätter egna ord på sina pedagogiska och metodiska 
intentioner, samt beskriver de övriga faktorer som spelat in i deras arbete med böckerna.     

2.4. FORSKNINGSFRÅGOR 
Mot bakgrund av problemformuleringen ställer jag följande konkreta forskningsfrågor: 

• Vilka är de intentioner som ligger till grund för manualerna? 

• Vilka slags konventioner speglas i manualerna? 
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3. MANUALERNAS KONTEXTUELLA SITUERING  
Med ovan beskrivna intresseområde som plattform introducerar jag här var och en av de 
fyra böcker ur vilka jag hämtar de förord jag studerar. De fyra manualerna Opera 
intitulata Fontegara (Ganassi 1535), A Plaine and Easie Introduction to Practicall 
Musicke (Morley 1597), Gradus ad Parnassum (Fux 1725) och Versuch einer 
Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (Quantz 1752) är, som jag nämnde i 
inledningskapitlet, utvalda för att de ännu idag anses vara så betydelsefulla att de 
används i utbildningssammanhang inom respektive ämnesområde. I anslutning till varje 
bok presenterar jag författarna för att på så sätt beskriva musikern bakom texten, samt 
dennes position gentemot den musikkultur och det musikersamhälle denne var verksam 
i. Därefter ger jag en översiktlig beskrivning av musiklivet kring tiden närmast före 
varje boks publicerande. 

De delar av texten som beskriver det musikliv som föregår och omger respektive 
manual baseras på artiklar ur The New Grove Dictionary of Music and Musicians 
(1980), som är ett omfattande och väl ansett musikaliskt uppslagsverk med utförliga 
artiklar av specialiserade musikvetare och musikhistoriker. Att jag hämtar information 
ur ett uppslagsverk beror på att jag sökt information som är komprimerad och samtidigt 
av hög tillförlitlighet, eftersom syftet med texten i detta kapitel som helhet inte är att ge 
en heltäckande bild av musiklivet, utan endast en översikt över det musikhistoriska 
sammanhang i vilket manualerna kan förstås. Mina egna reflektioner som 
uppsatsförfattare separeras från den texten och koncentreras till ett särskilt avslutande 
avsnitt med rubriken ”sammanfattande reflektion”, där jag knyter an den historiska 
bakgrundsteckningen till uppsatsens syfte.  

3.1. OPERA INTITULATA FONTEGARA  
Termen ’renässans’, som betyder pånyttfödelse, började användas i mitten av 1800-talet 
som beteckning för den period mellan ca 1430 och 1600, när intresset för de antika 
idealen återuppväcktes (Lockwood 1980). Historiker anlägger vanligen två skilda 
synsätt på renässansbegreppet: dels en syn som talar för att renässansen var en rörelse 
med syfte att återuppbygga antikens filosofiska och konstnärliga ideal, dels en vidare 
syn, som karakteriseras av en tro på individen och samhället och där nya upptäckter och 
förändring sympatiserar med de antika idealen (ibid.). Den förste att explicit 
uppmärksamma musik i relation till dessa antika ideal var Johannes Tinctoris, en 
nederländare verksam i huvudsak i Italien. I sitt verk Proportionale från 1476 citerade 
han Platon, som i egenskap av företrädare för den antika grekiska synen ansåg att 
musikvetenskapen var den mäktigaste av alla vetenskaper och att ingen som inte var 
utbildad inom musik kunde betraktas som utbildad i ordets rätta bemärkelse (ibid.).  

I denna sociala kontext situeras Opera intitulata Fontegara, eller ”La Fontegara” som 
boken för det mesta kallas. Som manual i blockflöjtsspel är La Fontegara unik. Ingen 
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annan manual av betydelse, som ägnades specifikt åt blockflöjten som instrument, 
publicerades under 1500-talet som kan ha försett även den professionella utövaren med 
instruktioner på tillräckligt hög nivå (Lasocki 1995). Av bokens musikaliska och 
instrumenttekniska innehåll att döma var författaren Sylvestro Ganassi en avancerad 
blockflöjtist som bemästrade sitt instrument till fullo, vilket han själv inne i boken 
förklarar med att han lärt instrumentet i praxis; genom att lyssna på och spela med de 
musiker han beskriver vara de allra bästa blockflöjtisterna från hans tid. Detta var också 
det vanligaste sättet att lära sig musikeryrket på. Inga skrivna musikaliska instruktioner 
tillämpades, man lärde sig yrket av de mer erfarna musiker man spelade med (ibid.). I 
boken behandlar Ganassi ett dynamiskt differentierat blockflöjtsspel, vilket är 
anmärkningsvärt att uppmärksamma redan vid denna tid, när blåsinstrumenten var 
byggda på ett sådant sätt att en genomgående rak och kraftig klang var det naturliga 
idealet. De dynamiska variationer som dittills varit vanliga, var de som kompositörer 
konstruerade genom flerköriga verk, där dynamik skapades genom att öka eller minska 
antalet spelande musiker i musikstycket. Ganassi introducerar med La Fontegara 
dynamisk differentiering även för en solomusiker med ett blåsinstrument, vilket stärker 
argumentet att han bemästrade instrumentet och dess inneboende möjligheter till fullo, 
och kan samtidigt ha sin förklaring i att han genom hela verket betonar att det är den 
mänskliga rösten med dess dynamiska möjligheter som skall utgöra förebilden för allt 
musicerande. 

Manualen innehåller inte bara instrumenttekniska detaljerade anvisningar för klang, 
artikulation, frasering och fingerteknik. Den är också en systematisk skola i att 
ornamentera och att diminuera över ett intervall eller en i grunden enkel notsekvens. 
Diminutionerna visas i en omfattande tabellserie där de olika diminutionerna ställs upp i 
relation till deras underliggande enkla intervall, kadens eller melodilinje. Även här var 
Ganassi före sin tid och presenterade i La Fontegara sådant som exempelvis Diego Ortiz 
(1558) och författare till andra kända instrumentmanualer, som behandlar andra 
instrument, inte lade fram förrän ett par decennier eller längre senare.  

3.1.1. SYLVESTRO GANASSI 
Sylvestro Ganassi, född 1492, var från 1535 eller möjligen ännu tidigare, anställd som 
musiker hos dogen2 av Venedig och var dessutom verksam i musiklivet i katedralen San 
Marco (Brown 1980). Ganassi spelade blockflöjt och viola da gamba och skrev 
betydelsefulla manualer för båda instrumenten. Förutom ovan beskrivna La Fontegara, 
publicerades 1542 Regola Rubertina, som var första delen av en viola da gambamanual, 
vilken följdes 1543 av del två, Lettione seconda (ibid.).  

Ganassi ägde en egen liten boktryckarpress med vilken han tryckte sina böcker (Peter 
1959). Namnet på manualen La Fontegara kan ha kommit av den anledningen att han 

                                                

2 Doge är titeln på den person som hade det högsta ämbetet i de historiska stadsstaterna Venedig 
och Genua (www.ne.se 2010-05-15). 
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förutom musiker också var företagare. Betydelsen av det italienska ordet fontego visas i 
Peter (ibid.) så här:  

fontego or fondaco = a shop or business; Ganassi dal fontego = Ganassi il 
Fontegaro = Ganassi, the owner of a business; Fontegara = a work created by 
him (ibid., sid. 4)  

En annan möjlighet är att Ganassis födelsestad påverkade namnvalet på La Fontegara, 
då han föddes i marknadsstaden Fontego i närheten av Venedig. Eftersom han var en 
mycket skicklig blockflöjtist kan namnet också ha anknytning till detta faktum, vilket 
Peter (1959) pekar på: 

It is also possible that he chose the title for another, more learned reason, 
namely as being an incentive to excelling in the art of playing the recorder 
(fonte = source, gara = emulation). (ibid., sid. 4) 

I övrigt är inte mycket känt om Ganassi som person, men hans manualer har blivit 
kända för sin detaljrikedom och höga instrumenttekniska nivå, samt för sin betoning på 
musikaliskt uttryck. I det avseendet framstår Ganassi som långt före sin musikaliska 
samtid, eftersom uttryck och nyanser inte behandlades av andra författare förrän långt 
senare. Om detta är ett tecken på att Ganassi också var före sin samtid i praxis är 
därmed inte säkert. Att han var först att få sina instruktioner på pränt och publicerade 
behöver inte vara annat än en direkt konsekvens av att han faktiskt ägde sin egen 
tryckpress.    

3.1.2. RENÄSSANSMUSIK I ITALIEN 
Den italienska konstmusiktraditionen förknippas idag främst med kända tonsättare av 
instrumentalmusik, som barockens Corelli och Vivaldi, samt med den italienska operan 
med verk av såväl Monteverdi som de senare tonsättarna Rossini och Donizetti. I detta 
avsnitt presenteras en del av renässansmusiken, som inkluderar tidigare aspekter av den 
italienska traditionen.  

Polyfoni 
Många musikvetare och musikhistoriker förvånas av den skarpa kontrast som skiljer 
musiken, eller bristen på musik, i 1400-talets början från den blomstrande polyfona 
kompositionstradition som avslutade 1300-talet (Pirotta 1980). Ars Novastilen som med 
sin manuskripttradition dominerade i Frankrike och Italien fram till sekelskiftet 1300-
1400 slogs undan av den våg av humanistisk misstro mot allt som antydde minsta 
skolastik.3 Denna humanistiska våg resulterade i att musik återgick till att i huvudsak 
traderas muntligt och blev därför enklare till sin karaktär. Många kyrkor hade vid denna 

                                                

3 Skolastik var en rörelse i västeuropeisk bildningshistoria, ca 1100-1600, vars läroinnehåll 
omfattar hela det samtida vetandet (www.ne.se 2010-05-15). 
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tid organister, men endast ett fåtal kyrkor hade sångare och St Peterskyrkan i Rom hade 
sällan fler än fyra sångare till att sjunga i mässan (ibid.). Den sakrala polyfonin hade det 
tillfälligt bättre i påvens kapell, men intresset för att upprätthålla den vokala traditionen 
avtog i takt med ett ökat intresse för kyrkliga reformer och en ökad teologisk stränghet 
(ibid.). Inte förrän i slutet av 1400-talet ökade intresset för polyfont komponerande igen, 
vilket visas i de många manuskriptsamlingar som finns bevarade från den perioden. 
Musik började tryckas i Venedig 1501, och flera tryckpressar etablerades snabbt runtom 
i Italien (ibid.). Detta var antagligen en bidragande orsak; det polyfona komponerandet 
ökade i takt med chanserna att få sin musik spridd och känd.  

Madrigaler  
Ur denna nya musikaliska vitalitet etablerades två trender, båda sprungna ur ett 
humanistiskt intresse för text, men som visade på två olika riktningar (Pirotta 1980). Å 
ena sidan den riktning som koncentrerade textens effektivitet till en dominerande 
överstämma, som stöddes av instrumentala eller vokala understämmor. Å andra sidan en 
riktning som kom av ett allmänt intresse för alla former av konstnärlighet, som 
grundades i de humanistiska idealen. Textens litterära kvaliteter skulle matchas av alla 
stämmor i den kontrapunktiska polyfonin (ibid.). Den senare riktningen resulterade så 
småningom i madrigalstilen, som var en stil där kompositörerna musikaliskt tolkade den 
givna texten i form av lyrik och dikter i en kontrapunktisk vokal komposition som var 
något friare i karaktären än den kyrkliga motetten. Madrigalen härstammar 
ursprungligen från 1300-talets Italien, men blev som musikstil snabbt omodern och har 
inget att göra med den senare innebörden av termen (von Fischer 1980). Den betydelse 
av ordet som var aktuell på 1500-talet var i form av den mycket populära sekulära 
polyfoni som kom att utgöra en förebild för andra länders madrigalliknande 
kompositioner med text på andra språk än italienska (Haar 1980). Termen ’madrigal’ 
började återanvändas i Italien kring 1530. För vissa stod termen endast för en poetisk 
form av vers och senare sjungen text. För andra, främst för utgivare av notböcker, var 
termen ett samlingsnamn på olika slags sonetter, ballator och canzonetter som alla gick 
under benämningen madrigaler (ibid.). De polyfona madrigalkompositionerna noterades 
i stämböcker och varje stämma var försedd med madrigalens text. Madrigaler kunde 
framföras antingen vokalt eller i kombination med instrument, vilket syns i anvisningen 
’madrigali da cantare e da suonare’, som var vanlig på madrigalböckernas framsidor. 

Musikinstrument 
Vokalmusik framfördes ofta instrumentalt, men nu började även instrumentalmusik 
komponeras i större utsträckning. Det ökade intresset för instrumentalmusik medförde 
följaktligen en ökad instrumenttillverkning. Instrumentmakarnas status ökade i och med 
detta och utgjorde i många städer separata hantverksskrån (Libin 1980). De 
instrumentsamlingar som florerade i Italien under 1500-talet kan ses i samband med det 
generella samlarintresse som det ökade välståndet vid denna tid genererade. Det blev 
lättare att resa mellan länder och de välbärgade skulle gärna samla hela uppsättningar 
instrument både för samlarnöjets skull, men också för att lära sig spela. Eleganta och 
rikt ornamenterade instrument placerades i kyrkor och på andra allmänna platser för att 
demonstrera kyrkans, köpmännens och adelns rikedom (ibid.). Gambor, blockflöjter, 
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kornetter, lutor, harpor och klaviaturinstrument [organi] var de största 
instrumentgrupperna och tillverkningen av dessa instrument var omfattande (Pirotta 
1980). Blåsinstrumenten erbjöd dock inte så stora möjligheter att utsmycka och göra till 
välståndssymboler, vilket stråkinstrumenten, harporna och klaviaturinstrumenten 
gjorde. Blåsinstrumenten ansågs därför inte vara så viktiga att bevara och av den 
anledningen finns idag betydligt fler stråkinstrument och klaviaturinstrument bevarade 
från renässansen (Libin 1980). 

3.1.3. SAMMANFATTANDE REFLEKTION 
De omfattande instruktiva diminutionstabellerna gör La Fontegara intressant att studera 
även för instrumentalister med annan inriktning än blockflöjt och blåsinstrument, samt 
för sångare. Att diminuera en notsekvens var praxis för samtliga instrument under 1500- 
och 1600-talet och av den rika manualflora som växte fram i ämnet var Ganassis La 
Fontegara den första.      

Den polyfona traditionen var högaktuell vid tiden för  publiceringen av La Fontegara. 
Då min studie syftar till att ge en djupare inblick i musikaliskt kulturarv som ännu är 
aktuellt (se 1.3.), är det väsentligt att uppmärksamma polyfont komponerande som ett 
musikaliskt hantverk som praktiseras också idag. 

La Fontegara förser läsaren med kunskaper i diminutionskonsten, vilken vanligen 
praktiserades i madrigalspel. Flera kompositörer skrev instrumentala diminutioner över 
populära madrigaler. I våra dagar har flera notförlag och musikutgivare sammanställt 
olika bevarade diminutioner över samma madrigal, så att dagens musiker överskådligt 
kan följa hur skilda kompositörer på sina olika sätt utarbetat diminutioner över samma 
madrigal. Kunskapsaspekten i relation till min studie riktas både mot det kunnande i 
diminutionskonst som kommuniceras i Ganassis manual, men också mot det kunnande 
som en musiker var tvungen att besitta för att kunna spela madrigaler ihop med andra 
musiker, eftersom madrigalerna spelades från stämböcker och inte från partitur som 
erbjuder möjlighet att följa de andra musikernas stämmor. 

I min studie riktas forskningsfrågorna mot intentioner och konventioner i relation till 
manualernas innehåll. Ganassis manual är en instrumentalskola som kommunicerar 
instrumenttekniska kunskaper i blockflöjtsspel. Den instrumentala aspekten förutsätter 
bland annat tillgång till instrument för att boken över huvud taget skulle få läsare när 
den publicerades. De läsare som manualen riktar sig till var de som hade råd att skaffa 
instrument, även om blockflöjter inte tillhörde den instrumentgrupp som omedelbart 
markerade klasstillhörighet och social maktposition. Det ökade intresset för 
instrumentalt musicerande under 1500-talet lade grunden till hela den ensemble- och 
orkestertradition som praktiseras ännu i våra dagar.  
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3.2. A PLAINE AND EASIE INTRODUCTION TO PRACTICALL MUSICKE 
Under 1500-talet var böcker och kopior av manuskript mycket dyrbara. Papper började 
tillverkas i England 1494, men pappersbruket tvingades stänga efter bara en kort tid 
(Dart 1973). Allt papper som användes i England därefter importerades, främst från 
Paris. Även de flesta musikinstrumenten var importerade från kontinenten (ibid.). 
Inramad av dessa faktorer publicerades A Plaine and Easie Introduction to Practicall 
Musicke. 

Thomas Morleys instruktionsbok i musik är ett resultat av många års studerande och 
planerande, vilket framgår av förordet. Boken utgavs 1597, men registrerades i 
Stationers’ Register redan 1596, vilket vid den tiden var ett vanligt sätt att göra anspråk 
på en bok före dess faktiska publicering (Dart 1973, sid. xii). Morleys bok är 
systematiskt uppbyggd och indelad i tre delar med inriktning på sång för att praktisera 
grundläggande musiklära, stämföring och kontrapunkt.  

Boken är utformad som en dialog mellan i huvudsak Master och eleven Philomates, 
med kortare passager också med en tredje part, Philomates bror Pylomates. Master är 
till sin karaktär en tålmodig och vänlig lärare som ibland får ägna sig åt att avstyra små 
dispyter mellan sina elever. Philomates är en mycket seriös och ödmjuk elev som visar 
stor fascination för musikens konst, medan Polymates ger intryck av att vara en mer 
självgod karaktär.  

De svårigheter som elever vanligtvis upplever är tydligt redovisade och förklarade i 
dialogform. Morley var själv elev till den engelske tonsättaren William Byrd, som också 
fått boken dedicerad till sig i en separat dedikation i anslutning till bokens förord. Ett 
rimligt antagande är att detta återspeglas i dialogen mellan Master och Philomates. 
Dialogen och exemplen kan till och med vara direkt hämtade ur Morleys egna lektioner 
med sin lärare Byrd. Boken har kommit att bli en av de mest berömda engelskspråkiga 
instruktionsböckerna i musik. 

3.2.1. THOMAS MORLEY 
Biografiska data för Thomas Morley finns det inte mycket av, och av det lilla som finns 
antas en del vara rena gissningar. Morley föddes i Norwich som son till en bryggare 
1557 eller 1558 (Dart 1973). Den enda uppgift om hans födelseår som hittats, är en 
anteckning i John Sadlers Domine, non est exaltum cor meum, där det står att Thomas 
Morley år 1576 var 19 år (Brett 1980). Fadern hade som bisyssla att vara 
kyrkvaktmästare i Norwich, vilket gör det rimligt att anta att Morley var 
kyrkokörsångare. Inga dokument styrker detta förrän 1574 när han av organisten 
Edmond Inglott tilldelades uppgiften som körledare (ibid.). Flera andra hade samma 
uppdrag som Morley under korta perioder, men när Inglott dog 1583 var det Morley 
som efterträdde honom till år 1587. Morleys publikationer visar att han hade goda 
kunskaper i logik, retorik och grammatik, samt att han var väl insatt i de andra ämnen, 



 

 

 

18 

som parallellt med musik utgjorde det medeltida utbildningsidealet Quadrivium.4 1589 
begravde Morley en son och i församlingens begravningsregister fastställdes att fadern, 
Thomas Morley, var organist (Dart 1973). I en text från 1591, där drottningen beskrivs 
ha fått ge namn åt en av Morleys pavaner, framgår också att han var anställd som 
organist i St Pauls (Brett 1980). 

De publikationer som gjort Morley berömd för den efterkommande världen började 
publiceras 1593 (Brett 1980). Vid denna tid var han bosatt i samma område i London 
som William Shakespeare, men huruvida de båda kände varandra är osäkert. Det enda 
som gör detta troligt är att Morley tonsatte Shakespeares text till It was a lover and his 
lass som publicerades år 1600 i The First Book of Ayres. Inga bevis finns för att 
Morleys musik verkligen användes i shakespearepjäser som As you like it och Twelfth 
Night, vilket annars varit föremål för diskussion (ibid.).  

I förordet till både A Plaine and Easie Introduction från 1597 och i A First Booke of 
Ayres från 1600 talar Morley om sin dåliga hälsa (Dart 1973). A Plaine and Easie 
Introduction hade förmodligen aldrig blivit färdigskriven om det inte varit för Morleys 
sjukdomstillstånd, som gjorde det möjligt att stanna inomhus och koncentrera sig på det 
omfattande verket under längre perioder. Den dåliga hälsan leder 1602 till tonsättarens 
död, men riktigt säkra kan inte musikvetarna vara på detta, eftersom det fanns flera 
personer med namnet Thomas Morley i London vid denna tid (Brett 1980). 
Tonsättarkollegan Thomas Weelkes skrev stycket Death has deprived me of my dearest 
friend som en ’Remembrance of my friend M. Thomas Morley’, vilken ingick i 
samlingen Ayres från 1608 (ibid.). Då antogs Morley emellertid ha varit död sedan flera 
år. 

3.2.2. MUSIK I ENGLAND 1500-1600 
När man talar om musiken i England under 1500-talet, är det ofta den senare delen av 
den elizabethanska erans blomstrande musikliv som avses. Att låta de sista 25 åren 
karakterisera hela 1500-talets musikutveckling är dock en aning missvisande, eftersom 
dessa år inte kan anses representativa för århundradet som helhet. Här följer en kort 
redogörelse för århundradets olika musikhistoriska skeden. Texten nedan är till största 
delen baserad på information skriven av musikvetaren Thuston Dart, i inledningstexten 
till den moderna utgåvan av Morleys manual. 

Perioden 1500-1530  
Under den tidiga delen av 1500-talet var profan musik förbehållen hovet och den högre 
adeln och sakral musik utövades mestadels i större kloster (Dart 1973). Musiklivet 
bestod av professionella sångare, instrumentalister och kompositörer. Amatörer var 
                                                

4 Quadrivium, de fyra vägarna, var de fyra högst rankade av de sju fria konstarterna och 
studerades vid de medeltida universiteten som ämnena geometri, astronomi, aritmetik och musik 
(www.answers.com 2010-04-13). 
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sällsynta, även om kungen Henrik VIII själv var en hängiven amatörmusiker. Det tog 
flera års studier att lära sig det tämligen komplicerade notationssystemet. De musiker 
som redan bemästrade notation värnade också sin position i det hantverksskrå de 
tillhörde enligt den medeltida traditionen (ibid.). Deras särställning och försörjning var 
beroende av att de var innehavare av specialkunskaper som helst inte alla skulle lära sig. 
Böcker och kopior av manuskript var mycket dyrbara, som nämndes tidigare i kapitlet. 
Eftersom både det papper och de flesta musikinstrument som användes i England 
importerades från kontinenten, styrks antagandet att musiklivet bestod mestadels av 
professionella musiker, som kunde få både dyra kopior av manuskript och 
musikinstrument genom sin anställning hos en kejsare eller annan välbärgad nobel 
herre. Gemene man fick oftast nöja sig med den musik som kunde höras vid någon 
ceremoniell procession som ackompanjerades av pukor och trumpeter (ibid.). 

Perioden 1530-1560  
Reformationen fick en stor inverkan på det engelska musiklivet, i och med upphävandet 
av de katolska klostren (Dart 1973). Munkarna skingrades över landet och tog sina 
musikaliska erfarenheter och de kunskaper de odlat i sitt klosterliv med sig ut i landet. 
Några fick anställning i nya kyrkliga sammanhang, andra blev privatlärare i de nyrika 
borgerliga köpmansfamiljer som på grund av Englands framgångsrika ullexport fått en 
ny social status. Universiteten i Oxford och Cambridge utökades och utgjorde 
tillsammans med flera andra omständigheter en fruktbar grogrund, där humanism och 
italiensk renässans så småningom kunde slå rot (ibid.). Boktryckarkonsten fick ett 
uppsving och man började intressera sig för böcker på ett helt annat sätt än tidigare. 
Man började uppfatta en bok som ”…ett föremål som ’innehöll’ information av t.ex. 
naturvetenskaplig eller skönlitterär art och i allt mindre grad som ett nedtecknat 
yttrande” (Ong 1982, sid. 146). Reformationen medförde att musiker började strömma 
in i landet från kontinenten, vilket avspeglades i de musikböcker som fanns vid Henry 
VIII:s hov (Dart 1973). Från att musikböckerna hade innehållit mestadels traditionella 
danser från Flandern och Frankrike, kom de nu att innehålla de allra senaste Italienska 
dansmelodierna. Även den engelska musiken tog ett kliv fram i och med det stora antal 
In Nomines och Fantasias som skrevs av bland andra Thomas Tallis, John Taverner, 
Christopher Tye och Robert Parsons. Relativt lite av den sekulära musiken från denna 
tid har överlevt, men den musik som finns bevarad i den genren påvisar en fräschör och 
elegans som inte återfinns i musik tjugo år tidigare (ibid.). 

Perioden 1560-1600 
Reformationen bäddade för den storslagna musikaliska period under seklets sista fyrtio 
år, som kommit att bli känd som den elisabethanska eran. Vid seklets början var musik 
något som mestadels utövades i klostren och på större slott av människor av kunglig 
eller adlig härkomst (Dart 1973). Vid slutet av Elisabeths regeringsperiod hade musiken 
spridit sig och blivit tillgänglig också för vanliga människor, även om det fortfarande 
rörde sig om familjer ur en välbärgad borgerlig samhällsklass. Även dessa mindre 
hushåll kunde skaffa musikböcker och musikinstrument, samt hålla sig med egna lärare 
och trubadurer som gick mellan de olika hushållen (ibid.). Tre instruktionsböcker för 
luta och cittra översattes från franska till engelska och publicerades under åren mellan 
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1560 och 1570. Den sångbok som publicerades av Whythorne 1571 ”avslöjar en amatör 
i arbete” (ibid., sid. ix), men visar trots det att den engelska musiken vid denna tid tog 
tydliga intryck av såväl italiensk som fransk stil. 1575 trycktes William Byrds och 
Thomas Tallis Cantiones Sacrae som avslutning på den tillfälliga explosionen av 
musiktryck i London (Dart 1973). Efter detta trycktes ingen musik i London på tolv år, 
trots att drottning Elisabeth lovat Byrd och Tallis monopol på den engelska marknaden. 
Detta monopol resulterade inte i så många musiktryck när allt kom omkring, 
förmodligen beroende på att varken Byrd eller Tallis hade det administrativa intresse 
som krävdes för att få sin musik tryckt. Inte förrän Tallis dog 1585 och Byrd så 
småningom bjöd in Thomas East till kollega att dela monopolet, blev det fart på 
tryckandet (ibid.). Att trycka musik blev i Easts vård ett viktigt karaktärsdrag för det 
engelska musiklivet. 1593 hade East varit utgivare i sex år och hade under den tiden 
givit ut fler musikböcker än vad som kommit ut under hela seklet innan han fick 
uppdraget. Easts kunder för dessa böcker var ”ordinary citizens” (ibid., sid. xi), det vill 
säga helt vanliga människor som uppfostrades med musik i skolan. I skolorna i 
Dulwich, Westminster, Christ’s Hospital, Merchant Taylor’s och till och med i några 
lokala läroverk, ingick musikämnet i skolornas ordinarie kursplan. Byrds 
musiktryckarpatent löpte ut 1596. Londons övriga boktryckare var inte sena att dra 
fördelar av detta och började snart parallellt med sitt ordinarie bokutbud trycka även 
musikböcker. 1597 var ett betydelsefullt år när flera viktiga böcker gavs ut, däribland 
John Dowlands First Book of Ayres, flera madrigalböcker av George Kirbye och 
Thomas Weelkes, flera instruktionsböcker för virginal och cittra, Thomas Morleys fem- 
och sexstämmiga canzonetter och hans A Plaine and Easie Introduction to Practicall 
Musicke. Morley ansökte om ett nytt musiktryckarpatent liknande det som Byrd hade 
haft, vilket han med hjälp av diverse oetiska metoder tillskansade sig 1598. Under de 
fyra följande åren publicerade Morley mycket av sin egen musik, men den största delen 
av hans musik publicerades inte förrän långt efter hans död (Dart 1973, sid. ix-xiii).  

3.2.3. SAMMANFATTANDE REFLEKTION 
A Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke är intressant att studera, eftersom 
den är ett exempel på den mycket omfattande musikaliska kunskap som 
kommunicerades med syfte att bli en skicklig och lärd musiker. Morley länkar samman 
de olika delarna i boken på ett sätt som gör tydligt att enligt honom representerar inget 
av bokens tre områden kunskap som är tillräcklig för sig själv. Alla områden bör 
behärskas för att uppnå en god och heltäckande musikalisk bildning. Områdena går 
egentligen inte att skilja från varandra. Detta synsätt skiljer sig från konventioner inom 
dagens utbildningssystem, där man under sin musikutbildning studerar för specialister 
inom olika områden; man studerar musikteori för en specialiserad teorilärare och man 
får sina instrumentallektioner från en specialist på det aktuella instrumentet. Morleys 
manual kommunicerar med hänsyn till detta en mer holistisk musiksyn, där teori och 
praktik inte går att separera från varandra. 

Målgruppen för Morleys manual var professionella utövare eller välbeställda 
musikintresserade amatörer. I relation till de frågor jag ställer mig i min studie 
kommuniceras i Morleys manual kunskaper som förser såväl amatörer som 
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professionella utövare med adekvat information på respektive nivå. Manualens titel 
indikerar att Morley presenterar en enkel introduktion till praktisk musik, men 
överskrider detta med råge då verket omfattar långt mer än en introduktion. Att 
musikerns särställning bland annat berodde på notläsningsförmåga är intressant i 
förhållande till min studie, eftersom Morley förklarar notationssystemet i sin manual 
och medverkar till att göra musik tillgängligt för andra än professionella musiker.  

Den ökade förekomsten av notböcker och annan musiklitteratur i kombination med ett 
ökat resande mellan de europeiska länderna medförde att influenser från olika länder 
kunde nedtecknas och kommuniceras skriftligt parallellt med ett verbalt 
kommunicerande av olika länders musik i det musikaliska mötet. Denna kombination av 
verbal och skriftlig kultur vid kommunicerande av musikaliska kunskaper är det gängse 
sättet att lära musik ännu idag.  

Boktryckarkonsten och de olika musiktryckarpatenten inverkade på i hur stor grad 
musiken kunde bli tillgänglig för vanliga människor. Musikens tillgänglighet har sedan 
1500-talet förstås ökat markant, men liksom 1500-talets musiker och tonsättare har vi 
ännu idag behov av att få vår musik tryckt och publicerad för att den skall nå ut till 
andra. En stor dos administration ingår i musikerns sysslor idag liksom i musikerns 
sysslor på 1500-talet. Idag har vi internet och olika typer av sociala medier att tillgå för 
att skapa intresse kring ett musikstycke eller en musiker. I historisk tid fanns den 
klingande musiken och i bästa fall ett musiktryckarpatent.    

3.3. GRADUS AD PARNASSUM  
Fram till och med tiden för Johann Joseph Fux Gradus ad Parnassum, hade de flesta 
teoretiker i sina verk koncentrerat sig på sin samtids rådande musikaliska praxis. Fux 
bestämde sig dock för att lämna sin egen Bach- och Händelpräglade samtid därhän och 
valde i stället att låta Palestrina vara utgångspunkten för hans undervisning i manualen 
(Mann 1971). Boken rönte stor uppmärksamhet då den i och med detta kom att utgöra 
en musikteoretisk vändpunkt, vilket medverkade till att manualen snabbt fick stor 
spridning.  

Johann Joseph Fux skrev Gradus ad Parnassum, som kommit att bli den mest berömda 
boken i kontrapunkt, när han var 65 år. Ett långt musikerliv som respekterad och 
beundrad praktiserande musiker i tjänst hos tre habsburgska kejsare låg till grund för 
boken. Mot bakgrund av hans framskjutna position som organist, kompositör och 
dirigent (Mann 1971) kan vi anta att verket fick stort inflytande på sin musikaliska 
samtid. Fux visade att han var fullt medveten om att musikteoretiker konfronteras med 
flera val; att varje musikalisk stil har sin egen speciella teknik och att man därför måste 
veta varför man väljer den ena eller andra stilen.  
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Boken innehåller tre delar, tre nivåer eller steg5 på väg mot Parnassos, musornas berg. I 
dialogen som utspelas i boken, representerar läraren Aloysius Palestrina och eleven 
Josephus representerar den elev som vill lära sig att komponera. Den första delen 
beskriver tvåstämmighet med kontrapunktens grunder not mot not, enligt ordets 
ursprungliga latinska betydelse punctus contra punctum, därefter två halvnoter mot en 
helnot, fyra fjärdedelsnoter mot en helnot, två halvnoter i ligatur mot en helnot och 
slutligen det Fux kallar ”blommande” kontrapunkt, där de olika typerna kombineras fritt 
likt en blomstrande trädgård. Den andra delen behandlar trestämmighet enligt samma 
principer och i den tredje och sista delen undervisar Fux i fyrstämmig komposition. 

Med Gradus ad Parnassum lade Fux grunden till den wienklassiska stilen och hans 
främsta anhängare var Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart och Ludwig van 
Beethoven (Mann 1971). Fux säkrade verkets spridning genom att skriva på latin, men 
frågan om översättning till moderna språk blev snart aktuell. Georg Philipp Telemann 
var den förste att flagga för en översättning till tyska, men hann inte verkställa sin plan 
innan Johann Sebastian Bachs elev Lorenz Mizler publicerade en översättning 1742. 
Översättningar på italienska och franska följde därefter, men en engelsk version, som 
var mer av en fritt tolkad parafrasering av verket än en översättning, kom inte förrän 
1791 (ibid. sid. xv). 

3.3.1. JOHANN JOSEPH FUX 
Bondsonen Johann Joseph Fux föddes 1660 i Hirtenfeld nära Graz i nuvarande 
Österrike (Federhofer 1980). Det finns väldigt lite information om de 35 första åren i 
Fux liv, men det är känt att han hade ett brinnande musikintresse redan från unga år och 
det finns indikationer på att det var organisten i Graz som tog sig an Fux från tidig ålder 
och gav honom musiklektioner. 1680 antogs Fux som ’grammatista’ vid 
jesuituniversitetet i Graz och 1681 började han vid Ferdinandeum, en internatskola för 
särskilt musikbegåvade studenter, som drevs av jesuiter (ibid.). 1683 var han listad som 
logica studiosus vid jesuiternas universitet i Ingolstadt. En annan uppgift säger att han 
var poeta studiosus vid ett jesuituniversitet i Leoben 1693, vilket inte stämmer överens 
med jesuiternas strikta studieordning där poeta studeras före logica (ibid.).  

Fux var anställd som organist av ärkebiskopen (Federhofer 1980). Kejsar Leopold I fick 
höra mässor av Fux vid sina två besök hos biskopen och blev mycket imponerad. Från 
denna stund åtnjöt Fux stora förmåner hos kejsaren. 1698 utnämnde kejsaren honom till 
hovkompositör över huvudet på sin kapellmästare. År 1700 begav sig Fux till Rom för 
att studera på kejsarens bekostnad (ibid.). Vilka som varit Fux lärare kan man bara 
spekulera i. Mycket talar för att han mestadels är autodidakt och han kallar i Gradus ad 
Parnassum Palestrina för läraren Aloysius och sig själv eleven Josephus. Detta kan vara 
ett tecken på att han på egen hand studerat Palestrina som på så sätt, det vill säga 
indirekt och genom självstudier, blir hans främste lärare.  

                                                

5 I engelsk översättning heter boken Steps to Parnassus. 
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1717-18 inleddes en dispyt mellan Johann Mattheson och Fux, som handlade om 
solmisation och tonalitet, och som aldrig riktigt löstes (Federhofer 1980). Fux vägrade 
till slut hjälpa Mattheson och Mattheson talade i sin tur illa om Fux i sitt nyckelverk 
Der Fullkommene Kapellmeister, även om Fux aldrig nämndes vid namn. Fux egen 
karriär nådde sin högsta punkt 1723, i och med kröningsoperan6 Constanza et Fortezza 
som fick ett storslaget uruppförande i Prag, dit Fux på grund av sin svåra gikt tvingades 
resa på bår (ibid.). Förutom det kejserliga kapellet från Wien, deltog också flera andra 
tillresta musiker i föreställningen, däribland Carl Heinrich Graun, Johann Joachim 
Quantz och Jan Dismas Zelenka. Den österrikiska barockmusikens era anses ha upphört 
i och med Johann Joseph Fux död 1741 (ibid.).  

3.3.2. MUSIK I HABSBURGARNAS WIEN 1600-1741 
Att nuvarande Österrike och då främst staden Wien haft en central roll i den europeiska 
musikhistorien är väl känt, inte minst eftersom staden var hemvist för både Mozart, 
Haydn och Beethoven och för att såväl Wien som Salzburg än idag är kända som 
typiska musikstäder med berömda och anrika opera- och konserthus. Wiens musikliv 
från barock tid är dock inte lika berömt. Nedan följer därför en kort översiktlig 
beskrivning av det musikliv som närmast föregick Fux Gradus ad Parnassum.  

Vokalmusik och italienska influenser  
När kejsar Matthias dog 1619 ersattes hans hovkapell, som bestod av mestadels 
nederländska musiker, med ett italienskt kapell som Ferdinand II tog med sig från Graz. 
Detta var början på barockmusikeran i Wien. Vid Ferdinand IIs bröllop 1622 
etablerades ett samarbete med Monteverdi som kom att influera hela musiklivet i 
Österrike för lång tid framåt (Antonieck 1980). Flera av Monteverdis verk, exempelvis 
Il ballo delle ingrate7 och Selva Morale, kom att framföras vid hovet under Ferdinand II 
och Ferdinand III:s tid. Operan Il ritorno d’Ulisse in patria har en oklar anknytning till 
det habsburgska hovet, då inga bevis finns för att operan någonsin framförts i Wien, 
men det enda kompletta bevarade partituret återfanns där och kom att kallas just 
wienpartituret (ibid.). Flera av de habsburgska kejsarna därefter, Leopld I, Joseph I och 
Karl VI var mycket musikintresserade och ägnade sig gärna själva åt 
kompositionsstudier (Federhofer 1980). De tog flera framstående italienska musiker till 
hovet i Wien, däribland Antonio Bertali, Antonio Draghi, Antonio Caldara och 
Giovanni Bononcini. Under Leopold I blev operan fast etablerad vid hovet och 
operaföreställningar var från 1630 och framåt ett regelbundet återkommande inslag vid 
ceremonier och högtider såsom namnsdagar, födelsedagar, födslar, bröllop, kungliga 
besök och kröningar (Antonieck 1980). Vid Leopold I:s bröllop framfördes Antonio 
Cestis opera Il pomo d’Oro som blev den mest berömda operan i Wien på 1600-talet 
(ibid.). 

                                                

6 Operan skrevs till kröningen av Karl VI, kejsare av Böhmen. 

7 Verket skrevs 1637 till kröningen av Ferdinand III. 
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Instrumentalmusik  
De italienska musikerna introducerade instrumentalmusiken som separat genre i Wien 
(Antonieck 1980). Viktiga förgrundsfigurer för instrumentalmusiken var Antonio 
Bertali, Giovanni Battista Buonamente och Johann Heinrich Schmelzer. Schmelzer, 
som följde både italiensk kompositionstradition och den tradition som var mer influerad 
av de tyskspråkiga ländernas ideal, var huvudgestalt för den instrumentalmusikaliska 
skola som växte fram i Wien med omnejd (ibid.). Han skrev både solosonater, 
triosonater och polyfon ensemblemusik och 1664 var han den förste att få en samling 
solosonater utgivna i ett annat land än Italien. En skola inom klaviaturmusik etablerades 
redan 1637 när Wolfgang Ebner och Johann Jacob Froberger knöts till hovkapellet. 
Denna serie klaviaturinstrumentalister, bestående av främst organister, bröts inte förrän 
långt in i den klassiska perioden och hade då presenterat musiker som Georg Reutter, 
Johann Pachelbel, Johann Joseph Fux, och Gottlieb Muffat (ibid.).  

Karl VI:s hovkapell 
Kulmen på den magnifika hovmusikaliska eran i Wien nåddes under Karl VIs 
regeringstid. Hovkapellet var större än någonsin när Johann Joseph Fux tog över rollen 
som hovkapellmästare 1715 (Antonieck 1980). Tillsammans med två kolleger, vice 
kapellmästare Antonio Caldara och hovkompositören Francesco Bartolomeo Conti, 
präglade Fux hela musiklivet under denna period. Operagenren dominerades av dessa 
tre och Fux och Caldara förvaltade också instrumentalmusiktraditionen (ibid.). Conti 
spelade själv teorb och lutmusik blev mycket populärt vid hovet, liksom virtuos musik 
för andra instrument. Denna instrumentala virtuositet influerade också komponerandet 
av vokalmusik och opera. Hovkapellet bestod inte bara av fast anställda musiker, utan 
också av framstående musiker som kom för kortare gästspel. En av dessa gästande 
musiker var Antonio Vivaldi som dog i Wien 1741, samma år som Fux (ibid.).  

3.3.3. SAMMANFATTANDE REFLEKTION 
Även i denna manual av Fux, liksom i Morleys A Plaine and Easie Introduction, 
kommuniceras musikaliska kunskaper i form av ett hantverk. Kontrapunktkomposition 
är ett musikaliskt hantverk som ännu i våra dagar praktiseras. Det musikaliska 
kunnandet under 1700-talet skulle innefatta just dessa hantverkskunskaper, vilket gör 
Fux manual intressant att undersöka i min studie.  

Traditionen för utövande av sång och musik i kombination illustreras här i den stora och 
väletablerade operagenren, som ända från 1600-talets början och fram till vår tid varit 
aktuell. Madrigalkompositionerna som uppmärksammades tidigare i kapitlet (se 3.1.2.) 
utgör ett exempel på äldre musik där sång och instrumentalspel kombineras. Även 
komponerandet av sång- och instrumentalmusik eller opera är en tradition och ett 
hantverk som sträcker sig in i vår tid. Kompositionshantverket behandlar Fux i sin 
manual.  

Som jag skrev i avsnittet om musikinstrument (se 3.1.2.) började ren instrumentalmusik 
komponeras i större utsträckning på 1500-talet, men räknades inte som en separat genre 
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förrän på 1700-talet i Wien. Klaviaturmusik har som solistisk repertoar genom 
historiens gång blivit mycket väl utvecklad och den klassiska pianoaftonen som fick 
fäste i konserttraditionen under 1900-talet har sitt ursprung i ovan beskrivna utveckling 
av instrumentalmusikgenren.  

Fux tog över ett rekordstort hovkapell med musiker som innehade instrumentaltekniska 
kunskaper för att motsvara kraven på ett virtuost musicerande. Det kulturarv som kan 
följas här i kapitlet, är bland annat framväxten av orkestrar, som uppmärksammades 
redan i avsnittet om musikinstrument under 1500-talet (se 3.1.2.), samt traditionen för 
den instrumentala virtuositet som redan Ganassi visade på i sina diminutioner (se 3.1.). 

3.4. VERSUCH EINER ANWEISUNG DIE FLÖTE TRAVERSIERE ZU SPIELEN  
Quantz manual om flöjtspel är en omfattande, konkret och detaljerad skola i såväl 
instrumentalteknik som allmänmusikaliskt sunt förnuft. Innan den egentliga 
undervisningen påbörjas skriver Quantz ett inledningslikt kapitel som vänder sig till 
dem som önskar ägna sig åt musik professionellt och det kapitlet innehåller Quantz syn 
på de kvaliteter och den motivation dessa bör besitta för att bli goda musiker. Boken har 
en tydlig inriktning på sådana aspekter av musik som är förknippade med det 
konserterande musicerandet, samt på musikerns och musikälskarens omdöme eller goda 
smak.  

I de första tio kapitlen introducerar Quantz eleven och läsaren i flöjtspelets mera 
instrumenttekniska aspekter, såsom embouchure, tonbildning, fingerteknik och 
artikulation. Även andningsteknik behandlas, liksom grundläggande ornamentering med 
tonvikt på förslag och drillar. Ett helt kapitel med goda råd om vad en nybörjare bör 
vara särskilt uppmärksam på vid det egna övandet avslutar denna första sektion av 
Quantz manual.    

De påföljande sex kapitlen är av mer allmänmusikalisk karaktär och vänder sig till både 
sångare och instrumentalister. Dessa kapitel innehåller anvisningar som rör det 
avancerade musicerandet med inriktning på konsertframträdanden. Quantz beskriver de 
olika karaktärer som relateras till satsbeteckningar som allegro och adagio, han ägnar ett 
stort kapitel åt fri ornamentering över enkla intervall, samt ett separat kapitel åt 
ornamentering i kadenser. Avslutningsvis ger Quantz anvisningar om vad man måste ta 
hänsyn till när man spelar i konsertsammanhang. 

Efter dessa första sexton kapitel återstår två. I var och ett av dessa kapitel behandlar 
Quantz stora frågor, som gör att dessa kapitel kan betraktas som separata delar av 
manualen. Det första av dessa avslutande kapitel ägnas åt de skyldigheter som de 
musiker har som spelar ackompanjerande instrument, eller ripienostämmor, i 
förhållande till solostämman. Det sista och avslutande kapitlet i manualen ägnas åt hur 
en musiker och en komposition skall bedömas av sin publik. 
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3.4.1. JOHANN JOACHIM QUANTZ 
I byn Oberscheden nära Hamburg föddes Quantz år 1697 (Reilly 1980). Som smedson 
hade han inte faderns stöd i sitt val av musikeryrket. Fadern ville istället att han skulle 
börja arbeta inom familjeföretaget redan vid nio års ålder. Quantz hade upptäckt musik 
på små stadsmusikfestivaler redan som liten pojke, och när fadern dog 1707 kunde han 
börja lära sig yrket som lärling hos en släkting, en stadsmusikant i Merseburg. 
Släktingen dog efter bara en kort tid och Quantz fick fortsätta sitt lärlingskap hos 
släktingens svärson, Johann Adolf Fleischhack, som gav honom grunderna till yrket 
som stadsmusikant (ibid.). Som stadsmusikant var det nödvändigt att bemästra flera 
instrument och Quantz skolades förutom i huvudinstrumentet violin även i oboe, 
trumpet, blockflöjt, fagott, cello, cembalo och viola da gamba, samt i komposition 
(Reilly 1985). Quantz spelade tidigt tekniskt svåra verk för violin av tonsättare som 
Heinrich Biber, Arcangelo Corelli och Georg Philipp Telemann, men uppnådde också 
hög musikalisk nivå även i oboe- och trumpetspel (ibid.). Vid 16 års ålder var han färdig 
med sin lärlingsutbildning och blev därefter gesäll hos sin mästare Fleischhack. Han 
eftersträvade redan då en högre musikalisk nivå än han kunde få i Merseburg och ville 
därför helst arbeta i Berlin eller Dresden. Efter några års ansträngning fick han 1716 
anställning hos stadskapellet i Dresden under ledning av Gottfried Hein (ibid.). Staden 
Dresdens kulturella miljö under Augustus II och Augustus III:s styre var mycket 
stimulerande och gav Quantz möjlighet att utvecklas och etableras som musiker och 
tonsättare (Reilly 1980). Dresden blev därför centrum för Quantz musikaliska aktiviteter 
under de närmaste 25 åren. Han lämnade staden vid flera tillfällen under denna tid. 1717 
reste han för att studera kontrapunkt i Wien med Fux elev Jan Dismas Zelenka, och 
1718 lämnade han Dresden för att spela i Augustus II:s polska kapell, vilket han gjorde 
under sex års tid och arbetade då i både Warszawa och Dresden. 1723 reste han åter till 
Wien för att spela i Fux opera, Constanza et Fortezza, till Karl VI:s kröning (ibid.). 
Åren 1724-1727 var fulla av musikaliskt utvecklande vistelser i Italien, Frankrike och 
England. Denna period började som en kortare vistelse i Italien efter medgivande av 
prins Lubomirsky vid hovet, men visade sig bli en drygt tre år lång vistelse utomlands. 
Detta medförde att Quantz snabbt gjorde sig ett namn i flera europeiska länder och hans 
musik kom snart att ges ut i Frankrike, England och Holland (ibid.). Men det var till 
Dresden och arbetet i hovkapellet han återvände. 

Från 1728 reste Quantz regelbundet till Berlin för att undervisa den då 16-årige prins 
Fredrik i flöjtspel (Reilly 1985). Quantz erbjöds 1733 en permanent anställning hos 
prinsen, vilken han tackade nej till. När Fredrik blev kung av Preussen 1740 kunde en 
särskilt förmånlig anställning erbjudas Quantz. I december 1741 flyttade Quantz till 
Berlin och arbetade från den dagen enbart för kung Fredrik II av Preussen, även kallad 
Fredrik den Store (ibid.). Quantz arbetsuppgifter bestod i att undervisa kungen i 
flöjtspel, att komponera små flöjtstycken till kungen och att särskilt närvara vid de 
privata kvällskonserter som kungen arrangerade och där kungen själv spelade. Quantz 
hade redan 1739 börjat tillverka flöjter och nu kom hans kunskaper som flöjtmakare 
kungen till del. Fredrik II spelade på instrument gjorda av Quantz (Reilly 1980). Av den 
stora mängd musik som Quantz komponerade finns en relativt liten del tillgänglig idag. 
Mycket av hans musik gavs aldrig ut, utan existerade endast i form av 
manuskriptkopior. Från och med att Quantz tog anställning hos Fredrik den Store var så 
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gott som all musik han skrev avsedd för och tillägnad kungen, så även manualen 
Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (ibid.).  

3.4.2. MUSIK I DRESDEN OCH BERLIN UNDER 1700-TALET 
De två tyska städer som Quantz spenderade störst andel yrkesverksam tid i, var Dresden 
och Berlin. Nedan ger jag en översiktlig beskrivning av det musikliv som präglade de 
båda städerna. Inledningsvis beskriver jag kortfattat det ökade intresset för 
amatörmusicerande som inte bara var signifikant för dessa städer, men som generellt 
sett påverkade musiklivet.  

Amatörmusicerande 
Långt efter det trettioåriga kriget8 var de olika tyska hovens ekonomi urholkad, vilket 
gjorde kungahusen mer beroende av städerna (Wolff 1980). Städernas ekonomi blev 
successivt starkare och detta medförde att människor av medelklass fick goda 
ekonomiska förutsättningar att ägna sig åt musik som intresse. Adelsmän, köpmän, 
akademiker och studenter bildade ryggraden i ett amatörmusikliv som höll hög 
musikalisk standard (ibid.). I universitetsstäderna bildades olika collegia musica, 
ensembler och små orkestrar, som ännu idag tillhör universitetstraditionen. En särskilt 
betydelsefull sådan orkester som blev känd långt utanför den egna staden var Leipzigs 
collegium musicum, som grundades av Georg Philipp Telemann och leddes av Johann 
Sebastian Bach. Liknande orkestrar, som inte var bundna till någon institution, bildades 
av amatörer och affärsmän (ibid.). Kammarmusiken ökade snabbt i popularitet och som 
en följd av detta komponerades en stor mängd musik för blandade ensembler, däribland 
Telemanns der Getreue Musikmeister, som var en serie musik för hemmabruk som 
komponerades och levererades i etapper till musiker som ”prenumererade” på verket. 
En annan bieffekt av det populära amatörmusicerandet kunde noteras i form av att en 
hel del musik av låg kvalitet skrevs under mitten av århundradet för att motsvara den 
stora efterfrågan på musikstycken av lämplig svårighetsgrad (ibid.).  

Dresden 
Musiken fortsatte att utvecklas inom de musikaliska kontexter som sedan århundraden i 
huvudsak utgjorts av de fasta institutionerna kyrkan, staden och hovet. När Augustus II 
blev kung av Polen 1698 förenades de polska och sachsiska kungahusen, vilket gjorde 
staden Dresden till ett politiskt och kulturellt centrum (Wolff 1980). Den polska 
folkmusiken inspirerade den tyska barockmusiken, vilket är tydligt hörbart i exempelvis 
flera verk av Telemann, främst i hans olika instrumentala sviter. De största musikaliska 
influenserna kom dock från den pompösa franska musik som utövades vid Ludvig 
XIV:s hov. Denna musik påverkade främst hovkapellet, dit många franska musiker 
bjöds in. Fransk uppförandepraxis blev populär för mycket av det instrumentala 

                                                

8 Trettioåriga kriget utkämpades 1618-1648 (www.answers.com 2010-04-13). 
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musicerandet i början av 1700-talet och man började i större utsträckning komponera 
för träblåsinstrument enligt franskt ideal (ibid.). Operahuset i Dresden förblev dock 
italienskinfluerat under praktiskt taget hela 1700-talet. Även instrumentalmusiken tog så 
småningom intryck av den italienska stilen från ca 1720, när Vivaldis verk började få 
genomslag i Europa parallellt med att den neapolitanska operan blev populär. Dresden 
förblev ett viktigt musikaliskt centrum genom hela den barocka och senbarocka eran 
(ibid.).  

Berlin 
Från och med prins Fredriks kröning till kung av Preussen 1740, blev Berlin ett annat 
mycket viktigt centrum för hovmusik (Wolff 1980). Detta grundade sig till största delen 
på Fredriks egna musikintresse som medförde att han själv fungerade som såväl 
musiker som tonsättare under Quantz musikaliska överinseende. Fredrik den Store knöt 
flera kända musiker till sin orkester, däribland Carl Philipp Emmanuel Bach, bröderna 
Johann Gottlieb och Carl Heinrich Graun samt förstås Quantz (ibid.). Fredrik grundade 
också ett kungligt operahus som, trots att kungen själv föredrog att tala franska och trots 
att de franska musikaliska idealen rådde i många musikaliska sammanhang, i likhet med 
andra tyska operahus vid denna tid var helt italienskinfluerat. Hovet i Berlin behöll sin 
ledande position i det tyska musiklivet från och med Fredrik den Store. Denna upphöjda 
position kom främst av kungafamiljens egna musikaktiviteter och av att man upprätthöll 
kungligheternas musikaliska utbildning (ibid.). Fredriks syster Anna Amalia hade även 
hon ett stort intresse för musik och kom 1766 att grunda Amalienbibliothek som än idag 
hyser flera kända och stora musiksamlingar (www.anna-amalia-bibliothek.de 2010-03-
30), men som efter en omfattande brand 2004 tyvärr nu är färre till antalet.  

3.4.3. SAMMANFATTANDE REFLEKTION 
Akademiska kapell utgör en del av universitetstraditionen också i våra dagar. Att 
oavsett studieinriktning vid universitetet delta i orkestern är en organiserad form av 
amatörmusicerande med kvalificerad musikalisk ledning av en director musices, som är 
den person som vid universiteten idag innehar den dirigentfunktion som Bach hade i 
Leipzig enligt beskrivningen ovan. I Sverige finns akademiska symfoniorkestrar i 
Göteborg, Uppsala, Stockholm, Linköping, Lund och Malmö (www.wikipedia.org 
2010-09-04). Dessa orkestrar är intressanta i förhållande till min studie, eftersom de 
utgör en typ av förvaltat kulturarv. Amatörmusicerandet representerar musikalisk 
allmänbildning och kunskaper som är populära att praktisera i utbildningssammanhang, 
även om det inte är musik som är den valda studieinriktningen vid det aktuella 
universitetet. Traditionen för amatörmusicerande lever vidare också genom de olika 
orkestrar som har sin grund i olika statliga institutioner som militär, spårväg och 
brandkår. 

Det musikliv som ägde rum i städerna Dresden och Berlin under Quantz levnad har i 
flera avseenden sin motsvarighet i dagens musikliv i större städer, i synnerhet de städer 
vars länder genom monarki också hyser ett hovkapell – exempelvis Stockholm. Hovets 
operaintresse, eller intresse för att idag åtminstone markera samhörighet med operan, är 



 

 

 

29 

historiskt betingat och visar sig i Stockholm och många andra städer i form av 
beteckningen Kungl. Operan. 

Avslutande kommentar till kapitlet                                                                                
Att tolka de förord som ingår i min studie genererar ett behov av förståelse för den tid i 
vilken de olika manualerna skrevs, samt för de villkor under vilka författarna levde och 
verkade. Min avsikt med detta kapitel var således att kontextuellt situera de manualer 
som behandlas i denna studie.  

According to the radical historicistic view, textual meaning changes from era 
to era; according to the psychologistic view, it changes from reading to 
reading (Hirsch 1967, sid. 6).        

En texts innebörd ändras över tid, som hermeneutikern Hirsch (ibid.) påpekar i citatet 
ovan. Utan kunskaper om de kringliggande faktorer som omgav och påverkade 
manualförfattarna begränsas min förståelse för de historiska aspekterna. Innebörden i 
texten påverkas och begränsas utan dessa sammanhang. Kontextualiseringen i detta 
kapitel kommer med hänsyn till ovanstående att användas som förstålsegrund till de 
analyser som förbinder de historiskt förankrade traditioner, intentioner och 
konventioner med vår tids musikutövande och musikaliska lärande. 
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4. TEORI 
I detta kapitel sätter jag undersökningen i ett teoretiskt sammanhang med utgångspunkt 
i ett övergripande kulturpsykologiskt perspektiv. Det kulturpsykologiska perspektivet 
utgör sedan basen för ett vidare teoretiskt resonemang, som tar avstamp i traditioner 
inom musikaliskt lärande och sedan lyfter fram tidsoberoende aspekter av musikaliskt 
lärande via olika typer av kommunikation.  

4.1. TEORETISKT PERSPEKTIV 
I en undersökning av detta slag hade det varit möjligt att använda sig av diskursteori 
med tillhörande diskursanalys, eftersom mitt undersökningsmaterial består av text som 
skall belysas vetenskapligt. I detta fall, när den aktuella texten är förord från manualer 
där den äldsta är nära 500 år gammal, är detta emellertid inte en teori jag finner lämplig 
att anlägga. Med så gamla texter, som dessutom kommer från olika tidsperioder, vet jag 
för lite om den rådande diskursen för att en diskursteoretisk ansats skall vara lämplig 
och tillförlitlig. Att studien är avgränsad till endast manualernas förord har också 
betydelse för valet av teoretisk ansats. Enbart förorden kan med hänsyn till 
studiematerialets ålder inte ge tillräcklig information om den rådande diskursen.  

Ett annat alternativ hade kunnat vara att betrakta studien som en allt igenom historisk 
undersökning med ett källkritiskt angreppssätt och en åtföljande hermeneutisk tolkning. 
Min undersökning är emellertid inte helt och hållet historisk. Den kopplar de historiska 
förhållandena tillbaka till vår tid med syfte att ge en djupare inblick i pedagogiska 
tanketraditioner som har, eller kan ha, bäring på den musikpedagogiska praktiken idag. 
De hermeneutiska tolkningstraditionen utgör bara ett av flera analysredskap i studien.  

De teoretiska aspekter som ramar in studien utgår istället från resonemanget att det 
inom musik och musikaliskt lärande finns traditionell kunskap som överförs människor 
emellan, antingen genom organiserad undervisning eller genom deltagande i praxis där 
en mer rutinerad kulturell företrädare utgör den musikaliska förebilden. Detta leder in 
på de förutsättningar som utgör basen i ett övergripande kulturpsykologiskt perspektiv, 
det vill säga att relationen mellan individer och traditioner är av central betydelse 
(Bruner 2002). Bruner understryker att det finns ett band mellan den kunskap som 
historiskt visat sig giltig och det vi lär oss idag (ibid., sid. 86), vilket blir förutsättningen 
för att denna studie skall kunna ha bäring på pedagogisk praktik idag.  

4.1.1. ÖVERGRIPANDE KULTURPSYKOLOGISKT PERSPEKTIV 
Det kulturpsykologiska perspektivet utgår från Vygotskijs kulturhistoriska teori, men 
har vidareutvecklats av Bruner (2002) och hans centrala tanke om att medvetandet och 
intellektet formas av kulturen, som också förser oss med den verktygslåda, med vars 
hjälp vi konstruerar vår värld och vår syn på oss själva och våra förmågor. Bruner 
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placerar sina utbildningsteorier i skärningspunkten mellan de två fält som utgörs av 
kulturens natur och medvetandets natur. Vårt lärande äger rum i relation till de kulturer 
och traditioner vi deltar i, ett resonemang också Säljö (2000) företräder. Kultur 
definieras enligt Säljö som ett samlingsnamn på alla resurser som finns delvis hos 
individen, delvis i social interaktion och delvis i den materiella omvärlden. I det 
kulturpsykologiska perspektivet betonas medvetandets betydelse för lärande samt 
betydelsen av de teoretiska, estetiska och praktiska erfarenheterna i kombination 
(Hultberg 2007).  

Medvetande, mening och meningsbildning samt mentalitet är betydande termer för det 
kulturpsykologiska perspektivet. Bruner (2002) använder två begrepp för att presentera 
sina olika synsätt på medvetandets natur: datalogismen och kulturalismen. Det senare är 
intressant i förhållande till mitt undersökningsområde, eftersom kulturalismen utgår från 
det evolutionära förhållandet att medvetandet inte existerar utan kulturen. Kulturens 
individuella uttryck ligger vidare i meningsbildningen: att tilldela saker viss mening i 
olika kontexter och situationer. Enligt ett kulturalistiskt synsätt är lärande och tänkande 
alltid situerat i en kulturell kontext och därför också beroende av de tillgängliga 
kulturella resurserna. Hur människor i kulturella sammanhang skapar och omformar 
mening är kulturalismens huvudsakliga intresse, vilket också utgör den springande 
punkten i denna uppsats. Den mening som tilldelades de historiska manualerna i den tid 
de skrevs skiljer sig från den mening vi tilldelar texterna idag, det kan vi åtminstone 
anta även om vi inte med säkerhet kan fastslå detta. Den meningsbärande texten har 
färdats genom århundraden och får för oss idag den mening som vi med våra specifika 
och tidstypiska kulturella förutsättningar tilldelar den. Kulturalistens meningsbildning 
tar utgångspunkt i hermeneutikens texttolkning, med ett disciplinerat intellektuellt 
sökande enligt modellen med den hermeneutiska cirkeln, som här sägs utgöra 
meningsbildningens kärna (ibid.). I Bruners resonemang om meningsbildning, om 
betydelse och förståelse, framgår att betydelsen hos ett faktum eller påstående är relativ 
i förhållande till det perspektiv utifrån vilket det Bruner kallar fenomenet konstrueras. 
Fenomenet i fråga kan tillskrivas alternativa meningar, vilket vi måste vara medvetna 
om, oavsett om vi gillar tolkningarna eller inte. ”Att förstå något på ett visst sätt är bara 
’rätt’ eller ’fel’ i relation till det specifika perspektiv som förståelsen bygger på” (ibid., 
sid. 31).  

Ovanstående resonemang kan sättas i samband med tolkningar inom musikutövande.  
Den renässans- och barockmusik som härstammar från den tid när undersökningens 
manualer skrevs har under de senaste decennierna kopplats samman med begreppet 
tidig musik och ”fenomenet” tidigmusikrörelsen. Tidigmusikrörelsen, som utvecklades 
främst under efterkrigstiden, medförde ett stort intresse för att studera källskrifterna och 
ordagrant följa de anvisningar som står att läsa angående exempelvis barock 
uppförandepraxis. Skämtsamt uppkom uttrycket ”barockpolis” för att illustrera det 
nitiska förhållningssätt till historiskt dokumenterade regler och skrivna anvisningar som 
ett autentiskt spelsätt antogs innebära. De romantiska tolkningar av Bach och andra 
1700-talstonsättare som spelats in av ansedda professionella orkestrar i mitten av 1900-
talet förkastades. Utgångspunkt för meningsbildningen var således det barocka 
regelverket, som skulle följas till punkt och pricka. Många utövare av tidig musik ansåg 
sig inneha det enda rätta förhållningssättet till den historiska notbilden och ansåg att de 
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hade den ”rätta” förståelsen för musiken. De icke barockspecialiserade orkestrarnas sätt 
att spela tidig musik var därmed ”fel”. I sin avhandling om historiskt informerad 
uppförandepraxis citerar Weman Ericsson (2008) musikfilosofen och samhällskritikern 
Adorno, som i sin skoningslösa kritik av tidigmusikrörelsen liknar rörelsen vid ett 
missfoster med fascistoida och sekteristiska drag, och lyssnarna vid 
ressentimentlyssnare:9 

Han [ressentimentlyssnaren] föraktar det officiella musiklivet som urvattnat 
och illusoriskt /…/ [och] flyr tillbaka till perioder som han inbillar sig är 
skyddade från rådande varukaraktär och förtingligande. /…/Trohet mot 
verket /…/ blir ett självändamål (Adorno citerad i Weman Ericsson, sid. 17-
18). 

Tidigmusikrörelsens strävan efter tidstroget musicerande, det vill säga att framföra 
musiken så som man efter studier av manualernas instruktioner om uppförandepraxis 
uppfattat att man framförde den i historisk tid, blir enligt Adorno ett självändamål. 
Bruner (2002) skriver: ”Tolkningar av meningar avspeglar inte bara de enskilda 
individernas idiosynkratiska10 historia utan också kulturens kanoniska eller 
auktoriserade sätt att konstruera verkligheten” (ibid., sid. 31). De källskrifter som 
härstammar från 1500-, 1600- och 1700-talet kom att bli den litterära kanon ur vilken 
kulturen i det här fallet hämtar sin auktoritet. Med åren har barockpoliserna minskat i 
antal och den fundamentalistiska synen på uppförandepraxis har kommit att ersättas av 
en mer nyanserad syn, med ett mera förnuftsstyrt fokus på det klingande resultatet av 
musiken. Sunt förnuft och logik får spela roll i tolkningen, vilket också Bruner (ibid.) 
menar måste ingå i en perspektivistisk syn på meningsbildningen. Tidstroget 
musicerande blir med Bruners synsätt ett musicerande troget vår tid, med vår förmåga 
att både inhämta information om historisk uppförandepraxis och framföra den idag med 
inslag av vår tids ”sunda förnuft”. Det är följaktligen också idag vi läser de historiska 
manualerna och dessa tilldelar vi den mening som står i förbindelse med våra kulturella 
förutsättningar.  

4.2. TRADITIONER INOM MUSIKALISKT LÄRANDE 
Instrumentalundervisning kan historiskt sett delas in i två traditioner; den praktisk-
empiriska traditionen och den instrumentaltekniska traditionen. Praktisk-empirisk 
metod beskrivs av Hultberg (2000) och grundas enligt Hultberg på Quantz idéer om hur 
musik skall framföras. Den praktisk-empiriska metoden i instrumentalundervisning var 
den metod som praktiserades vid tiden för tillkomsten av de 1700-talsmanualer som jag 
behandlar i min studie. Den instrumentaltekniska metoden, som kom att efterfölja den 

                                                

9 Ressentiment (fr.) ”ilska”, ”illvilja” (http://sv.metapedia.org 2010-08-15). 

10 Idiosynkratisk innebär att något betyder något för någon, något annat för en annan och inget 
för ytterligare en (http://www.idiopedia.se 2010-09-29). 



 

 

 

33 

praktisk-empiriska vid mitten av 1800-talet uppstod som en konsekvens av det ökade 
antalet musikstudenter och ambitionen att utbilda dessa enligt de höga krav på musiker 
som kommit att ställas vid denna tid (ibid.).  

I ett resonemang om tradition som kunskapsförmedlande system skriver Rolf (1995) om 
de normativa förebilder som omger oss i en tradition. Han refererar till Polanyi som 
anser att människan är beroende av mästare och deras verk som hon beundrar. Samtidigt 
utför människan ett val enligt detta resonemang. Detta val medför att ingen auktoritet 
kan visa det rätta, utan valet ”avser huruvida vi ska acceptera ’den sociala och mentala 
miljö i vilken vi skall använda våra tankar och känslor’” (Polanyi citerad i Rolf 1995, 
sid. 134). Bruner framhåller att de traderade kunskaperna utvecklas under traderingens 
gång och innebär inte sällan att exempelvis en matematikstudent har mer kunskaper 
idag än vad mästare hade vid tidpunkten för konstruerandet av en speciell formel. 
Bruner konstaterar därför: ”Vi bärs fram av de giganter som levt före oss” (Bruner 
2002, sid. 35). Med ett nutida lärandeperspektiv, oavsett hur lång eller kort tradition vi 
är bärare av, är det idag den musikaliska kunskapen överförs, det är för våra öron idag 
som musiken skall klinga väl. Eller, för att återigen anknyta till liknelsen med brödbak i 
inledningskapitlet, det är idag brödet skall smaka bra, även om receptet komponerades 
på 1500-talet. 

4.2.1. MÄSTARLÄRA 
Mästarläran kan ses som en kulturell praxis, där lektionerna får sin utformning och 
mening genom sin relation till historiska traditioner. När det gäller lärande inom 
hantverksyrken har mästarlära under flera århundraden varit en vanlig modell. 
Instrumentalspelets hantverk lärs idag enligt en modell som påminner om den historiska 
formen av mästarlära, främst inom ramen för musikhögskolor och konservatorier 
(Nielsen & Kvale 2000). Studenter söker sig ofta till det lärosäte där en speciell lärare 
undervisar, eftersom denne lärare i egenskap av utövande musiker utgör en 
eftersträvansvärd förebild för studenten. Med läraren som förebild lär den studerande 
det instrumentala och musikaliska hantverket genom att imitera och försöka efterlikna 
såväl lärarens teknik och klang som lärarens musikaliska uttryck. 

Musikaliskt lärande handlar i många avseenden om att genom en mästare personligen 
inträda i en tradition och därigenom skapa en professionell identitet (Molander 1996, 
sid. 13). Detta sker ofta genom att läraren förebildar på ett sätt som han eller hon i sin 
tur har lärt sig som initierad i den musikkultur som läraren företräder. Eleven skolas in i 
traditionen genom att imitera lärarens spelsätt innan eleven själv till fullo inträtt i 
traditionen och kan göra egna musikaliska överväganden och ställningstaganden. På så 
sätt initieras eleven successivt i en praxisgemenskap, en professionell kollegial 
gemenskap som bekräftar musikerns identitet som initierad i traditionen.  

Bruner (2002) lyfter resonemanget om förmågan att lära genom imitation till ett 
allmänmänskligt plan. Olika former av att lära via imitation av en annan individs 
handlingar har praktiserats så länge människan har funnits. Situationer av informellt 
lärande av sådant slag kan konstateras knutna till våra artspecifika egenskaper. Bruner 
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påpekar att hominider11 är utrustade med mimetisk12 intelligens som gör att de kan ta 
efter en handling som andra utför, samt att upprepa ett mönster som individen själv 
tidigare utfört. Det är ett av de mest revolutionerande utvecklingssprång som antas ha 
skett i övergången mellan apa och människa och som lade grunden för aktiviteter som 
övning-utförande och olika slags gruppritualer (ibid.).  

4.3. KOMMUNIKATION OCH MUSIKALISKT LÄRANDE 
Den mest uppenbara formen för kommunikation i samband med lärande torde vara 
samtalet, dialogen, mellan två människor. En historisk modell för dialog är Platons 
Sokratiska dialoger, som Molander (1996) beskriver som de dialoger Sokrates förde 
med människor när han vandrade omkring i Aten under antiken. Den sokratiska 
dialogen blev senare en konstform, där tankar och repliker gestaltades. Ett utmärkande 
drag är att frågor, svar och reflektion skall göra icke reflekterad kunskap och insikt 
tillgänglig (ibid., sid. 85). Sokrates själv skrev inget, inte heller dialoger, eftersom han 
var av uppfattningen att det enda av värde var det levande utbytet genom frågor och 
svar mellan två människor i personlig kontakt med varandra (Guthrie 1999). Pihlgren 
(2008) kallar i sin avhandling detta de sokratiska dialogernas majeutik, efter Sokrates 
egna benämning. Förmågan att frigöra kunskap inom individen sker genom dialog, 
samtal och seminarium, som beroende på tradition och kontext likställs (ibid., sid. 26). 
Två av de manualer vars förord ingår i min studie, Thomas Morleys A Plaine ande 
Easie Introduction to Practicall Musicke (1597) samt Johann Joseph Fux Gradus ad 
Parnassum (1725), är skrivna i dialogform. De antika idealen återuppväcktes under 
renässansen, vilken är den tidsperiod som Morleys bok skrevs i. Även Fux manual 
presenterar formuleringar som indikerar ideal från den antika kunskapstraditionen, 
vilket gör att jag drar slutsatsen att det är den sokratiska dialogen som står modell för de 
båda manualernas utformning med den textmässigt iscensatta dialogen.  

Inom den filosofiska hermeneutiken, med företrädare som Gadamer och Heidegger, ser 
man dialogen som en grundform för mänsklig existens och förståelse (Molander 1996). 
Detta synsätt gäller inte bara förståelse människor emellan, utan också förståelse av 
texter, konstverk och andra meningsbärande föremål (ibid., sid. 84). Det nämnda sättet 
att se dialog mellan människa och text är i allra högsta grad relevant med hänsyn till 
min studie. Oavsett i vilken tid (historisk tid eller samtid) människan läser texten, i detta 
fall manualen eller förordet till manualen, har den en meningsbärande funktion. Den 
historiska texten talar till oss; vi befinner oss i dialog med det budskap som manualen 
presenterar. 

                                                

11 Familj primater som omfattar människan och hennes närmaste utdöda släktingar samt orangutang, 
gorilla, schimpans och dvärgschimpans (www.ne.se 2010-05-15). 

12 Uttrycker eller framställer något genom efterhärmning; som grundar sig på imitation; efterhärmande; 
efterliknande (www.g3.spraakdata.gu.se/saob 2010-05-15). 
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4.3.1. KOMMUNIKATION GENOM TEXT  
En lärare behöver inte vara av kött och blod utan kan lika gärna ha en ställföreträdare i 
form av en bok, eller med ett nutidsperspektiv även en film eller dator, vilket Bruner 
(2002) framhåller i sitt resonemang om interaktion som förutsättning för 
kunskapsförmedling och annat mänskligt utbyte. Interaktionen sker då mellan den 
lärande och boken, eller datorn, vilket betonar ett av det kulturpsykologiska 
perspektivets förhållningssätt: att lärandet är relationellt, och att böcker är något som så 
att säga ”talar till oss” och som vi därmed relaterar till och interagerar med. Gullö 
(2010) anknyter i ett liknande resonemang till det Vygotskij beskriver som lånad 
erfarenhet, eller lärande via andras artefakter. Hultberg (2000, 2009) har studerat 
musikers förhållningssätt till notbilden och hur de utläser musikalisk mening ur 
notation. Där är det notbilden som ”talar” till musikern och i förlängningen, i det 
musikaliska framförandet, även till lyssnaren. ”När någon form av notation  används i 
musikaliskt lärande, innebär detta därför en kombination av lärande med skriftliga 
dokument och traditionellt lärande” (Hultberg 2009, sid. 53). Vid studier av skrivna 
instruktioner i instrumentalspel, musikalisk uppförandepraxis eller komposition 
fungerar den skrivna texten som den lärare som genom texten ”talar” till läsaren. Text 
har en unik medierande förmåga att flytta information i tid och rum (Säljö 2000). 
Interaktion vid textläsning sker dock under andra kommunikativa villkor än vad som är 
fallet vid interaktion ansikte mot ansikte, vilket är ett centralt problem för denna studie. 
Det stora avståndet i tid gör att vi förlorat möjligheten att vara del av en obruten levande 
tradition när det gäller tradering av de musikaliska kunskaper kring uppförandepraxis 
som härstammar från 1500- eller 1700-tal. Därför läser vi oss till kunskaperna i de 
historiska manualerna och musicerar därefter med kunskap textmässigt överförd från 
svunnen tid, samtidigt som det musikaliska framförandet bär spår av musikaliska 
erfarenheter förvärvade i samtida interaktion ansikte mot ansikte. Som jag redan nämnt 
är det trots allt för våra öron idag som musiken skall klinga väl.  

Förmedlandet av musikalisk kunskap under en musik- eller instrumentallektion 
karakteriseras av intersubjektivitet och interaktion mellan lärare och elev. De 
medierande artefakter som används för kunskapsbildning är både materiella och 
immateriella. Till de materiella verktygen kan vi räkna musikinstrument och läroböcker, 
medan det verbala samtalet och den klingande musiken får representera de immateriella 
redskapen. Dessa förutsättningar för musikaliskt lärande är oberoende av tid. När vi 
läser en historisk lärobok avslöjar den hur läraren instruerar verbalt, dokumenterar i 
text, beskriver musikinstrumentets konstruktion, samt resonerar om hur den klingande 
musiken bör framföras för bästa musikaliska resultat.  

Säljö (2000) menar att det är viktigt att göra skillnad på språket som ett system och 
språket som kommunikation, att särskilja språkets semiotiska, respektive retoriska 
funktion. ”Språket är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt 
redskap. Det är därför det kan fungera som en länk mellan kultur, interaktion och 
individens tänkande” (ibid., sid. 87). Weman Ericsson (2008) belyser språkets 
kommunikativa funktion i sin studie om historiskt informerad uppförandepraxis: 

I språket, kommunikationen, återfinns grunden för såväl vår uppfattning av 
verkligheten som vår förvärvade kunskap. Vi bygger upp vår kunskap 
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genom det kommunikativa samspelet, den sociala interaktionen, mellan 
människor. /…/ Vi är med andra ord beroende av vår socio-kulturella 
kontext för vår kunskap om världen. Språk skall i det här sammanhanget 
förstås i ett vidgat perspektiv vilket rymmer alla former av kommunikation, 
naturligtvis även den ofta ordlösa form av kommunikation som musicerandet 
utgör (ibid., sid. 22).  

Ovanstående citat stämmer överens med Säljös resonemang. Den sociala 
kommunikativa praktik som här avses är den musicerande praktiken. Weman Ericsson 
skiljer på dåtida och nutida sociokulturell kontext. Hon skriver att hon som musiker 
inom genren tidig musik har ambitionen att aktivt förhålla sig till verkets historiska 
sociokulturella kontext, som inbegriper de uppförandepraktiska konventioner vilka i 
dåtid kompletterade en ofullständig notation. ”När vi flyttar notationen till vår tid är den 
socio-kulturella kontexten en annan, men vår tids musiker kan välja ett förhållningssätt 
som i så stor utsträckning som möjligt tar hänsyn till dåtidens uppförandepraktiska 
konventioner” (ibid., sid. 9). Weman Ericsson menar att vi i själva musicerandet är 
beroende av och en del av vår sociokulturella kontext, men att vi samtidigt kan tillägna 
oss kunskaper för att förstå de uppförandepraktiska konventionerna kring det noterade 
partituret. I en musikpedagogisk kontext kan vi på liknande sätt öppna våra 
förståelsehorisonter (Gadamer 1997) mot den dåtida sociokulturella kontexten och 
genom läsning av de musikrelaterade texter som skrevs i andra århundraden öka vårt 
medvetande gentemot traditioner och konventioner för kunskapsöverföring inom den 
västerländska musiktraditionen.   

Bruner (2002) talar om två begränsningar som inskränker de former av meningsbildning 
som är tillgängliga för människorna i en viss kultur. Den första begränsningen har att 
göra med hur människans medvetande fungerar. Människan som art har ett specialiserat 
sätt att nå kunskap som innebär att vi inte kan tänka oss självet utan att föreställa oss att 
tidigare mentala tillstånd påverkar senare tillstånd – det vi tidigare tänkte påverkar alltså 
det vi tänker just nu. Den andra inskränkningen rör begränsningar i de symbolsystem, 
språk och teckensystem som är tillgängliga för människans medvetande i olika kulturer. 
Bruner nämner ”/…/ Whorf-Sapir-hypotesen, som innebär att tankarna formas i det 
språk i vilket de formuleras och/eller uttrycks” (ibid., sid. 35). I en utbildningskontext är 
pedagogikens viktigaste uppgift enligt Bruner att få eleverna att överskrida dessa 
begränsningar med hjälp av medvetenhet och reflektion. 

För att anknyta till musik i allmänhet och det ovan nämnda förhållningssättet till tidig 
musik i synnerhet, väljer jag att i denna Bruners tes se musiken som ett eget språk i 
vilket tankar, nya som gamla, både formuleras och uttrycks. Musikens egna 
konventionella symbolsystem, har från och med romantiken en notbild försedd med 
tempoanvisningar, föredragsbeteckningar, nyanseringar och alla musikaliska 
instruktioner som tonsättaren skrivit in i partituret för att stycket skall kunna återges 
enligt hans eller hennes intentioner. I tidigare musik är notbilden relativt ren och lämnar 
musikern åt tolkning baserad på kunskap om historisk uppförandepraxis, eller – om inte 
sådan kunskap förvärvats och således inte finns i musikerns medvetande – så kommer 
stycket att framföras med ett senare ideal och i vissa fall uppfattas notbilden då som 
torftig eller ofullständig av en musiker skolad i romantisk tradition. Aspekter av detta 
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har grundligt studerats och dokumenterats av Hultberg (2000). Resonemanget kan också 
sträckas till den levande tradition som en musiker med huvuddelen av sin repertoar i 
den sena romantiska traditionen kan vara del av. Det är i det fallet fullt möjligt att vara 
elev till någon betydelsefull förebilds elevs elev som då baserar sin undervisning på ett 
original bara ett par generationer tidigare. När det gäller den tidiga musiken är detta inte 
möjligt. Originalet ligger för långt tillbaka i tiden. I det senare fallet är vi helt lämnade 
åt vår förmåga att överskrida våra medfödda förutsättningar (Bruner, sid. 35) och vi 
måste ha utrustats med en kulturell verktygslåda för att tillämpa historiskt informerade 
kunskaper i en levande och situerad kontext. ”Eftersom gränserna för våra inneboende 
mentala förutsättningar kan överskridas med hjälp av den kraft som ligger i vissa 
symbolsystem, är en av utbildningens uppgifter att utrusta människorna med de 
symbolsystem som krävs för detta” (ibid., sid. 36). Bruner menar vidare att offren för 
språkets gränser är de som är minst medvetna om det språk de talar. När resonemanget 
överförs till musik och musikundervisning handlar det alltså om musikens språk och de 
olika musikaliska traditioner i vilka vi skolas. 

4.3.2. KOMMUNIKATION GENOM BILD 
Ordet bildning är möjligt att associera till både ”bilda”, som har med människans 
skapande av sin personlighet att göra, och ”bild” som ligger nära en annan aspekt av 
begreppet som relateras till ”förebild” och ”efterbild” (Gadamer 1997). Båda dessa 
aspekter kan knytas till musikaliskt lärande och utveckling av musikalisk medvetenhet 
med olika typer av bildande kunskap. Det klassiska bildningsbegreppet, här avseende 
musikalisk bildning, är intressant i förhållande till studien. Gustavsson (1996) flyttar 
bildningsbegreppet till vår tid och pekar på bildningens innebörder för det moderna 
medvetandet. Gustavsson refererar till Gadamers tankar från en hermeneutisk tolkande 
tradition och diskuterar de aristoteliska kunskapsbegreppen episteme, techne och 
fronesis i relation till både Gadamers förhållningssätt och till det mera pragmatiska 
förhållningssätt som företräds av filosofen Dewey (ibid.). I min studie fungerar denna 
diskussion som en teoretisk utgångspunkt för det musikaliska lärande som har för avsikt 
att utveckla praktisk klokhet (fronesis) i en konkret mänsklig situation i form av 
musicerande. Lärarens teoretiska kunskap (episteme) har betydelse för elevens 
utvecklande av teknisk kunskap (techne) som sedan omsätts i praktiskt musicerande 
(fronesis).    

Gadamer själv (1997) framhåller bildningsbegreppet som ett av humanismens ledande 
begrepp. Han skiljer mellan två innebörder av begreppet; den äldre, som innebär yttre 
uppenbarelse, den väl bildade kroppen och den gestalt som är fostrad av naturen, samt 
den nyare innebörden, som hör ihop med begreppet kultur och står för människans sätt 
att utbilda sina naturliga anlag och individuella förutsättningar. Gadamer poängterar att 
bildning är ”ett äkta historiskt begrepp och humanvetenskapernas förståelse handlar just 
om ’bevarandets’ historiska karaktär” (ibid., sid. 25). I likhet med Bruner (2002) säger 
Gadamer att människan får en egen självkänsla av att tillägna sig ett eget kunnande; en 
skicklighet. Vidare skriver Gadamer: ”Det arbetande medvetandets självkänsla 
innehåller den praktiska bildningens alla beståndsdelar: avståndstagande från de 
omedelbara begären, de personliga behoven och privata intressena och kravet på det 
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allmänna” (ibid., sid. 27). Gadamer fortsätter med stöd av ett resonemang av filosofen 
Hegel: 

Såtillvida är all teoretisk bildning, också de främmande språk och 
föreställningsvärldar man arbetar sig fram till, inget annat än fortsättning på 
ett bildningsförlopp, som börjar långt tidigare. Varje enskild individ, som 
reser sig från sitt naturväsen till det andliga, finner i språk, seder, sitt folks 
beskaffenhet, en redan given materia, som han – precis som vid 
språkinlärning – har att göra till sin egen. Eftersom den värld den enskilda 
individen växer in i har bildats mänskligt i språk och seder, är den enskilde 
alltid redan på bildningens väg och alltid redan i färd med att upphäva sin 
naturlighet. (ibid., sid 28) 

Ovanstående resonemang är, när det överförs till människans musikaliska 
bildningsprocess, intressant i samband med min studie, då bildningsprocessen enligt 
Gadamer och Hegel äger rum i människans kulturellt konstruerade livsvärld. Även Säljö 
(2000) anser att lärandeprocesser, sett ur det sociokulturella perspektiv han företräder, 
är något som är inbyggt i samhällets sätt att fungera. Det sociokulturella perspektivet 
betonar samhörigheten mellan sociala praktiker och intellektuella och fysiska redskap. 
Människors deltagande i olika slags verksamheter genererar kunskaper och erfarenheter 
som vi tar med oss. Det kulturpsykologiska perspektivet har som huvudtes att kulturen 
formar vårt intellekt och förser oss med en verktygslåda, som vi kan ta hjälp av när vi 
konstruerar vår värld och vår syn på våra förmågor (Bruner 2002). Bildningsprocessen i 
relation till min studie är intressant på grund av Gadamers resonemang om främmande 
språk och föreställningsvärldar enligt citatet ovan. I det musikaliska lärandet kan musik 
med utgångspunkt i det resonemanget betraktas som ett eget språk med en tillhörande 
egen föreställningsvärld vari människan bildas. Bildning är i förhållande till studien 
intressant också på grund av den etymologiska innebörden av ordet, som avseende 
musikalisk bildning kan relatera ordet ”bild” till det tecken- och symbolsystem, 
notskriften, som är intimt förknippat med musikaliskt lärande.   
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5. METOD  
Nedan beskriver jag undersökningens metodologiska utgångspunkter under tre rubriker: 
Studiens ram, Studiematerialet och Analys. I undersökningen beskriver och analyserar 
jag förord ur fyra historiska läroböcker i musik med inspiration från flera metoder; jag 
tillämpar således så kallad metodpluralism, vilken jag närmare beskriver i kapitlet 
nedan.  

5.1. STUDIENS RAM 
Det arbetssätt jag valt för att genomföra min studie bär spår av flera olika etablerade 
metoder. Man kan beskriva mitt metodbygge som en ”svampmetod” (Strinnholm 
Lagergren 2009), där jag lägger min svamp på olika beprövade metoder som jag 
bedömer passande för min studie, och suger upp så mycket som möjligt, för att sedan 
krama ur svampen framför mig och studera vad som kommer ur den. De metodologiska 
verktygen hämtar jag delvis ur en hermeneutisk tanketradition, där begreppen tolkning, 
förförståelse, förståelse och förklaring utgör hörnstolparna. Min egen förförståelse i 
ämnet blir i min studie ett viktigt tolkningsredskap; jag tolkar texterna i manualernas 
förord genom den insikt jag förvärvat som praktiskt utövande musiker. Andra verktyg 
kommer från historisk metod, som i många avseenden korresponderar med den 
hermeneutiska traditionen när det gäller att tolka text och ställa frågor till ett 
källmaterial i syfte att utveckla historiesynen kring ett visst ämne genom att förklara 
processer och förmedla sammanhang i historien (Florén & Ågren 2006). I analysarbetet 
används dessa metodverktyg i kombination i en kvalitativ textanalys, som närmare 
beskrivs nedan under rubriken Analys (se 5.3).  

I så gott som all kvalitativ forskning finns inslag av hermeneutik – så även i min studie. 
Som jag beskrivit ovan finns den hermeneutiska tolkningen med i min studie som ett av 
flera metodredskap. Till följd av att undersökningsmaterialet är hämtat ur den tidsperiod 
där huvuddelen av den repertoar jag spelar som utövande musiker är skriven, är det 
viktigt att tillämpa en metod där forskarens förförståelse får spela stor roll. De 
hermeneutiska tolkningsramarna och den hermeneutiska tanketraditionen medger ett 
förhållningssätt till undersökningsmaterialet som baseras på förförståelse och bygger på 
tolkning som genererar kunskap om ett givet sammanhang (Ödman 2004). 
Undersökningen baseras på läsning av texter som skrevs mellan 1535 och 1752, det vill 
säga under den tid som producerade det vi idag kallar tidig musik. Det är denna musik 
från renässans och barock som jag har yrkesmässig erfarenhet av. Musiken, samt 
processen att arbeta med och tolka musiken, ingår följaktligen i min förförståelse. I det 
musikaliska framförandet blir tolkningen av ett musikstycke från historisk tid det 
moment där jag redovisar de musikaliska innebörder och betydelser som utgör min 
praktiska förståelse av musiken. Denna förståelse har jag förvärvat genom att läsa i 
historiska manualer och där funnit en teoretisk kunskap om musikens uppförandepraxis 
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från den aktuella tiden, vilket närmast kan liknas vid den förklaring som hermeneutiken 
talar om i form av historisk förklaring (ibid.).  

”Förståelse och språk är grundläggande för vår livspraxis och därmed även för vårt 
förhållande till människorna omkring oss” (Ödman 2004, sid. 72). Genom språket och 
texten studerar jag vad musiker i en annan tid skrivit och söker med hjälp av dessa 
verktyg efter möjliga innebörder och meningssammanhang. Den dynamiska processen i 
det hermeneutiska förståelsebegreppet påverkar och ändrar under undersökningens gång 
det perspektiv jag hade innan undersökningens början. Min förförståelse gäller, en bit in 
i undersökningen, således något mer än musiken, till följd av att jag studerat texter och 
sökt innebörder och meningssammanhang som jag inte hade sett eller förstått innan. 
Ödman (ibid.) höjer dock ett varningens finger för denna process och påpekar att den 
nödvändigtvis inte leder till ökad förståelse i slutändan, eftersom ett fördomsfullt 
tänkande genererar en sluten, eller cirkulär förståelse. Det är alltså i så fall inte tal om en 
spiralformad rörelse som leder förståelsen vidare, utan som går i cirklar och 
kännetecknas av att bekräfta sig själv (ibid., sid. 79). Detta hoppas jag kunna undvika 
genom att med hjälp av en riklig dataredovisning skapa möjligheter för läsaren att 
granska mina tolkningar och därmed öka deras giltighet. Kapitel 3 är, med sin 
beskrivning av författarna och det musikliv som omgav de olika manualerna, avsett att 
bidra till att bygga upp en kontextuell förförståelse som gör den text som skall tolkas till 
en del av ett meningssammanhang.   

Från historisk metod hämtar jag verktyg att bearbeta förorden som texter, vilka berättar 
något om förhållanden i förfluten tid. Den historiska undersökningen skall skapa ny 
kunskap om det förflutna och denna nya kunskap baseras på historiens råmaterial, 
källorna (Florén & Ågren 2006). Det anlagda perspektivet syftar till att belysa en del av 
de sociala relationernas historia med hjälp av skriftliga källor. Inom konst, musik och 
litteratur är en viktig del av forskningen historisk, men målningar och kompositioner 
räknas enligt Florén och Ågren inte till skriftliga källor. De talar ett annat språk och 
kräver andra metoder, vilket gör det svårt för en historiker att arbeta med källmaterialet 
inom dessa ämnen (ibid., sid. 18 och 69). Min egen bakgrund som musiker, pedagog 
och praktisk utövare av musik från just den tid som källorna skrevs i, hjälper mig att 
tolka källmaterialet på ett sätt som inte enbart påminner om historikerns, utan också 
musikerns och pedagogens. När jag formulerat mina frågeställningar har jag utgått ifrån 
vad jag vill veta om materialet, samt om de förhållanden i förfluten tid som jag vill 
undersöka. Florén och Ågren poängterar att man kan skjuta framför sig problemet med 
huruvida det finns ett källmaterial som kan besvara frågorna (ibid., sid. 31). ”Valet av 
källmaterial är ofta en risktagning. Man vet aldrig riktigt vad det ger innan man har gått 
igenom det” (ibid., sid. 32). Mitt källmaterial, förorden till fyra historiska 
musikmanualer, är hämtat ur några av de mest etablerade manualerna från 1500- och 
1700-tal. Att manualerna håller hög kvalitet när det gäller det huvudsakliga innehållet, 
garanterar inte att förorden ger den information jag hoppas få om materialet.   

Text, undertext och kontext är viktiga termer i historiska undersökningar (Florén & 
Ågren 2006). Särskilt kontext är ett centralt begrepp, vilket förklaras ”Med kontext 
menas det sammanhang mot vilket textens utsagor skall tolkas” (ibid., sid. 52). Kontext 
är något jag strävat efter att hålla centralt i min studie och ägnar därför hela kapitel 3 åt 
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att sätta studiematerialet i sitt musikhistoriska sammanhang. De analyserade källorna 
skall sättas in i ett relevant sammanhang, där olika hänsyn måste tas. Inom idé- och 
litteraturhistorisk forskning har man dessutom kommit att skilja mellan internalistiskt 
och externalistiskt perspektiv. I ett internalistiskt perspektiv kan tolkningen göras på 
basis av vad författaren säger, eftersom texten i sig anses vara tillräcklig kontext. I ett 
externalistiskt perspektiv krävs kunskap om vem författaren var och i vilken situation 
han skrev, för att förstå vad han ville säga (ibid., sid. 52). Min studie kan betraktas som 
externalistisk i det avseendet, eftersom förorden i sig själva inte kan utgöra tillräcklig 
information om den kontext som jag strävar efter att hålla central. Källkritik eller 
källvärdering är en grundläggande metod för historisk forskning. ”Källkritikens 
grundläggande ambition är att komma så nära det verkliga skeendet som möjligt” (ibid., 
sid. 85). Källorna är vår väg till kunskap om det förflutna. Samtidigt framhåller Florén 
och Ågren att det ur källkritiskt hänseende inte finns någon principiell skillnad mellan 
en muntlig eller skriftlig uppgift, även om människor i allmänhet och historiker i 
synnerhet tycks hysa en övertro till det skrivna ordet (ibid., sid. 76). Källorna kräver 
tolkning för att få några svar ur dem. Ett sammanhang som var självklart när källan 
skrevs kan framstå som oklart för en utomstående. Det är historikerns frågor och 
metoder som får källorna att berätta, och forskarens val av perspektiv bestämmer hur 
källorna bör behandlas (ibid., sid. 72). Min kombinerade metod, ”svampmetoden”, skall 
i min studie få förorden att berätta om de förhållanden jag vill undersöka och hjälpa mig 
att få mina frågeställningar besvarade. 

5.2. STUDIEMATERIALET 
Undersökningsmaterialet är förord hämtade ur fyra historiska manualer i musikteori och 
instrumentalspel från 1500- och 1700-tal. Ett strategiskt urval har tillämpats, med avsikt 
att studera välkända manualer av en sådan dignitet att de ännu i dag bedöms 
betydelsefulla i undervisningssammanhang. Av de fyra manualerna är två av 
musikteoretisk karaktär, medan de två andra utgör instrumentalskolor i blockflöjt 
respektive tvärflöjt. Urvalet har gjorts så att förorden ur en musikteoretisk manual och 
en instrumentalskola från 1500-talet kan studeras parallellt med en teorimanual och en 
instrumentalskola från 1700-talet. 

Ur en annan aspekt kan detta strategiska urval också anses vara ett subjektivt urval, 
eftersom jag i min yrkesverksamhet som utövande musiker och pedagog med blockflöjt 
som huvudinstrument ofta använt mig av de båda instrumentalskolorna och helt enkelt 
fann dessa hemma i min egen bokhylla. Studiens undersökningsobjekt, förorden, har jag 
dock inte i någon större utsträckning studerat innan undersökningen påbörjades och de 
har därför som isolerade data inte någon betydelsebärande roll i min förförståelse, vilket 
däremot innehållet i böckerna har. 

Data är hämtade ur engelska översättningar i moderna utgåvor av böckerna, som i 
originalspråk annars är skrivna på italienska (Ganassi 1535), engelska (Morley 1597), 
latin (Fux 1725) och tyska (Quantz 1752). Detta underlättar enhetlig direkt citering av 
data och medför att dessa officiella översättningar enkelt kan konsulteras av läsaren. 
Samtliga böcker finns tillgängliga hos respektive förlag samt på flera musikbibliotek.   
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5.3. ANALYS 
Som analysmetod använder jag mig av kvalitativ textanalys, vars systematik går ut på 
att ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann läsning av textens delar, helhet och 
den kontext vari den ingår (Esaiasson et al. 2007). En av de undersökningar som 
Esaiasson et al. anser att metoden kan tillämpas på, är en typ av systematiserande 
undersökning som ”syftar till att klargöra tankestrukturen hos aktörer som på ett eller 
annat sätt har varit viktiga i samhällsdebatten” (ibid., sid. 238). De musiker som 
författat manualerna jag undersöker har i vår tid varit viktiga för den musikkulturella 
debatt som med uppförandepraxis som diskussionsfokus debatterats i olika 
utbildningskontexter. En systematiserad textanalys blir mitt redskap i arbetet med att i 
modern tid aktualisera och klargöra författarnas tankestrukturer, i form av deras 
pedagogiska intentioner, och på så sätt kasta ljus på de historiskt grundade 
musikkulturella konventioner och sociokulturella faktorer som än idag är viktiga 
förutsättningar för praktiskt musikaliskt lärande.  

5.3.1. ANALYSNIVÅ I 
I den första analysnivån har jag valt att betrakta förorden likt en uppsatsskiss eller 
forskningsplan, där författarna ger inledning och bakgrund till manualens innehåll, samt 
redogör för syfte, metod och förväntat resultat. De konkreta frågor jag systematiskt 
söker svar på i texten är:  

• Varför skrevs boken? (bakgrund) 

• För vem skrevs boken? (syfte) 

• Vilka pedagogiska strategier eller metoder företräder författaren? (metod) 

• Vilket resultat beträffande musikalisk kunskapsutveckling förväntas studier av 
boken leda till? (förväntat resultat) 

Dessa frågor ställs till de fyra förorden vart och ett för sig. Forskaren fattar i en 
kvalitativ textanalys vissa metodspecifika beslut, som exempelvis kan innebära att tolka 
innebörden i de aktuella texterna (Esaiasson et al. 2007). I den textanalytiska metoden 
finns en hantverksaspekt ”som är oberoende av den teoretiska överbyggnad man väljer 
för sin undersökning” (ibid. sid. 241). I analysen av manualernas förord förenar jag de 
hermeneutiska tolkningsramarna med den kvalitativa textanalysen och utvinner på så 
sätt de resultat som jag i ett senare analyssteg kan dela in under rubrikerna Sociala 
aspekter och Musikkulturella aspekter (Hultberg 2006).   

5.3.2. ANALYSNIVÅ II 
För den andra analysnivån har jag hämtat mina metodologiska verktyg från Hultbergs 
metodutveckling för kvalitativ textanalys i musicerande kontexter (2006). I den 
presenteras två aspekter av textanalys. Den ena aspekten betecknas som musikkulturell 
och behandlar vad deltagarna i den aktuella forskningsstudien läser ut av notbilden samt 
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belyser individers relation till notbilden. Den andra har beteckningen social eller 
sociokulturell och gäller vilka slutsatser forskare drar av vad som har påverkat 
deltagarnas sätt att förhålla sig till notbilden. Den senare ”belyser deltagares 
erfarenheter från social interaktion i musicerande och instrumentalundervisning, liksom 
deras sätt att erfara sin egen medverkan i forskningsstudien” (ibid., sid. 3). När jag 
tillämpar Hultbergs metod i min studie behandlar musikkulturella aspekter den 
musikaliska kunskapstradition som respektive manualförfattare representerar och 
belyser de konkret musikrelaterade kunskaper som författarna ville förmedla med sina 
manualer. Sociala aspekter behandlar de skilda kontexter i vilka manualerna skrevs och 
belyser de sociokulturella faktorer som manualförfattarna påverkades av.  

5.3.3. ANALYSNIVÅ III 
I den tredje och sista analysnivån behandlar jag teoretiska implikationer på studiens 
resultat, med utgångspunkt i ett övergripande kulturpsykologiskt perspektiv. Här följer 
jag de riktlinjer för teorianvändning som Florén och Ågren (2006) anger i Historiska 
undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, där författarna 
poängterar att teorin skall användas som redskap i besvarandet av de frågor man som 
forskare ställer, med relevant reflektion över frågeställningens anknytning till metoden. 
Denna sista analys blir den plats i uppsatsen där jag sätter fingret på de centrala begrepp 
studien innehåller och försöker precisera hur de skall förstås med hjälp av det teoretiska 
ramverk som jag presenterat i kapitel 4. Detta blir också en argumenterande analysnivå, 
där de teoretiska implikationerna bildar en teoretisk argumentation för ämnets 
vetenskapliga relevans. Hultberg (2006) liksom Bruner (2002) hänvisar till Gadamers 
(1997) resonemang om människors strävan efter att öppna varandras 
förståelsehorisonter, både i möten individer emellan och i möten i och mellan kulturer. I 
min studie använder jag skriftliga dokument skapade i historisk tid för att med hjälp av 
textens kulturella kontext försöka öppna förståelsehorisonter mot ursprunget till den 
tradition, det arv och den kultur som vi idag kallar den västerländska musiktraditionen.  
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6. RESULTAT 
Nedan redovisar jag i kronologisk ordning resultaten från studien. Varje förord 
sammanfattas inledningsvis, med undantag för Ganassis förord som är för kort för att 
sammanfatta och som jag därför grovt översatt. Sedan sätts resultaten in under de frågor 
jag formulerat som analysredskap i metodkapitlet, vilket innebär att analysen integreras 
i resultatredovisningen. Därefter sammanfattas resultaten under två rubriker som utgör 
studiens andra analysnivå: sociala aspekter och musikkulturella aspekter (Hultberg, 
2006). Slutligen, i den tredje analysnivån, sätts resultaten i förbindelse med de 
teoretiska utgångspunkter som presenterats som grund för studien. 

6.1. TO HIS MOST ILLUSTRIOUS AND SERENE HIGHNESS (GANASSI 1535) 
Ganassis förord till La Fontegara är mycket kort och i form av en dedikation till Andrea 
Gritti, prins av Venedig. Nedan har jag, som jag nämnde i kapitlets inledning, till följd 
av detta inte gjort något referat i ordets rätta bemärkelse, vilket jag gjort i de andra tre 
förorden, utan snarare grovt översatt hela förordet. När jag skriver av förordet och låter 
wordverktyget ”räkna ord” beräkna förordets längd, visar det sig att det är 444 ord långt, 
eller 2032 tecken utan blanksteg. 

6.1.1. ÖVERSÄTTNING AV FÖRORDET 
I alla tider har det varit uppenbart att ju högre eminenser kejsare, kungar och hertigar – 
antingen sett till deras egendomar eller till deras börd – desto större hänsyn har de visat 
gentemot de stackars tjänare som lyder under dem. När en gåva har presenterats som 
frukt av en mans arbete, en gåva som kanske är liten i jämförelse med deras storheter, 
har den inte hånats utan blivit storslaget mottagen. Sådana exempel ger mig modet att 
presentera, dedicera och sätta detta mitt verk för blockflöjt kallat ”Fontegara” i dina 
händer, vördade Prins. Medelst mycket arbete och ansträngning har jag sammanställt 
den från ett oräkneligt antal skrifter och satt ord till den så klart och konsist som möjligt. 
Jag är säker på att den kommer att vara acceptabel för ers Höghet, för musikens 
storslagenhet är sådan, att filosofen Sokrates, som av oraklet Apollo ansågs vara den 
klokaste, och som vid åttio års ålder ivrigt studerade denna konst, till sist erkände den 
oerhörda kraft som Naturen har begåvat den med. Aristoteles placerade den i sin 
Politics bland de fria konsterna och Platon prisade den på många sätt i sin Book of 
Laws. Aristoxenus gick så långt att han kallade den ”själen” eftersom han trodde att det 
vi kallar ”själ” inte är något annat än ”harmoni”. Det skulle ta mig för långt bort från 
ämnet om jag skulle citera alla texter som prisar musiken i skrifter av Claudius, Nero 
och andra kejsare. Må Ers Excellens därför nedlåta sig till att acceptera detta verk i 
vänlig anda, även om det utgör endast ett ynkligt försök att återgälda alla de förmåner 
som jag och min familj fått motta från Ers Höghet och vilka jag är säker på att få motta, 
eftersom jag inte tvivlar på att när detta verk är publicerat under beskydd av en så 
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eminent prins, kommer det att nå sitt mål. Sannerligen, så snart jag kan vara säker på ert 
nådiga medgivande, betraktar jag målet uppnått. Detta ger näring åt hoppet att jag skall 
kunna komponera ett annat och större verk som jag kan få tillstånd att presentera och 
dedicera till Ers Höghet. 

Ingen skall våga sig på att trycka detta eller något liknande verk under de närmaste 
tjugo åren, eller att sälja tryckta kopior någonstans utan upphovsmannens medgivande, 
med påföljd att få dessa kopior konfiskerade och att få betala böter på tio dukater för 
varje kopia som hittas hos tryckare eller säljare. Detta bekräftas av Senatens ensamrätt 
och den kungliga förordningen i Venedigs högsta styre. – Farväl!   

 6.1.2. RESULTAT – ANALYSNIVÅ I 
• Varför skrevs boken? 

Sylvestro Ganassi var anställd som hovmusiker hos dogen, eller prinsen, av Venedig. I 
och med manualen kunde Ganassi inför sin arbetsgivare och det övriga 
musikersamhället demonstrera sin position som framstående och betydelsefull musiker. 
Förhoppningsvis skulle han senare kunna skriva ytterligare ett verk under prinsens 
beskydd.  

May Your Excellency therefore deign to accept this work in a friendly spirit, 
even though it be but a poor return to all the great benefits that I and my 
family have received from Your Highness and which in your goodness I am 
assured of receiving as long as I cannot doubt that when this work is 
published under the auspices of so eminent a Prince, it will reach its 
destination. Indeed, as soon as I can be certain of your gracious consent, I 
see it already reached. This inspires the hope that I may be able to compose 
another, and greater work which I may be permitted to present and dedicate 
to Your Highness. 

Prinsen av Venedig bekostade inte tryckningen av boken, det gjorde Ganassi själv på 
den tryckpress han ägde. Att vara anställd hos prinsen av Venedig kan således inte ha 
varit ett lågt betalt yrke och i dedikationen understryker Ganassi också att han fått stora 
möjligheter till följd av sin anställning. Boken är ett synligt tecken på dessa möjligheter.  

• För vem skrevs boken? 

Ganassi dedicerar hela manualen till prinsen och passar samtidigt på att ytterligare 
upphöja honom genom att påpeka att det i alla tider varit känt att ju högre eminens, 
desto större omtanke har de visat sina tjänare. 

It has at all times been apparent that the greater the eminence of Emperors, 
Kings and Dukes, either on account of the extent of their domains or of their 
nobility of character, the more consideration have they shown towards their 
poor servants and dependants. When a gift has been presented which is the 
fruit of a man’s labour, a gift which may be small indeed compared with 
their greatness, it has not been scorned but has been graciously accepted. 
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Such examples, gracious Prince, have given me courage to place in your 
hands, present, and dedicate to your Excellency this work of mine on the 
recorder, called “Fontegara”. 

Att flera före honom med lyckosamt resultat presenterat olika tacksamhetsgåvor för sina 
herrar, gav Ganassi mod att dedicera sin bok till prinsen.   

• Vilka pedagogiska strategier eller metoder företräder författaren? 

Ganassi är fåordig när det gäller pedagogiska tankar bakom verket och när det gäller det 
konkret musikaliska innehållet säger han ingenting. Han understryker dock att han varit 
noggrann i arbetet och konsulterat flera andra skrivna dokument för att sedan kunna 
sammanställa sitt eget verk.  

Whith much labour and exertion, I have compiled it from a countless number 
of writings, and I have worded it as clearly and concisely as possible. 

Att han försökt vara tydlig och konkret i textframställningen är det enda han explicit 
framhåller när det gäller undervisningsaspekter. 

• Vilket resultat beträffande musikalisk kunskapsutveckling förväntas studier av 
manualen leda till? 

Helt enligt tidens ideal aktualiserar Ganassi de antika filosofernas syn på musik. De 
olika aspekter han lyfter fram är mera knutna till allmän kunskapsutveckling och 
bildning än till konkret musikalisk kunskapsutveckling.  

/…/ for the sublimity of music is such, that the philosopher Socrates, who 
was deemed the wisest by the Oracle of Apollo, and who in his eightieth 
year studied this art with great eagerness, finally acknowledged with what 
immense power Nature had endowed it.  Aristotle, in his “Politics”, placed it 
among the liberal arts, and Plato, in his “Book of Laws” praised it in many 
ways. Aristoxenus went so far as to call it “the soul”, as he believed that our 
“soul” is none other than “harmony”. It would lead me too far afield were I 
to quote all the writings in praise of music from the works of Claudius, Nero 
and other emperors. 

Musik utgjorde under antiken en viktig faktor i människans fostran och bildning och 
hade en central plats i de gamla grekernas livs- och verklighetsuppfattning (Varkøy, 
1993). Harmoni var ett centralt begrepp i det grekiska, och i synnerhet det 
pythagoreiska13, tänkesättet. Begreppet stod för något som skapade enhet och gällde inte 
bara musik, utan hela tillvaron. Att Ganassi refererar till Aristoxenus14 som talar om 
”harmoni” som liktydigt med ”själ”, visar på en musiksyn typisk för 

                                                

13 Pythagoras föddes ca. 570 f.Kr. (Varkøy 1993) 

14 Aristoxenus föddes ca. 375 f.Kr. (www.answers.com 2010-04-13) 
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renässansmänniskan, som värderar musiken som viktig allmänmänsklig del i en 
holistisk tillvaro.   

6.1.3 SAMMANFATTNING AV FÖRSTA ANALYSNIVÅNS RESULTAT  
Ganassi skrev sin manual La Fontegara för att positionera sig som en betydelsefull 
musiker gentemot den rådande konkurrensen i musikersamhället. Han hoppas att denna 
manual skall bli så väl mottagen att han får skriva och publicera ytterligare en manual 
efter denna. Han skrev i tacksamhet mot sin prins, som också dedikerades manualen 
som hans främsta och direkt adresserade läsare. Förordet speglar inte några konkreta 
strategier eller metoder för Ganassi som pedagog, men Ganassi själv understryker att 
han formulerat sig tydligt och konkret samt med stor noggrannhet för att underlätta 
förståelsen av manualens innehåll. I Ganassis förord speglas inte heller några 
intentioner beträffande konkret musikalisk kunskapsutveckling. Däremot framhålls 
musiken som en bildande konstart och en viktig del i människans allmänna 
kunskapsutveckling. Ganassi väver in de antika grekiska filosoferna i sin text och 
påvisar med detta den aktuella tidens stora intresse för de antika idealen. 

6.2. TO THE CORTEOUS READER (MORLEY 1597) 
Morleys förord är utan tvivel det längsta av de fyra i undersökningen. Wordverktyget 
räknar till 1522 ord, eller 6682 tecken utan blanksteg. Morley skriver mycket detaljerat 
om sitt arbete med boken och om själva skrivprocessen. Han ägnar en stor del åt att 
försvara sitt verk redan innan det publicerats och passar samtidigt på att tala nedlåtande 
om sina samtida musikerkolleger. I sammanfattningen har jag inte helt utelämnat någon 
del, men jag har avsevärt förkortat Morleys ibland mycket omständliga resonemang.   

6.2.1. REFERAT AV FÖRORDET 
Morley inleder sitt förord med att han förstår att många kommer att undra varför just 
han av alla fantastiska musiker, långt bättre rustade för uppgiften än han själv, har tagit 
på sitt ansvar att skriva en bok. Han menar att det huvudsakligen är vännernas intensiva 
påtryckningar som har fått honom att ta sig an uppgiften, men han är också glad att han 
hittat något som kan sysselsätta honom och samtidigt vara till nytta för landet, eftersom 
han lever ett ensligt liv med sjukdom som kräver att han stannar hemma. Han 
understryker dock att om han hade anat hur mödosamt det skulle bli, hade han aldrig 
gett sig i kast med en så stor och svår uppgift. Han jämför skrivprocessen med att ge sig 
ut på öppet hav: ju längre han kom, desto mer såg han framför sig. Det han trodde att 
han skulle få nedskrivet på ett par pappersark visade sig ta oanade proportioner. Tanken 
att ge upp föresvävade honom emellanåt, men vännerna uppmuntrade honom att 
fullfölja vad han påbörjat och han beslöt sig för att skriva klart boken – kosta vad det 
kosta ville.  

Han började jämföra andra musikteoretikers verk och befann sig plötsligt i en än värre 
situation: ingen var den andre lik och han visste plötsligt inte vem han skulle tro på. Det 
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fick honom att läsa ännu fler böcker, vilka, om det inte varit för att han skulle skriva den 
här boken, annars skulle ha fallit i evig glömska. Till Morleys stora sorg fann han att det 
han lärt som barn lätt kunde vederläggas av Taverner, Fairfax och en oändlig skara 
andra musiker, vars namn han inte tänkte trötta läsaren med. 

Det är inte ära och berömmelse som Morley önskar uppnå med boken, skriver han. 
Berömmelse hade förmodligen kunnat uppnås på något annat, väsentligt mindre 
arbetsamt sätt. I stället beskriver han att syftet med boken är att utveckla möjligheten att 
studera för alerta människor som vill lära ”that divine Art of Musick”, men som saknar 
tillräckligt bra lärare. 

Morley menar att bokens metod är vald för att passa den som skall lära sig. Han ägnar 
särskilt stor omsorg åt att inte ta saker ur sitt sammanhang, utan att förklara allt i 
ordning, så att ”det föregående underlättar förståelsen av det påföljande”. Han 
förtydligar också att alla musikexempel har tillfogats för att tillfredsställa den lärde, inte 
för att underlätta för den okunnige. Morley är övertygad om att även de som har endast 
ringa kunskaper i musik och bara hjälpligt kan sjunga skalan ut re mi fa sol la, tack vare 
boken skall kunna både sjunga och skriva såväl två- som flerstämmigt. 

Inte bara de som önskar lära sig musik, utan även de som söker en anledning att tala illa 
om honom bakom ryggen, kommer att läsa boken, spår Morley. Han kommer att 
uppskatta om de som är kritiska kommer och diskuterar direkt med honom, så att han 
får chansen att försvara sig och om möjligt omvända de som tycker att han har fel. De 
som inte bryr sig om att diskutera, utan direkt börjar tala illa om honom, kommer att få 
känna av att även Morley har förmågan att bita ifrån, och att han inte har skrivit något i 
boken som inte är bekräftat av de bästa bland både elever och utövare. Morley har också 
erfarit en annan typ av kritik. Det finns några som han kallar okunniga blinda åsnor, 
som själva inte skulle kunna förbättra ett endaste dugg av det som står i boken, som har 
kritiserat Morley för att ta möjligheten att tjäna sitt levebröd från de som lär ut knappt 
hälften av vad som finns att lära i boken. Morley menar att han inte vill hindra någon, 
utan att dessa lärare i stället borde tacka honom för att han skrivit ned sådant som de 
själva borde lära sig. Med förhoppning om att läsaren skall undgå de illvilligas avund 
samt de okunnigas ilska, önskar han läsaren lycka till med studierna. 

6.2.2. RESULTAT – ANALYSNIVÅ I 
• Varför skrevs boken? 

En anledning till att Morley skrev A Plaine and Easie Introduction är att han hade 
noterat att det fanns ett behov av en heltäckande grundbok i musik. Han hade noterat att 
den undervisning som bedrevs av hans samtida inte svarade upp till den standard som 
Morley själv önskade.  

There have also been some, who (knowing their own insufficiencie, and not 
daring to disallow, nor being able to improve any thing in the booke) have 
nevertheless gone about to discredite both mee and it anoter waie; affirming 
that I have by setting out thereof maliciously gone about to take away the 
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livings from a number of honest poor men, who live (and that honestly) upon 
teaching not halfe of which in this booke may be found. 

När han presenterade sin bok var han, samtidigt som han lade fram något han ansåg höll 
hög kvalitet, beredd på att de han själv kritiserat skulle kunna komma att kritisera 
honom och tala illa om honom bakom hans rygg. 

But seeing in these latter daies and doting age of the worlde, there is nothing 
more subiect to columnie and backbiting then that which is most true and 
right: and that as there be many who will enter into the reading of my booke 
for their instruction: so I doubt not but diverse also will read it, not so much 
for any pleasure or profit they look for in it, as to finde something whereat to 
repine, or take occasion of backbiting. 

Morley var medveten om att den rådande musikerkonkurrensen skulle kunna medföra 
att han skulle utsättas för prövningar av sina kolleger. Han framhåller dock ödmjukt att 
det finns många som är mer lärda än han själv och därför bättre rustade att ta sig an 
uppgiften att skriva en bok:  

I do not doubt, but many (who have known my disposition in times past) will 
wonder that (amongst so manie excellent musicians as be in this our countrie 
at this time, and farre better furnished with learning then my selfe,) I have 
taken upon me to set out that in our vulgar tongue, which of all other things 
hath been in writing least knowen to our countrimen, and most in practise. 
Yet if they would consider the reasons moving me thereunto: they would not 
onely leave to marveile, but also thinke mee worthy, if not to praise, yet of 
pardon for my paines.  

Morley skriver också att det var på uppmaning av vänner som boken skrevs: 

First, the earnest entreatie of my friends daily requesting, importuning, and 
as it were adjuring me by the love if my countrie, which next unto the glorie 
of God, ought to be most deere to every man. Which reason so often tolde 
and repeated to me by them, chiefly caused me to yield to their honest 
request in taking in hand this work which now I publish to the viewe of the 
worlde /…/ 

Med detta har Morley positionerat sig som en betydelsefull musiker som av sin 
omgivning ansågs begåvad och värdig att ta sig an uppgiften att delge världen sina 
kunskaper.  

Lastly, the solitaire life which I lead (being compelled to keepe at home) 
caused me to be glade to finde any thing wherein to keepe my selfe 
exercised for the benefite of my countrie. 

Morley var glad att kunna hålla sig sysselsatt med något som kunde komma 
landsmännen till del när han på grund av sin dåliga hälsa inte kunde resa någonstans och 
var tvungen att leva ett ensamt och stillsamt liv.  
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• För vem skrevs boken? 

I en separat dedikation i anslutning till förordet tillägnar Morley boken William Byrd, 
som under lång tid var Morleys lärare. Att Morley visar Byrd tacksamhet för allt han 
fått lära av sin mästare framgår tydligt i dedikationen. Den tydligaste målgruppen 
Morley i själva förordet beskriver att boken riktar sig till, är de som önskar fördjupa 
sina musikstudier men inte har en tillräckligt kvalificerad lärare. Morley preciserar inte 
ålder eller nivå på den tänkte läsaren, men tänker sig en alert student som är motiverad 
att lära sig musikens konst: 

/…/ in some sort to further the studies of them, who (being indewed with 
good naturall wittes, and well inclined to learne that divine Art of Musick) 
are destitute of sufficient masters. 

Han ägnar sig också åt att markera distans till de som bedriver musikundervisning utan 
att vara lika pålästa som han själv och understryker att dessa också har ett och annat att 
lära i boken: 

So that if any at all owe mee any thanks for the great paines which I have 
taken, they be in my iudgement, those who taught that which they knew not, 
and may here if they will learne. 

Men den som haft allra mest att lära av boken är förmodligen Morley själv. Det visade 
sig efter hand vara en svår uppgift han hade företagit sig, avsevärt mycket svårare än 
han hade kunnat föreställa sig: 

But as concerning the booke it selfe, if I had before I began it, imagined 
halfe the paines and labour which it cost mee, I would sooner have beene 
perswaded to anie thing, then to have taken in hand such a tedious peace of 
worke, like unto a great Sea, which the further I entered into, the more I 
sawe before mee unpast: So that at length despairing ever to make an end 
(seeing that growe so bigg in mine hands, which I thought to have shut up in 
two or three sheetes of paper,) I layde it aside, in full determination to have 
proceeded no further, but to have left it off as shamefully as it was foolishly 
begun.  

Morley beskriver utförligt sin skrivarvånda och den process han tagit sig igenom i 
arbetet med boken. Troligt är alltså att Morley delvis skrev boken för att strukturera sina 
egna musikaliska kunskaper. Den arbetsamma fasen med att studera samtida tonsättare 
och musikers verk resulterade i att han närapå lämnade projektet oavslutat. 

But then being admonished by some of my friends, that it were pittie to lose 
the frutes of the imployment of so manie good houres, and how instly I 
should be condemned of ignorant presumption, in taking that in hand which I 
could not performe, if I did not goe forwarde: I resoluted to endure 
whatsoever paine, labour, loss of time and expence, (and what not?) rather 
then to leave that unbrought to an end, in which I was so farre ingulfed. 
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Återigen var det Morleys vänner som motiverade honom att gå vidare med arbetet, 
eftersom han annars skulle ha lagt ned allt arbete i onödan. Att han fann sina egna 
kunskaper otillräckliga och rentav strida mot andra etablerade tonsättares sätt att 
komponera, vittnar om att Morley tvingats utveckla sitt eget musikaliska kunnande för 
att kunna förse boken med korrekt innehåll och för att sedan kunna publicera boken 
med hedern i behåll. Han var mån om sitt goda rykte och mån om en position som aktad 
och lärd man i musikerkretsar. Att lämna arbetet oavslutat skulle innebära ett alltför 
stort misslyckande. 

Taking therefore those precepts which being a childe I learned, and laying 
them togither in order, I begun to compare them with some other of the same 
kinde, set downe by some late writers: but then was I in a worse case then 
before. For I founde such diversitie betwixt them, that I knew not which part 
said truest, or whome I might best beleeve. Then was I forced to runne to the 
workes of manie, both strangers and English men (whose labours together 
with their names had beene buried with mee in perpetual oblivion, if it had 
not beene for this occasion) for a solution and clearing of my doubt. /…/ But 
what labour it was to tumble, tosse, and search so manie bookes, and with 
what toyle and wearinesse I was enforced to compare the parts for trying out 
the valure of some notes, (spending whole daies, yea and manie times 
weekes for the demonstration of one example, which one would have 
thought might in a moment have been set down,) I leave to thy discretion to 
consider: and none can fully understande, but he who hath had or shall have 
occasion to do the like. 

Det ovanstående visar tydligt att Morley fått en ordentlig inblick i forskarens 
vedermödor när det gäller litteraturstudier, datainsamling och sammanställning av 
resultat. Hans beskrivning av den mödosamma arbetsprocessen som tillhör en 
omfattande studie stämmer väl in på arbetet med en uppsats vars huvudområde ligger i 
litteraturstudier och analys av olika författares pedagogiska intentioner i historiska 
manualer (!). 

• Vilka pedagogiska strategier eller metoder företräder författaren? 

As for the methode of the booke /…/ I have had an especiall care, that 
nothing should be set out of his owne place, but that which should serve to 
the understanding of that which followeth should be set first. And as for the 
definition, division, partes, and kindes of Musicke, I have omitted them as 
things onely serving to content the learned, and not for the instruction of the 
ignorant. Thus hast thou the reasons which moved mee to take in hand and 
go forward with the booke. 

Morley presenterar sina metodiska avsikter mycket tydligt. Han har ambitionen att inte 
rycka saker ur sitt sammanhang. Allra först skall sådant förklaras som kan underlätta 
förståelsen av det som följer efter. Musikexemplen i boken är tänkta att ytterligare 
komplettera inlärningsprocessen, men han understryker att detta inte är något som är 
avsett att underlätta för okunniga utan snarare för de som har siktet inställt på att lära, 
för att bli lärda. 
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• Vilket resultat beträffande musikalisk kunskapsutveckling förväntas studier av 
manualen leda till? 

Det ska vara möjligt för den som läst boken att kunna både sjunga och skriva två- och 
flerstämmigt, även om man praktiskt taget inte har några förkunskaper i musik. 

And this much I may boldlie affirme, that anie of but meane capacitie, so 
they can but truly sing their tunings, which we commonly call the fixe notes, 
or ut, re, mi, fa, sol, la, may without any other helpe saving this booke, 
perfectly learne to sing, make discant, and set parts well and formally 
together. 

Av citatet framgår att Morley avser att boken skall utgöra en komplett grundbok i musik 
där de musikteoretiska aspekterna konkretiseras både genom sång och genom att skriva 
flerstämmig musik, vilket också bokens titel A Plaine and Easie Introduction to 
Practicall Music aviserar.  

6.2.3 SAMMANFATTNING AV FÖRSTA ANALYSNIVÅNS RESULTAT 
Flera orsaker till varför Morley skrev A Plaine and Easie Introduction to Practicall 
Musicke kan utläsas av manualens förord. Den enkla orsaken är att Morley behövde 
något att sysselsätta sig med under sin sjukdomstid. Mer musikrelaterade orsaker är att 
han noterat att det fanns ett behov av en heltäckande grundbok i musik. Han ville, 
liksom Ganassi, positionera sig i det konkurerande musikersamhället sedan han kommit 
fram till att de som undervisade i musik inte kommunicerade musikkunskaper av hög 
kvalitet. Manualen riktar sig till de som önskar undervisning på en högre nivå än dessa 
lärare kan erbjuda – samt till just dessa lärare, som han menar kan lära ett och annat i 
manualen. Men manualen riktar sig också till Morley själv, eftersom skrivprocessen 
innebar ett enormt arbete som han inte i förväg kunnat ana, vilket genererade 
musikaliska kunskaper som kom honom själv till del. Morley presenterar tydligt sina 
metodiska intentioner, som innebär att han har för avsikt att förklara allt i tur och 
ordning, utan att rycka något ur sitt sammanhang som kan försvåra den fortsatta 
förståelsen av manualens innehåll. Musikexemplen skall ytterligare underlätta 
förståelsen av det som förklaras med ord. Det konkreta resultat som förväntas av att ha 
studerat manualen är, att man utan förkunskaper skall kunna skriva och sjunga såväl 
två- som flerstämmigt. 

6.3. THE AUTHOR’S FOREWORD TO THE READER (FUX 1725) 
Detta förord är innehållsmässigt både konkret och effektivt skrivet. Det är inte långt; 
enligt words verktyg ”räkna ord” är det 593 ord långt, eller 2701 tecken utan blanksteg. 
Fux text har en poetisk stil, som inte är överdriven utan snarare klädsam och 
engagerande. Sammanfattningen kan inte helt fånga denna stil, och i de fall jag försöker 
ger det tyvärr inte helt rättvisa åt hans text. Citaten i Resultat-Analysdelen, som 
redovisas på engelska, ger en bättre bild av Fux språkbruk.     
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6.3.1 REFERAT AV FÖRORDET 
Kanske undrar några varför Fux har tagit sig för att skriva en bok om musik, när det 
finns så många böcker skrivna av enastående lärda män, som mycket ingående 
behandlat ämnet. Framför allt kanske man undrar varför Fux skriver boken just vid 
denna tid, när musik har utvecklats till något helt godtyckligt och kompositörer vägrar 
att följa några regler och tycks avsky blotta tanken på skolning likt döden själv. För 
dessa vill han tydliggöra sin avsikt. En uppsjö av böcker i musikteori har publicerats av 
musiker som är berömda både för sin undervisning och för sitt kunnande. När det gäller 
att skriva musik som praxis har de dock sagt mycket lite, och det lilla som blivit sagt har 
inte varit så lätt att förstå. Generellt sett har de nöjt sig med att ge några få exempel och 
de har inte sett behovet av att etablera en enkel metod genom vilken nybörjaren gradvis 
kan utvecklas och steg för steg lära sig bemästra denna komponerandets konst. Fux låter 
sig inte avskräckas av de mest nitiska skolhatarna, inte heller av den korrupta tiden.  

”Medicin ger man till de sjuka och inte till de som är vid god hälsa”, skriver Fux. Han 
tror inte att han kan återkalla kompositörer från den obegränsade galenskap som skiner 
igenom i deras kompositioner. Hans motiv till att skriva är istället att hjälpa unga 
människor som vill lära. Fux har känt och känner fortfarande till flera lovande talanger 
som är ivriga att få studera, men som på grund av att de saknar lärare inte kan 
förverkliga sin önskan, utan ”förblir evigt törstande” (ibid., min översättning). Som en 
lösning på detta bekymmer började Fux utarbeta en metod liknande den med vilken 
barn först lär bokstäver, sedan stavelser, därefter kombinationer av stavelser och 
slutligen hur man läser och skriver. När Fux använder sig av denna metod erfar han att 
eleverna gör fantastiska framsteg på kort tid. Han hoppas kunna göra konsten en tjänst 
genom att publicera boken till förmån för unga studenter och samtidigt dela sina 
erfarenheter från nära trettio år i tre kejsares tjänst, med den musikaliska världen. Fux 
citerar Platon via Cicero: ”We do not live for ourselves alone: our lives belong also to 
our country, to our parents, and to our friends.” 

För underlättad förståelse och ökad tydlighet har Fux använt sig av dialog i texten. 
Aloysius, mästaren, skall representera Palestrina, musikens upphöjda ljus, som Fux har 
att tacka för allt han kan inom musikens konst och vilkens minne han alltid skall vårda 
med djupaste vördnad. Josephus, lärlingen, representerar den elev som vill lära sig 
konsten att komponera. 

Slutligen ber Fux att ingen ska ta illa upp av hans ödmjuka stil, för han gör inget 
anspråk på latinet annat än som symbol för en resenär som återvänder till det land han 
en gång kallade hemma. ”Och jag är hellre lättläst än vältalig. Farväl, håll till godo och 
ha överseende.” 

6.3.2 RESULTAT – ANALYSNIVÅ I 
• Varför skrevs boken?  
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Fux ansåg att det vid tiden för tillkomsten av Gradus ad Parnassum komponerades helt 
utan regler och konventioner och att tonsättare till och med tycktes avsky blotta tanken 
på skolning och regler likt döden själv: 

…at this time when music has become most arbitrary and composters refuse 
to be bound by any rules and principles, detesting the very name of school 
and law like death itself. 

Att Fux väljer Palestrinas kompositionsstil som utgångspunkt för boken är förmodligen 
en reaktion på att musik börjar betraktas och praktiseras som ett estetiskt uttryck snarare 
än en vetenskap baserad på strikta teoretiska regler. Boken skrevs också för att det 
enligt Fux, trots att så mycket skrivits av lärda män, ändå inte fanns något lättbegripligt 
material som handlade om att skriva musik i praktiken.  

There have certainly been many authors famous for their teaching and 
competence, who have left an abundance of works on the theory of music; 
but on the practice of writing music they have said very little, and this little 
is not easily understood. 

Ett annat motiv var att han ville dela med sig av de erfarenheter han gjort och de 
kunskaper han förvärvat under de trettio år han arbetat med musik i tre kejsares tjänst.  

So I thought I might render a service of the art if I published for the benefit 
for young students, and shared with the musical world the experience of 
nearly thirty years, during which I served three emperors (in which I may in 
all modesty take pride).  

Här presenterar sig Fux som en musiker med framskjuten position, som kejsarnas 
privata lärare och hovkapellmästare. Boken kom ut när Fux var 65 år, det vill säga vid 
hans pensionsålder enligt dagens arbetslivslängd. Den erfarenhet han förvärvat under ett 
långt arbetsliv var väl värd att dela med sig av. Han hade också ett ideologiskt motiv, 
som han avslöjar i sitt Platon-citat:  

Besides, as Cicero quotes from Plato: “We do not live for ourselves alone: 
our lives belong also to our country, to our parents and to our friends.” 

Fux ville tjäna konsten och samtidigt göra en insats för någon annan än sig själv; för sitt 
land, för sina föräldrar och för sina vänner.  

• För vem skrevs boken? 

Boken skrevs för de unga talangfulla människor som saknade lärare, men ändå ville lära 
sig komponerandets konst.  

My object is to help young persons who want to learn. I knew and still know 
many who have fine talents and are most anxious to study; however, lacking 
means and a teacher, they cannot realize their ambition, but remain, as it 
were, forever desperately athirst. 
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För att dessa unga människor inte skall behöva förbli förevigt törstande på kunskap 
skrev Fux sin manual. 

• Vilka pedagogiska strategier eller metoder företräder författaren? 

Att så enkelt som möjligt presentera en metod som medger stegvis utveckling för en 
nybörjare anger Fux som sin mest uppenbara metod.  

/…/ a simple method by which the novice can proceed gradually, ascending 
step by step to attain mastery in this art. 

Enligt Fux hade han redan provat denna metod på elever och uppmärksammat att de på 
kort tid gjorde stora framsteg.  

And it has not been in vain. When I used this method in teaching I observed 
that the pupils made amazing progress within a short time. 

En tydlig avsikt med manualen är att ägna så mycket utrymme som möjligt i boken åt 
praktiskt musikaliskt skrivande och inte så mycket åt teori. 

You will notice, dear reader, that I have given very little space in this book 
to theory and much more to practice, since (action being the test of 
excellence) this was the greater need.  

I formuleringen ”since action being the test of excellence” visar Fux att han är mycket 
medveten om att det är i handling det visar sig om undervisningen landat som kunskap 
hos eleven, det vill säga om något lärande faktiskt har ägt rum. Fux hade under många 
år utarbetat en metod som påminner om den som barn lär sig att läsa och skriva med. Ett 
barn lär sig steg för steg först bokstäver, sedan stavelser, därefter kombinationer av 
stavelser och slutligen att läsa och skriva.  

Seeking a solution to this problem, I began, therefore, many years ago, to 
work out a method similar to that by which children learn first letters, then 
syllables, then combination of syllables, and finally how to read and write. 

Det är alltså ett slags musikens ABC som Fux drar paralleller till här, vilket tydliggör 
hans avsikt med manualen som en komplett grundbok i musik. Att instruktioner ges steg 
för steg återspeglas också i bokens titel Gradus ad Parnassum, som refererar till den 
branta vandringen steg för steg upp på musornas berg, enligt en klassisk bildningstanke. 
Dialogen är ytterligare ett pedagogiskt verktyg som Fux valt för att tydliggöra och 
underlätta förståelsen av bokens budskap.  

Finally, for the sake of better understanding and greater clarity, I have used 
the form of dialogue. By Aloysius, the master, I refer to Palestrina, the 
celebrated light of music /…/ to whom I owe everything that I know of this 
art /…/. By Josephus I mean the pupil who wishes to learn the art of 
composition.   
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Dialogen återger ett samtal mellan Aloysius, eller Palestrina som han skall föreställa, 
och Josephus, som föreställer den elev som vill lära sig komponerandets konst. Troligt 
är att Fux hämtar Josephus karaktär och frågeställningar från sig själv, eftersom han 
skriver att allt han kan inom denna konst härstammar från och tillägnas Palestrina.      

•  Vilket resultat beträffande musikalisk kunskapsutveckling förväntas studier av 
manualen leda till? 

Några konkreta lärandemål presenterar inte Fux i sitt förord, däremot kan man av 
nedanstående citat utläsa att han vill återupprätta normal standard i komposition.  

Medicine is given to the sick, and not to those who are in good health. 
However, my efforts do not tend – nor do I credit myself with the strength – 
to stem the course of a torrent rushing precipitously beyond its bounds. I do 
not believe that I can call back composers from the unrestrained insanity of 
their writing to normal standards. Let each follow his own counsel. 

Han tror inte att han skall kunna kalla tillbaka några tonsättare från den galenskap de 
visar i sitt skrivande, men markerar ändå sin ståndpunkt gentemot dessa. Förordets 
poäng är att det är det praktiska kunnandet som eftersträvas, snarare än det teoretiska. 
Fux vill så att säga lära ut komponerandets ABC, för att eleven sedan skall kunna läsa 
och skriva på egen hand. 

6.3.3. SAMMANFATTNING AV FÖRSTA ANALYSNIVÅNS RESULTAT 
Fux skrev Gradus ad Parnassum för att det enligt honom vid den aktuella tiden 
komponerades helt utan regler. Han ville därför aktualisera gamla kompositionsregler 
genom att skriva en manual i den strikta kompositionsstil som företräddes av Palestrina. 
Han ansåg också att det saknades ett material som behandlade komposition i praktiken 
och som var lätt att förstå. Till skillnad från Morley hade Fux inget behov av att i 
förordstexten ägna sig åt försvarstal inför konkurrerande kolleger, eftersom Fux redan 
innehaft ett flertal tjänster i framskjuten position. Han presenterar sig kort som en aktad 
musiker som vill dela med sig av de kunskaper han förvärvat under ett långt arbetsliv. 
Ett ideologiskt motiv är också att han ville tjäna konsten och samtidigt göra en insats för 
sitt land. Manualen vänder sig till unga talangfulla musiker som vill lära, men som 
saknar lärare. Fux vill i likhet med Morley presentera en komplett grundbok i musik, 
som metodiskt går igenom komposition steg för steg. Fux skriver om sin metod som ett 
musikens ABC, som påminner om den metod med vars hjälp barn lär sig läsa. Gradvis 
och steg för steg skall eleven klättra upp på musornas berg; den bild av musikalisk 
bildning som återspeglar Fux syn på musik som en bildande konstart, i likhet med det 
synsätt som Ganassi också företräder. Fux vill med sin manual att man skall lära sig 
komponera med tydligt fokus på praktiska komponerandet i stället för på teori. 
Samtidigt vill han med tydliga regler återupprätta normal standard i komposition. Med 
sitt musikens ABC önskar han att man så småningom skall kunna läsa och skriva på 
egen hand. 
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6.4. PREFACE (QUANTZ 1752) 
Quantz förord är mycket musikorienterat. Han kan ägna sig helt åt att beskriva sina 
intentioner med verket, eftersom han redan klarat av alla ödmjuka krusiduller i en 
separat dedikation, där boken tillägnas Fredrik den Store. Det är det näst längsta 
förordet i min studie och innehåller enligt Words verktyg 1146 ord, eller 5389 tecken 
utan blanksteg. Quantz är mycket mån om att bli förstådd på rätt sätt och ger därför 
rådet att man får bäst behållning av hans anvisningar om man utgår från musiken.  

6.4.1. REFERAT AV FÖRORDET 
För alla som älskar musik presenterar Quantz en metod för traversflöjt, där han från de 
första grunderna undervisar i allt man behöver för att kunna spela instrumentet. Av den 
anledningen har han också till stor del satsat på att ge föreskrifter för god smak i 
praktiskt musicerande. Dessa föreskrifter kan appliceras på instrument eller sång och 
tillägnas dem som vill ägna sig professionellt åt musik och som månar om ett gott 
musikaliskt framförande. En komposition är inte bara beroende av den som spelar 
solostämman, utan också av dem som spelar de ackompanjerande stämmorna. För dessa 
har Quantz ägnat ett speciellt kapitel som visar hur solostämman på bästa sätt skall 
ackompanjeras. I detta tror han inte att han har svävat ut för långt från ämnet eftersom 
han vill utbilda en kompetent och intelligent musiker och inte en mekanisk flöjtist. 
Quantz vill inte bara forma flöjtistens läppar, tunga och fingrar utan även hans smak och 
omdöme. Av en liknande anledning uppkom kapitlet om hur en komposition skall 
bedömas. I Quantz egen beskrivning av bokens sista två kapitel skriver han att det första 
av dem kan utgöra en spegel för nybörjaren som han kan vända mot sig själv och där se 
hur musikkännarna kommer att döma honom. Det sista kapitlet kan utgöra en guide i 
valet av stycken han (nybörjaren) önskar spela och skydda honom från faran att se skräp 
som guld. Detta var dock inte den enda anledningen till att lägga till två kapitel i boken, 
skriver Quantz; han vill också som tidigare nämnts ge råd till dem som spelar 
ackompanjerande stämmor, samt erbjuda nybörjare i komposition utkast till stycken de 
önskar komponera. Quantz vill emellertid inte föreskriva regler för dem som redan 
förvärvat allmänhetens erkännande för sina framträdanden eller kompositioner. I stället 
vill han lyfta fram dem som goda exempel, så att unga människor ser hur de måste gå 
vidare i sin utveckling för att kunna följa i dessa musikers fotspår. Om han skulle 
avvika från ämnet för mycket, önskar han bli förlåten för detta på grund av sin 
beslutsamhet att rätta till de missuppfattningar som ännu är vanliga i musik och på 
grund av sin önskan att ta tillfället i akt att förmedla råd som kan underlätta 
utvecklingen av god smak i praktiskt musicerande. 

Quantz påpekar själv att han emellanåt talar diktatoriskt när han endast stöder sina 
lärosatser med uppmaningen ”man måste”, utan att redovisa några anledningar. Som 
förklaring skriver han att det skulle ta för lång tid och vara närmast omöjligt att 
demonstrera förklaringar till saker som nästan alltid är beroende av smak. Om man, 
trots Quantz gedigna erfarenhet och reflektion, inte skulle lita på hans smak, är man fri 
att pröva motsatsen och därefter avgöra vad som passar bäst. Quantz understryker att 
han inte är felfri och om någon kan övertyga honom om att något annat är bättre än det 
han skriver i boken, skall han vara den första att ändra sig. De som kritiserar honom 
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bara för kritiserandets egen skull, eller för att märka ord, kommer han dock inte att 
bemöta.  

Även om Quantz tror att han har fått med allt som rör flöjtspel i sin bok, så anser han 
inte att man kan lära sig att spela bra på egen hand med stöd av endast boken. Han har 
hela tiden haft i åtanke att en lärare skall finnas till hands och har i boken fördjupat och 
detaljerat vissa aspekter av flöjtspelande och musicerande på ett sätt som några 
säkerligen finner överflödigt och andra knappt tillräckligt. Vissa saker säger han på flera 
ställen i boken, när det varit möjligt utan att bli långrandig. Han vill inte pröva läsarens 
tålamod genom att gång på gång upprepa referenser som rör småsaker.  

Om Quantz tillfälligtvis använder sig av utländska ord, så är det för att lättare bli 
förstådd. Tyska översättningar av musiktermer har ännu inte introducerats överallt och 
är således inte bekanta för alla musiker, därför använder han sig av allmänt vedertagna 
musiktermer från andra språk. Mycket i boken är inte så lätt att förstå om inte 
musikexemplen finns att tillgå. Quantz rekommenderar därför att alltid ha kopparstick 
med musikexempel till hands, som kan jämföras med det han skriver i boken. För att 
boken, som är skriven på tyska, skall vara användbar även i andra länder har han fått 
den översatt till franska, vilket medför att noterna i musikexemplen där har en annan 
benämning. I övrigt tvivlar inte Quantz på att boken skall bli väl mottagen, och att det 
arbete han lagt ned på de stunder han tidigare haft ledigt, skall uppskattas.   

6.4.2. RESULTAT – ANALYSNIVÅ I 
• Varför skrevs boken?  

Quantz var både rutinerad och berest när han skrev Versuch einer Anweisung. Under 
sina många resor hade han deltagit i musiklivet i flera europeiska städer. Han hade 
erfarenhet av hur musik framfördes och hade uppenbarligen hört och upplevt saker han 
ville korrigera och såg i boken möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet. 

/…/ because of my determination to correct defects still in vogue in music, 
and because of my desire to make use of this opportunity to communicate 
various remarks which will be of service in the improvement of good taste in 
practical music. 

Centralt för Quantz anvisningar är begreppet god smak, som han vill bidra till att 
utveckla hos unga musiker. Smakbegreppet var relativt nytt och var vid tiden för den 
publika konsertens utveckling särskilt aktuellt. Musiker skulle förberedas för den nya 
ordning att musiken vid konserter kunde lyssnas till och bedömas av en kritisk publik. I 
begreppet god smak ligger således både innebörden gott omdöme i det musikaliska 
framförandet, samt god bedömningsförmåga av musik när det gäller val av repertoar för 
den enskilde musikern samt för den kritiskt lyssnande publiken. Ornamentation av en 
melodi är ett exempel på hur det goda omdömet i musik visar sig. Att smakfullt och 
med gott omdöme dekorera en given melodi enligt gängse praxis är något som Quantz 
ägnar en stor del av sin manual åt. 
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• För vem skrevs boken?  

Redan i en separat dedikation i anslutning till förordet har Quantz tillägnat Fredrik den 
Store sin manual. I själva förordet, som är denna studies egentliga undersökningsobjekt, 
vänder sig Quantz till dem som älskar musik. 

I present here to the lovers of music a method for playing the transverse 
flute. 

Quantz har flera tänkbara mottagare av de goda råd och anvisningar han presenterar i 
boken. I manualens första kapitel skriver han om alla de kvalitéer som de unga musiker 
som önskar ägna sig åt musik bör besitta och manualen vänder sig därför särskilt till 
dessa: 

/…/ young people who devote themselves to music /…/ 

Även om boken primärt är en flöjtskola, så innehåller den en så stor andel 
allmänmusikaliska nyttokunskaper att också sångare och andra instrumentalister kan ha 
behållning av den:  

/…/ to all those who make a profession of singing or of the practice of other 
instruments, and wish to apply themselves to good musical execution /…/ 

Musiker som spelar ackompanjerande instrument får en helt egen avdelning i manualen, 
vilket Quantz också påannonserar i förordet: 

/…/ those instrumentalists who apply themselves primarily to 
accompaniment /…/ 

Nybörjare i komposition kan också läsa manualen med behållning, särskilt det sista 
kapitlet:  

Beginners in composition will find in the last chapter outlines from which 
they can trace out the pieces they wish to write. 

Att Quantz inte bara vänder sig till flöjtister framgår alltså mycket tydligt. De 
allmänmusikaliska aspekterna är i själva verket de som dominerar i manualen och de 
strikt flöjtorienterade instruktionerna upptar endast en liten del av bokens totala volym. 
Att manualen vänder sig till alla som älskar musik är därför en mer adekvat benämning 
på målgrupp, som Quantz själv inleder förordets första mening med, än att boken skulle 
riktas till flöjtspelare, som framgår av titeln. Man kan förmoda att Quantz 
beroendeställning till Fredrik den Store, som själv var en mycket god amatörflöjtist, slår  
igenom i valet av bokens huvudtitel.   

• Vilka pedagogiska strategier eller metoder företräder författaren?  

Att försöka hitta en eller ett par enskilda formuleringar i Quantz förord som fångar hans 
pedagogiska avsikter skulle vara dumt. Hela förordet vittnar om en musikalisk 
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helhetssyn där den goda smaken och ett gott musikaliskt omdöme i alla avseenden är 
det centrala. Quantz gör en tydlig åtskillnad mellan å ena sidan den intelligente 
musikern och å andra sidan den mekaniske flöjtspelaren och av manualens innehåll att 
döma så är det att fostra den förstnämnde som är Quantz mission:  

Since I am endeavouring to train a skilled and intelligent musician, and not 
just a mechanical flute player, I must try not only to educate his lips, tongue 
and fingers, but must also try to form his taste, and sharpen his discernment. 

Quantz skriver emellertid själv att det är en flöjtmetod han kommer med. Den 
metodiska strategi han nämner är att han försöker undervisa klart och tydligt allt man 
behöver för att spela flöjt, med början i de första enkla grunderna. 

I present here to the lovers of music a method for playing the transverse 
flute. I have tried to teach clearly and from the first rudiments everything 
required for the practice of this instrument. 

När det gäller de kommunikativa aspekterna av den undervisning Quantz förmedlar i sin 
manual, ser han sig själv som en bestämd och rentav diktatorisk lärare som inte 
förklarar grundligt alla problem, utan snarare konstaterar att ”man måste” göra på ett 
visst sätt: 

Occasionally I seem to speak rather dictatorially, supporting my tenets only 
with a simple “one must”, without advancing other proofs. Here one should 
remember that at times it would take too long, at times it would be 
impossible, to give demonstrative proofs of matters that nearly always 
depend upon taste. Anyone that does not wish to trust my taste, which I have 
diligently endeavoured to purify through long experience and reflection, is 
free to try the opposite of that which I teach, and then choose what seems 
best to him. 

Här ser Quantz det nödvändigt att försvara och understryka sin goda smak och 
omdömesförmåga i musik och inbjuder alla som inte litar på hans smak att pröva andra 
lösningar och därefter avgöra vem som hade rätt. En tydlig, men kort och effektiv, 
positionering gör han också när han skriver att han utvecklat sin smak genom lång 
erfarenhet och grundlig reflektion. För övrigt gör Quantz inga andra försök att hålla 
andra på avstånd, utan skriver sitt förord med stort självförtroende. 

Att använda sig av musikaliska förebilder är också en strategi som Quantz förespråkar 
och han tar upp detta när han skriver om att han gärna framhåller de professionella 
musiker som redan uppnått hög nivå som goda exempel.  

I do not pretend, however, to prescribe rules for those musicians who have 
acquired to general approbation either in composition or in performance. On 
the contrary, I publish their merits, and those of their compositions, through 
the particulars that I give about what distinguishes them from so many 
others, thus showing the young people who devote themselves to music how 
they must proceed if they wish to imitate these celebrated men, and follow in 
their footsteps. 
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De unga musikerna behöver alltså förebilder att imitera för att kunna följa i de mer 
rutinerade musikernas fotspår. Att gradvis med hjälp av mer rutinerade förebilder 
initieras i en praxisgemenskap och därifrån utforma sin egen professionella identitet har 
i alla tider varit ett vanligt sätt att förvärva yrkesmässigt kunnande inom 
hantverksyrken, vilket bekräftas av Nielsen och Kvale (2000).  

• Vilket resultat beträffande musikalisk kunskapsutveckling förväntas studier av 
manualen leda till? 

Det går inte att missta sig på de höga förväntningar som Quantz hyser när det gäller de 
kunskaper som kan utvinnas ur hans manual. Instrumentalister, vare sig de spelar 
solostämma eller har en ackompanjerande funktion, sångare och kompositörer har alla 
något att lära ur manualen. Nivån spänner över de första grunderna till professionellt 
utövande. Det främsta resultat som förväntas är att musicerandet skall ske på en hög 
nivå baserad på musikerns intelligenta och kompetenta ställningstaganden som 
utvecklats med hjälp av Quantz goda råd.  

I have therefore also ventured rather extensively into the precepts of good 
taste in practical music. And although I have applied them specifically only 
to the transverse flute, they can be useful to all those who make a profession 
of singing or of the practice of other instruments, and wish to apply 
themselves to good musical execution. 

Det goda musikaliska framförandet och det goda omdömet i musik är Quantz fokus. Att 
inte bara musicera, utan att musicera bra och med välgrundade musikaliska argument är 
därför vad Quantz genomgående eftersträvar.  

6.4.3. SAMMANFATTNING AV FÖRSTA ANALYSNIVÅNS RESULTAT 
Quantz ville, i likhet med Fux, dela med sig av de erfarenheter han förvärvat under ett 
långt, berest och innehållsrikt yrkesliv i tjänst främst hos Fredrik den store. Han skrev 
Versuch enier Anweisung die Flöte traversiere zu spielen för att få utrymme att 
korrigera de problem han uppmärksammat i de musikaliska framförandena under den 
aktuella tiden. Även detta korrigerande motiv hade Fux i sin Gradus ad Parnassum, 
men då avseende ”galenskaper” inom komposition. Quantz ville också utbilda läsaren 
inom god smak i musik, något som en stor del av manualen ägnas åt. Den etablerade 
konsertformen med en lyssnande kritisk publik innebar att smakbegreppet innefattade 
också förmågan att bedöma musik som spelas. Att kommunicera smak och 
omdömesförmåga i och av musik är Quantz stora motiv till att skriva manualen, även 
om den gör sken av att vara en flöjtskola. Målgruppen är, förutom Fredrik den store, 
musiker, oavsett instrument, och vare sig de är solister eller har en ackompanjerande 
funktion i ensemblen. Alla som älskar musik har något att lära i manualen. Quantz 
skriver med den rutinerade yrkesmusikerns självförtroende, även här i likhet med Fux, 
och understryker att om någon skulle ifrågasätta hans smak och omdöme är de fria att 
pröva andra lösningar och därefter avgöra vad som passar bäst. Quantz framhåller 
betydelsen av goda förebilder för unga musiker, vilket innebär en tydlig pedagogisk 
intention. Quantz skriver att det inte finns utrymmesmässig möjlighet att förklara och 
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visa med exempel allt han vill kommunicera i manualen, därför uttrycker han sig ofta 
diktatorisk med ett ”man måste”. Med manualen hoppas han kunna bidra till att musiker 
musicerar intelligent, med välgrundade musikaliska argument; med god kvalitet, smak 
och omdömesförmåga, vare sig musikern är nybörjare eller professionell utövare. 

6.5. GRUPPERING AV RESULTAT – ANALYSNIVÅ II 
Ur de resultat som redovisats ovan kan två olika grupper av aspekter belysas; de 
musikkulturella aspekterna och de sociala aspekterna (Hultberg 2006). Min avsikt var 
att studera förorden ur fyra manualer från två olika århundraden; en instrumentskola och 
en musikteoretisk manual från 1500-talet och en instrumentskola och en musikteoretisk 
manual från 1700-talet. Därför har jag nedan sammanfattat resultaten under respektive 
aspekter enligt den modellen, med det aktuella århundradet som rubrik. 

6.5.1. MUSIKKULTURELLA ASPEKTER 
Här riktar jag fokus på den musikaliska kunskapstradition som respektive 
manualförfattare representerar och belyser i förekommande fall de konkret 
musikrelaterade kunskaper som författarna ville förmedla med sina manualer.  

Manualer från 1500-talet 
Ganassi skriver inget konkret om det musikaliska innehållet i sitt förord, utöver att det 
verk han dedicerar till sin prins är ett arbete för blockflöjt som han kallar ”Fontegara”. 
Att han har försökt vara så konkret och tydlig som möjligt i texten är det närmaste han 
kommer ett eget utlåtande om sina metodiska eller pedagogiska avsikter. Ser man 
däremot på det han skriver om de antika grekiska tänkarnas syn på musik, kan man 
utläsa mer av Ganassis egen musiksyn. Hans referat till de grekiska filosoferna 
framhåller musik som något centralt allmänmänskligt och därmed bildningsorienterat 
(Gustavsson, 2000). När Tinctoris redan 1476 citerade Platon (Lockwood 1980), som 
företrädare för de antika grekiska idealen, påpekade han att ingen som inte var utbildad 
inom musik kunde betraktas som utbildad i ordets rätta bemärkelse (se 2.1.2.). Ganassis 
förord är på så sätt ett tidsenligt dokument över ett förhållningssätt typiskt för 
renässansen. I Ganassis manual kommuniceras kunskaper på mycket hög nivå, vilket 
innebär att Ganassi tar de grundläggande kunskaperna för givna hos de musiker som 
skall läsa hans instruktioner. Det är alltså ingen grundbok i musik som Ganassi 
presenterar i sitt förord, utan en avancerad manual där de för givet tagna grundläggande 
kunskaperna skall utvecklas på hög musikalisk nivå.  

Morley har även han ett bildningsperspektiv på musik och framhåller att den som 
önskar bli lärd har mycket att hämta ur musikexemplen i hans bok. Det är den 
gudomliga musikkonsten [that divine art of music] som skall läras, och den konsten 
innefattar teoretiska kunskaper som skall användas praktiskt, enligt Morleys exempel 
främst i klingande sång. Ett holistiskt perspektiv på musikaliskt lärande är således 
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signifikant för Morleys bok, då han förenar teoretiska och praktiska kunskaper i musik 
och skriver att alla kan lära sig både att sjunga och komponera enligt hans instruktioner.  

Manualer från 1700-talet 
Fux är tydlig med att han lägger störst vikt vid musikkunskapernas praktiska 
tillämpning. Han skriver att det redan finns tillräckligt med teoretisk litteratur, men inte 
så mycket skrivet om hur man praktiskt tillämpar kunskaperna i komponerande. Att Fux 
dessutom uppmärksammar att hans samtida kolleger tycks avsky alla former av 
skolning och skriver musik helt utan regler, legitimerar behovet av en skola med tydliga 
anvisningar som presenteras steg för steg och därför enkelt kan följas. Han jämför den 
metod han presenterar med den metod med viken barn lär sig läsa och skriva och 
synliggör och problematiserar därmed en del av sin pedagogiska medvetenhet. Fux 
framhåller Palestrina som ”musikens upphöjda ljus” och använder palestrinastilen som 
utgångspunkt för det kontrapunktiska komponerande han företräder. Fux egen gedigna 
utbildning vid jesuiternas skola och hans omfattande erfarenhet som framstående 
hovmusiker (se 2.3.1.) ger honom pondus att framhålla behovet av skolning genom att 
gå tillbaka till renässansens ideal. Han ger en glimt av sin renässansorienterade bildning 
när han i förordet citerar Cicero, som i sin tur citerar Platon och positionerar sig därmed 
som en lärd och allmänbildad man värd att ta på allvar, trots hans insikter om att tidens 
rådande kompositionsideal vänder sig från regelverk och skolning.  

Quantz framhåller främst vikten av att utveckla god smak i musik. Han uppmärksammar 
dessutom att det vid tiden för bokens publicerande fanns ett sätt att framföra musik på, 
som inte gjorde musiken störst rättvisa. Det populära amatörmusicerandet medförde ett 
stort behov av enkel kammarmusik (se 2.4.2.) och både kompositionstekniskt och 
framförandemässigt fann han uppenbarligen en del övrigt att önska, vilket föranledde 
skrivandet av manualen. Ett omfattande amatörmusicerande i kammarmusikaliska 
konstellationer, samt utvecklandet av den publika konserten för såväl professionella 
som amatörer, medförde att musiker med olika funktion i ensemblerna hördes i de olika 
framträdandesituationerna. Solomusiker, tuttiinstrumentalister och 
continuoinstrumentalister behövde allesammans goda råd i sina olika funktioner, vilket 
Quantz tog fasta på i sin manual. Quantz har således i likhet med Fux en ambition att 
rätta till de missuppfattningar han uppmärksammat inom musik och det musikaliska 
framförandet. Inte alla är lämpade att bli professionella musiker och Quantz ville göra 
dem som hade en sådan ambition medvetna om de kvaliteter som var nödvändiga att 
besitta för att bli en god musiker. De redan etablerade professionella musiker som vid 
tiden kunde höras, framhåller han som goda exempel och förebilder värda att 
musikaliskt försöka efterlikna. Att vara en skicklig och intelligent musiker med väl 
utvecklad musikalisk smak och omdömesförmåga understryker Quantz som 
eftersträvansvärt, i kontrast till att vara endast en mekanisk flöjtspelare. Quantz månar 
alltså om den allmänorienterade musikern, snarare än om den tekniskt skolade 
instrumentalisten. 
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6.5.2. SOCIALA ASPEKTER 
Nedan uppmärksammar jag de skilda kontexter i vilka manualerna är skrivna och 
belyser de sociala faktorer som manualförfattarna påverkas av.  

Manualer från 1500-talet 
Ganassis förord genomsyras av hans beroendeställning till Andrea Gritti, dogen av 
Venedig. Förordet är egentligen en lång dedikation, där Ganassi understryker sin 
tacksamhet över att han kunnat åtnjuta så många fördelar av att vara anställd hos dogen. 
De goda anställningsvillkoren har medfört att Ganassi fått möjlighet att skriva och 
publicera boken på sin egen tryckpress. Han ser en möjlighet att i och med detta första 
verk skapa tillräckligt stort intresse för att i ett senare skede kunna publicera ett ännu 
större verk under dogens beskydd. Ganassi skriver att boken har kostat honom stor 
ansträngning att skriva. Möjligen ökar detta hans trovärdighet och positionerar honom 
som en noggrann och påläst musiker. 

Morleys förord präglas till stor del av just denna ovan beskrivna positionering, som 
Ganassi endast nämner i ett par korta formuleringar. Han ägnar större delen av det långa 
förordet till att noggrant återge skrivprocessen, vilken möda och besvär den orsakat 
honom, hur lång tid det tog att studera många andra musikers verk för att kunna skriva 
en bok av en sådan kvalité att den skulle få betydelse i Englands stora musikersamhälle. 
Morley var inte anställd hos någon kunglighet eller annan välbärgad uppdragsgivare. 
Han var en enkel organist och körledare och led därtill av dålig hälsa. Det är således ett 
rimligt antagande att Morley för att bli uppmärksammad av det välbärgade 
samhällsbärande skikt som utgjorde den musicerande delen av befolkningen, var 
tvungen att tydligt positionera sig bland alla de musiker han syrligt kommenterar i sitt 
förord; musiker som både komponerar och utövar musik, samt undervisar med bara 
knappt hälften av de kunskaper som Morley framhåller att han har. En stor oro för hur 
boken skall komma att tas emot ger han också uttryck för, då han upprepade gånger 
förutspår att folk kommer att tala illa om honom bakom hans rygg. Hård konkurrens 
musiker emellan rådde med största sannolikhet i det musikersamhälle som under 
drottning Elisabeths regeringsperiod fått musiklivet att öka markant i omfattning. 
Morley önskar att han i och med arbetet med boken kan göra samhället och sitt land en 
tjänst när han på grund av sin dåliga hälsa ändå inte kan göra långa resor och ta tjänst i 
andra länder som många av hans kolleger kunde göra. 

Manualer från 1700-talet 
Fux har en stor erfarenhet som musiker i tre kejsares tjänst bakom sig när hans manual 
publiceras. Detta framhåller han samtidigt som han hoppas göra konsten en tjänst 
genom att publicera boken. Liksom Morley ville han vara samhället till nytta genom att 
kommunicera sina kunskaper i musik;  man lever inte bara för sin egen skull, utan också 
för sitt land, sin familj och sina vänner, skriver han och citerar samtidigt Platon. Ovan, 
under Musikkulturella aspekter, uppmärksammades Fux förkärlek för renässansens 
musikaliska ideal med Palestrina som företrädare. Dessa återspeglas även här, genom att 
Fux citerar antikens tänkare, vilka var högaktuella under renässansen. Att kommunicera 
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sitt musikaliska budskap och delge andra de kunskaper han själv besitter, är mycket 
viktigt enligt hans beskrivning i förordet. Unga musiker som vill lära skall få lära sig 
musikens grunder i ett musikens ABC, för att sedan själva kunna läsa och skriva. Han 
redogör också för sin avsikt med manualens dialogiska utformning, som han valt för att 
tydligare kunna kommunicera sitt budskap. Troligen har Fux vurm för renässansens 
ideal slagit igenom även i detta val, eftersom den sokratiska dialogen enligt antik 
grekisk modell var en vanlig form för kunskapsöverföring under renässansen. Flera av 
de manualer som utkom under 1500-talet var utformade som dialoger mellan mästare 
och lärling, rimligen beroende på de antika idealens ökade inflytande under 
renässansen. Vid tidpunkten för publiceringen av Gradus ad Parnassum var 
renässansens ideal för länge sedan övergivna, men Fux framhåller att han vill återinföra 
skolning bland kompositörer och tar därför renässanskompositören Palestrina som 
förebild.  

Huvuddelen av Quantz förord består av rent musikorienterad text. Liksom Fux skriver 
Quantz sin manual efter lång tjänst hos ansedda kungligheter och kejsare. Han innehar 
således redan en position i musiklivet som han inte till varje pris behöver försvara och 
kan följaktligen koncentrera sig på att beskriva sina intentioner med manualen, snarare 
än att markera sin position i det konkurrerande musikersamhället. Han kan därför kosta 
på sig en ödmjuk hållning gentemot sina läsare, där han välkomnar de som inte tycker 
likadant som han själv att diskutera med honom. När det gäller begreppet god smak, 
som Quantz framhåller som ett stort område i manualen, har jag ovan angivit att det hör 
samman med de musikkulturella aspekterna. Det är dock ett mer komplicerat begrepp 
än så, eftersom det också representerar aspekter av social karaktär. God smak i musik är 
inte bara att i musicerandet kunna ornamentera sin melodilinje enligt de rådande 
musikaliska konventionerna; smakbegreppet hör också samman med omdömesförmåga 
och att kunna värdera och kritisera musik och det musikaliska framförandet. Vid tiden 
för bokens publicerande hade den publika konserten etablerats, vilket innebar att inte 
bara operan, vilken fram till dess varit den publikt framförda konstformen, utan också 
kammarmusik och orkestermusik kunde lyssnas till och bedömas av en kritisk publik. 
Smakbegreppet innefattar således inte bara musikerns goda smak, utan också publikens 
och samhällets smak och omdömesförmåga.   

6.6. RESULTATEN I ETT TEORETISKT PERSPEKTIV – ANALYSNIVÅ III 
De resultat som studien genererat kommer här att lyftas fram och relateras till de 
teoretiska utgångspunkter jag presenterade i kapitel 4. Huvudreferens för det 
övergripande kulturpsykologiska perspektiv jag valt för studien som helhet, är Bruner 
och de tankar han diskuterar i boken Kulturens väv (2002). Resultaten relateras 
emellertid också till andra pedagoger och filosofer i denna analysnivå, eftersom de 
kompletterar min bild av det kulturpsykologiska perspektivet såsom det tillämpas i 
denna studie. Det är således flera teoretiska referenser som ligger till grund för detta 
avsnitt, inte bara de som hör direkt samman med det kulturpsykologiska perspektivet. 
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6.6.1. GANASSI  
Att en musiker som Ganassi, anställd av dogen (eller prinsen) av Venedig, skriver sitt 
förord som en dedikation och inte som ett egentligt förord indikerar såväl Ganassis 
beroendeställning som hans behov av att i och med detta verk göra sig ett namn och 
positionera sig som en betydelsefull musiker vars instruktioner är värda att läsa. Ingen 
förläggare behövde refusera eller anta hans material, han var tillräckligt välbeställd till 
följd av sina generösa anställningsvillkor, för att kunna publicera och trycka sina egna 
verk. Ganassi var dogens lärare och manualen håller exceptionellt hög nivå beträffande 
det musikaliska innehållet, av vilket man kan dra slutsatsen att Ganassi var en mycket 
skicklig musiker. Om dogen också var det vet vi inte, men det borde vara ett rimligt 
antagande att han åtminstone hade ett intresse av att följa de instruktioner som finns i 
manualen. Att Ganassi väljer att publicera detta material tyder på att han vill sprida sina 
kvalitativa musikaliska kunskaper till sin omvärld och inte låta dem stanna enbart hos 
dogen. Ganassis uttryckliga förhoppning är att han hoppas att han skall få skriva och 
publicera ytterligare ett verk efter detta. En förutsättning är förstås att det första, La 
Fontegara, blir väl mottaget och anses värt att läsa. De antika grekiska tänkare Ganassi 
omnämner i förordet, Aristoteles, Aristoxenus och Platon, lyfter musiken till en 
allmänmänsklig och bildningsorienterad nivå. Dessa tänkare speglar renässansens 
intresse för de antika idealen och etablerar Ganassis manual som ett tidstypiskt 
dokument förbundet till de generella samhälleliga strömningar som renässansen 
representerar.  

Enligt en klassisk bildningstanke bildar sig människan när hon tar del av de 
allmänmänskliga erfarenheterna (Gustavsson 1996). Att bilda sig innebär då att man 
söker kunskap om mänsklighetens nedärvda erfarenheter i form av ett kulturellt arv. 
Gustavsson skriver om kulturarvet att det får bildning som mål genom släktets samlade 
erfarenheter och kulturskatter. Kulturarv knutet till bildning rör oftast det humanistiska 
kulturarvet, vilket innebär de kulturella uttryck som utgår från den grekiska antiken och 
som därifrån utvecklats fram till vår tid (ibid.). ”Det humanistiska kulturarvet ingår i en 
vedertagen, skolmässig och traditionell bildningssyn” (ibid., sid. 85). Orden ”arv” och 
”tradition” leder tankarna till hur vi bevarar vårt förflutna i form av texter, dokument 
och föremål. Rolf (1995) härleder ordet till den latinska termen ”traditio”, som betyder 
”överlämna” och som innebär något icke skriftligt, något traderat. Rolf själv anser dock 
att skillnaden mellan muntligt och skriftligt inte är av större intresse för 
traderingsbegreppet. Kunskapsöverföring skiljer sig inom vad Rolf kallar starka och 
svaga traditioner. Överföring av kunskap i en svag tradition behöver inte någon annan 
kvalitetsföreställning än marknadsframgång (ibid.). Mäster åtar sig att förmedla 
tillräcklig kunskap om produkten för att lärlingen skall kunna agera framgångsrikt på 
marknaden (sid. 150). I en stark tradition däremot, krävs kvalitet som bedöms av 
traditionen själv. Mäster måste förmedla kunskap som får lärlingens prestationer 
belönade inom traditionen (ibid.). Historiskt informerad uppförandepraxis exemplifierar 
en sådan typ av stark tradition, där den tekniska skickligheten inte är tillräcklig utan 
kräver kunskap om de allmänna kvalitetsideal som utövare inom traditionen 
vidmakthåller (se även 4.1.1.). Redan vid tiden för tillkomsten av Ganassis manual 
fanns konventioner och traditioner inom uppförandepraxis som Ganassi tog tillfället i 
akt att kommunicera i och med publiceringen av La Fontegara. 
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”En tradition skapar kulturell kontinuitet. Det förflutna föres över i det nutida” (Rolf 
1995, sid. 146). Dessa meningar är intressanta i förhållande till Ganassis manual när den 
läses i vår tid. Manualen visar exempel på nedtecknad kunskap som var aktuell för den 
tid den nedtecknades i. Den representerar 1500-talets musikaliska konventioner, och till 
och med ett visst överskridande av dessa, i diminutionskonst och ornamentering för ett 
soloinstrument. Den skapar samtidigt förutsättningar för kulturell kontinuitet eftersom 
den nedtecknats och kan läsas av musiker även i senare tid. Musiker företar ett 
intellektuellt sökande baserat på texttolkning, där delarnas betydelse är beroende av en 
hypotes om helhetens betydelse, vars mening baseras på en bedömning av delarnas 
innebörd (Bruner 2002). En stor del av människans kulturella handlande bygger enligt 
Bruner på denna princip. Musiker idag kan söka information om hur musik från 
Ganassis tid skall framföras, när den levande traderingen från människa till människa på 
grund av det stora tidsglappet inte är möjlig. På så sätt förs det förflutna över i det 
nutida, vilket Rolf skriver enligt citatet ovan. Förutsättningen för detta är att människor 
idag har ett intresse för att söka informationen i manualen, att bilda sig inom det 
humanistiska kulturarvet.  

6.6.2. MORLEY 
Morley var en enkel organist, körledare och musikteoretiker. Han hade ingen rik 
mecenat eller fördelaktig anställning som gav honom någon framskjuten position i det 
samtida musikersamhället. Han var sjuk, ensam och förhållandevis fattig, vilket gjorde 
honom till något av en underdog, vilket speglas i hans sätt att uttrycka sig i förordet. 
Morleys handlingskraft, uthållighet och musikaliska kunnande drev honom till att 
färdigställa det omfattande verk som A Plaine and Easie Introduction utgör. Manualen 
krävde dock mer av honom än han hade kunnat ana, varför förordet bitvis har 
karaktären av en klagovisa. Arbetet med manualen fick honom också under skrivandets 
gång att inse att hans egna kunskaper inte räckte ända fram, att han var tvungen att lära 
sig mer innan verket kunde publiceras. Morley hade, i ännu högre grad än Ganassi, 
behov av att positionera sig i den rådande musikerkonkurrensen. Ganassi hade sin 
trygga anställning med fördelaktiga villkor och en egen tryckpress. Morley hade inget 
av detta, vilket ställde höga krav på det han skrev. Hans oro för hur boken skulle tas 
emot av det musicerande England var stor och präglar karaktären på förordet. Morley 
måste trots detta ha ansett sig vara rätt person med tillräckliga kunskaper att skriva en 
heltäckande grundbok i musik, eftersom han faktiskt genomför det trots mödan. Han 
framhåller också att de av hans samtida som undervisar i musik inte kan hälften av vad 
han kan – och ändå tar de på sig uppgiften att undervisa andra.  

Bruner (2002) skriver angående det inre förhållandet mellan undervisning och lärande 
om fyra grundläggande idéer, handlingsförmåga, reflektion, samarbete och kultur, som 
kan appliceras på Morleys arbete med sin manual. Handlingsförmågan handlar om att 
skaffa en större kontroll över den egna mentala aktiviteten, där medvetandet betraktas 
som aktivt, problemorienterat, fokuserat, tolkande och målinriktat (sid. 109ff). Morley 
tog kommandot över sin mentala aktivitet, han läste och reflekterade över flera andra 
musikers verk innan han formulerade sig i sin egen manual. Han involverade 
problemlösning, tolkning och var i allra högsta grad målinriktad, även om han skriver i 
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förordet att han var nära att ge upp ibland. Till grund för detta fanns handlingsförmågan, 
som kunde användas i syfte att både lära in och att lära ut. Reflektionen, den andra idén, 
har jag redan kort nämnt. Den innebär enligt Bruner (ibid.) att man inte bara lär in 
”osmälta” saker, utan att man försöker få det man lär sig att bli meningsfullt, att förstå 
det. Den mödosamma skrivprocess Morley beskriver i sitt förord har rimligtvis bestått 
av stora delar reflektion, inte minst i arbetet med att läsa andra musikers verk för att 
tillgodogöra sig de kunskaper dessa kommunicerat, för att sedan själv kunna skriva en 
manual av den kvalitet han föresatt sig. Den tredje idén, samarbete, förklarar Bruner 
med att de som är involverade i undervisningen och lärandet delar med sig och drar 
nytta av varandras resurser (ibid., sid. 109). Idén om samarbete tar sig uttryck i den 
dialog som manualen är skriven i, men som Morley inte nämner i sitt förord. Detta är ett 
resultat som möjligen skall sättas inom parentes, då det inte framgått av studiens 
huvudsakliga studiematerial, förorden, men som jag på grund av min förförståelse har 
kännedom om. Bruners fjärde idé, kultur, handlar om det sätt att leva och tänka på som 
vi konstruerar och så småningom institutionaliserar. I relation till Morleys manual 
innebär kulturens verktygslåda, med tillhörande redskap och tekniker för att förstå och 
hantera världen, att manualen försåg sin samtid med musikkulturella redskap med vilkas 
hjälp de som ville lära sig musik skulle förstå och hantera den.  

På liknande sätt erbjuds vi som läser Morleys manual idag en kulturell verktygslåda 
som hjälper oss att bevara och tradera de musikkulturella värden som förbinder 
förfluten tid med vår egen tid. Detta kallar Bruner (2002) för undervisning i det samtida, 
det förflutna och det möjliga; mer känt som samhällskunskap, historia och litteratur (sid. 
110). Denna studie knyter på olika sätt samman dessa tre ämnen i tolkningen och 
analyserandet av de fyra förorden. Det övergripande kulturpsykologiska perspektivet får 
i detta stöd av det sociokulturella perspektivet och Säljö (2000), som betonar skriften 
som en viktig resurs för kommunikation och mediering av kunskaper. I det 
sociokulturella perspektivets betoning av samhörigheten mellan sociala praktiker och 
intellektuella och fysiska redskap ses lärandet som något som är inbyggt i samhällets 
sätt att fungera (ibid., sid. 235). Att läsa Morley idag innebär att använda sig av de 
kulturella artefakter som tar sitt fysiska uttryck i manualen och sitt intellektuella uttryck 
i den kunskap som kommuniceras däri. Med detta synsätt innefattas både 
samhällskunskap, historia och litteratur, eller med Bruners ord: det samtida, det 
förflutna och det möjliga. 

6.6.3. FUX 
I egenskap av ärkebiskopens organist, kejsar Leopold I:s utvalde musikaliske gunstling 
och hovkompositör, samt som berest och välutbildad musiker, hade Fux en framskjuten 
och ohotad position i det samtida musiklivet vid tidpunkten för publiceringen av Gradus 
ad Parnassum. Fux var en gammal vis man när han skrev manualen och ville delge 
unga musiker sin kunskap och erfarenhet. Han kunde kosta på sig att, utan oro för 
eventuella negativa konsekvenser för hans fortsatta karriär, uttrycka sin bestörtning över 
det sätt på vilket andra komponerade vid denna tid, ett sätt han rentav jämför med 
galenskap. Han anser att kompositörer tycks avsky blotta tanken på regler och skolning 
likt döden själv och vill med sin manual återinföra Palestrinas strikta kompositionsstil. 
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Upphöjandet av Palestrina, som var verksam under renässansen, som 
kompositionsideal, samt manualens latinska titel Gradus ad Parnassum, indikerar Fux 
preferenser för ett övergripande renässansorienterat synsätt på musik, där de antika 
grekiska idealen har stort inflytande. I förordet nämns också Platon och Cicero, vilket 
styrker detta resonemang. Fux intentioner med manualen är att unga 
kompositionsstudenter som saknar lärare skall få en komplett grundbok i musik, ett 
musikens ABC, där de allt eftersom skall lära sig läsa och skriva på egen hand. En 
skenbar ödmjukhet både inleder och avslutar förordet, men det är uppenbart att det är en 
mycket självsäker musiker och kompositör som vill delge sin musikaliska samtid sina 
kunskaper. 

Fux önskan om att återinföra gamla regler som kompositionsideal kan sättas i relation 
till Gadamers tankar om människans allmänna kapacitet. Gadamer (1997) skriver: ”Att 
behålla, glömma och återerinra hör till människans historiska beskaffenhet och utgör i 
sig själv en del av hennes historia och bildning” (ibid., sid. 30). Gadamer leder mig 
således åter in på bildningsspåret, som jag redan följt en bit i samband med Ganassis 
förord. I sin förordstext vill Fux återerinra de kompositionsregler som tycks ha fallit i 
glömska. Gadamer resonerar om glömskan som en förutsättning för att det redan 
förtrogna kan smälta samman med det nyss skedda till flera nivåer (ibid., sid. 31). 
Bildning diskuteras i samband med detta resonemang som takt, vilket Gadamer med 
hänvisning till vetenskapsmannen Helmholz likställer som en funktion av estetisk såväl 
som historisk bildning.  

Sålunda kan den som besitter estetiskt sinne hålla isär det sköna och det fula, 
skilja god kvalitet från dålig, och den som besitter historiskt sinne vet vad 
som är möjligt för en bestämd tid, och vad som inte är möjligt, och har sinne 
för det som är annorlunda i det förgångna i förhållande till samtiden (ibid., 
sid. 31). 

Ovanstående citat fångar inte bara det som är centralt för Fux i hans reflektioner över 
hur kompositionsstilen urartat sedan Palestrinas tid. Citatet ramar dessutom in något 
centralt för hela studien, nämligen vårt förhållande till historien och de nedärvda 
traditioner vi idag har att förhålla oss till.  

Taktbegreppet som Gadamer talar om är intressant i förhållande till den kritik som Fux 
ger sina kolleger, där han menar att de komponerar helt utan regler och tycks avsky 
blotta tanken på skolning likt döden själv. Gadamer (1997) skriver att det är taktlöst att 
säga ut något som man kan ha överseende med. Om man säger något taktfullt överser 
man enligt Gadamer alltid något som man låter vara osagt. Är Fux taktfull eller taktlös i 
sin kritik, när han till och med jämför kollegernas komponerande med galenskap? 
Gadamer anser att takt hjälper till att hålla avstånd, att undvika det anstötliga och att 
alltför närgående såra en persons intimsfär. Detta gäller enligt Gadamer och Helmholz 
inte bara den moraliska umgängesformen, utan även den takt som i egenskap av 
kunskapsart är verksam inom humanvetenskaperna (ibid.). Fux vill sprida kunskap om 
den kompositionsstil som återupprättar skolastiken inom musiken. Han anser att det inte 
går att fortsätta i de spår som hans samtida kompositionskolleger skriver i och markerar 
därför, taktfullt eller ej, sitt avstånd gentemot dessa. Deras sätt att behandla musik 
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kunde man enligt Fux alltså inte ha överseende med. Kritiken av skolastikens vetenskap 
bedrevs med anrika motiv av humanisterna, som proklamerade det grekiska språket och 
eruditio, lärdom, som väg (ibid.). ”Man gjorde front mot ’skolan’, dvs. mot den 
skolastiska vetenskapen, och tjänade den mänskliga vishetens ideal, något som aldrig 
uppnåddes i ’skolan’/…/” (ibid., sid. 33). Fux förordstext speglar en önskan om 
återupprättade skolastiska ideal, samtidigt som manualens titel Gradus ad Parnassum i 
kombination med det faktum att manualen är skriven på latin, indikerar humanisternas 
förkärlek för de klassiska språken. Avslutningen i hans förord blir samtidigt den plats 
där han hävdar att han inte gör något anspråk på latinet, annat än att göra sig förstådd. 
Han markerar därmed också något av ett avstånd gentemot det samtida humanistiska 
synsättet eftersom han vill bevara de musikkulturella ”skolade” traditionerna framför de 
humanistiska.  

6.6.4. QUANTZ 
Quantz har flera likheter med Fux när man beaktar såväl bakgrund som motiv till de 
respektive manualerna. Liksom Fux var Quantz en respekterad och aktad musiker på en 
hög position med trygg anställning hos en kunglighet, i Quantz fall hos Fredrik den 
Store. I likhet med Fux var Quantz relativt gammal och med större delen av sin 
musikaliska karriär bakom sig när manualen skrevs. Både Fux och Quantz manualer 
andas yrkesstolthet efter långt yrkesliv som genererat stor kunskap, vilket avspeglas i de 
stringenta formuleringarna i förorden. Att Quantz så självklart framhåller att alla har 
något att lära i hans manual är ett tydligt tecken på hans självförtroende och rutin efter 
ett långt musikerliv. Ett av Quantz motiv till att skriva manualen var en önskan om att 
korrigera de problem han uppmärksammat i de musikaliska framförandena under den 
aktuella tiden. Även detta korrigerande motiv hade Fux, som tidigare nämnts. Quantz 
ville också utbilda läsaren inom god smak i musik, samt kommunicera smak och 
omdömesförmåga i och av musik. Han anser att både flöjtister och andra 
instrumentalister kan lära av manualen, oavsett om de är solister eller ensemblemusiker, 
continuospelare eller önskar komponera musik. Särskilt behandlar Quantz det 
musikaliska framförandet och betydelsen av goda förebilder för unga musiker, en 
målgrupp han månar mycket om även om manualen riktar sig till alla som älskar musik. 

Smakbegreppet är det mest intressanta i Quantz manual, om man betraktar manualen 
som en allmänorienterad instruktionsbok i musikaliskt framförande. Gadamer (1997) 
diskuterar begreppet i termer av gemensam mening och poängterar att begreppet innan 
Immanuel Kants skrift om kritiken av omdömesförmågan stod i förbindelse med 
moraliska snarare än estetiska aspekter. Begreppet ”tecknar ett ideal av äkta humanitet 
som ett resultat av en strävan att kritiskt profilera sig mot ’skolans’ [skolastikens] 
dogmatism” (Gadamer 1997, sid. 52). Återigen kommer vi här, liksom tidigare med 
Fux, i kontakt med humanisternas motvilja att underordna sig skolastiken. Men 
begreppet kom med tiden att begränsas till det ”skönandliga”, även om det var efter 
Quantz publicering av Versuch einer Anweisung. Gadamer hänvisar i sin diskussion om 
smakbegreppet till 1600-talsfilosofen Gracian, som initierar begreppshistorien i 1600-
talets Spanien. Till följd av att smakbegreppet har kommit att stå för olika saker i olika 
tider är Gracians diskussion intressant, eftersom Gracians ståndpunkter föregick Quantz 
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manual och därför kan tjäna som hjälp att sätta Quantz smakbegrepp i ett teoretiskt 
resonemang. Gracian hävdar att ”bildning (cultura) inte bara ges av ande (ingenio) utan 
också av smak (gusto)” (ibid., sid. 52). Begreppet ingår i Gracians ideal av bildad 
människa och är en utgångspunkt också för utbildandet av hans samhälleliga ideal. 
Smakbegreppet sattes alltså i förbindelse med bildningssamhällets ideal (ibid.). Smak är 
således inget privat, påpekar Gadamer med stöd av Gracian, utan ett socialt fenomen där 
man upprättar distans till sig själv och sin egen förkärlek; det är en kunskapsform 
(ibid.). En form av sådan kunskap som Quantz kommunicerar i sin manual, är kunskap 
om ornamentering och att dekorera sin melodilinje på ”rätt” sätt enligt de rådande 
konventionerna i det praktiska musicerandet. 

Quantz skriver i sitt förord att han ägnar det sista kapitlet i manualen åt att visa hur en 
musiker och ett musikstycke skall bedömas. Till detta krävs omdömesförmåga. Quantz 
strävar efter att utbilda en skicklig, men framför allt intelligent musiker. Gadamer 
diskuterar omdömesförmåga i termer av sensus communis, eller ”sunt förnuft”. Han 
menar att det sunda förnuftet är gemene mans förståelse och karakteriseras avgörande 
av omdömesförmågan (Gadamer 1997). Omdömesförmågan är det som skiljer den 
förståndige från dumhuvudet, som saknar förmåga att dra slutsatser på rätt sätt och 
därför inte kan använda det han lärt sig (ibid. sid. 47). Det är som sagt den intelligente 
musikern och inget dumhuvud som Quantz vill utbilda med hjälp av sin manual. Det 
finns dock ett problem i detta enligt Gadamer, eftersom omdömesförmågan lider brist 
på en styrande princip och därför blir mer av ett sinne än en färdighet. Gadamer lyfter 
med stöd av 1700-talsfilosoferna Kant och Baumgarten resonemanget om det sinnliga i 
förbindelse med det Kant kallar estetiskt omdöme och det Baumgarten kallar 
sinnesbedömning, som han likställer med smak. ”En sinnlig bedömning av det 
fullgångna kallas smak” (Kant citerad i Gadamer 1997, sid. 48) har Kant sagt i en 
etikföreläsning, vilket förbinder det sinnliga, det estetiska och smakbegreppet i 
omdömesförmågan. Detta är intressant också i förhållande till en musiklyssnande 
publik. Vid tiden för Quantz Versuch einer Anweisung var den publika konserten något 
relativt nytt. Nu kunde också annan musik än opera, som dittills varit så gott som den 
enda publika musikaliska konstformen, lyssnas till och bedömas av en kritisk publik. 
Publikens sunda förnuft och omdömesförmåga, eller brist på desamma, var rimligtvis 
intressant för de konserterande musiker som var verksamma vid tiden för tillkomsten av 
Quantz manual.    

Behovet av goda förebilder för unga musiker är något som Quantz särskilt 
uppmärksammar. Gadamer (1997) poängterar att såväl ”förebild” som ”efterbild” kan 
relateras till det bildningsbegrepp som jag flera gånger tidigare varit inne på. En ung 
musiker som efterbildar en skicklig musiker i egenskap av uppskattad förebild är vanligt 
förekommande vid musikaliskt lärande även idag. Skolan är idag varken den enda eller 
den självklara platsen för ungdomars musikaliska kunskapsutveckling. Musikaliskt 
lärande äger i lika stor utsträckning rum i fritidsgårdarnas replokaler eller hemma i 
tonårsrummet framför datorn. Bruner (2002) kallar detta för vardagspedagogik, eller att 
situera kunskapen i den levande kontext där problemet gör sig gällande, i detta fall i 
replokalen eller hemma framför datorn med gitarren i famnen. De populära gitarrsidorna 
på internet presenterar filmer med instrumenttekniska instruktioner där unga musiker får 
efterbilda den musikaliska förebild som visas på datorskärmen. Gadamer (1997) hävdar 
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att bildningsbegreppet överskrider den rena kultiveringen av givna anlag och att det 
varmed och varigenom man bildas helt blir gjort till sitt eget. Den musikaliska 
förebilden, oavsett om det är en levande musiker i 1700-talets Berlin eller en gitarrhjälte 
på datorskärmen år 2010, blir på så sätt ett medel till det slutliga ändamålet; den 
musikaliska bildningen.  



 

 

 

73 

7. DISKUSSION 
Syftet med den genomförda studien var att ge en djupare inblick i pedagogiska 
tanketraditioner, genom att belysa intentioner och konventioner inom historiskt 
förankrade undervisningstraditioner.  

Och man måste vara en hycklare eller otroligt trångsynt för att förneka att vi 
blir mer insiktsfulla och får ett rikare intellekt när vi inser att det finns ett 
band mellan den kunskap som historiskt visat sig giltig och det vi lär oss 
idag (Bruner 2002, sid. 86). 

Med Bruners citat ovan som utgångspunkt för denna diskussion vill jag återkoppla till 
inledningen av uppsatsen, där jag lät Gustavo Dudamels ord ”Detta är grunden till all 
musik ni känner till”, med avseende på Beethovens 5:a, lägga grunden till mitt 
resonemang om traditionsbegreppet. Beethovens 5:a hade sitt uruppförande år 1808. 
Således går traditionen tvåhundra år tillbaka i tiden enligt Dudamels utrop till 
ungdomarna i Hammarkullen, som den aktuella konserten riktades till (Nyström, DN 
Kultur, 10 mars 2010). Tvåhundra år är närapå oöverskådlig tid för ungdomar idag och 
det förstår uppenbarligen Dudamel när han riktar sig till dessa med sin slagkraftiga 
formulering innan han dirigerar ett av musikhistoriens mest kända verk. Dudamel 
medverkar i högsta grad till att upprätthålla traditionen och kommunicera vårt kulturella 
arv inom västerländsk konstmusiktradition när han på ett så insiktsfullt sätt presenterar 
symfonisk musik i en göteborgsförort. Han säger egentligen inget om hur gammal 
musiken är, bara att den ligger till grund för all musik ungdomarna känner till. Att 
ungdomarna häpnar över att Beethoven varit död i 200 år framgår av det filmklipp som 
finns att titta på via webbplatsen Youtube. Jag menar att tvåhundra år är mycket kort tid 
och att grunden till all musik vi känner till ligger avsevärt längre tillbaka i tiden än så. 
Det vet med allra största sannolikhet Dudamel också. Han kommunicerar i några få ord 
en kunskap om dagens förhållanden i relation till något som är historiskt förankrat; en 
kunskap som historiskt visat sig giltig i förbindelse med det vi lär oss idag, enligt 
Bruner i citatet ovan. 

Mitt äldsta studiematerial är publicerat första gången 1535 (Ganassi 1959/1535), det vill 
säga för snart 500 år sedan. De pedagogiska tanketraditionerna har emellertid färdats 
ännu längre i tiden än vad uppsatsens studiematerial har gjort, vilket indikerar det 
oerhört långa tidsperspektiv som såväl kulturella som sociala faktorer är beroende av 
vid diskussion av traditionsbegreppet i en musikpedagogisk kontext. I förorden 
återspeglas till exempel pedagogiska tanketraditioner från det antika Grekland. De 
antika pedagogernas synsätt på musik som ett allmänorienterat och bildningsorienterat 
karaktärsdanande ämne lyser igenom i både Ganassis, Morleys och Fux förord. Quantz 
förord präglas av en generell humanistisk hållning, där samtliga av humanismens fyra 
ledande begrepp bildning, sensus communis, omdömesförmåga och smak (Gadamer 
1997) framstår som tydliga hörnstolpar i förordet. Dessa fyra begrepp diskuteras av 
Gadamer utifrån deras relativt sent konstruerade innebörder, men de kan ändå härledas 
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till 1600- och 1700-talet och därmed påvisas även dessa begrepps historiska utveckling 
och traditionsanknytning. 

I denna traditionspräglade diskussion, kan det vara intressant att titta på begreppet 
”spel”. Det tyska ordet ”Spiel” innefattar betydelserna spel och lek (Gadamer 1997). Det 
svenska ordet ”spel” innefattar innebörderna spel, som i ett spel (eller en lek) mellan 
människor, vilket står i relation till kulturella och traditionsanknutna förutsättningar 
inom vilka spelet äger rum. Men ordet innefattar också betydelsen spel i musikaliska 
termer, man spelar musik och man spelar ett instrument. Även denna innebörd har en 
tydlig koppling till traditioner och kulturella förutsättningar, vilket denna uppsats har 
haft för avsikt att belysa. Man spelar musik, där hänsyn tas till traditioner förbundna 
med musikstilen eller det aktuella musikstycket och man spelar sitt instrument där de 
kulturella artefakterna får sin fysiska gestalt i musikinstrumentet och sin intellektuella 
gestalt i de tekniska förmågor som är förbundna med utövandet. Ganassi kommunicerar 
i sin manual kunskaper om diminutionskonst och blockflöjtsspel. Quantz ägnar sin 
manual åt tvärflöjtsspel och god smak i musikaliska framförandet. Båda dessa manualer 
hade i denna studie funktionen av instrumentalt orienterade manualer, som studerades 
parallellt med Morleys och Fux musikteoretiska och kompositionsinriktade manualer. 
Samtliga manualer kommunicerar ett slags ”traditionernas spel” i manualernas egenskap 
av konstverk eller dokument i vilka man kan utläsa traditioner i relation till estetiska 
uttrycksformer. Gadamer (1997) benämner spel i samband med konsterfarenhet som 
”själva konstverkets sätt att vara” (sid. 79). Han poängterar att den som inte tar spelet på 
allvar fördärvar det och att spel bara pågår där det inte finns några subjekt som spelar på 
lek (ibid.). Ett sådant sätt att se på begreppet spel kan betraktas tillsammans med 
Bruners (2002) tankar om meningsbildning, samt hur människor skapar och omformar 
mening. I uppsatsens teorikapitel (se 4.1.1.) tog jag upp ett resonemang som förts av 
Adorno (i Weman Ericsson 2008) med skoningslös kritik av tidigmusikrörelsen, som ett 
exempel på meningsbildning. Adorno liknar tidigmusikrörelsen med ett missfoster med 
fascistoida och sekteristiska drag. Han anser att tidigmusikrörelsens strävan efter trohet 
mot verket, det tidstrogna musicerandet, blir ett självändamål (ibid.). Jag skulle vilja 
påstå att både tidigmusikrörelsen samt Adorno själv spelas av sin samtid. De ingår i det 
”traditionernas spel” som med sina skiftande kontextberoende kulturella förutsättningar 
yttrar sig i strävan efter tidstrogenhet, eller kritik av densamma. De två polemiska 
yttringarna är också ett resultat av att spelet inte tas på lek, utan på högsta allvar.  

Min jämförelse mellan musikmanualer och kokböcker, eller mellan musikutövande och 
bakning, återkom vid flera tillfällen när studiens teoretiska ramar skulle presenteras. 
Denna jämförelse är nu i studiens diskussionsskede åter intressant, eftersom den 
möjligen kan åskådliggöra problematiken med huruvida studien har något att säga 
beträffande musik- och instrumentalundervisning idag. När Bruner (2002) i sitt 
resonemang om interaktion som förutsättning för kunskapsförmedling framhåller att en 
lärare inte behöver vara av kött och blod, utan lika gärna kan ha en ställföreträdare i 
form av en bok, film eller dator (se 4.3.1.), kan det sätt på vilket vi läser manualerna 
idag jämföras med det sätt på vilket vi studerar ett recept i en gammal kokbok. Vårt 
lärande sker i interaktion med manualen eller kokboken och våra kunskaper kan 
tillämpas i musicerande eller bakning med relevanta hänsyn tagna till förfluten tid och 
förändrade förutsättningar beträffande de olika kulturella artefakter som används. 
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Manualen eller kokboken utgör, med Bruners synsätt på lärarens ställföreträdare i form 
av en bok, den mästare till vilken vi har att förhålla oss som lärlingar när vi skall lära 
oss att utöva det musikaliska eller gastronomiska hantverket (Molander 1996; Nielsen & 
Kvale 2000). Att genom en mästare personligen inträda i en tradition och därigenom 
skapa en professionell identitet (se 4.2.1.) är kanske inte möjligt med bara manualen 
eller kokboken till hjälp, utan kräver för en yrkesutövande identitet även kontakt med en 
lärare, vare sig musiker eller bagare, av kött och blod. Denna reflektion har också Karin 
Johansson, som skriver i sin artikel Improvisera mera? Kritisk diskursanalys och 
dekonstruktion av texter om orgelimprovisation: ”Samtidigt förblir texten trots allt en 
text och kan aldrig bli en lärare av kött och blod /…/” (Johansson 2007, sid. 177). 
Genom en levande förebild kan de färdigheter uppnås som förbinder kunskap om 
traditionen med det specialiserade hantverket och dess artefakter, välklingande musik 
eller välsmakande bröd. Jag tror alltså inte att läsning av manualerna kan ersätta en 
lärares undervisning eller de kunskaper man förvärvar i en praxisgemenskap. Däremot 
får vi i manualerna oersättlig kunskap om traditioners ursprung och förändring över tid, 
vilket påverkar vårt förhållningssätt till den musik vi skall spela eller till det bröd vi 
skall baka idag. Tidstrogenhet har inget egenvärde i sig, eftersom det är idag vi framför 
musiken, med det sätt att uppfatta musik vi har idag efter att via inspelningar och 
noterad musik kunnat erfara musik från olika tidsåldrar och olika kulturer. Det är på 
samma sätt idag vi bakar det bröd som vi hittat recept till i en gammal kokbok, innan 
jästen kunde köpas på ICA, när mjölet var mindre raffinerat och när våra smaklökar 
ännu inte hade erfarit smaksensationer från hela världens kök.  

Musikers olika roller och praktiker idag har utvecklats ur de traditioner för musicerande 
som grundlades i historisk tid. I Kapitel 3 satte jag de manualer jag studerat i sin 
musikhistoriska och sociala kontext, där jag bland annat tog upp 1500-talets polyfona 
kompositionsstil som är ett musikaliskt hantverk som traderats över århundraden och 
som praktiseras ännu idag, samt bruket att i ensemble sjunga och spela madrigaler ur 
stämböcker. Det senare är inte längre det brukliga sättet att spela noterad 
ensemblemusik, eftersom partituren efter kort tid kom att ersätta stämböckerna. Sättet 
att notera musik för samspel i ensemble utvecklades således i så stor utsträckning att 
spel ur stämböcker inte kan betraktas som en tradition. Om traderingen upphört är det 
ingen tradition, även om vi i modern tid har kunskap om att något förekommit i 
historisk tid, vilket historikern Peter Englund tydligt framhöll i programmet Världens 
modernaste land – men världens osäkraste folk (www.svtplay.se 2010-07-01, se även 
kap. 1.). På 1500-talet var det emellertid en kunskap som var tagen för given bland 
musicerande praktiker, att kunna läsa sin egen stämma i stämböckerna och samtidigt 
befinna sig rätt i kompositionen och i samspelet med de övriga musikerna i ensemblen. I 
denna tid publicerades Ganassis och Morleys manualer. På 1700-talet tog Quantz vid i 
utbildandet av musiker med olika roller i musiklivet. Hans manual publicerades i en tid 
när ensemblerna växt och antalet musiker med olika funktion i ensemblen eller 
orkestern ökat. Ensembletraditionens utveckling hade ägt rum under lång tid, till en 
början med musiker endast ur ett samhällsbärande skikt, där instrument och notböcker 
fanns att tillgå tack vare att musicerandet ägde rum i högre ståndsmiljö. Under Quantz 
tid kom den publika konserten att innebära att musiker kunde lyssnas till och bedömas 
av en kritisk publik och inte enbart av kungligheter i hovmiljö. Detta medförde ett större 
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behov för att konkretisera det som hörde samman med de olika musikernas specifika 
roller, vare sig de fungerade som solister, tuttiinstrumentalister eller continuomusiker.  

7.1. UPPFÖLJNING AV FORSKNINGSFRÅGOR  
Traditionsbegreppet har ovan diskuterats som en återkoppling till studiens övergripande 
syfte. För att fullfölja diskussionen om de pedagogiska tanketraditioner jag med denna 
studie ville ge en djupare inblick i, följer här diskussion utifrån de konkreta 
forskningsfrågor som ställts och som skulle besvaras i studien av de fyra förorden. I 
förorden har de fyra författarna presenterat sina tankar och avsikter med manualerna. 
Dessa har jag spårat som olika slags intentioner, vilka diskuteras nedan. Jag har också 
spårat indikationer om de rådande konventionerna för de olika tidsandor och 
förhållanden som de fyra manualerna skrevs i. I diskussionen kodifieras de samtida 
konventionerna och i vilken utsträckning dessa har, eller kan ha, bäring på dagens 
pedagogiska praktik. Konventionerna, samt hur dessa eventuellt överskrids, diskuteras 
på ett generellt plan, men också i relation till det valda vetenskapliga perspektivet. 
Diskussionen följer inte kronologiskt studiematerialet, utan utgår ifrån de viktigaste 
resultaten som framkommit i studien. 

7.1.1. INTENTIONER 
De intentioner som går att utläsa ur de fyra manualernas förord kan delas in i fyra olika 
tematiska grupper: 

a) bildande intentioner där musik ses som en bildande och karaktärsdanande konstart. 
Denna intention kan spåras med antika grekiska förtecken företrädesvis hos Ganassi och 
Fux, och med mera allmänt hållna bildningsideal även hos Morley, men framför allt hos 
Quantz. Quantz är den som, med ett nutida perspektiv, fångat de fyra ledande begreppen 
inom humanismen (Gadamer 1997, se 7 ovan) i sitt förord, varav bildning är det första 
och mest centrala begreppet då det representerar grundläggande tankar för humanismen 
som helhet. 

b) positioneringsintentioner där manualen förväntas tjäna som katalysator av den 
enskilde författarens popularitet och upphöjning i det samtida konkurrerande 
musikersamhället. Denna intention kan spåras främst i Ganassis och Morleys förord, 
samt i någon mån hos Fux. En explicit intention med Morleys och Fux manualer är att 
presentera ett material som överskrider kunskapsnivån hos de samtida kolleger som 
praktiserar musik i form av utövande musiker eller kompositörer och som därtill ägnar 
sig åt undervisning. I Fux fall handlar det om att återupprätta normal standard i 
komposition, i en tid där hans samtida kolleger tycks avsky alla former av skolning. I 
Morleys fall handlar det om att de samtida kollegerna undervisar med knappt hälften av 
de kunskaper som han själv besitter och dessa ”okunniga åsnor” [ignorant asses] borde 
studera och lära sig ett och annat i hans manual. I Johanssons studie (2007) undersöker 
hon med hjälp av kritisk diskursanalys hur texten positionerar sig, om texten är en 
givare och läsaren en mottagare eller om den är en uppmanare och övertalare som vill få 
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läsaren att handla. I min studie har textanalysen i stället fungerat som hjälp att ge en bild 
av hur författaren musikaliskt och socialt positionerar sig gentemot sin samtid.  

c) metodiska intentioner där författarna månar om att kommunicera sina kunskaper med 
metodisk progression enligt ”steg-för-steg-modell”. Med hjälp av en tydlig förklaring av 
grundläggande problem vill de underlätta förståelsen av det som följer. Författarna 
fäster också stor vikt vid att inte rycka saker ur sitt sammanhang. Tydligast företräds 
dessa intentioner av Fux som presenterar innehållet i sin manual som ett musikens 
ABC, som påminner om den metod med vilken barn lär sig läsa och skriva. Även 
Ganassi och Morley presenterar liknande metodiska intentioner i sina förord. 

d) pedagogiska intentioner som speglar att författarna anser det vara viktigt med 
undervisning av hög kvalitet för unga musiker för att säkra återväxten av professionella 
utövare. Denna grupp intentioner rymmer också ett ännu större och mer ambitiöst syfte 
med manualerna, nämligen att de skall utgöra kompletta grundböcker i musik och att 
författarna därmed skall gestalta kompletta pedagoger som kommunicerar alla 
kunskaper en kunskapstörstig musikintresserad kan tänkas behöva. Det förord som 
främst speglar dessa intentioner är Quantz, men även Fux och Morley gör anspråk på att 
lansera kompletta grundböcker i musik av ett aldrig tidigare skådat slag. 

7.1.2. KONVENTIONER 
De konventioner som kan identifieras i manualerna är av både musikkulturell och social 
karaktär. Ganassis manual kom i en tid när ett dynamiskt differentierat spel till följd av 
blåsinstrumentens fysiska förutsättningar ännu inte var brukligt (se 3.1.). Ganassis 
manual behandlar både ett dynamiskt blockflöjtsspel, samt tekniska och 
interpretatoriska instruktioner på en så hög nivå att ingen annan manual hade presenterat 
något liknande vid denna tid. Det konventionella sättet att instruera musik i manualer 
under 1500-talet överskrids således i de instruktioner som Ganassi presenterar i sin 
manual. Om detta korresponderar med 1500-talspraxis i att utöva musik vet vi inte, men 
vi kan anta att de hänger, om inte helt, så någorlunda samman. Överskridandet av dessa 
musikkulturella konventioner gör att Ganassis manual är anmärkningsvärd och av 
musikvetare (Lasocki 1995) betraktas som långt före sin tid. I manualen kan också 
identifieras en annan konvention; att ornamentera en enkel melodilinje, och hur detta 
skulle göras, vilket illustreras med rikliga tabelluppställda exempel. Denna 
musikkulturella konvention hänger kvar i Quantz manual drygt två hundra år senare. 
Quantz manual utgör den andra instrumentalt orienterade manualen i studien och 
presenterar även den konventioner i ornamentation av en given enkel melodilinje. I 
denna senare manual benämns dessa konventioner som god smak av honom själv.  

En annan konvention som överskrids, denna gång i Morleys manual, är 
språkkonventionen. De flesta skriftliga verk skrevs vid denna tid på latin, men Morley 
tog sig för att skriva sina instruktioner ”på vårt eget vulgära språk” [in our vulgar 
tongue], som han kommenterar det i sitt förord. Vid tiden för Fux Gradus ad 
Parnassum var det däremot vanligare att skriva på det egna språket, men Fux väljer 
trots detta, för att bli läst och förstådd, att skriva på latin. Han kommenterar detta med 
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att han inte gör anspråk på latinet annat än som symbol för en resenär som återvänder 
till det land han en gång kallade hemma.  

De två musikteoretiskt inriktade manualerna av Morley och Fux, som också ägnas åt 
grunderna i komposition, kommunicerar musikens hantverksaspekt i ett holistiskt 
förhållningssätt till musik som innebär att egentliga musikkunskaper visar sig först i den 
praktiska tillämpningen av teoretiska kunskaper. Ett konventionellt sätt att förhålla sig 
till musik var således att inte bara lära sig sjunga eller spela ett instrument, utan att 
också ha kunskaper om musiken inifrån och ut, från dess minsta byggstenar till att helt 
behärska kompositionskonsten. Det är emellertid inte bara Morley och Fux som 
företräder ett holistiskt synsätt, det gör också Quantz när han i förordet till sin manual 
framhåller att solister, continuospelare, orkestermusiker, kompositörer, ja alla som 
älskar musik har något att lära i hans manual. I förbindelse med praktiskt tillämpade 
teoretiska kunskaper är det på sin plats att återkoppla till något jag tidigare beskrev vara 
en av studiens teoretiska utgångspunkter; utvecklandet av praktisk klokhet (se 4.3.2.) 
enligt den aristoteliska kunskapsmodell som diskuterats av både Gustavsson (1996) och 
Gadamer (1997). En konventionell modell för musikaliskt lärande såsom det framstår i 
de fyra manualerna är att lärarens eller manualförfattarens teoretiska kunskap (episteme) 
har betydelse för elevens utvecklande av teknisk kunskap (techne) som sedan omsätts i 
praktiskt musicerande (fronesis). Detta utgör historiskt betingade konventioner som har 
bäring även på dagens pedagogiska praktik.  

Musikpedagogiska konventioner återspeglas i det sätt på vilket manualerna 
kommunicerar sitt innehåll. Dessa konventioner är knutna till den praktisk-empiriska 
metod, som beskrivs av Hultberg (2000) och grundas på Quantz idéer om hur musik 
skall framföras. Denna metod innefattar en mästare och en elev, en lärling, som i en 
praxisgemenskap utvecklar hantverkskunnande som eventuellt också genererar en 
yrkesidentitet (se 4.2.1.). Den instrumentaltekniska metoden, som kom att efterfölja den 
praktisk-empiriska vid mitten av 1800-talet uppstod som en konsekvens av det ökade 
antalet musikstudenter och ambitionen att utbilda dessa enligt de höga krav på musiker 
som kommit att ställas vid denna tid (ibid.). Denna metod karakteriseras av att det är 
läraren som har informationen, medan elevens huvud är tomt, ett resonemang Hultberg 
(2000) för med hänvisning till den kanadensiske kompositören och pedagogen Schafer. 
Även dessa konventioner, som speglas i manualernas förord, kan sättas i relation till 
nutida förhållanden och de musikpedagogiska konventioner som präglar dagens 
musikundervisning. De yttre villkor som råder i de olika typer av musikundervisning 
som finns idag kan bädda för såväl praktisk-empirisk metod som av den 
instrumentaltekniska. Musik- och kulturskolans undervisning, dit barn och ungdomar 
kommer för att lära sig spela ett instrument inom ramen för en tjugominuterslektion, är 
som en naturlig konsekvens av dessa yttre villkor präglad av den instrumentaltekniska 
metoden, medan det informella lärande som sker i fritidsgårdar med största sannolikhet 
har en tydligare koppling till praktisk-empirisk metod. Detta kan utgöra grunden för en 
fortsatt undersökning och diskuteras vidare nedan under 7.3. 
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7.2. METODDISKUSSION 
I en återblickande, reflekterande och utvärderande fas av min genomförda studie, ser jag 
både fördelar och nackdelar med det angreppssätt på vilket jag tagit mig an 
undersökningen. Metodpluralism, kombinerad metod eller ”svampmetoden”, som jag 
använde mig av, resulterade i praktiken i att jag tillämpade en separat metod för varje 
analysnivå. Det var intressant att angripa materialet på tre olika sätt, men jag fick 
samtidigt erfara att detta ställer höga krav på resultatframställningen för att 
kommunicera alla aspekter av studien. Till en början var jag tveksam till om endast 
förorden skulle kunna utgöra tillräckligt studiematerial som underlag i en vetenskaplig 
studie. Under studiens gång växte emellertid studiematerialet undan för undan och jag 
insåg snart att beroende på metod och angreppsätt kan endast liten textmassa utgöra 
underlag också för en ännu större och mera djuplodande studie än den här. Med en 
annan metod hade det blivit en annan studie, som genererat andra resultat. Karin 
Johanssons studie (2006) av förord till orgelskolor är ett tydligt exempel på att man med 
till exempel kritisk diskursanalys förhåller sig till materialet på ett annat sätt, vilket 
genererar andra resultat. Min metod har min egen insikt och förförståelse som musiker 
som viktig komponent i sökandet efter traditioner, intentioner och konventioner – vilket 
inte är helt riskfritt. Den problematik jag åsyftar inryms i citatet av Gadamer nedan: 

Det historiska medvetande, som söker traditionsförståelse, kan inte förlita sig 
på den kritiska metodik, med vilken man går till källorna, eftersom 
metodiken inte hindrar en från att blanda in egna domar och fördomar. I 
själva verket måste man inreflektera sin egen historicitet (Gadamer 1997, 
sid. 171). 

Mina egna domar och fördomar som jag, förmodligen, etablerat under mina år som 
utövande musiker av musik från företrädesvis den tid när manualerna skrevs, är jag 
kanske inte helt medveten om i tolkningsarbetet. Att välja en metod där förförståelse 
och insikt får spela in friskriver inte forskaren per automatik från misstankar om 
spekulation och ad hoc-lösningar. De analysredskap jag hämtat ur historisk metod, samt 
det övergripande kulturpsykologiska perspektiv jag tillämpar som teoretisk ram till 
studien ger mig dock möjlighet att inreflektera min egen historicitet, som människa och 
musiker, enligt Gadamers rekommendationer ovan, i arbetet med materialet.  

I studiens initialskede fanns Gadamer med endast som en sidoreferens. Att Gadamer 
sedan kom att få så pass stort utrymme i studien blev en direkt konsekvens av ett 
induktivt arbetssätt, där jag genom det empiriska materialet leddes in mot Gadamers 
ståndpunkter och förhållningssätt i tolkningsprocessen. Sedan, under studiens gång, 
visade det sig att Gadamer varit viktig även för Bruner i utvecklingen av det 
kulturpsykologiska perspektivet, vilket jag såg som ett kvitto på att det var möjligt att 
förena Gadamers företrädesvis hermeneutiska resonemang med Bruners 
kulturpsykologiska perspektiv. Enligt Florén och Ågren (2005) skall teorin användas 
som redskap i besvarandet av de frågor man som forskare ställer, med relevant 
reflektion över frågeställningens anknytning till metoden (se 5.3.3.). Det 
kulturpsykologiska perspektivet blir således en hjälp att förstå materialet utifrån de 
hermeneutiska tolkningar som Gadamers resonemang används i.   
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”Att vara kritisk mot sina egna resultat är en god vetenskapsmans adelsmärke” (Florén 
& Ågren 2005, sid. 119). Med eller utan adelsmärke – jag vet mer om forskarens 
komplexa och mångfacetterade uppdrag nu, än innan jag påbörjade studien och min 
ambition har varit att uppnå de normer som kännetecknar en kvalitativ studie. Under 
arbetets gång har jag förvärvat insikt om brister i de egna resultaten, vilka jag här skall 
redovisa. Ganassis förord är en sådan brist, som i sin egenskap av dedikation inte 
kommunicerar samma innehåll som ett egentligt förord. Ett av urvalskriterierna för 
studiematerialet var att manualerna, vilkas förord skulle ingå i studien, skulle vara av 
sådan dignitet att de används inom musikutbildning idag. Ganassis manual är unik i sitt 
slag och används som kurslitteratur inom högre musikutbildning både i Sverige och 
utomlands, för såväl blockflöjtister som övriga musiker som vill förvärva kunskaper 
inom diminutionskonst och ornamentation enligt 1500-talspraxis. På grund av 
manualens exceptionellt höga kvalitet när det gäller det musikaliska innehållet valde jag 
den att ingå i studien, utan hänsyn tagen till vad författaren själv egentligen 
kommunicerar i förordet (se även 5.1.). Att förordet inte är ett förord, utan en 
dedikation, måste därför redovisas som en brist för studien som helhet. Min 
förförståelse och insikt i manualernas innehåll, det innehåll som följer efter förorden, 
har ibland spelat in i min tolkning, vilket genererat resultat som inte är direkt hämtade 
ur förorden. I resultatredovisningen av analysnivå III framgår till exempel (se 6.6.2.): 
”Detta är ett resultat som möjligen skall sättas inom parentes, då det inte framgått av 
studiens huvudsakliga studiematerial, förorden, men som jag på grund av min 
förförståelse har kännedom om”. Mina resultat bär alltså tydliga spår av min 
förförståelse, vilket också var meningen i metodvalet, att jag skulle tolka genom min 
insikt. Ibland har dock detta medfört att jag överskridit ramarna och sett på manualens 
innehåll och inte endast förorden, men dessa fall har jag kommenterat i uppsatsen. Jag 
framhöll också tidigare att det i ett externalistiskt perspektiv krävs kunskap om vem 
författaren var och i vilken situation han skrev, för att förstå vad han ville säga (se 5.1.). 
Förorden har således inte helt kunnat isoleras som studiematerial, vilket här bör 
påpekas. I metodkapitlet beskrev jag att jag använt engelska översättningar av 
manualerna, bland annat för att underlätta enhetlig citering (se 5.2.). Att jag studerat 
manualerna i översättning innebär emellertid samtidigt en stor nackdel. Detta framhålles 
tydligt av hermeneutikern Hirsch (1967): 

The definitive proof that understanding requires an active construction of 
meaning and is not simply given by the text is the obvious fact that no one 
can understand an utterance who does not know the language in which it is 
composed. (ibid. sid. 134). 

Hirsch understryker att förståelse helt och hållet hänger samman med textens eget språk. 
Den mening som tolkas in i texten skall hänga samman med de förutsättningar för 
förståelse som bara originalspråket kan ge (ibid.). Studien har således en svag punkt i 
det att manualerna inte studerats i utgåvor på originalspråk.   
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7.3. FORTSATT FORSKNING 
Denna genomförda studie blir i nästa undersökning min (idé)historiskt betonade 
bakgrundsstudie, till vilken jag kan relatera dagens förhållanden, vilka jag har för avsikt 
att undersöka härnäst. Relativt få studier i musikpedagogik har genomförts med 
implikationer på praktiskt musicerade. Vanligare är studier där yttre förutsättningar för 
lärande, samt elevers uppfattningar om musik och lärande undersökts (Hultberg 2009). 
En följande studie skulle kunna undersöka den undervisning som har som mål att 
förmedla traditionell kunskap situerad i en musicerande kontext, oberoende av musikstil 
eller genre. Av särskilt intresse är den didaktik som ligger till grund för elevernas 
teoretiska kunskap och dess praktiska musikaliska tillämpning. En sådan undersöknings 
syfte skulle vara att studera musiklärares undervisningsstrategier i olika former av 
musikundervisning, med elever i exempelvis gymnasieålder. I en undersökning om 
orgelimprovisation som aktivitet, handling och retorisk praktik (Johansson 2008) 
presenteras en modell för expansiv undervisning baserad på aktivitetsteori. I modellen 
framställer Johansson fyra lärarkaraktärer; guiden [The guide], förebilden [The role-
model], utmanaren [The challenger] och frigöraren [The liberator] (ibid., sid. 187-188). 
Dessa karaktärer skulle vara intressanta att relatera till även i en annan musikalisk 
kontext än orgelimprovisation. 

Förväntningarna på musikämnet i skolan är högt. Ungdomar ställer stora krav på både 
innehåll och utformning av lektionerna i musik, för att få musikämnet att motsvara 
dessa förväntningar. Musik upptar en stor del av vardagen för ungdomar i 
gymnasieålder och är en viktig aspekt av deras identitetsskapande (Scheid 2009). Att 
skolan varken är den enda eller den självklara platsen för ungdomars musikaliska 
kunskapsutveckling ställer idag höga krav på den undervisning som bedrivs i skolan. 
Även långt före internetrevolutionen har musiker och ungdomar lärt sig att spela utan 
utbildningsrelaterad skolning och utan traditionell undervisning av lärare. Om 
musikaliskt lärande i lika stor utsträckning, eller större, äger rum i fritidsgårdarnas 
replokaler eller hemma i tonårsrummet framför datorn, vad har musiklärare idag för 
intentioner med sin undervisning? Finns det en konkurrenssituation mellan musiksalen 
och datorskärmen, där gitarrlektionerna finns tillgängliga dygnet runt, eller kompletterar 
de båda lärmiljöerna varandra? Till folkhögskolors och musikhögskolors 
antagningsprov kan det dyka upp tekniskt mycket avancerade gitarrister, som inte 
utvecklat något kunnande i konventionell musikalisk terminologi eller musikteori och 
inte heller läser noter. Dessa ”webbdidakta” unga musiker antas trots sitt avancerade 
instrumentalspel inte till musikhögskoleutbildning, på grund av bristande teoretiska 
kunskaper i musik. Enligt ett traditionellt synsätt går teori och praktik hand i hand. Den 
klingande kunskapen kan inte alltid artikuleras verbalt. Det musikaliska kunnandet blir 
en form av tyst kunskap som gestaltas i det musikaliska framförandet, men i övrigt inte 
har någon anledning att uttryckas explicit, vilket tidigare uppmärksammats av Hultberg 
(2009). Alltså är det en tyst kunskap vad gäller verbala uttrycksmedel, men i allra 
högsta grad en hörbar och klingande kunskap när det gäller det musikaliska 
uttryckssättet. Vilken position har den ”traditionella” musikaliska kunskapen i dagens 
musikundervisning? Hur gestaltar sig musikalisk bildning idag? 
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