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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker på vilka sätt fyra professionella blockflöjtister lärde sig att ornamentera 
inom tidig musik. Fokus ligger på deras utbildningsväg före högskolestudier. Det undersöks vilka 
olika metoder deras lärare använder sig av och på vilka sätt källstudier från 1500- till 1700-talet spelar 
en roll inom ramen för deras undervisning.  

Sökord: ornamentation, diminution, blockflöjtsundervisning, tidig musik, barock, uppförandepraxis 
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1. Inledning

Som blockflöjtist kan man givetvis gå olika vägar när det gäller val av repertoar. På grund av 
blockflöjtens historia är dock den tidiga musiken en avgörande del av litteraturen som är skriven för 
instrumentet. Den mesta musik man spelar på blockflöjt är skriven tidigare än 1750.  

När man framför barockmusik behöver man tänka genom några frågor. Ska man överföra musiken till 
nutid eller betrakta den med sin tids ögon? Ska man spela enligt dagens tradition eller försöka att hitta 
ett historiskt informerat spelsätt? Det finns skillnader när det gäller klangfärgen av instrumenten, 
spelteknik, frasering, improvisation och notation (Harnoncourt, 1982). Det fanns mycket som var 
underförstått, som alla musiker under barocken gjorde enligt den så kallade goda smaken och som inte 
noterades. Det kan jämföras med en jazzmusiker idag som inte spelar två åttondelar likadant utan får 
dem att svänga. En avgörande del av musiken som inte noterades men som ansågs vara en självklarhet 
var utsmyckningarna. Det finns många begrepp för utsmyckningar. Några exempel är diminution och 
ornamentation (Linde, 1958).  

För mig känns barockmusik och annan tidig musik som en helt naturlig värld. Jag lärde mig tidigt att 
det är tillåtet och till och med önskvärt i den tidiga musiken att förändra det som är skrivet och lägga 
till egna idéer och ornament. Jag minns när jag var ungefär 10 år gammal och min blockflöjtslärare för 
första gången visade för mig hur en kadens skulle kunna se ut i ett barockstycke. Hon skrev upp 
noterna och lät mig testa . Sedan fick jag skriva en egen variant också. Jag minns inte om det var svårt 
för mig att göra det och jag minns inte heller om jag undrade varför man skulle göra så.  Sedan dess 
har det dykt upp i undervisningen då och då i olika former. Innan jag som 19-åring började mina 
studier på Robert-Schumann Hochschule i Düsseldorf hade jag läst delar av Quantz Versuch einer 
Anweisung die Flöte traversiére zu spielen och Sylvestro Ganassi Opera Intitulata Fontegara som 
båda är viktiga källor för ett historiskt informerat spelsätt. Båda handlar till stor del om ornamentation. 
Mina blockflöjtslärare hade både lyckats med att presentera ornamentation som en naturlig sak för mig 
och med att låta mig förstå nödvändigheten att undersöka källor som handlar om den tidiga musikens 
uppförandepraxis. Tyvärr händer det dock att man möter blockflöjtister som börjar på en 
musikhögskola och är väldigt osäkra i att ornamentera eller aldrig har gjort det förut. Jag undrar varför 
det är så när man nu har lärt sig detta instrument i så många år och den tidiga musiken är en viktig del 
av blockflöjtens repertoar. I motsats till en violinist som börjar på barockviolin efter att ha spelat 
modern violin spelar blockflöjtisten redan från början ett instrument vars repertoar fokuserar på tidig 
musik. Det finns alltså en möjlighet för en blockflöjtist som börjar på en musikhögskola att redan vara 
mer specialiserad på utförandet av tidig musik än för en violinist som precis har bytt till barockfiol. 

I denna uppsats vill jag undersöka om och hur blockflöjtslärare lär ut hur man utsmyckar en melodi 
inom tidig musik. Jag kommer att betrakta detta med hjälp av professionella blockflöjtister som har 
gått på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Jag vill få reda på vad de i efterhand tycker 
om sin blockflöjtsundervisning innan högskoleutbildningen. Hur uppfattade de sin undervisning inom 
området att utsmycka en melodi? På detta sätt vill jag få inspiration för min egen undervisning. Hur 
gjorde den lärare som undervisade sin elev så att den kände sig välförberedd när den började på 
musikhögskolan?
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2. Bakgrund

I detta kapitel kommer jag först gå genom nutida forskning som är relevant för min uppsats och 
därefter ge en sammanfattning av några källor från 1500-talet till 1700-talet som handlar om 
ornamentation. Jag har valt källor som jag anser vara viktiga för området ornamentation. De 
sammanfattar författarens stil och uppfattning om vad ornamentation innebär samtidigt som de visar 
på en övergripande stil kopplad till epok och land. Jag använder mig av källor från Italien, Tyskland 
och Frankrike för att visa att det fanns olika musikstilar inom Europa som har inflytande på man 
använde sig av ornamentation. Jag behövde på grund av arbetets omfång dock begränsa mig till dessa 
länder även om det fanns fler stilar i Europa under 1500- till 1700-talet.1 Avslutningsvis följer en 
sammanfattning av de viktigaste punkterna som källorna nämner om att lära sig att utsmycka en 
melodi. 

2.1 Nutida forskning 

Det är viktigt att bygga upp kunskap om musiken man spelar för att kunna göra sin egen tolkning. 
Nutida forskning styrker vikten av en historiskt informerat syn på musiken. Det finns en motsats 
mellan tradition och uppförandepraxis: 

Traditionen ses ofta som en bevarande kulturkraft. Inom det klassiska musikområdet antas särskilt 
generationernas levande muntliga tradition upprätthålla historiska konstnärliga värden, och därmed 
ge goda och tillförlitliga kunskaper i uppförandepraxis, såväl musikaliskt som tekniskt. Emellertid 
visar sig dessa kunskaper förändras mycket snabbt för varje gång de förmedlas genom ett nytt 
mellanled. Därmed är naturligtvis inte sagt att traditionen saknar värde, men man måste se detta 
dess problem, nämligen att den successivt ökar avståndet mellan musikerna och musikverkets 
grundidé. Därmed utarmas en personlig komponent i musikernas kunskapsgrund och som följd 
därav likriktas deras framföranden. (Pehrsson, 2012, sida 155) 

Det handlar om att hitta ett autentiskt och ett personligt spelsätt. Källstudier som innebär en historiskt 
informerad syn på musiken betraktas här som en viktig utgångspunkt för att kunna ta ställning i sitt 
eget framförande – detta gäller inte minst ornamentation.  

Ett annat sätt att betrakta ett personligt framförande på, är att tänka på att själva personens bakgrund 
har inflytande på det den gör. Det är också tidens stil som påverkar oss; uppväxten, vårt lands kultur 
och språk. Ändå är det "vår ursprungliga natur" som är avgörande för att det finns individuella stilar i 
det varje människa gör. "Varje musikstycke, varje dans, varje teckning jag utför, varje händelse i mitt 
liv återspeglar mig, just så som jag ter mig, med alla mina fel och förtjänster." (Nachmanovitch, 1990, 
sida 30). Detta är någonting som blir väldigt tydligt i improvisation2 i synnerhet när det gäller att hitta 
på i stunden. Det går inte att ångra sig eller att göra om någonting som redan är gjort.  
"Improvisationens kärna är medvetandets fria lek, när det tecknar, skriver, målar och spelar det 
råmaterial som stiger fram ur det undermedvetna. Sådan lek är förenad med ett visst mått av 
risktagande."(Nachmanovitch, 1990, sida 17). Improvisation handlar om att tillåta sig att vara spontan 
och uttrycka det som redan finns i oss. (Nachmanovitch, 1990) 

1 Den som vill läsa om fler olika källor hänvisas till Linde (1958) som utgångspunkt. Linde, som själv är 
blockflöjtist och bland annat var lärare på Schola Cantorum Basiliensis, visar bland annat mer detaljerat vad 
olika källor säger om hur till exempel olika drillar och förslag ska utformas. Utöver detta skriver Linde egna 
ornament till några satser och förklarar i texten varför han använder sig av vilka ornament. 
2 Jag använder mig av nutida forskning som handlar om improvisation då ornamentation är ett område som är 
släkt med improvisation. Improvisation är någonting som finns i stort sätt alla musikgenrer, bland annat i 
barockutsmyckningar (Schenck, 2000, sida 247). 
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Det är inte bara spontan kreativitet som styr en improvisation. Det finns begränsningar som till och 
med är nödvändiga för en improvisation. Det finns stilistiska begränsningar som är konventioner och 
regler som tillhör stilen man improviserar i. Det går att inordna improvisationer man lyssna på i en 
genre som jazz, klassicism och rock. Även om improvisatören använder det musikaliska material och 
regler som tillhör en viss musikalisk kultur så finns det fortfarande oändligt många möjligheter att 
hitta nytt, precis som i ett språk. Andra begränsingar består i de kognitiva utmaningar som en 
improvisatör ställs inför. (Berkowitz, 2010) 

Här följer en beskrivning av de kognitiva processer som är nödvändiga för att improvisera: 

The improviser must effect real-time sensory and perceptual coding, optimal attention allocation, 
event interpretation, decision-making, prediction (of the actions of others), memory storage and 
recall, error correction, and movement control, and further, must integrate these processes into an 
optimally seamless set of musical statements that reflect both a personal perspective on musical 
organization and a capacity to affect listeners. (Jeff Pressing, "Psychological Constraints on 
Improvisational Expertise and Communication", citatet är hämtat från Berkowitz, 2010, sida 4) 

Detta är processer som styrs både av medvetna och omedvetna handlingar och medveten och 
omedveten kunskap. Ur ett perspektiv av inlärande ("learning") och ihågkomst ("memory") går det att 
skilja mellan "implicit and explicit learning and memory" (Berkowitz, 2010, sida 7). "Implicit 
learning" innebär att man omedvetet förstår en stil genom en naturlig process och erfarenhet medan 
"explicit learning" menar att man medvetet provar sig fram, testar hypotheser och analysera en stil 
eller det man gör. Vidare går det att skillja mellan "declerative memory" och "procedural memory" 
(Berkowitz, 2010, sida 8) Det först nämnda kan sammanfattas med "att veta vad" det andra med "att 
veta hur". "Declerative memory" innebär en förmåga att erinra sig fakta och händelser medan 
"procedural memory" är kopplat till muskelminnet. (Berkowitz, 2010) 

Hur ser en undervisningsmiljö ut som främjar improvisation? Det är viktigt att skapa en "frimodig och 
positiv attityd till improvisation" i undervisningen (Schenck, 2000, sida 248). Enligt Schenck finns det 
"tre betingelser för att möjliggöra och främja lustfylld och kreativ improvisation", nämligen "tillit och 
trygghet i gruppen", "ramar", "allt är tillåtet".  I en undervisningsmiljö för improvisation behövs det 
alltså att eleven kan känna trygghet. Musikaliska ramar bidrar till att lyfta fram kreativiteten hos en 
elev. Att "tillåta allt" bidrar till ett lustfyllt och ohämmat skapande. (Schenck, 2000, sida 248) 

2.2 Sylvestro Ganassis "Fontegara"  

I det följande avsnitt kommer jag sammanfatta en avgörande källa för nutidens syn på utförandet av 
den tidiga italienska stilen. Författaren Sylvestro Ganassi (1492–?) som var flöjtist och gambist var 
anställd som instrumentalist i Markuskyrkan i Venedig och som hovmusiker av Venedigs doge. Hans 
flöjtskola Opera Intitulata Fontegara är en mycket betydelsefull källa för blockflöjtister. Den visar på 
ett dynamiskt differentierat spel och en hög nivå inom artikulations- och greppteknik. Bokens största 
del ägnar sig åt diminutionskonsten. Det är en av de tidigaste källor som vi vet om inom 
diminutionsläran.3 Det följande avsnittet sammanfattar just de delar som handlar om diminution. Det 
är ett exempel för tidiga italienska utsmyckningar. 

Ganassi skriver i sin bok att han lär ut hur man spelar flöjt "med all konst som tillhör detta 
instrument". Han tycker att det finns tre kriterier som en bra blockflöjtist behöver behärska i sitt spel: 

• Imitation: att härma en händig och erfaren sångare 
•  Prontezza: flexibilitet i lufthanteringen 
•  Galanteria: konsten att diminuera 

Ganassi beskriver diminution som en förändring av en enklare tonföljd. Han skriver systematiskt om 
på vilka sätt man kan förändra tonföljden med avseende på rytm, taktart och melodi. Bokens största 

 
3 se förord till Dr. Hildemarie Peters översättning av Ganassi (1535) 
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del består av en diminutionstabell4 där Ganassi visar i utförliga exempel hur man kan diminuera 
intervallerna sekund, ters, kvart och kvint. Detta visar han för olika taktarter, stigande och fallande 
intervall och samma intervall med andra toner emellan (se bilaga 1). Alla exempel går att kombinera 
och kan transponeras till respektive tonart. Som ett enkelt ornament nämner Ganassi drillen och 
bifogar en tabell där han visar olika grepp på hur man kan spela olika drillar (se bilaga 2). En tersdrill 
är livlig medan en halvtonsdrill är mjuk och vänlig; heltonsdrillen ligger mitt emellan. Olika slags 
drillar kopplas således till affekten som finns i ett stycke.  

Även diminutionerna så som han visar dem i diminutionstabellen har en koppling till styckets affekt. 
För att kunna ta ett beslut om var man använder sig av vilket sätt att ornamentera ska man utgå ifrån 
hur en händig och erfaren sångare skulle sjunga (imitation). Skulle den sjunga på ett mjukt sätt så 
behöver diminutionerna (galanteria) vara på samma sätt. Utgångspunkten för Ganassi är att en 
läromästare eller sångare alltid tar hänsyn till ordens betydelse. Är det en glad text kommer sångaren 
att sjunga på ett glatt sätt, är det en sorglig text formar sångaren en sorglig sång. Därför ska en 
blockflöjtist enligt Ganassi gestalta sitt spel som om det fanns ord vars betydelse skulle återges. 

Vidare uppmuntrar Ganassi musikern att prova olika varianter och tillåter denne att göra fel. Han 
tycker att en musiker ska ornamentera ett passande ställe även om denne vet att det inte går att undvika 
ett fel. 

2.3 Arcangello Corellis "op.5" 

Arcangello Corellis (1653–1713) violinsonater op.5 är ett av de mest betydelsefulla verken från 1700-
talet. Hur mycket uppskattade de var kan vi idag se för att de blev utgivna många gånger redan under 
Corellis livstid. En utgåva av första delen (sonat 1–6) av Estienne Roger som inte är daterad innehåller 
ornamenterade versioner av alla långsamma satser. Ornamenten ska Corelli själv ha spelat under 
konserterna står det på framsidan. Här har vi alltså tillgång till Corellis egen tolkning av sin musik som 
samtidigt visar på hur utsmyckningarna användes runt 1700 i Italien. 

Bild 1 visar de första nio takterna ur första sonaten. Ornamenten till de första två takterna (Grave) 
visar, bredvid några små ornament som drillar, långa kedjeaktiga utsmyckningar som kretsar runt 
meloditonen. Rörelserna är inte bara stegvis utan innehåller också terssprång.  Dessa två första takter 
är ett typiskt exempel för en Corelli-ornamentation som återfinns i de resterande långsamma satserna. 
Det finns även ornament med större hopp (till exempel i sista takten av samma sats). Ornamenten är 
rytmiskt inte korrekt noterade (rent matematiskt får noterna inte plats i takten). Så är till exempel 
informationen, som en utövare får i andra takten på första slaget, att den ska börja på meloditonen för 
att sedan övergå i många snabba noter och spela nästa meloditon med en drill på andra fjärdedelen i 
takten. 

 
4 Att använda sig av en ornamentationstabell var ett vanligt sätt att visar hur man kunde ornamentera. Det finns 
många fler exempel som bland annat Conforti, Bassano och Ortiz. 
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Bild 1: Första 9 takterna ur Sonata 1 op.5, utgiven av Estienne Roger5  

Andra kompositörer skrev också ner ornamenterade versioner av op.5 sonaterna. Bilaga 3 visar femte 
sonatens första sats enligt Estienne Rogers utgåva medan bilaga 4 är en handskrift av samma sats som 
förmodligen är Johan Helmich Romans6 utsmyckningar. Hans sätt att ornamentera skiljer sig 
påfallande från Corellis. Det är ett annat tonspråk med bland annat fler ackordbrytningar och förslag 
som inte finns i Estienne Rogers utgåva på det sättet. Roman hade tydligen en annan smak vad det 
gäller ornament än Corelli. 

2.4 Georg Philipp Telemanns "methodische Sonaten"  

Telemanns 12 metodiska sonater är ett skolexempel på hur man kan ornamentera en långsam sats. 
Sonaterna utgavs i två böcker 1728 och 1732. Alla 12 sonaterna är skrivna som Sonata da chiesa 
(kyrkosonatformen) som kännetecknades genom satsföljden långsam-snabb-långsam-snabb. I första 
satsen skriver Telemann alltid en ornamenterad variant av melodistämman direkt under melodin. Här 
ser man precis hur Telemann tyckte att ornamentation skulle användas. Här är utsmyckningarna både 
ett exempel för hans egen stil och för utsmyckningar i Tyskland runt 1730. 

Det första som är påfallande när man analyserar Telemanns utskrivna utsmyckningar är att det inte 
finns en enda fras som han låter vara oförändrad. Han använder många cirkelrörelser runt en ton, 
rytmiska förändringar av materialet, förslag, drillar och andra små ornament samt större 
utsmyckningar som skalrörelser och ackordbrytningar. I sekvenser använder sig Telemann av samma 
sätt att ornamentera flera gånger efter varandra (se bilaga 5 takt 3 och 4). 

Här följer några exempel av de ornament Telemann använder i första satsen Adagio, i andra sonaten 
som är skriven i A-dur. I alla exempel visar den första raden melodin i g-klav, andra raden är den 
utsmyckade versionen i g-klav och tredje raden visar basstämman i basklav. Alla tre rader ska läsas 
som om de hade tre korsförtecken.7  

 
5 Bilden är hämtad från http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP98550-PMLP28348-
Opus_5__Parte_prima__Estienne_Roger__Amsterdam__n.d._.pdf. 
6 Johan Helmich Roman (1694–1758) är en svensk kompositör. Han var hovkapellmästare, violinist och oboist 
och översatte många musikteoretiska verk till svenska. 
7 Bilderna är hämtade från http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/6/65/IMSLP63134-PMLP128830-
Telemann_-_Sonate_Medodiche.pdf. 
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Rytmiskt variation och drill (takt 1): 

 

Cirkelrörelse (takt 6–7): 

 

Skalrörelse uppåt (takt 7).8 

 

Växelton följd av ackordutfyllning (takt 15): 

 

2.5 Jacques-Martin Hotteterres "Principes de la flû te traversière" 

I början av 1700-talet fanns det en egen musikstil i Frankrike. Det speglades bland annat i 
utsmyckningarna. För att utsmycka ett franskt stycke enligt "goût du chant" (smaken för en melodi 
eller den goda smaken) använde man "notes de goût" ("noter av bra smak") för att binda ihop noterna 
på ett mjukt sätt med varandra. (Marther, 1989) Den franska stilen som innehöll mest små ornament 
ansågs vara motsatt till den italienska stilen med sina stora utsmyckningar.9 I detta avsnitt följer som 
ett exempel för fransk ornamentation en sammanfattning av Hotteterres beskrivningar av franska 
ornament. Det fanns inget enhetlig skrivsätt för franska ornament.10 

Jacques-Martin Hotteterre (1674–1763) som var en fransk kompositör och flöjtist under 1700-talet har 
bland annat skrivit två texter som beskriver hur man använde sig av ornamentation i fransk musik. 
Han använder ordet "agréments" när han pratar om olika utsmyckningar. Det första som är påfallande 
är att han inte ger något exempel på större utsmyckningar, det vill säga utsmyckningar där man lägger 
till fler toner och tänker ut egna melodier som till exempel i Telemanns metodiska sonater. De 
agréments han pratar om är små utsmyckningar som han sammanfattar i en tabell (se bild 2) 
(Hotteterre, 1715). Första raden visar hur utsmyckningarna noteras och vad de heter medan andra 
raden visar hur de spelas. 

 
8 Detta ornament sticker ut mycket bland resten av ornamenten och befinner sig på satsens höjdpunkt där temat 
återkommer i en annan tonart. Det är även ett exempel på hur Telemann ornamenterar temat på ett annat sätt än 
han gjorde i takt 1, denna gång med en ackordbrytning, förslag och en cirkelrörelse kring sista tonen. 
9 Mer om motsatsen mellan fransk och italiensk musik finns i avsnittet om Quantz i detta kapitel. 
10 Marther (1989) visar detaljerad olika skrivstilar inom fransk ornamentation. 
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Bild 2: Agréments ur premier livre de pieces pour la flûte-traversiere, et autres instruments avec la 
basse (Paris 1715),  Jacques-Martin Hotteterre11 

På samma sida, som avslutas med tabellen ovan, beskriver han några allmänna regler om hur man 
använder agréments. I Hotteterre (1707) beskriver han mer ingående hur och när agréments används. 
Han nämner att det nästan är omöjligt at lära ut alla ställen teoretiskt där de ska användas. Han tycker 
att man ska börja med att spela stycken där det finns agréments noterade. Som han påpekar så brukade 
kompositörer under hans tid inte notera agréments förutom när de skriver stycken i ett övningssyfte för 
en elev (sid 32, 33, Hotteterre 1707). Därför är hans sviter, som följer beskrivningen av agréments, en 
mycket viktig källa för att kunna studera hur man spelade just fransk barockmusik. Han noterar 
agréments som ett exempel på hur och när man använder dem. Som bilaga 6 finns första satsen ur 
första sviten i Hotteterre (1715) för att ge en bild av hur mycket agréments Hotteterre tyckte att man 
skulle använda.  

2.6 Johann Joachim Quantzs "Versuch einer Anweisung " 

Johann Joachim Quantz (1697–1773) var flöjtlärare till Fredrik II av Preussen. Hans "Versuch" som 
boken ofta kallas är en av de stora musikaliska läroböckerna från 1700-talet. Boken blev översatt till 
franska (1752), nederländska (1754), engelska (inte daterat) och italienska (1779) och provocerade 
fram motskrifter samt inspirerade andra författare till egna skrifter.12 Det är en av de mest 
betydelsefulla källorna som tar upp temat ornamentation. Quantz ger en omfattande beskrivning av 
vad han tycker en duktig musiker behöver behärska. Även om titeln hänvisar till att det är en bok för 
att lära sig att spela traversflöjt så finns det också delar som är tillägnade stråkmusiker och 
ensemblespel. Boken är indelad i 18 kapitel och behandlar många olika ämnen. Ornamentation utgör 
bara en liten del av hela verket och behandlas i olika kapitel. 

Quantz delar in ornament i "wesentliche Manieren" och "willkürliche Veränderungen". "Wesentliche 
Manieren" är små ornament som drill och förslag medan "willkürliche Veränderungen" är ornament 
där musikern hittar på egna melodier eller större linjer runt den skrivna melodin.  

Quantz tycker att förslag är både en utsmyckning och en nödvändighet. Utan dessa skulle en melodi 
ofta vara mycket tom och mager (sida 77).13 Dissonanser som uppstår när man spelar ett förslag 
uppmuntrar örat i en sats som annars består mest av konsonanser. De artikuleras mjukt, växer i styrka 
om det finns tid och nästa ton ska spelas svagare. Vidare beskriver han precist i vilka fall förslagen ska 
vara hur långa, om de placeras på slaget eller förre slaget och om de kommer ovanifrån eller nerifrån. 
Man ska inte bara spela de noterade förslagen utan lägga till egna också. Ett förslag kan dessutom 
följas av drillar i olika utformningar som är typiskt för fransk musik. Drillar och battement är 
uppmuntrande och glada i sin karaktär medan enkla förslag är mjukgörande och sorgsna14 (sida 81). 

 
11 Bilden är hämtad från http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/a/ae/IMSLP61713-PMLP126071-
hotteterre_suites.pdf. 
12 Se förord av Hans-Peter Schmitz i utgåvan av Quantz (1752) från 1997 i Bärenreiter-Verlag 
13 Denna nödvändighet speglas redan i ordet "wesentliche Manier" (väsentlig maner); det handlar om ornament 
som tillhör en melodi, som är väsentliga och måste finnas med. 
14 Affektläran är avgörande för ornamentation. Quantz skriver oftast om vilka ornament som har vilket uttryck 
och att det är satsens karaktär som styr ornamentationen. 
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Ämnet drillar tar upp ett eget kapitel i Quantzs bok och han bifogar en grepptabell för drillar. Quantz 
nämner några regler som man ska följa när man spelar en drill, han förklarar hur man ska öva en drill 
och hur tempot och karaktär i en sats samt rummet där musiken spelas bestämmer drillens hastighet. 
Bilaga 7 visar exempel på "wesentliche Manieren" ur Quantz (1752). 

I kapitlet om "willkürliche Veränderungen" skriver Quantz att dessa är utsmyckningar som" beror på 
utövarens skicklighet och hans fria vilja". Det vill säga att dessa utsmyckningar ger utrymme för en 
egen tolkning och egen smak i motsatts till "wesentliche Manieren" som är en nödvändig del av 
utövandet. Quantz påpekar att det är en nödvändighet att förstår kompositionen och generalbasen för 
att kunna använda sig av "willkürliche Veränderungen". Han bifogar en tabell med utsmyckningar 
över olika tonföljder med harmonier och förklarar alla utsmyckningar. Ett utsnitt ur tabellen finns 
bifogat som bilaga 8. Quantz skriver att målet är att en musiker själv ska kunna hitta på egna 
utsmyckningar och att de exempel som han har gett går att spela i dur och moll samt i andra tonarter. 
Sedan ger han detaljerade regler som ska följas när man utsmyckar en melodi. Det handlar om vilka 
utsmyckningar, hur mycket man använder och när. För att spela med en bra smak behövs det enligt 
Quantz att man blandar det enkla och det briljanta, använder ornament som kryddor med försiktighet 
och att man riktar sig efter musikens affekt (sida 82–83). Varje stycke har sin egen affekt. Quantz 
använder också ordet "Leidenschaft" (passion). Det ska inte blandas in roliga utsmyckningar i ett 
sorgset stycke.  Den som framför ett stycke ska själv sätta sig in i denna känsla som stycket uttrycker 
och använda ornament som passar till affekten (sida 107). 

Utsmyckningar är framförallt avsedda att användas i en långsam sats även om det går att utsmycka ett 
allegro. I snabba passager går det dock enligt Quantz inte att tillägga något utan att det blir otydligt. 
(sida 109) Såsom Telemann och Corelli så ger också Quantz en utsmyckad variant av en adagiosats. 
(bilaga 9) Quantz skriver att inte alla adagion ska "överlastas" med så många utsmyckningar som i 
hans exempel; det ska bara göras där en "platt sång" kräver detta. Alla utsmyckningar han använder 
finns med i utsmyckningstabellen som han hänvisar till. Samtidigt som Quantz skriver att ornamentik 
aldrig får saknas när man spelar ett stycke varnar han för att man inte ska överdriva med användning 
av varken "wesentliche Manieren" eller "willkürliche Veränderungen". Vid flera ställen i boken 
nämner han att den som använder för mycket ornament kan förstöra ett stycke. Den som tror att det är 
bra när tonerna inte harmoniserar med grundstämman längre och det inte längre går att höra 
underliggande melodin har ingen bra smak (sida 102). Både det ”för enkla” och det ”för färgglada” 
musicerandet kan väcka ”ett äckel i örat” (sida 109). Han jämför ornamentering med användning av 
kryddor där det kan bli för mycket och med att äta samma fantastiska mat hela tiden som dock i slutet 
bara framkallar avsky för denna. 

Didaktiskt sett tycker Quantz att en nybörjare måste lära sig de väsentliga ornamenten före de 
villkorliga. Han rekommenderar att en elev ska spela många adagion som inte är för långsamma och 
ornamentera dessa med "wesentliche Manieren" tills eleven gör det på ett välklingande sätt. Sedan kan 
eleven tillägga "willkürliche Veränderungen". Quantz rekommenderar vidare att eleven lär sig 
reglerna i generalbas och tycker att det kan hjälpa mycket att lära sig att sjunga för att kunna 
ornamentera bra (sida 96). Vidare så ska en elev lära sig de olika nationernas stilar. Då ingen nation 
har en enbart bra stil tycker Quantz att det är bra att kunna skilja stilarna och blanda dem. Han pratar 
framförallt om den franska och den italienska stilen som motsatser. Den italienska stilen är i hans ögon 
den minst inskränkta, den franska stilen däremot för inskränkt. Den franska stilen har en renhet och 
tydlighet medan det italienska sättet blir genom stråkföringen och för många onödiga ornament 
otydligt. Fransoserna däremot använder sig av för lite ornament (sida 97). Det behövs att eleven inte 
bara spelar stycken utan lyssnar på så mycket bra musik och musiker med olika instrument som 
möjligt. Det är ett mål att kunna höra vilka toner som spelas och gehörsövningar där eleven härmar 
läraren anser Quantz vara en viktig del av undervisningen (sida 97). 

2.7 Grounds och variationer 

Uttrycket ”ground” är den engelska beteckningen för variationer över en basgång. De finns i olika 
länder och tider som är intressanta för den tidiga musikens praxis. Genom att studera grounds kan man 
få en kännedom om olika stilar. De kan jämföras med ornamentationstabellerna som Ganassi och 
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Quantz har med i sina verk. Samma gäller för variationer över en melodi. Det finns många samlingar 
med variationer. Den nederländska kompositören Jacob van Eyck (ca 1590–1657) skrev verket Der 
Fluyten Lust-hof som är väldigt betydelsefull för blockflöjtister. Det innehåller variationer över olika 
melodier, framförallt folkmelodier och psalmer. Bilaga 10 visar Psalm 9 med två variationer.Verket är 
skriven för en blockflöjt.  

2.8 Reducering av ett stycke 

Inte alla kompositörer ville lämna åt musikern själv att utföra egna utsmyckningar. Johann Sebastian 
Bach är ett exempel på en kompositör som var väldigt noggrann och inte lämnade mycket utrymme åt 
den utövande musikern (Linde, 1985). För att lära sig hur man kan ornamentera en melodi kan man i 
dessa exempel gå baklänges och göra en reducering av stycket, det vill säga man hittar meloditonerna 
så att det blir tydligt vilka toner som är utsmyckningstoner. De noterna i bild 3, som jag har markerat 
med en pil, visar vilka toner jag anser vara meloditonerna. Alla andra noter är utskrivna 
utsmyckningar. 

 

Bild 3: Meloditoner och utsmyckningar i de första två takterna ur Francesco Barsantis andra 
sonat för flöjt och continuo, utgiven av John Walsh, 1724, London.15  

2.9 Metoder som kan hittas i källor 

Som exemplen ovan visar finns det många källor från 1500-talet till 1700-talet som beskriver hur man 
kan gå tillväga för att utsmycka en melodi. Sammanfattningsvis är det följande punkter som tas upp i 
källorna: 

• Affektläran är utgångspunkten för att hitta rätt ställe och rätt sätt att utsmycka en melodi. 
• Utövaren behöver kunna skilja på olika stilar.  
•  Det går att hitta sitt eget sätt att ornamentera. De olika exemplen visar att även musikerna 

under barocken hade sin egen stil.  
• Kunskap om musikteori är viktig. Det behövs att utövaren förstår generalbasen och 

harmonierna för att kunna utsmycka en melodi. 
• Det finns regler för hur man spelade små ornament och större utsmyckningar. 
• Ornamentationstabeller finns för att lära känna stilen och för att bygga upp rörelsemönster. 
• En elev ska bland annat lära sig genom att lyssna på en läromästare och andra musiker. 
• En elev ska studera andras verk för att veta var och hur den kan utsmycka en melodi.  
• Det krävs mycket övning för att kunna ornamentera en melodi, eleven uppmuntras att prova 

sig fram.  

 
15 Bilden är hämtad från: http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/b/ba/IMSLP93699-PMLP176596-
Barsanti_Sonatas_para_Flauta_e_continuo.pdf 
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3. Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med mitt arbete är att undersöka vilka metoder som används av blockflöjtslärare idag inom 
ornamentation innan en elev börjar på musikhögskolan. 

Mina frågeställningar är: Hur uppfattar blockflöjtister som har gått musikerprogrammet på en 
musikhögskola sin undervisning före högskoleutbildningen med tanke på ornamentation inom tidig 
musik? Vilka metoder använde deras lärare och vilka aspekter tog de upp i sin undervisning? 
Använder sig lärare idag av källor från 1500-talet till 1700-talet? På vilka sätt användes källorna? 

4. Metod 

I min undersökning kommer jag använda mig av intervjumetoden. Jag kommer att intervjua fyra 
blockflöjtister som har gått ut musikerprogrammet på KMH inom de senaste tio åren.  Min första 
tanke var att göra en frågeenkät som skulle skickas till blockflöjtslärare i Stockholmstrakten. Eftersom 
jag skulle få ett kvantitativt resultat med frågeenkäten och inte ha utrymme för följdfrågor ändrade jag 
min metod. Jag valde att intervjua blockflöjtister som avslutade sina studier senast för tio år sedan 
istället för lärare. På så sätt får jag färsk information, en helhetsbild av deras utbildning och en inblick 
i hur övergången till musikhögskolan blev när det gäller ornamentation. Förhoppningen med detta är 
att det finns minnen kvar och reflektioner om hur övergången till musikhögskolan var. 

4.1 Urval 

Att jag intervjuar blockflöjtister som har gått på just KMH gör jag mest av logistiska skäl. Jag ville ha 
möjlighet att träffa informanterna. Informanterna är kontakter som jag har från mina studier och från 
mitt arbete inom pedagogiken och som frilansande musiker. Andra kontakter som jag hade kunnat 
använda mig av är mina medstudenter från studier i Tyskland. Jag bestämde mig dock att inte göra så 
då jag är särskilt intresserad i hur blockflöjtslärare i Sverige arbetar då det förmodligen kommer bli 
min framtida arbetsplats. Jag tror att det kan finnas en kulturell skillnad och en skillnad i 
utbildningssystemet som skulle göra det svårhanterligt för mig inom ramen av denna uppsats. I 
Tyskland finns det till exempel ingen tradition av att gå på en folkhögskola innan man studerar på 
musikhögskolan som det finns i Sverige. 

Alla mina informanter är kvinnliga. Detta beror på att de flesta blockflöjtsstudenter på KMH är 
kvinnliga. För att få en fördjupad bild av hur blockflöjtsklassen har sett ut, när det gäller genus, se 
Pehrsson (2012). Pehrsson var själv lärare i blockflöjt på KMH och beskriver i sin bok bland annat hur 
blockflöjtsklassen kom till och förändrades under hans tid på KMH. 

4.2 Bakgrund till de intervjuade blockflöjtisterna 

Mina informanter hade en liknande utbildningsväg. De började ta blockflöjtslektioner när de var 
mellan 6 och 9 år. Under gymnasietiden har alla gått i en musikprofil eller på ett musikestetiskt 
gymnasium. Tre av dem gick på en folkhögskola efter gymnasiet. En bytte folkhögskola och hade då 
lektioner med samma lärare som tidigare under gymnasiet. Hon som inte gick på en folkhögskola 
påpekade att gymnasiet där hon gick hade samma nivå som folkhögskoleutbildningen som fanns på 
samma skola. Alla har även spelat ett annat instrument eller sjungit. Två av de nämnde dessutom 
folkmusiken, som de spelade mycket, och sommarkurser inom tidig musik som de besökte tre år i rad. 
En flöjtist har varit övningselev inom teori. 
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5. Undersökning 

Utifrån de källor jag studerat och mina egna tankar kring utlärning av ornamentation genomförde jag 
enskilda intervjuer. Intervjuerna var halvstrukturerade. Det lämnades utrymme för diskussioner.  

Jag spelade in alla intervjuar med inspelningsapparaten Zoom H2 som jag är van att använda. Som 
minnesstöd under intervjuerna gjorde jag också anteckningar. Mina informanter fick följande två 
punkter två till tre veckor innan intervjutillfället för att kunna vara något förberedda.  

* Tillbakablick på första året på musikhögskolan: Hur kändes det när du började på musikhögskolan? 
Var det många nya krav med tanke på ornamentation? Var det första gång du hörde om ornamentering 
eller visste du redan mycket? (Till exempel skillnader mellan den franska och den italienska stilen, var 
det något nytt?) 

* Undervisningen innan studierna på musikhögskolan med fokus på ornamentering: Hur mycket 
handlade om ornamentering? Hur undervisade dina lärare i ornamentering? (Spelade lärarna 
ornamenterade versioner? Fick du läsa källor? Skrev de i noterna hur du kunde göra? Spelade du 
variationer (grounds) som du kunde koppla till ornamentering? Fick du inspiration vad du kunde 
lyssna på? Osv.) 

Utöver dessa frågor hade jag med mig en lista till intervjuerna. Den innehöll olika metoder och 
material som jag har tänkt på att det går att använda för att lära ut ornamentation. Om punkterna inte 
nämndes av informanterna frågade jag i slutet av intervjun om denna aspekt av ornamentation hade 
varit med i undervisningen. Ifall den fanns med frågade jag när denna aspekt av ornamentation fanns 
med och på vilket sätt det gjordes. Punkterna som jag hade på min checklista är: Improvisation, 
harmonilära, gehör i fokus, teori i fokus, originalornamentation (Telemann, Corelli), källstudier 
(Quantz, Ganassi, Hotteterre), stilkännedom (tidig italiensk, fransk stil), Grounds, Variationer (Van 
Eyck), reducering av en melodi, uppbyggnad av rörelsemönster, lyssna på inspelningar, individuell 
smak och stil.  

Tre intervjuer gjorde jag hemma hos blockflöjtisterna och en intervju på ett café där vi såg till att vi 
hamnade på ett lugnt ställe. Intervjuerna blev mellan 50 minuter och 1 timme 40 minuter långa. Efteråt 
transkriberade jag alla intervjuerna mer eller mindre ordagrant. Ibland hoppade jag över små delar som 
för mig uppenbart inte var viktiga för min undersökning och skrev till största del inte med 
utfyllnadsord som "äh" och "liksom". För att sedan kunna få en bättre överblick över intervjuerna 
sammanställde jag alla svar i en tabell där jag sorterade de i olika kategorier enligt mina punkter som 
nämns ovan. 

5.1 Problematisering 

Jag är medveten om att mina intervjuer inte speglar den absoluta sanningen, då minnen kan förändras 
och påverkas av olika faktorer. Det finns en problematik med intervjuer där man frågar om detaljer 
som händer för länge sedan och när man var väldigt ung. Till exempel kan det hända att man inte 
riktigt minns eller att man i efterhand omedvetet förvränger sina minnen. Jag tycker att mina 
informanter uttryckte tydligt när de inte mindes precis hur det var men förstås kan det fortfarande 
finnas luckor.  

I detta arbetets format fanns det inte utrymme för att genomföra fler än fyra intervjuer. Detta gör 
förstås att jag inte får en bild som är allmänt giltig utan bara en bild av hur det kan vara. Ändå anser 
jag detta arbete att uppfylla sitt syfte då det ger inspiration till mig och förhoppningsvis andra lärare 
om hur man kan lära ut ornamentation. 

Informanterna är anonyma. I fortsättning kommer jag kalla informanterna för Amanda, Birgitta, 
Caroline och Doris. Jag kommer inte nämna namnen på mina informanters lärare eller orter där de 
hade sin utbildning. Genom detta arbetssätt tror jag att mina informanter kunde prata rakt ut utan att 
tänka på att de behövde undvika att säga något som kan vara negativt för dem eller deras lärare. 
Tanken med detta arbete är inte att framhäva enskilda musiker eller pedagoger. 
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6. Resultat  

Nedan följer en sammanfattning av svaren jag fick i mina intervjuer. Först går jag igenom flöjtisternas 
utbildningsväg. Här ser man när de lärde sig vilken aspekt av att utsmycka en melodi. Efter det 
kommer jag ta upp några aspekter som jag tycker är påfallande.  

6.1 Ornamentation till och med gymnasiet 

Amanda säger att hon inte pratade med sin lärare om ornamentation innan gymnasiet förutom när det 
gäller att göra drillar och små förslag. Under gymnasiet skrev läraren in mycket i noterna. Läraren 
noterade hur läraren själv skulle ha ornamenterat ett ställe eller skrev ett tecken för att visa var det 
fanns en möjlighet där Amanda kunde hitta på något själv. Läraren förevisade också ibland. Amanda 
minns att hon inte hittade på så mycket själv och att det mest blev små ornament (wesentliche 
Manieren) när hon hittade på själv. 

Birgitta hade mest pratat om ornamentation på sommarkurserna där hon fick se lite källor och lära sig 
olika ornamentationstecken. Med sin vanliga lärare innan gymnasiet hade hon förutom drillar gjort 
skalövningar och etyder men mest för att greppa instrumentet, som Birgitta säger. "Det var helt nytt att 
hitta på saker emellan tonerna" säger Birgitta om övergången till gymnasiet. Där fick hon ett 
kompendium med bland annat uppvärmningsövningar med drillar och beskrivningar vad olika 
ornamentationstecken betyder. Det blev mycket teoretiskt inlärning av ornamentation. Birgitta fick 
göra ackordanalys och jobba med Telemanns metodiska sonater som beskrivs under "källstudier". 

Också för Caroline var det mest drillar i ornamenteringssammanhang. Hon hade en lärare som ibland 
skrev in ornament i noterna som hon kunde göra men i efterhand tycker Caroline att det var ytterst 
sällan. Ibland förevisade läraren också så att hon kunde härma. Caroline tror att hon inte hittade på 
mycket själv. Hon fick aldrig i läxa att hitta på egna ornament.  

Doris säger att ornamentation, bortsett från små ornament som drillar, kom först på gymnasiet. Då var 
det mest lärarens färdiga lösningar. Läraren hittade på i stunden för det mesta. Det blev en 
kombination av att läraren skrev i noterna och spelade före. Doris minns inte att hon fick en konkret 
uppgift om att hitta på själv men tycker att hon alltid har varit en person som har hittat på själv. Doris 
påpekar att det inte var någon teori alls, inget system, inga skalor, inga treklanger och inga tonarter. 
Däremot så berättade läraren på ett retoriskt sätt om hur ett stycke kunde gestaltas genom att berätta 
den som en saga. Doris framställer det så att det var känslor och affekter som styrde ornamenten. 

Till och med gymnasiet var det för Amanda, Caroline och Doris mest färdiga lösningar som de fick 
från läraren i ornamentationssammanhang. Det var inte mycket självständigt arbete. För dem var det 
första steget att lära sig att ornamentera alltså att härma sin lärare och spela färdiga ornament. Birgitta 
börjar i gymnasiet att analysera stycken själv och att hitta på egna ornament. Hon är också den enda 
som påpekar att hon har jobbat med skalövningar innan gymnasiet även om det var mest för att greppa 
instrumentet. Doris lärare går ett steg längre in i ornamentation genom att prata om affekter och 
känslor som styr ornamenten. Det gör läraren inte på ett teoretiskt plan utan genom att använda sig av 
en saga som passar till stycket.  

6.2 Övergång till folkhögskolan 

Amanda, Caroline och Doris berättar att övergången till folkhögskolan kändes väldigt hård. Innan 
hade det varit mer som en lek men på folkhögskolan kom man till en miljö där det var folk som 
satsade på sitt instrument. Amanda och Doris tycker att det var väldigt mycket krav helt plötsligt. 
Caroline säger: "Det var första gången att det kändes som på riktigt. [...] Fokuset [hamnade] på just 
bara instrumentet och då blev det en högre nivå automatiskt." 

Om ornamentation säger Amanda att läraren ville att hon skulle tänka ut allt själv. Hon skulle med 
hjälp av ett kompendium tänka ut utsmyckningar själv. Amanda säger: "I början så bara skrev jag i 
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själv vad jag skulle göra och läraren sa bara: "nej, det passar inte i ackordet eller i stilen." men jag 
visste ju inte hur det skulle vara." Amanda minns vidare: "Det kändes lite läskigt när man hade en ny 
lärare och man skulle bara hitta på något som man aldrig hade gjort och inte visste hur man skulle 
göra." 

Caroline hade en lärare på folkhögskolan som använde sig mycket av gehörsvägen för att lära ut 
ornamentation. Läraren ackompanjerade alltid på cembalo och lät Caroline lyssna efter harmoniska 
förlopp. Dessutom var det tydligt för Caroline att det läraren pratade om var väldigt förankrat. 
Facktermer som läraren använde fastnade dock inte riktigt tror Caroline. Hon minns att läraren pratade 
om ornamentation utifrån notbilden. Det skulle vara anpassade ornament beroende på om melodin 
gick upp- eller neråt. Vidare kunde läraren säga: "Så här står det i noterna, men i en repris, om vi vill 
göra det mer spännande, då kan vi fylla ut det här med ornamentationer. Förslagsvis så här och så här." 
Om att ornamentera själv säger Caroline: "Det var inte uttryckt att "du ska göra det här till nästa 
vecka" utan det kom väldigt naturligt och det var därför jag trivdes så bra med denna lärare också. [...] 
När jag hade förstått att läraren ville att jag [...] ornamenterar så började jag våga göra mer och mer på 
egen hand." Caroline tycker att läraren gav ett utrymme för att hitta på själv. Hon säger att hon inte 
alltid har ornamenterad utifrån teorier eller läst utan att det har gått på känsla och genom att lyssna på 
harmonier. Vidare tycker Caroline att ornamentation är ett ämne som hon har haft väldigt lätt för. 

Doris började med skalövningar på folkhögskolan. Annars var det inte mycket teoretiska förklaringar 
om ornamentation under lektionerna på folkhögskolan utan Doris beskriver det som ornamentation 
utifrån en intuition. 

Carolines, Amandas och Doris lärare på folkhögskolan använder tre olika metoder. Amanda ska nu 
lära sig själv att ornamentera genom att skriva egna ornament som ska passa in i stilen. Caroline lär sig 
att ornamentera genom att prova sig fram och via gehörsvägen, samtidigt som läraren berättar om 
stilen och ger bakgrundsinformation samt teoretiska förklaringar hur man kan göra. Doris fortsätter 
nästan på samma sätt som förut. Det blir mest så att hon prova själv att ornamentera utan att få 
teoretiska förklaringar. 

6.3 Övergång till musikhögskola 

Amanda tyckte att det var mycket lättare att börja på en musikhögskola än vad hon hade förväntad sig. 
En skillnad blev att man fick vara mer självständig. Inom ornamentation var det skillnad med att 
Amanda nu hade en lärare som själv ornamenterade så att hon kunde lyssna och få inspiration och lära 
sig utav det. En annan aspekt var att hitta sin egen stil i sitt sätt att ornamentera. 

Även Birgitta tycker att det var mycket eget ansvar på musikhögskolan. För Birgitta blev det en stor 
skillnad jämfört med lektionerna hon hade tidigare. Birgitta säger: "Det var så mycket som var nytt så 
att man inte visste var man skulle greppa någonting, för plötsligt var allting så stort." Läraren gav 
mycket tips om vad hon kunde läsa om konst, arkitektur och inom poesi och skönlitteratur. Inom 
ornamentation skiljde sig läraren tidigare mot läraren på musikhögskolan mycket. Tidigare var det mer 
ett försök att göra något nu skulle det bli konst av det man gjorde. På musikhögskolan blev det både 
teoretiskt att de pratade om var man kunde lägga till vilka toner ur ett ackord eller utvidga ackorden 
och det blev mer inspiration genom att lyssna på läraren som ornamenterade själv. Birgitta skulle inte 
skriva ner ackordanalysen som hon hade gjort tidigare utan läraren förutsatte att hon kunde teorin. 
Birgitta säger: "Läraren tog allting snäppet högre och jag tyckte det var svårt också för att det krävs ju 
väldigt mycket vana för att kunna improvisera ackordsfrämmande toner bara sådär." 

Caroline beskriver övergången till musikhögskolan som ganska mjuk. Vidare säger hon: "Om jag hade 
fått höra mer från folkhögskolan, lite källor, lite kompositörer och hur det skulle spelas stilistiskt så 
blev det ju verkligen fokus på det på musikhögskolan." En skillnad mot folkhögskolan var också att 
Caroline inte fick ackompanjemang på cembalo längre på sina lektioner vilket gjorde att hon blev lite 
osäker i ornamentationen. Fokuset blev mer teoretiskt. Hon skulle veta vad som kommer att passa. 

Doris berättar att hon kände en skillnad mot sina medstudenter som verkade ha mycket mer 
bakgrundskunskap "och då inte bara musikteori utan även källor och liksom hela paketet." För Doris 
var det nytt med en harmonisk analys och att bryta ner stycken. "Vad är det för funktioner, vad är det 
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för harmonik, vad kan man utvidga det här ackordet med för toner, kan man lägga på en nia, vad 
händer då? Allt sådant kom på musikhögskolan. [...] Då förstod jag mer att "ok, det finns ett system 
här, det finns en logik, det här är inte bara känslor utan det är faktiskt logik och förnuft också." [...] Det 
är ju bra att ha talang och vara intuitiv men någonstans blir det ju ett glapp när man inser att man inte 
vet vad man håller på med." En annan aspekt som Doris tar upp är att man kan använda klangen som 
ornament. Som hon säger hade läraren på musikhögskolan stort inflytande på hur hon formade sin 
egen klang. 

Alla flöjtister säger att det som var nytt var att läraren pratade om att ha sitt eget sätt i spelet och 
ornamentationen. Caroline säger att hon förstod att det var ornamentationen som satte den personliga 
prägeln på stycket och "tyckte att det var kul". Doris påpekar att läraren tyckte att hon redan hade ett 
personligt sätt att spela, men hon säger att det hade varit bra "att ha fler verktyg för att kunna forma 
den här egna stilen." Doris hade innan musikhögskolan inte fått mycket teoretiska förklaringar 
däremot är hon den enda som pratade om att affekter styr ornamentationen. Detta är även en av de 
viktigaste punkterna i källorna. Bara om man förstår affekten i stycket går det att använda sig av rätta 
ornament.  

6.4 Att koppla det man lär sig till ornamentation 

En drill är det enklaste ornamentet att lära sig. Går man in på djupet hur man utför en drill behöver 
man dock tänka på att det finns olika skolor beroende på tid och geografiskt läge samt att en drill kan 
utformas på många olika sätt beroende på satskaraktär. Ser man på svaren jag fick från mina 
informanter, på frågan när kopplingen mellan olika slags drillar och satskaraktären kom, ser man att 
drillar var det första ornamentet alla lärde sig, men kopplingen till satskaraktären kommer först på 
gymnasiet eller ännu senare. Liknande svar får jag på frågan om och när de spelade grounds eller 
någon variation av van Eycks Der Fluyten Lust-hof och om de tänkte på att materialet kan användas 
för att lära sig att utsmycka en melodi. Amanda är den enda av informanterna som fick hitta på egna 
variationer över en ground. Det fick hon göra på folkhögskolan. Tidigare hade hon spelat grounds 
precis som Birgitta men ingen av dem gjorde kopplingen till att använda materialet för ornamentation. 
Caroline fick lyssna på grounds på folkhögskolan men spelade det själv först på musikhögskolan där 
också kopplingen till ornamentation kom. Doris minns inte att hon har spelat en ground medvetet 
under sin utbildning. Alla informanter spelade stycken ur Van Eycks Der Fluyten Lust-hof innan 
gymnasietiden och förstod att det var tema med variationer. Även här saknas kopplingen till att 
använda det som material för att kunna ornamentera.  

Det är påfallande att trots att informanterna spelade drillar redan tidigt och arbetade med variationer 
och grounds så saknas det en koppling till hur de kan använda sig av sin kunskap. Som de minns det 
påpekade deras lärare inte att det fanns en samband mellan variationerna de spelade och 
ornamentation. Frågan är hur vi reflekterar över det vi spelar. Vilka kopplingar gör en elev själv? Hur 
mycket handledning behöver en elev? 

Samma tanke finns med när eleverna lär sig någonting utanför sina vanliga lektioner. Birgitta hade en 
improvisationskurs på gymnasiet inom jazz. Här fick hon ett stycke med ackord för att sola några 
vändor. Birgitta upplevde läraren som väldigt uppmuntrande som kunde ge konstruktiva råd. Här fick 
Birgitta tänka i ackord och bas som var nytt för henne. Birgitta säger: " Det var en helt annan genre. 
Jag kopplade inte det till ornamentation utan det var ju att improvisera, hitta på något helt eget i 
stunden. Men det är klart att det las väl upp någonting att man kan göra det också i låtar man kan." 
Behöver man som lärare uttala alla sammanhang? Vilka kopplingar gör en elev undermedvetet?  

6.5 Musikteori och harmonilära 

Quantz (1752) skriver att det är en förutsättning att förstå harmoniken för att kunna göra egna 
utsmyckningar. På frågan om informanternas lärare jobbade med harmonilära med dem får jag svar 
som visar på att läraren mycket sent började jobba med harmoniken. Caroline är den enda som fick 
ackompanjemang på sina lektioner och på så sätt blev van med att följa harmoniken. 
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Amanda säger att det började på folkhögskolan att tänka i ackord och mer teoretiskt när hon 
utsmyckade melodier. Här fick Amanda alltid spela basstämman till stycket också. Innan var det för 
Amanda mer så att hon provade vad som passar bra.  

Birgitta spelade skalor och treklanger innan gymnasiet men tycker själv att det var mest för att greppa 
instrumentet. Under sommarkurser tillkom övningar som hon skulle transponera till andra tonarter. 
Under gymnasiet blev det mer teoretiskt och ornamentationen kopplades till harmoniken. Där fick 
Birgitta göra en ackordanalys på hela stycket hon spelade och skulle tänka efter vilka toner som passar 
till ackordet. 

Caroline fick ackompanjemang på sina lektioner på folkhögskolan. Här blev det mest på gehörsbasis 
att veta vilka ackord som spelades.  Caroline säger: "Man kunde inte undgå att få höra hur harmonier 
och allting hängde ihop." och: "[Jag fick] höra harmoniken så att mitt gehör utvecklades otroligt 
mycket på folkhögskolan. Jag tror som många andra instrumentalister som spelar mer eller mindre 
melodibundna instrument så hade jag inte utsatts för harmonier så mycket så att man inte var van att 
tänka ackordmässigt." Läraren pratade mycket om harmonier tycker Caroline, den visar var det finns 
dissonanser och hur harmoniken styr ornamentationen. Även om läraren pratade mycket om det så 
övervägde gehörsvägen för Caroline. 

Doris fick först analysera stycken hon spelade på musikhögskolan. Innan folkhögskolan hade hon inte 
spelat skalor och treklanger förutom i F-dur. 

6.6 Ornamentationstabeller och rörelsemönster 

Ornamentationstabellerna visar olika vägar hur man kan utsmycka olika intervall. Genom att spela 
igenom dessa tabeller – som både Quantz och Ganassi rekommenderar – får man in rörelsemönster i 
fingrarna och en känsla för stilen. Ingen av mina informanter fick spela genom 
ornamentationstabellerna. Däremot hittade några lärare på egna övningar och lät eleven härma. 
Amanda minns att både läraren på gymnasiet och på folkhögskolan gjorde övningar där man skulle 
härma läraren men inte så att man fick hitta på själv också. Doris gjorde samma sak lite på gymnasiet i 
form av uppvärmningsövningar med rörelsemönster där hon spelade efter gehör. Birgitta har inte gjort 
det men säger att hon fick inspiration från läraren på musikhögskolan att bygga upp en samling med 
rörelsemönster som man kan plocka fram vid tillfälle. Caroline säger att hon inte rent tekniskt fick öva 
in mönster av fingerrörelserna. Däremot så säger hon att hon tror att hon själv byggde upp något 
liknande genom att prova mycket själv och komma med olika idéer till lektionerna som hon sedan 
kunde diskutera med sin lärare. Detta var mest så på musikhögskolan. 

6.7 Att lyssna på andra musiker 

När jag förberedde intervjuerna tänkte jag på att det nuförtiden finns mycket musik lätt tillgänglig till 
exempel via internet och på CD. Tidigmusikrörelsen har gått framåt så att det finns många olika 
etablerade grupper och konstnärer som tolkar musiken utifrån ett historiskt informerat synsätt. Att 
lyssna på andra musiker kan vara en inspirationskälla, det går bland annat att jämföra hur olika 
musiker tolkar ett och samma stycke och hur de använder ornament. Det kan också användas för att 
lyssna in sig på en stil. Detta går just fram av Carolines svar som jag fick på frågan om hennes lärare 
hade gett henne tips om vad hon kunde lyssna på för andra musiker. Caroline fick lyssna mycket på 
tidig musik. Det var läraren på folkhögskolan som hade med sig musik och spelade upp det under 
lektionerna. Caroline tycker att det var väldigt inspirerande med musiklyssning. Hon tror att läraren 
upptäckte snabbt att hon just tyckte om att lära sig saker efter gehör, att det var ett sätt att vara friare 
från notbilden. Caroline påpekar också att hon lärde sig om olika stilar genom att lyssna på musik för 
att sedan leta efter något liknande på sitt eget sätt. Även Amanda hade fått låna lite CD-skivor av sin 
gymnasielärare som förberedelse inför folkhögskolan. Om ornamentation säger Amanda: "Man 
förstod att de spelade jätteutsmyckat på vissa ställen." Det gäller just stycken som Amanda själv hade 
spelat. Annars kommer hon ihåg att hon var mest fascinerad över hur snabbt musikerna spelade. 
Birgitta fick höra på ett prov på musikhögskolan att hon borde lyssna mer på inspelningar med fransk 
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barockmusik för att förstå stilen bättre. Birgitta säger: "Det hade jag inte gjort alls märkte jag då 
överhuvudtaget, ingenting, lyssnat på musik inte alls [...]. Det fanns inte ens på kartan att man kunde 
göra så. Och jag tror inte att jag gjorde det så mycket på gymnasiet heller. Då tror jag att jag lyssnade 
mest på trumpet och sinfonior och sådant som gällde där socialt. Så barockmusik, det började ganska 
mycket senare. Det var konstigt egentligen. Men så var det." Förutom när hon fick låna CD-skivor av 
gymnasieläraren hade inte Amanda lyssnat på inspelningar heller. Hon säger: "Det var egentligen först 
på folkhögskolan att jag började lyssna på vad som fanns inspelad. Det låter ju som jätteknäppt." På 
folkhögskolan tipsade både läraren och medstudenter om inspelningar.  

Doris har på grund av sin familjs bakgrund lyssnat på mycket olika musik. Hon säger att hon på så sätt 
har byggd upp en bred referensbank. Doris lyssnade både på Vivaldis blockflöjtskonserter och på 
populärmusik när hon var liten. Det är något som hon är uppvuxen med. Doris säger: "Jag tror att man 
får fler färger att måla med. Ju fler färger man har sett desto mer färger kan man måla med. Det kanske 
inte har specifikt med mitt sätt att ornamentera att göra utan mer generellt med mitt sätt att praktisera." 
På folkhögskolan fick Doris olika inspelningar med tidig musik och köpte CD-skivor på 
sommarkurserna. Doris påpekar att hon kunde lyssna kritiskt på sättet musikerna ornamenterade. 

6.8 Stilkännedom och källstudier 

Som förtydligas i bakgrundskapitlet finns det många olika stilar före 1800-talet som tillhör repertoaren 
för blockflöjt. Det behövs att utövaren kan skilja på stilarna för att kunna använda sig av en passande 
ornamentation. 

Första gång som Amanda kom i kontakt med källor från den tidiga musiken var under folkhögskolan. 
Som hon minns det hade ingen lärare innan nämnt källorna. På folkhögskolan fick Amanda ett 
kompendium som innehöll många olika saker, bland annat också utdrag av källor som till exempel 
Ganassi (1535). Amanda spelade också två av Telemanns metodiska sonater på folkhögskolan. 
Amanda säger att hon hade spelat lite olika stilar innan folkhögskolan men "det var då man mer 
förstod skillnaden på allt det där." Även den franska stilen jobbade hon först med på folkhögskolan i 
samband med att hon fick kompendiet. 

Birgitta läste de flesta källor först på musikhögskolan. Hon nämner Ganassi (1535), Quantz (1752) och 
Hotteterre (1707). Innan hade hon sett några utdrag ur källor. På sommarkurser fick hon till exempel 
se utdrag ur Quantz (1752). På gymnasiet fick hon jobba med Telemanns metodiska sonater och göra 
egna ornamenterade versioner på långsamma satser för att sedan jämföra med Telemanns version. 
Birgitta tyckte då att det var väldigt jobbigt men i efterhand tycker hon att det var bra. Birgitta hade 
innan musikhögskolan inte tänkt på att det fanns olika stilar utan bara tänkt på enstaka kompositörer. 
Vad hon visste var dock att det fanns renässansflöjter och barockflöjter. Birgitta tycker att "det blev ju 
lite svårt när man inte hade hela bilden." Hon spelade en fransk sonat på gymnasiet där det fanns med 
alla ornamenteringstecken som är specifika för den franska stilen. Hon visste redan lite vad tecken 
betyder eftersom hon hade gjort det på en sommarkurs. Birgitta tyckte på gymnasiet att det var svårt 
och att det var många ornament i sonaten de spelade. "Man skulle inte bara spela låten utan få in allt 
det där också, så det var lite extra.", säger hon. På musikhögskolan las det hela upp på en annan nivå. 
Birgitta fick läsa Mather (1989) som bakgrundslitteratur och jobba mycket med att utföra en drill i en 
fras och inegalspel. När Birgitta berättar om hur hon höll på med franska stilen på musikhögskolan så 
säger hon: "Det med franskt stil det var helt nytt för mig." 

Caroline säger att läraren på folkhögskolan alltid refererade till det stilistiskt rätta och alltid hade 
någon källa den nämnde. Telemanns metodiska sonater fick hon också se då för att förtydliga visuellt 
hur stor skillnad det kan vara mellan själva stycket och den ornamenterade versionen. Corellis op. 5 
blev först behandlad på musikhögskolan. Då tyckte Caroline att det var svårt med den ornamenterade 
versionen där allting var utskriven väldigt exakt och hon kunde också känna att det fanns ställen där 
hon själv hade velat lägga ornament på ett annat sätt. Caroline förstod innan folkhögskolan att det 
fanns olika stilar. Hon säger att det kanske inte var på ett teoretiskt plan utan via gehörsvägen och att 
det sedan på folkhögskolan verbaliserades att till exempel ett stycke var från den tidig italienska stilen 
och ett annat från högbarocken och hur man spelade då. Caroline spelade fransk barockmusik för 
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första gången under folkhögskolan. Hon säger att läraren förklarade tecknen som finns med i 
Hotteterre (1715) både med notexemplet från Hotteterre och genom att spela före. Läraren skrev in var 
Caroline kunde använda vilka ornament i stycket de spelade. Caroline säger att det var "någonting som 
flög mig förbi mer eller mindre. Det var så nytt, jag ifrågasatt det inte." Vidare säger hon: "Första 
gången som jag tyckte att det blev jobbigt [med ornamentation] var när vi började med fransk 
[barockmusik]. Det var som grekiska att applicera de tecknen till den notbilden." Först på 
musikhögskolan läste Caroline mer om den franska musiken. Då fick hon studera Mather (1989). 

Doris har fått kunskap om källor mest genom att lyssna på masterclass på sommarkurser. Hon säger att 
hon inte har läst mycket källor. Läraren innan musikhögskolan har nämnt källor ibland men ingen 
krävde att hon skulle läsa källor. Det kom först på musikhögskolan när det handlade om fransk 
barockmusik. Telemanns metodiska sonater fick Doris se på folkhögskolan. Läraren visade den då 
men det fanns ingen utförligare förklaring. Doris säger om Telemanns metodiska sonater: "Det skräms 
ju mer, man blir livrädd." Ornamenteringstabellen ur Quantz (1752) visade ingen lärare. Med Corellis 
op. 5 arbetade Doris mycket under musikhögskolestudier. Där fick hon göra en transkription till en 
tonart som passar för blockflöjt och skriva egna ornament. Hon gjorde också en analys av hela 
sonaten. Om jobbet med en långsam sats ur Corellis op. 5 säger hon: "Jag har nog aldrig slitit med 
något så mycket som med de där åtta takterna." Doris säger att hon var medveten om olika stilar innan 
musikhögskolan. Hon påpekar att just den tidigt italienska stilen var någonting som läraren innan hade 
lärt ut mycket och som Doris tyckte mycket om. Doris säger: "Då har jag nog varit lite mer flitig och 
självständig i ornamenteringen än när det gäller högbarocken. Där har det nog mer varit att det finns 
schabloner, det finns krumelurer och liggs som man kan plocka och sedan ta dit." Detta lärde sig Doris 
mest via gehörsvägen att härma sin lärare och att lyssna på CD. På folkhögskolan spelade Doris en 
fransk sonat där de jobbade med inegalspel och lite med flattement som Doris hade lärt sig själv 
tidigare. Även Doris läste Mather (1989) på musikhögskolan. 

Dessa svar visar på hur källstudier och kunskap om en musikstil hänger ihop. Även om mina 
informanter innan de började med källstudier redan var medvetna om att det finns olika musikstilar så 
är det väldigt tydligt när Birgitta säger att det saknas något för att få en hel bild. 

Att göra en reducering av stycket för att se hur kompositörerna skriver ut ornament kan också vara en 
väg att lära känna en stil. Amanda och Doris jobbade med reducering på folkhögskolan och fick själva 
skriva ut en reducering av ett stycke. Doris beskriver det så att hon fick hjälp på vägen och fick göra 
lite själv också. Amanda säger att läraren på gymnasiet redan nämnde att man kunde göra en 
reducering. Birgitta och Caroline fick inte göra det innan musikhögskolan. Birgitta beskriver att det 
var en "aha-upplevelse" då och Caroline nämner att det hade varit bra att göra det tidigare för att få 
"lite mer en rambild av hur mycket man kunde lägga till och hur det kan låta". 

6.9 Vad kunde lärarna gjort annorlunda? 

Jag ställde frågan till informanterna om det fanns något i deras undervisning som de saknade och 
något som de önskar sig att deras respektive lärare hade kunnat göra annorlunda. I det följande 
avsnittet sammanfattar jag deras svar och reflektioner som kom upp i samband med frågan. 

Amanda tycker att det var bra att läraren innan folkhögskolan skrev ornamentationen i noterna så att 
det blev ett mellansteg till att hitta på själv. För henne var största skillnaden i kraven i övergången från 
gymnasiet till folkhögskolan. Amanda tycker att det var bra att ha fått kompendiet med källor först på 
folkhögskolan. På frågan om det finns något som hon önskar sig att lärarna innan hade gjort 
annorlunda när den lärde ut ornamentation svarar hon: "Man skulle inför folkhögskolan behövt vara 
lite mer självständig. [...] Jag var ganska beroende av min lärare innan. [...] Det man kanske hade 
behövt för att få en bra övergång det var ju att öva successivt att göra själv och att lära sig vad det var 
vi gjorde. Alltså: "Här har vi fyllt ut intervaller, det kan du göra i nästa låt."" Amanda kommer i sina 
reflektioner fram till att det är viktigt med en bra progression i undervisningen samt att få förklaringar 
om det man gör. 

Birgitta hade velat börja lära sig om ornamentation tidigare än först på gymnasiet. Hon hade också 
velat få mer än bara Telemanns metodiska sonater att jämföra med för att lära sig att ornamentera 
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innan musikhögskolan. Vidare tycker hon: "Och sedan hade man kanske ännu mer kunnat höja nivån 
på det. Höjer det från ett inövat stadium, för att jag övade det ju inte som om jag skulle lära mig att 
ornamentera utan nu blev det som nu är det min version här, nu spelar jag den. Men någonstans ska 
man börja och det var väl en bra början." En annan kritikpunkt är att hennes lärare separerade notbild 
och gehör. I Birgittas lektioner fanns det inte mycket gehörsutlärning. Gehöret kopplades inte till 
notbilden. Det gjorde att hon var väldigt notfixerat och det blev svårt att känna sig fri att lägga till 
någonting i notbilden och förändra denna. Hon säger:"Det är svårt att se mer än det som är där. Det var 
inte så mycket gehörsmässigt, man spelar liksom bara det som står där. [...] Det är det där med att man 
utgår från notbilden och tar den som någon slags sanning och inte ens tänker att plocka bort den så är 
det någonting annat abstrakt som finns utan att: Noter, aha det var så. Gehör, aha det var så. [...] 
Kopplingen till ornamentation är ju att det blir ännu svårare, det är ännu längre bort att göra något för 
att man tror på det som står så mycket, fast man inte har reflekterat alls att det skulle kunna vara något 
annat."  

Caroline säger om sin lärares sätt att lära ut ornamentation på folkhögskolan: "Jag tror att läraren la en 
grund för att det inte var ett svårt moment, som man kanske känner, läggs till utan det blev bara en 
naturlig del av spelet." Hon tycker att det är bra att ha fått mycket gehörsmässigt inspiration. "För mig 
blev det ett sätt att få släppa notbilden och då tänkte jag ”ah men ju mer ornament jag gör, ju mer jag 
fyller ut själv, ja, ju mindre behöver jag spela det som står.” [...] Jag kände mig fri." Det läraren kanske 
kunnat ha gjort, tycker Caroline, är att höja det till en annan nivå, att börja prata om det personliga 
uttrycket och att testa fler varianter. 

Doris säger att hon hade behövt en mer pragmatisk, teoretisk och systematisk lärare på vägen till 
musikhögskolan. Doris berättar om vad hon själv tänker på när hon undervisar inom ornamentation: 
"Jag pratar om tonarter, jag pratar om affekter, jag pratar om retorik. Jag tar alla mina begränsade 
kunskaper och försöker göra så mycket som jag kan av dem för att de ska få, även om det är att de bara 
ha hört orden. [...] Vi spelar skalor och vi spelar treklanger varje gång och vi har improvisation över 
harmonik och vi spelar på gehör, vi härmas, jag spelar tonika och dominant och de får spela fem toner 
och så varierar vi det i det oändliga. Jag lär ut en liten Dowland melodi och så säger jag: "nu går du 
hem och gör någonting med den. Spelar ingen roll. Det ska ha fler toner när du kommer tillbaks nästa 
vecka."" Allmänt om sin undervisning säger Doris: "Det som jag gör med mina elever fast de är 
kanske 11 eller 14 [år], jag tar det på väldigt stort allvar. Och jag talar om för dem att jag tar det på 
väldigt stort allvar, att vi gör det på riktigt och att det är väldigt viktigt. [...] Jag lär de saker som jag 
inte själv fick lära mig förrän jag gick på musikhögskolan. [...]Jag har alltid fokus på att det är 
fantastisk musik och att det ska bli bra musik av det. [...] Om man bara ser till att allting är roligt och 
meningsfullt och på riktigt och viktigt så kan man inte börja med någonting för tidigt överhuvudtaget." 

7. Diskussion  

Som jag beskriver under rubriken problematisering, i metodkapitlet, är detta arbete inte allmänt giltigt 
för hur blockflöjtslärare lär ut ornamentation. Det kanske inte ens kan ge en sann bild av vad lärarna 
till mina fyra informanter använde för metoder för att lära ut ornamentation. Trots detta tycker jag mig 
komma fram till några aspekter som kan vara nyttiga att ta till sig när man tänker sig att undervisa i 
ornamentation. Dessa aspekter visade sig dyka upp hos alla fyra informanter och jag kommer att 
redogöra för dem i de följande avsnitten. 

I min undersökning har jag lagt fokus på källorna från 1500- till 1700-talet. Pehrsson (2012) visar på 
skillnaden mellan tradition och ett historiskt informerat spelsätt. Han skriver om att källstudier kan 
leda till något som han kallar för en "personlig komponent". Denna ”personliga komponent” är 
någonting som alla flöjtister pratade om med sin lärare på musikhögskolan, nämligen att hitta sitt eget 
sätt att tolka ett stycke och utsmycka en melodi. Varför fanns det inte med mer källstudier tidigare i 
deras utbildning? Utöver att källstudier ger inspiration till en personlig tolkning behövs de för att man 
ska kunna hålla sig inom de stilistiska begränsningar som Berkowitz anser vara nödvändiga för 
improvisation. Just när det gäller ornamentation är källstudier mycket viktiga. Eftersom det inte 
noterades lika mycket i noterna innan 1800-talet som idag behöver man hitta andra sätt att lära sig vad 
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en kompositör menar när den skriver ett stycke. Det är påfallande hur lite källstudier lärarna innan 
folkhögskolan bedrev med sina elever. Jag ser i svaren jag fick angående källstudier att ingen av 
lärarna har en genomtänkt metod hur den använder källor. Ingen av blockflöjtisterna berättar om att 
lärarna förklarar i vilket sammanhang en källa står och vad som är målet med att undersöka just denna 
källa. Som jag ser i deras svar angående stilkännedom, blir det svårt för mina informanter att bygga 
upp ett "declerative memory" (Berkowitz, 2010). Birgitta kan bara referera till enstaka kompositörer 
innan hon börjar på musikhögskolan, Caroline poängterar att hon bara kunde skilja på stilar på ett 
omedvetet plan och Doris nämner endast den tidiga italienska stilen, där hon hade förstått att det finns 
ett system, "att det finns schabloner, det finns krumelurer och liggs som man kan plocka och sedan ta 
dit." Sådana "krumeluror och liggs" finns även tillgängliga i ornamentationstabellerna. Ingen av 
lärarna använde sig av dessa, däremot så fanns det med några härmningsövningar i undervisningen 
som har samma effekt, nämligen att bygga upp ett förråd med rörelsemönster som man kan använda 
sig av samt rörelser som går över i muskelminnet. Det krävs mycket för att kunna utsmycka ett stycke 
spontant på en konsert. Det krävs både medveten kunskap och handlingar samt kunskap som har blivit 
undermedveten och inövade rörelsemönster som går att framkalla i ögonblicket. Det handlar alltså om 
"implicit and explicit learning" samt "declerativ and procedural memory" som Berkowitz beskriver när 
han skriver om att lära sig att improvisera. 

Alla flöjtister jobbade med ornamentation redan innan de påbörjade sina studier på musikhögskolan. 
Trots att de haft liknande utbildningsvägar fanns det stora skillnader i vad de lärde sig om 
ornamentation innan dess. Även om alla lärare har gjort sitt bästa så har förstås alla blockflöjtister 
önskningar när det gäller vad deras respektive lärare hade kunnat göra annorlunda. I min undersökning 
syns en önskan om att läraren inte skulle ha nöjt sig utan höjt nivån oavsett hur långt blockflöjtisterna 
redan hade kommit. Det som är slående för mig är att det alltid handlar om en önskan om att läraren 
utöver det sättet som den lärde ut ornamentation hade kunnat visa andra vägar också. Birgitta saknade 
till exempel gehörsvägen medan Caroline hade jobbat väldigt mycket gehörsmässigt. Det är alltså 
viktigt att ha med många olika metoder för att kunna visa upp olika vägar för eleverna att gå. Jag ser 
just i källorna jag nämner i bakgrundskapitlet ett didaktiskt rikt material. Det nämns många olika 
metoder man kan använda för att lära ut ornamentation. Det nämns harmoniläran och gehörspel samt 
affektläran och det ges mycket praktiska exempel för att bygga upp en samling med ornament som 
man kan använda och exempel på var och hur man använder dessa. Samtidigt får man som lärare 
självfallet inte glömma att alla elever är olika och inte tycker om samma sak. Doris påpekar till 
exempel att det inte hjälpte att läraren nämnde källor för henne. Hon tog inget eget initiativ att läsa de 
nämnda texterna som någon annan kanske hade gjort. Samtidigt fanns det inga krav på att läsa källor 
och inga förklaringar om källornas bakgrund eller förklaringar varför det var viktigt att bedriva 
källstudier. Amanda fick kompendiet med källorna först under folkhögskolan och tycker att det var bra 
för henne att inte får det tidigare medan Birgitta önskar att hon skulle fått fler källor redan tidigare än 
under gymnasietiden. Det handlar förstås om att läsa sina elever och hitta en bra väg att lära ut nya 
saker. 

Doris lärare på musikhögskolan tyckte att hon hade en egen stil fast hon inte hade lärt sig mycket 
teoretiskt om ornamentation tidigare. Detta går att förklara med Nachmanovitch (1990) som skriver 
om att en människas bakgrund sätter prägel på det den gör. Som Doris själv påpekar så hade hon 
hämtat inspiration från många olika musikstilar som hade påverkat hennes sätt att spela. Hon hade 
förstått att: "Ju fler färger man har sett desto mer färger kan man måla med." För att kunna känna sig 
säker på det hon gjorde behövdes det dock att hon lärde sig mer om stilen. När hon började på 
musikhögskolan kände hon att hon inte hade lärt sig lika mycket inom musikteori och källstudier som 
hennes medstudenter. ”Det är ju bra att ha talang och vara intuitiv men någonstans blir det ju ett glapp 
när man inser att man inte vet vad man håller på med.” Det handlar om att blir en självständig musiker 
som kan stå för sina beslut och som kan lita på det den gör. Utöver att ha samlat på sig en massa med 
kunskap behövs det att en musiker kan tillåta sig att låta sig falla i det ögonblicket som det behövs 
(Nachmanovitch, 1990). Nachmanovitch (1990) uttrycker detta på följande sätt: "Improvisationens 
kärna är medvetandets fria lek, när det tecknar, skriver, målar och spelar det råmaterial som stiger fram 
ur det undermedvetna. Sådan lek är förenad med ett visst mått av risktagande."(sida 17) Redan 
Ganassi (1535) är medveten över "ett visst mått av risktagande" då han uppmuntrar eleven att öva på 
ornamentation genom att prova olika varianter och att utsmycka stycken på passande ställen trots att 
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det inte går att göra detta felfritt i början. Detta förespråkar en positiv undervisningsmiljö som är 
tillåtande och ger eleven en viss frihet. Det behövs en sådan tillåtande atmosfär i undervisningen när 
en elev ska våga göra sina första försök i att improvisera. Amanda till exempel tyckte att övergången 
till folkhögskolan kändes läskig, när hon skulle utsmycka styckena, eftersom hon kände att läraren 
förväntade sig att hon skulle hitta på allt själv. Detta pekar på en undervisningsmiljö där hon inte 
kände sig trygg. "Tillit och trygghet i gruppen" är en av de tre punkter som Schenck (2010) nämner 
som nödvändig "för att möjliggöra och främja lustfylld och kreativ improvisation". Amanda påpekar 
dessutom att det är viktigt med en progression och att lära sig successivt att göra saker självständigt. 
Samma sak gäller för en introduktion av källstudier. Alla blockflöjtister beskriver det som givande att 
jobba med källstudier. Det gäller dock att hitta ett sätt så att det inte är "skrämmande" som Doris 
tyckte att det var när hon fick se Telemanns utsmyckningar i hans metodiska sonater eller att det inte 
blir "som grekiska" som för Caroline när hon fick lära sig den franska ornamentationsstilen. Hur vet 
man att en elev är redo att lära sig ornamentation? När kan man börja ge sina elever källor att läsa och 
när kan man börja konfrontera sina elever med att det som står i noterna inte är hela sanningen? Jag 
blev väldigt glad över svaret som Doris gav: "Om man bara ser till att allting är roligt och meningsfullt 
och på riktigt och viktigt så kan man inte börja med någonting för tidigt överhuvudtaget."  

Allmänt om ornamentation berättar Caroline att hon kunde känna sig fri när hon ornamenterade under 
sina lektioner på folkhögskolan. Hon berättar att hon tyckte om att det fanns med mycket 
gehörsbaserade moment i undervisningen hon fick. Detta är något som Birgitta saknade i sin 
utbildning. Hon påpekar att det gjorde det ännu svårare för henne när hon skulle utsmycka ett stycke. 
Notbilden hade blivit en sanning som var svårt att förändra. I efterhand tycker hon också att det är 
konstigt att hon inte hade lyssnat på andra musikers tolkning av de stycken hon spelade. 
Överhuvudtaget hade mina informanter inte lyssnat mycket på inspelad tidig musik. Hänger detta ihop 
med tidigmusikrörelsen som lägger vikten på ett historiskt informerat synsätt istället för en 
traditionsbunden undervisning? Är det inte möjligt att kombinera tradition och ett historiskt informerat 
spelsätt? Carolines lärare på folkhögskolan anser jag vara ett bra exempel. Läraren berättade både 
mycket från källorna och gav samtidigt inspiration genom att lyssna på inspelningar tillsammans med 
Caroline. Här handlade undervisningen både om att få teoretiskt kunskap och att få inspiration på 
annat sätt. Under mina år som elev och student har jag träffat på flera lärare som inte tycker att en elev 
ska lyssna på inspelningar. Det verkar finnas en rädsla för att eleven bara kommer att kopiera det den 
hör. Jag tycker att det är en onödig rädsla. Om jag som lärare har lärt min elev kunskapen om musiken 
den spelar borde jag kunna lita på att eleven också kan reflektera över andras framföranden. Varför ska 
man utesluta denna inspirationskälla? Varför ska man inte tillåta sig att få inspiration från andra 
musiker? 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Sida 65 och 66 ur Ganassi (1535): Ornamentering av en fallande sekund enligt regula seconda 
(hämtad från http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/7/7d/IMSLP261643-PMLP46423-
ganassi_fontegara_bnf.pdf) 

Sida 66 bör läsas som en fortsättning från sida 65 så att första raden på sida 66 är en fortsättning av 
första raden på sida 65. I exemplen i tabellen "regula seconda" delar Ganassi in en helnot i fem 
fjärdedelar ("Proportio sesquiquarta"). 

 

 

 

 



27 

Bilaga 2 

Drilltabell med mjuka och livliga drill. Ganassi (1535), sida 155 (hämtad från 
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/7/7d/IMSLP261643-PMLP46423-
ganassi_fontegara_bnf.pdf) 

V står för vivace (livlig), S står för suave (mjuk och söt) t står för tremolo och visar på vilket finger 
som ska drillas med. 
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Bilaga 3 

Första sats ur Corellis op. 5 sonata IV, utgåva av Estienne Roger med Corellis egna 
utsmyckningar enligt utgåvans första sida. (Hämtad från 
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP98550-PMLP28348-
Opus_5__Parte_prima__Estienne_Roger__Amsterdam__n.d._.pdf) 
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Bilaga 4 

Första sats ur Corellis op. 5 sonata IV bara violinstämma, handskrift (och därmed 
ornamentationen) förmodligen Johan Helmich Roman (hämtad från 
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/f/f7/IMSLP92538-PMLP28348-corelli_5.pdf) 
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Bilaga 5 

Första sats ur Telemanns "Sonate metodiche à Violino Solo ò Flauto traverso" (Hamburg 1728) 
(hämtad från http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/6/65/IMSLP63134-PMLP128830-
Telemann_-_Sonate_Medodiche.pdf) 
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Bilaga 6 

Första sats ur första sviten ur Hotteterre, Jacques-Martin (1715) Premier livre de pieces pour la 
flûte-traversiere, et autres instruments avec la basse. Paris (hämtad från 
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/a/ae/IMSLP61713-PMLP126071-
hotteterre_suites.pdf) 

 

 

Bilaga 7 
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Wesentliche Manieren - väsentliga ornament och deras användning Quantz (1752) (hämtad från 
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/0a/IMSLP59492-PMLP121922-
Quantz__Versuch_einer_Anleitung._12._Exempel.pdf) 

Förklaringar hur ornamenten spelas finns i Quantz (1752) kapitel sju. Bokstäverna i "Moderato" (figur 
26) visar på vilka slags drill som ska spelas på vilket ställe. c, d, f, i och n står för figur 27, vid k ska 
man spela figur 28, vid g och m figur 29, vid e figur 30, vid b figur 31, vid a och l figur 32 och vid h 
figur 33. 
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Bilaga 8 

"Willkürliche Veränderungen" – Utsnitt ur tabell me d utsmyckningar ur Quantz (1752) 
(hämtad från http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/0a/IMSLP59492-PMLP121922-
Quantz__Versuch_einer_Anleitung._12._Exempel.pdf) 
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Bilaga 9 

Första sida av Quantz (1752) adagio med utsmyckningar. (hämtad från 
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/0a/IMSLP59492-PMLP121922-
Quantz__Versuch_einer_Anleitung._12._Exempel.pdf) 

I andra raden finns utsmyckningar samt hänvisningar till var utsmyckningarna kan hittas i 
utsmyckningstabellen. Till exempel: I första takten av andra systemet är utsmyckningen tagen från 
figur 3 a) som finns med i bilaga 8 i detta arbete. 
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Bilaga 10 
Psalm 9 med de första två variationer ur Jacob van Eycks  Der Fluyten-Lusthof (hämtad från: 
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/0/09/IMSLP177122-PMLP311380-
der_fluyten_lusthof_1654.pdf) 
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