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 1. Inledning 
 

Vid min masterexamenskonsert på Kungliga Musikhögskolan valde jag att framföra Sergej 

Prokofjevs sonat för flöjt och piano. Detta verk ligger mig varmt om hjärtat sedan jag hörde 

det för första gången under mitt första år på Lilla Akademiens musikgymnasium. Sedan dess 

har verket återkommit i min repertoar, och ingick även bland de verk jag spelade under min 

provspelning till att få börja på Kungliga Musikhögskolans konstnärliga kandidatprogram. 

 Sonaten är en av flöjtrepertoarens absolut mest krävande verk och är verkligen en teknisk 

utmaning med många svårspelade partier egentligen inte alls anpassade efter flöjtens omfång 

eller klangliga förmåga. Verket förmår verkligen varje flöjtist att använda varje muskel 

tillgänglig för att försöka genomföra de tidvis omöjliga instruktioner som Prokofjev angett. 

Dock erbjuder Prokofjevs sonat inte bara en teknisk utmaning. Insprängt mellan sonatens alla 

kraftfulla, starka och bitvis militära partier finns underbara mjuka vackra och sångbara 

melodier som i sin kontrast verkligen tycks härröra från en människas inre. Kombinationen av 

det starka och sköra skapar sonatens känsloladdade skepnad och den blir då även en verkligt 

gestaltningsmässigt utmanande sonat.  

När jag hörde sonaten för första gången blev jag djupt fascinerad, både av den styrka och den 

själ som jag upplevde i musiken. Jag fick en stark känsla av att jag själv också ville spela den, 

och jag ville se noterna för att se hur den var skriven. 

 

 

1.2 Avgränsningar 
 

I denna uppsats kommer jag att behandla den första satsen ur Prokofjevs flöjtsonat. 

Den heter Moderato och innehåller alla de element, både det starka och krigiska men även de 

mjuka och sångbara motiv som genomsyrar hela sonaten. Denna sats är även skriven i 

sonatform, en form som faktiskt musiktekniskt bidrar till det dramatiska. En sonatform bygger 

nämligen på samma grunder som ett teatraliskt drama. I en sonatform finns precis som i ett 

drama en presentation, en konflikt och en slutlig resolution.  

När jag upptäckte att första satsen i Prokofjevs sonat var skriven i sonatform blev jag 

fascinerad av denna form. En form som helt enkelt givit den västerländska 

instrumentalmusiken samma berättande förmåga som ett teatraliskt drama. 

Jag har därför valt att skriva denna uppsats om Prokofjevs flöjtsonat med sonatformen som 

huvudtema. Ju mer jag studerade sonatformen desto tydligare blev det att formens utveckling 

hänger tätt samman med de filosofiska och politiska strömningar som existerade i Europa 

under 1700-talet och därför har jag valt att skriva denna uppsats om sonatform ur ett 

historiskt-och ett musikteoretiskt perspektiv.   

Uppsatsens sista del behandlar Prokofjevs sonat för flöjt och piano. Jag har då behandlat det 

historiska klimat som troligtvis påverkat sonatens uttryck samt avslutat med min egen 

sonatformsanalys av sonatens första sats. 
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1.3 Syfte 
 

När jag bestämde mig för att uppföra Sergei Prokofjevs flöjtsonat på min 

masterexamenskonsert ville jag att min tolkning av verket skulle framstå som väldigt 

övertygande. För att kunna göra en mycket trovärdig interpretation av verkets första sats ville 

jag undersöka de huvudsakliga byggstenarna i satsens konstruktion. Jag upptäckte då att 

satsen var uppbyggd av sonatformens strukturella principer och förstod att om jag skulle 

kunna göra en intellektuell och fullständig tolkning av satsen skulle jag helt enkelt behöva 

lära mig mer om denna formprincip. 

Ju mer jag studerade sonatformen desto mer tydligt blev det att utvecklingen av denna 

formprincip var tätt sammansluten med de filosofiska, och politiska strömningar som 

påverkade västvärlden under 1700-talet och den påföljande demokratiprocess som påverkat 

världen i stort sedan dess. Tonsättaren förvandlades i och med denna demokratiska utveckling 

från att ha varit en nästintill neutral tjänsteman till att bli en subjektiv, geniförklarad 

samtidsgranskare.  

Denna omvandling fascinerade mig mycket och särskilt dess samband med utvecklingen av 

sonatformen. Dock slog det mig efter att jag upptäckt denna anknytning mellan individens 

frihet och sonatformens mognande att Prokofjev skrev sin sonat för flöjt och piano under helt 

andra närmast frihetsberövade omständigheter i Ryssland under Sovjetunionen. 

Jag vill med mitt masterarbete undersöka om jag med hjälp av en större kunskap kring 

sonatformens utveckling och uttryck i en historisk kontext kan göra en mer övertygande och 

genomtänkt interpretation av den första satsen i Sergei Prokofjevs sonat för flöjt och piano. 
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2. Sonatformen – en begreppsdefinition  
 

Sonatformen anses vara en av de mest betydelsefulla musikaliska formprinciper som finns 

inom den västerländska konstmusiken. Sonatformen fick sina huvudsakliga strukturella drag 

under slutet av 1700-talet men bygger på formprinciper som etablerades under barocken, där 

danssviten, da capo arian och konserten var de viktigaste formförlagorna och 

inspirationskällorna.
1
  

 Sonatformen refererar till formen av en sats, och inte ett helt verk, och förekommer oftast i 

verkets första sats men kan även förekomma i andra tematiskt viktiga satser såsom den sista 

satsen. 

Sonatformen blev mycket viktig för utvecklingen av instrumentalmusiken som innan slutet av 

1700-talet fått stå i skuggan av den vokala musiken. Med sonatformens förmåga att kunna 

skildra ett dramatiskt skeende, konflikten och resolutionen mellan teman och tonarter fick 

instrumentalmusiken samma historieberättande förmåga som den vokala musiken.
2
   

Sonatformen blev därför viktig, och ofta förekommande i de nya instrumentalgenrer som 

fulländades under 1700-talet såsom symfonin, stråkkvartetten och sonaten. 

Utvecklingsmöjligheten för sonatformen och instrumentalmusiken är starkt sammankopplad 

med de politiska och filosofiska strömningar som påverkade det västerländska samhället 

främst under början av 1700-talet såsom vetenskapen och de nya tankarna om frihet.    

 Sonatformen som begrepp myntades av musikteoretiker under 1800-talets första hälft, och 

det är då formen når sin egentliga fulländning. I samma skede formuleras sonatformens tre 

delar; exposition, genomföring och återtagning. 
3
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 Kjellberg, 1999, sid. 400 

2
 Rosen, 1980     sid 8-11 

3
 Rosen, 1980  sid 1 
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Exposition: I denna del presenteras satsens fundamentala tematiska material som sedan 

används genom hela satsen. Den harmoniska rörelsen rör sig från tonikan till dominanten och 

ett huvudtema presenteras i tonikan samt ett sidotema presenteras i dominanten. 

Sidotemat har ofta en annan karaktär än huvudtemat. Är huvudtemat kraftfullt och rytmiskt, är 

ofta sidotemat mer lyriskt och melodiskt. 

I slutet av expositionen träder ett avslutande tema fram med en kadenserande funktion.  

Expositionen spelas ofta med repris, och i denna del med dess två teman introduceras den 

konflikt mellan de båda tonarterna och teman som genomsyrar hela satsen och är 

sonatformens grogrund.     

 

Genomföring: I denna del bearbetas, förändras och förvandlas det tematiska materialet från 

expositionen med hjälp av olika modulationer till en eller flera tonarter. För att förändra och 

förvandla det tematiska materialet från expositionen används även fragmenterings- och 

deformeringstekniker där man först bryter ner motiven till att sedan kombinera dem på olika 

nya sätt.
4
 Genomföringen är både tematiskt och harmoniskt instabil. Om expositionen kan 

förklaras som introduceringen av konflikten mellan tonarterna och teman, pågår konflikten för 

fullt i genomföringen. Mot slutet av genomföringen återvänder tonikan som förbereder 

resolutionen i återtagningen. 

 

Återtagning: I återtagningen återvänder det tematiska materialet från expositionen. 

Huvudtemat skildras oftast identiskt, vissa ornamenterade skillnader kan förekomma.  

Dock sker i återtagningen ingen harmonisk rörelse mot dominanten, utan när sidotemat träder 

in är det strukturellt identiskt från expositionen. Dock spelas det nu i tonikan.  

Återtagningen skildrar den lugna resolutionen, där de båda motiven från expositionen enas i 

den gemensamma huvudtonarten. Återtagningen avslutas ofta med en coda som avslutar 

satsen efter att sidotemat spelats i tonikan.  

 

Trots att 1800-talets teoretiker med Beethoven som största förebild egentligen uppfann 

sonatformen i och med tydliggörandet och uppkallandet av den, är det under 1700-talet som 

formen genomlevde sin egentliga glansperiod. 
5
Under denna tid innehade formen ingen riktig 

biologisk kontinuitet, eller riktig enhetlighet utan frodades i tidens upptäckarglädje och 

frihetskänsla. Detta förändrades med schematiserandet av formen under 1800-talet, och 

istället för att vara en form som skapats till förmån för det personliga uttrycket blev den en 

kompositionsteknisk mall som vid användning frambringar minsta möjliga chans till 

misslyckande av den tonsättare som använder den.
6
 I och med denna standardisering 

urvattnades sonatformens dramaturgiska förmåga och under 1800-talet skedde förändringar 

och brytningar med sonatformens principer för att uppnå nya och oväntade sätt att utveckla 

instrumentalmusiken.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4
 Rosen, 1980 sid. 2 

5
 Rosen, 1980 sid. 2-3 

6
 Rosen, 1980 sid.3 

7
 Kjellberg, 1999, sid 423-424 
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2.2 Instrumentalmusikens utveckling under 1700-talet 

 
Under 1700-talet skedde stora samhälleliga förändringar, framförallt i de maktstrukturer som 

tidigare varit starka i det västerländska samhället. Kyrkans och feodalstatens auktoritet 

ifrågasattes och nya tankar om den enskilda människans frihet och upplysning ledde 

såsmåningom fram till inledningen av den demokratiseringsprocess som bland annat tog sig 

uttryck i den franska revolutionen.  

1700-talets musik påverkades givetvis av de nya frihetstankar som influerade samhället i stort, 

och stilriktningarna under århundradet var tämligen splittrade. Här finner vi många stilistiska 

uttryck som samverkade med varandra men som på många sätt var varandras motpoler till 

exempel rokokon, ”Style galant”, ”Empfindsamer stil”, och klassicismen. 

Tidens nya tro på människans inre och empiriska förmåga bidrog troligtvis till splittringar 

inom de musikaliska stilinriktningar där tonsättaren gavs en nyvunnen subjektivitet. 

Upplysningstidens syn på subjektivitet och strävan efter ett empiriskt sätt se mönster och 

logik i allt skapande bidrog till utvecklingen och skapandet av en av den västerländska 

konstmusikens mest högstående former, nämligen sonatformen. 

Sonatformens första karaktärsdrag påvisades under 1700-talet, en tid då vokalmusiken stod i 

centrum för musiklivets Europa. Vokalmusiken var till stor del den största musikformen då 

den var anknuten till de aktörer som främst producerade musik under denna tid, nämligen 

hovet, adeln och kyrkan. Hovet med operan som huvudsakliga konstform, och kyrkan med 

oratoriet och mässan. 
8
 

Med omställningarna i de samhälleliga maktstrukturerna förändrades även förutsättningarna 

för musiklivet. Borgarklassen, en ny samhällsklass med pengar och inflytande hade vuxit sig 

stark under renässansen och de trånade efter den bildning som tidigare bara varit ett 

privilegium för adeln och prästerskapet. Musiken förflyttades långsamt från de stora palatsen 

och kyrkorna med storslagna uppsättningar till de mindre hemmen i behov av mindre 

instrumentala sättningar. De mindre ensemblerna bidrog även till en ny ekonomisk 

förutsättning och ny sorts frihet för tonsättarna. Nämligen att skriva musik tillämpad för 

borgarklassen som sedan kunde tryckas och säljas via nya musikförlag.  

 Spridningen av instrumental musik till denna nya samhällsklass sysselsatte även fler musiker, 

och nivån på de nya instrumentalmusikerna höjdes.
9
 

En av anledningarna till att vokalmusiken ansågs vara den främsta musikformen var även att 

många tonsättare och tänkare under århundradet tyckte att instrumentalmusikens 

uttrycksförmåga var för svag. Med språkets hjälp kunde man med klarhet skildra ett drama 

med början och slut. En kapacitet som givetvis gav vokalmusiken en fördel. 

Dock förändrades detta med sonatformens intåg. Denna form innehåller nämligen många av 

de dramatiska skeenden som existerar i ett drama. En handling, en konflikt och en resolution, 

som formas utav sonatens exposition, genomföring och återtagning.  

När instrumentalmusiken lyckades erövra åhörarna med dessa dramaturgiska skeenden till 

samma grad som den vokala musiken, fick den instrumentala musiken en ny plats i samhället.  

Konsertföreningar bildades med både amatörer och professionella musiker som medlemmar. 

Dessa föreningar utvecklades sedan till nutidens symfoniorkestrar och publika konserthus. 
10

 

De filosofiska riktningar som påverkade det västerländska samhällets 

demokratiseringsprocess gav sig även uttryck i den nya instrumentalmusiken som skrevs.  

 
8
 Rosen, 1980 sid. 8 

9
 Rosen, 1980 sid 9-11 

10
 Benestad, 1978 sid. 148 
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Barockens tonsättare var till stor del bundna av den auktoritära affektläran, en lära som bestod 

i att musiken främst hade i uppgift att avbilda naturen och de rena känslorna. I och med att de 

nya frihetstankarnas fick fäste i det västerländska samhället skapades ett nytt intresse för 

individen där nya receptionsmässiga faktorer började premieras i skapandet av den nya 

instrumentalmusiken. 
11

 

  

 

 

 
2.3 Musikideologiska strömningar under 1700-talet 
 

Under den första halvan av 1700-talet befattades många musikaliska verk i stort av den under 

barocken skapade affektläran. 
12

 

Denna lära byggde på ett nästintill katalogiserat förhållningssätt där intervall och tonarter 

bestämt skulle väcka vissa specifika känslor eller affekter. 
13

 

Enligt den kände musikteoretikern Johann Mattheson påvisar t.ex. tonarten a-moll lugn och 

klagande, medan F-dur uttrycker storsinthet och kärlek.  

( Das Neue Eröffnete Orchester , 1713).
14

  

Ett flersatsigt musikaliskt verk skulle verka för kontraster och flera affekter kunde därför 

förekomma i ett verk, dock inte i samma sats, och affekterna skulle framgå klart och tydligt.  

Denna grundåskådning av musik var högst rationell, och koncentrerade sig främst på den 

förnuftsmässiga aspekten av musiken, och var tätt sammansluten med tidens ideal kring det 

mänskliga förnuftet, och idéen om att konsten skulle vara beskrivande med naturen som den 

huvudsakliga inspirationskällan.  

Tonsättarens uppgift var inte att skriva ett verk utifrån hens egna känslor utan efter en 

bestämd föreställning om känslorna och naturen som ansågs allmänåskådliga. 

Vid sidan av affektlärans förnuftiga musikåskådning med ursprung ur den auktoritära 

barocken växte dock nya tankar kring tonsättarens uppgift fram ur tidens nya frihetstankar.  

Filosofen Alexander G Baumgarten, grundare av estetiken, menade att tonsättaren inte bara 

skulle vara en förmedlare och avbildare av naturen och affekterna utan även utgå ifrån sin 

egen fantasi.
15

 Enligt Baumgarten kunde Tonsättaren via perceptionen och med hjälp av 

empirin själv finna de byggstenar som utgjorde ett vackert och känsloladdat ändamål. 
16

 

I och med denna åskådning blir musiken i hög grad en stark känsloyttring men som inte hade i 

uppgift att imitera de redan förutbestämda affekterna. 

I denna nya frihet växer en ny bearbetning av det motiviska kompositionsarbetet fram.  

Tonsättarna får nyvunnen subjektiv mark där de kan utgå ifrån sina egna idéer om hur de vill 

framställa sina egna uppfattade upplevelser av omvärlden, vilket ger grogrund för bland annat 

skapandet av sonatformen. 

 

 

 

 

 
11

 Benestad, 1978 sid. 177 
12

Rosen, 1980 sid. 11 
13

 Benestad, 1978 sid. 153 
14

 Benestad, 1978 sid. 154 
15

 Benestad, 1978 sid 177 
16

 Benestad, 1978 sid 177-178 
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2.4 Sonatformens framväxt 
 

Några av de första spåren av en ny kompositionsteknik med riktning mot sonatformen 

påträffas i Spanien i den italienska tonsättaren Domenico Scarlattis verk för cembalo. Han 

skrev samanlagt 550 sonater för cembalo, och en del av dem är skrivna i par, oftast i samma 

tonart men innehållande kontrasterande affekter, liknande en sonat i två satser. 

Sonatsatserna är uppdelade i två delar, som både repriseras. Den första delen modulerar mot 

dominanten, den andra delen modulerar vidare från dominaten mot ett mer oklart harmoniskt 

läge, för att slutligen hitta tillbaka till tonikan. Denna harmoniska mall har många grunda 

likheter med sonatformen, men det som är utmärkande med vissa av Scarlattis sonater är 

kombinationen av denna harmoniska mall med en ny typ av motiviskt arbete.  

Motiven i en del av hans sonater innefattade i en sats tycks ha olika karaktärer på ett inte bara 

affektmässigt plan utan även ett harmoniskt.  

 Motiven innehar även olika platser och viktighetsgrad i kompositionen och med deras då 

olika harmoniska och karaktäristiska innehåll blir hans motiviska arbete en föregångare till 

den dualistiska strävan som senare kom att förekomma i sonatformen. 

 Den inledande motiviska delen framkommer även ofta i slutet på satsen, och kan då liknas 

vid den senare utvecklade återtagningen i sonatformen. 

I Tyskland började också ett nytt motiviskt arbete att ta fart, inte långt efter Scarlattis 

banbrytande idéer. Dock förekom två helt olika stilriktningar i södra och norra Tyskland, med 

stora likheter till de olika musikestetiska uttrycken som förekom under 1700-talet.
17

 

I södra Tyskland existerade en mer förnuftig inställning till musiken där man fortfarande 

komponerade verk med en stark koppling till affektläran och dess kyliga intellekt där 

tonsättarens främsta uppgift var att objektivt avbilda känsloyttringar. 

 I denna del av Tyskland sökte tonsättarna till största del efter kontrast och rik variation där 

formen skapades av ett rikt tematiskt arbete grundat på symmetri, balans och klarhet. 

I den norra delen av Tyskland bildades dock ett helt annat musikaliskt uttryckssätt influerat av 

tidens estetik där konstnären ansågs kunna använda sin fantasi och ta mer subjektiv plats i 

sina kompositioner.  

Carl Philip Emanuel Bach var en av de mest representativa tonsättarna för norra Tysklands 

musikaliska uttryck senare kallad ”Empfindsamer stil”(känslig stil) och mellan åren 1742-

1744 publicerade han 12 klaversonater som var banbrytande i sitt tonspråk.
18

 

 I Carl Philip Emanuel Bachs klaversonater finns ett öppnare harmoniskt språk och ett mer 

expressivt uttryck uppbyggt av en mer experimentell lust att utforska det mer dissonanta och 

mer avlägset relaterade tonarterna. Hans motiv får tillsammans med denna mycket känsliga 

harmoniska uppbyggnad ofta mycket emotionella och känslofyllda karaktärer men trots det 

finns det en fast form i hans kompositionsteknik. 

Det känslosamma motiviska arbetet består av mycket välkomponerade, minnesvärda och 

högst självständiga motiv som genom en sats kan genomstå den polarisering och resolution 

som krävs för ett motiviskt arbete i en sonatform. Motiven i Carl Philip Emanuel Bachs 

sonater klarar med andra ord av att omvandlas och utvecklas men samtidigt kvarstå i sin 

identitet till den grad att de fortfarande tycks förståeliga och igenkännbara i sin förvandling. 

Denna kompositionsteknik är en verklig förlaga till sonatformen, då Carl Philip Emanuel 

Bach med hjälp av sitt motiviska och harmoniska tonspråk mycket tydligt kan framföra en 

musikalisk akt nästan på samma sätt som ett teatraliskt verk kan framföra en psykologisk 

handling innehållande en konflikt och en resolution. 

 
17

 Rosen, 1980 sid. 137 
18

 Hannigan, 2010 sid. 333 
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De två olika tyska stilinriktningarna förenades slutligen i de wienklassiska kompositionerna 

av Joseph Haydn.
19

 Här finns en symbios mellan det emotionella, högst personliga, och 

harmoniskt intressanta sprunget ur kompositionerna från norra Tyskland, sammanfogat med 

det korrekta, balanserade och symmetriskt förnuftiga från södra Tysklands tonsättare. 

Denna kombination av både rationalitet och empiri bildar den slutgiltiga sonatformen, den 

form som ännu under 1700-talet inte schematiserats men som används flitigast av alla 

musikaliska former. 

Sonatformen sammanfattade 1700-talets karaktärsdrag, och det kan tyckas något ironiskt att 

just en form lyckades sammansvärja detta splittrade århundrade genom att kombinera de mest 

olika och även kontrasterande filosofiska och estetiska inriktningarna i en slutgiltig kontext. 

Dock kan detta skeende jämföras med den filosofi som kom att påverka 1700-talets slut 

nämligen Immanuel Kants estetik. 

I sin skrift ”Kritik der urteilskraft” (1790) menar Kant att i en skönhetsupplevelse måste 

empirin och rationalismen vara jämställda.
20

 De både delarna måste balanseras i jämvikt för 

att kunna befinna sig i den verkliga skönheten. För att kunna uppleva skönhet måste en 

förmåga att kunna värdera utan att resonera eftersträvas, då skönheten inte talar till förnuftet 

men inte heller till det rent subjektiva. 

 

Förutom de filosofiska principer som förändrade instrumentalmusiken i grunden och som 

bidrog till skapandet av sonatformen skedde många musikteoretiska förändringar av de 

musikaliska formprinciper som existerade under barocken. Sonatformen kom att dominera 

och överskugga alla de tidigare etablerade barockformerna med sin dramatiska, subjektiva 

och berättande förmåga. Det rent tekniska skeendet från omstöpningen från barockformerna 

till sonatformen förklaras i uppsatsens nästa del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19

 Rosen, 1980 sid 137 
20

 Benestad, 1978 sid.182  



11 

2.5 De musikaliska formförändringarna under 1700-talet 
som utvecklades till sonatformen. 
 

Under slutet av 1700-talet hade sonatformen förändrat alla de tidigare etable etablerade 

formprinciperna, och var den mest använda musikaliska formtypen. Formprinciperna som 

existerade under barocken nämligen den tredelade formen, den binära formen och 

konsertformen förekommande i verk såsom arian, individuella satser ur danssviter och 

konserten influerade och utvecklade sonatformen men kom sedan att ersättas av den.  

Dessa former har alla en gemensam harmonisk mall, de börjar på tonikan, etablerar 

dominanten och återgår sedan till tonikan igen. Denna mall ligger till grund för sonatformen, 

där ett motiv etableras och sedan återkommer för att symmetriskt och känslomässigt avsluta 

satsen.
21

 

Gemensamt för dessa vanligt förekommande formprinciper under barocken var också att de 

innehöll någon slags kontrastverkan. I barockkonserten sker en växling mellan orkesterpartier 

och solopartier, och i den tredelade- och binära formen påvisas ofta ett kontrasterande tema 

när dominanten etableras. Dualismen blev viktig för utvecklandet av sonatformen, men även 

det harmoniska språket som under senare delen av 1700-talet blev alltmer kromatiskt och 

dissonant.  Den lösare harmoniken gav större expressiva, och kontrasterande möjligheter 

vilket tillslut urholkade de mer konkreta strukturer som existerade under barocken. 
22

 

Sonatformen har alltså inte sprungit ur en enda formprincip utan sammanvävts av 

egenskaperna från ett flertal olika former som presenteras här nedan.  

 

 

2.5.2 Tredelad form 
 

Tredelad form, är en av de enklaste formerna, och användes flitigt under 1700-talet. Formen 

användes främst i verk som da capo arian.  Formens tre delar kallas för ABA.
23

 

I A-delen presenteras styckets fundamentala idéer och karaktär. Harmoniken kretsar endast 

kring tonikan, och avslutas även oftast i tonikan. A-delen är tidsmässigt längre än B-delen och 

fungerar som formens stöttepelare. 

B-delen fungerar som en kontrasterande del gentemot A-delen, och kontrasten genomförs ofta 

med hjälp av en känslomässig förändring. Tekniskt sker detta genom en reducerad styrka, och 

harmonisk instabilitet. B-delen befinner sig i huvudtonartens dominant eller parallelltonart.    

Den återkommande A-delen är identisk med den första, dock ornamenteras denna del, och 

skiljer sig därför från den första A-delen.  

 

 

                           A                        B                    A 
                         Tonikan                           Dominanten                     Tonikan 

 

 

 

 

 

 
21

 Rosen, 1980 sid. 16-17 
22

 Rosen, 1980 sid. 25 
23

 Rosen, 1980 sid. 17 
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Den tredelade formens delar påminner till viss del om sonatformens. Den första A-delen med 

sitt stängda harmoniska och tematiska innehåll skulle på många sätt kunna kallas för en enkel 

exposition, och den sista A-delen skulle även kunna kallas för en enklare återtagning. Det 

finns även likheter med den tredelade formens B-del och sonatformens genomföring. Båda 

delarna representerar något harmoniskt och motiviskt instabilt. Dock fungerar B-delen i den 

tredelade formen endast som en kontrasterande del gentemot A-delen. Här finns inget 

tematiskt material som bearbetas fram och tillbaka, såsom motiv bearbetas i en genomföring. 

 

 

 

 2.5.3 De binära formerna 
 

Binär form kan vid en första anblick tyckas vara mer besläktad med sonatformen än den 

tredelade formen. Formen användes ofta som en utgångspunkt för individuella danser ur en 

barocksvit, variationsverk och de tidigaste sonaterna.
24

 Under 1700-talet användes i huvudsak 

tre olika mönster av binär form kallade ”långsamsatsform”, tvåfrasig- och trefrasig binär 

form. Under en tid tycks de tre olika formerna utvecklas självständigt i olika riktningar, men 

slutligen tycks denna självständighet urholkad av ett materiellt lånande de tre formerna 

emellan, och den standardiserade sonatformen från 1800-talet har utvecklats från de alla tre. 

 

 

2.5.3.2 Den trefrasiga binära formen 
 

Den trefrasiga binära formen innehar tre delar som kan benämnas A B A. 

Den har många likheter med den tredelade formen, då den i A-delen presenterar det 

huvudsakliga tematiska, och karaktäristiska för verket. A-delen kadenserar oftast svagt mot 

dominanten. I B-delen presenteras ett kontrasterande material, och precis som i den tredelade 

formen består det kontrasterande oftast av en känslomässig förändring, skapad av en inte lika 

stram harmonisk och fraserad struktur. Dock är B-delen i den trefrasiga binäraformen oftast 

inledningsvis symmetriskt identisk med A-delen och B-delen befinner sig harmoniskt i 

dominanten med riktning mot tonikan. Den återkommande A-delen är oftast identisk med den 

första A-delen och kan påminna om en återtagning. 

Den trefrasiga binära formen skiljer sig dock väsentligt från den tredelade formen på ett 

betydande vis, då vissa delar i den trefrasiga binära formen repriseras, och mönstret i 

strukturen bildar då formen AA, BA, BA, till skillnad från den tredelade formens enklare 

ABA. 

 

                                                            

               A                B              A             
      Tonikan                Dominanten  Dominanten           Tonikan 

 

 

 

Den trefrasiga binära formen användes vid mitten av 1700-talet i de flesta menuetter, dock var 

den inte endast begränsad till menuetter utan utnyttjades även i arior och sarabander.
25

 

 
24

 Rosen, 1980 sid. 17 
25

 Rosen, 1980 sid. 19 
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2.5.3.3 Den tvåfrasiga binära formen 
 

Den tvåfrasiga binära formen, påminner väldigt lite om den tredelade formen och den 

trefrasiga binära formen, och användes oftare i danssatser såsom allemanden.
26

 

I denna form presenteras i de båda fraserna ett tematiskt väldigt likvärdigt material både 

motiviskt och karaktäristiskt, det finns alltså ingen del med kontrasterande material. 

 Dock återkommer de båda fraserna men då med ombytt harmonik. Denna struktur innehar 

därför en symmetri som både är dubbel men samtidigt motsatt. 

 

Tematisk form: 

                            A  B    A  B 
 

 

Harmonisk form: 

 

 

                                      A               B        B              A 
                           Tonikan                Dominanten      Dominanten  Tonikan 

 

 

 

Den tvåfrasiga binära formen är intressant för utvecklingen av sonatformen då den lyckats 

åtskilja motiv och harmonik ett nödvändigt drag för det tematiska arbete som utförs i en 

sonatforms genomföringsdel och återtagningsdel där de båda motiven i en sonatform 

återkommer i tonikan. Dock finns ingen del i den tvåfrasiga binära formen liknande en 

återtagning då det huvudsakliga motivet aldrig återkommer i tonikan under styckets 

slutskede.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26

 Rosen, 1980 sid. 21 
27

 Rosen, 1980 sid. 24 
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2.5.3.4 Den binära ”långsammasatsformen” 
 

Den binära ”långsammasatsformen” är till en början endast förekommande i den vokala 

musikens arior, där den under 1700-talet kom att bli den absolut dominerande formen.
28

 Dock 

kom den senare till att användas även i långsamma satser i instrumentala verk. 

 Denna form är en binär form där ingen av fraserna repeteras. De båda fraserna är tematiskt 

lika men harmoniskt olika, dock innehar den inte samma harmoniska mönster som den 

tvåfrasiga binära formen. 

Den första frasen transporterar sig harmoniskt från tonikan till dominanten, och den andra 

frasen förblir i tonikan.  

 

 

               A1                    A2 
     Tonikan  Dominanten Tonikan  Tonikan 

 

Den binära ”långsammasatsformen” innehåller ingen del liknande sonatformens 

genomföringsdel, dock särskiljer den sig precis som den tvåfrasiga binära formen avseende 

tematik och harmonik med förmågan att kunna presentera och förvandla ett tema i olika 

tonarter men med fördelen att fortfarande låta temat vara igenkännbart.  

Den binära ”långsammasatsformen” var även en viktig komponent i utvecklingen av 

boarockkonserten som i sin tur utvecklades till den standardiserade konsertformprincip som 

blev vanlig under andra halvan av 1700-talet och som har haft stor betydelse för sonatformens 

utveckling. 
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
28

 Rosen, 1980 sid. 27 
29

 Rosen, 1980 sid. 28-29 
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2.5.4 Konsertformen 
 

Barockkonserten har många gemensamma drag med den binära ”långsammasatsformen” då 

barockkonserten också innehåller två solopartier med fraser omfattande samma tematiska 

material dock utan samma harmonik. 

 I konserten spelar individen mot massan, tutti mot solisten. Strukturen och alternerandet 

mellan tutti- och solopartierna ändrades markant i barockkonserten under 1700-talet, och 

formen bidrog lika mycket till som den inspirerades av den begynnande sonatformen. 
30

  

Mot mitten av århundradet blev antalet tutti- och solopartier samt det harmoniska förloppet 

nästan standardiserat. Den vanligaste strukturen var tre solopartier som inramades av fyra 

tuttipartier. 

 

 

Det första solopartiet transporterar sig harmoniskt från tonikan till dominanten, det andra 

solopartiet befinner sig ofta i huvudtonartens parallelltonart eller huvudtonart, och det tredje 

solopartiet förblir i tonikan. 

 

 T                   S             T             S        T      S       T       
                                     (A1)                                           (A2)                          (A2 

 Tonikan              Tonikan   Dominanten    Dominaten          Tonikan      

 

T=Tutti   S=Soli 

 

Under 1700-talets mitt förändrades dock denna standardisering av barockkonsertens fasta 

delar. Inspirationen av det nya friare harmoniska förhållningssättet och den alltmer tematiska 

dualismen som började påverka övriga formprinciper mot utvecklandet av sonatformen bidrog 

till en stor förändring av konsertformen där betydande likheter med sonatformen uppkom.
31

 

Det är oklart vilken form som utvecklades först och troligtvis har de utvecklats parallellt. 

Sonatformen har inspirerat konsertformens utveckling i samma grad som konsertformen har 

bidragit till sonatformens fulländning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30

 Rosen, 1980 sid. 69 
31

 Hanning, 2010 sid. 235-236 
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De skillnader som skedde i konsertformens utveckling var följande:
32

 

  

 I orkesterns första tutti börjar verkets fundamentala motiviska material att 

presenteras precis som i sonatformens exposition. I denna del introduceras både 

ett huvud-och ett sidotema, och partiet befinner sig huvudsakligen i tonikan. 

 Det första solopartiet får också stora likheter med expositionen i en sonatform. 

Här presenteras återigen verkets grundstoff, dock moduleras detta parti från 

tonikan till dominanten. 

 Nästa orkesterparti befinner sig i dominanten och får samma funktion som den 

avslutande delen i en sonatforms exposition och bekräftar den nya tonarten.  

 Det andra solopartiet får samma funktion som sonatformens genomföring där 

teman från expositionen bearbetas i en oklar harmonisk textur.  

 Det efterföljande partiet är ett kort orkesterparti som kadenserar mot 

dominanten.  

  Det tredje solopartiet får samma betydelse som en återtagning i en sonatform, 

och här återkommer alla teman från expositionen i tonikan som efterföljs av en 

solokadens. 

 Det sista partiet består av ett orkesterparti som avslutar verket i tonikan.  

 

 

 

 

 

 

2.5.5 Tabell över formprinciper 
  

Alla dessa formprinciper har som sagt bidragit till utvecklingen av sonatformen där vissa 

former bidragit till bildandet av genomföringen, andra av skapandet av återtagningen, och 

några understött tematikens och harmonikens samspel som utvecklades i sonatformen. 

Men den viktigaste komponenten i alla dessa formprinciper var den kontrastverkan som på 

olika sätt hittas i alla tre och som är utgången för sonatformens huvudsakliga konflikt. 

 

 

 
32

 Nedanstående uppgifter hämtade ur Caplin, 2013  sid. 673 
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Tredelad 

Form  

Harmonik Trefrasig 

binärform 

Harmonik Tvåfrasig 

binärform 

Harmonik Binär 

långsam- 

satsform 

Harmoni

k 

Barock-

konsert 

Harmonik Konsert 

1700-

talets 

mitt-slut 

Harmoni

k 

Sonatfor

m 

Harmoni

k 

A 

 

Tonikan A 
 

 

Tonikan 

 

 

Domi-

nanten 

 

A 

B 
 

 
 

Tonikan 

 

 

Domi-

nanten 

 

 

A

1 

Tonikan 

 

 

Domi-

nanten 

 

   T 
 

 

Tonikan 

T 

Expositio

n 

H-tema 

S-tema 

A-tema 

 

Tonikan 

Exposition 

 

H-tema 

 

 

S-tema 

 

A-tema 

   

Tonikan 

 

 

 

Domi- 

nanten 
 

 

S(A1) 

Tonikan 

 

Domi- 

nanten 

S 

Expositio

n 

H-tema 

 

S-tema 

A-tema 

Tonikan 

 

Domi- 

nanten 

B 

 

Domi-

nanten 

 

B 

A 
 

 

 

 

Domi- 

nanten 

 

Tonikan 

 

A 

B 
 

 

 

 

Domi- 

nanten 

 

 

Tonikan 

 

 

A

2 

 

Tonikan 

 

   T 
Domi- 

nanten 

 

Tonikan 

T 

A-tema 

 
S 

Genomför- 

ing 

 

T 

Kadens 

Domi- 

nanten 

 

Modul- 

ation 

 

Domi- 

nanten 

 

 

Genom- 

föring 

 

 

 

Modul- 

ation 

 

   

S(A2) 

 

Tonikan 

A 

 

Tonikan 

             

       T 
 

Tonikan 

S 

Återtag- 

ning 
H,S,A-tema 

Kadens 

 

T 

A-tema 

 

Tonikan 

 

 

 

Tonikan 

Åter- 

tagning 

 

H-tema 

S-tema 

A-tema 

 

Coda 

 

 

 

Tonikan  

  S(A2) 
Tonikan 

 

       T 
 

Tonikan 
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2.6 Konstnären och sonatformen  
under 1800-talet 

 
Under 1800-talet undersöktes, schematiserades och namngavs sonatformens 

intrig och struktur. Denna standardisering bidrog dock till att sonatformen 

upphörde att förknippas med något nytt och dramatiskt.
33

 Istället blev den 

en form tillhörande det symmetriska, empiriska och förnuftiga 1700-talet 

som istället skulle revolteras mot med individen och framtiden som 

fanbärare. 

Konstnärens roll förändrades markant under 1800-talet där hen 

geniförklarades och ansågs ha nästintill magiska krafter med förmåga att 

kunna skildra den verkliga skönheten.  

Denna geniförklaring gav kompositören alltmer frihet då ingen hänsyn 

behövde tas till en redan konstruerad, auktoritär fast formprincip. Inspiration 

och fantasi blev de endast existerande konstnärliga ledsagarna vilket 

resulterade i en brytning med sonatformens formprincip. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33

 Hanning, 2010, postlude: The Beethoven Legacy in the Nineteenth Century 
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2.7 Den begynnande romantiken, Beethoven, 
Schelling och instrumentalmusiken 
 

Under åren som följde den franska revolutionen stod det västerländska 

samhället inför förändringar som det tidigare aldrig upplevt. Förutom de 

politiska och samhälleliga omställningarna kom det kommande århundradet 

att personifieras av industrialismens begynnande och en mycket stark tro på 

framtiden.  

 Upplysningen och den nya medelklassen hade blivit en fast samhällelig 

punkt som sakta men säkert bidragit till urholkningen av kyrkan och 

monarkins auktoritet, där vetenskapen inte längre understödde teorier om att 

konungamakten, eller bibeln var i direkt led sprunget från Gud.
34

 

Skillnaden mellan tro och vetande blev alltmer tydlig, dock uppenbarade sig 

nya filosofiska riktningar innehållande en motreaktion mot tidens tro på 

vetenskap och det sekulariserade samhället. Dessa filosofiska strömmingar 

har sin utgångspunkt i Platons idéer om att världen endast är en sinnebild, 

och en illusion av idévärlden, en värld som inte existerar i tid och rum.  

Filosofen Friedrich von Schelling utarbetade denna teori och motsatte sig 

den atomlära som blev understödd av 1700-talets vetenskapsmän. Han 

menade att den fysiologiska verklighetens fasthet inte alls styrdes utav några 

slags atomer, utan av osynliga krafter som växelspelar i mötet mellan 

människa och natur.
35

  

I människan stiger naturens omedvetenhet gradvis upp i det själsliga livet 

och når medvetenhet. Människan blir då naturens högsta punkt, och 

konstnären blir då ännu högre stående tack vare sin magiska förmåga att 

kunna uppvisa delar av denna omedvetenhet i enlighet Platons idévärld.
36

 

Ludwig van Beethoven stod på många sätt med en fot i både upplysningen 

och romantiken.  

Till skillnad från sina föregångare växte hans verk upp i en tid av 

geniförklarande av konstnären och fick i och med det friheter som ingen 

annan tonsättare tidigare haft. 

Detta tydliggörs enkelt med en jämförelse av Haydns och Beethovens 

verkproduktioner. 

 Haydn som var anställd av furst Esterházy, skrev musik i första hand 

anpassad efter sin adliga beställare och i andra hand efter sig själv. Haydn 

har sammanlagt komponerat mer än hundra symfonier, en stor kvantitav 

skillnad gentemot Beethovens nio. 

Beethoven blev en av de första helt fria konstnärerna, helt utan någon fast 

anknytning till hovet eller kyrkan. Med denna nya frihet sammankopplad 

med samhällets filosofiska geniförklaring av konstnären var Beethoven även 

en av de första tonsättarna som helt kunde skriva verk utifrån sin egen 

inspiration och fantasi. 

 
34

 Eriksson, sid.17 
35

 Eriksson, sid.32 
36

 Benestad, 1978 sid. 218 
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Beethoven var mycket inspirerad av tidens tankar om frihet, jämlikhet och 

broderskap, och på ett extremt nydanande vis inkorporerade han dessa 

budskap i sina verk. 

 Beethovens kompositioner uppvisar parallella drag gentemot tidens 

filosofiska riktningar. 

Enligt Schelling var till exempel konstverket ett intuitivt verk av geniet som 

påvisade en genialisk återgivning av idévärlden, dock är denna genialiska 

bild ej objektiv utan konstnären placerade alltid in något medvetet i sitt 

verk. 
37

 

Dessa nya idéer om tonsättarnas förhållningssätt till musiken innebar ett 

definitivt slut för utövandet av 1700-talets affektlära. Tonsättarna skulle 

under 1800-talet inte med bestämda medel gestalta känsloyttringar utan 

skulle med sin egen magiska intuition istället visa den verkliga världen, 

skönheten och känslorna för åhörarna.  

Under 1800-talet degraderas även vokalmusiken för första gången i den 

västerländska musikhistorien. Dess retoriska förmåga ansågs vara en 

nackdel då textens beskrivande endast bedömdes kunna utgöra en imitation 

av den verkliga skönheten. 
38

Instrumentalmusiken däremot var helt fri ifrån 

textens plattityder och upphöjdes som den största och verkligaste 

konstformen med sin port rakt in i den gudomliga idévärlden. 

Beethoven var dock alltjämt influerad av 1700-talet då han trots sin 

framtidstro, och sina innovationer såg mycket upptill 1700-talets tonsättare 

och deras verk. 

Han använde sig till stora delar av sonatformen, dock vände han sig även 

bort från den, och revolterade mot den.  

Beethoven dedikerade sina tre första pianosonater till Joseph Haydn.
39

 

Motiven i dessa sonater är uppbyggda kring ett rikt tematiskt arbete, 

liknande det som förekom i Tysklands södra delar under 1700-talet. Dock 

förändrades hans tematiska arbete i senare verk med sonatformen som 

utgångspunkt radikalt. 

I Beethovens tredje symfoni som innehåller ett politiskt bottnat dramatiskt 

skeende, skildrande de heroiska idealens kamp återfinns en sonatform i 

verkets första sats. 

Huvudmotivet i denna sats förändras från att porträtteras som tappert, till 

sedan motarbetat, underkuvat och slutligen triumferande. Dessa 

porträtteringar dramatiserades skickligt av nya harmoniseringar och 

nytänkande tematiskt arbete.  

Beethoven använde ett alltmer kromatiskt tonspråk där till exempel 

medianten och submedianten i en harmonisk betydelse fick samma verkan 

som tidigare dominerats av dominanten.  

Submedianten och medianten skapade en större dissonant räckvidd och i sitt 

spänningsförhållande till tonikan och gavs en upphöjd känsla av dramatik i 

riktning mot ett centralt klimax. 

 
37

 Benestad, 1978 sid. 219 
38

 Benestad, 1978 sid. 210 
39

 Hanning, 2010 sid. 378 
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I symfonin har Beethoven även utvidgat genomföringsdelen till tidigare helt 

oanade proportioner tack vare sin förmåga att variera motiven. Detta 

förstärker konflikten mellan de olika motiven, och då även verkets dramatik. 

Återtagningen är i Beethovens symfoni inte heller oförändrad gentemot 

Expositionen, utan har genomgått en harmonisk och tematisk förvandling 

som gynnar symfonins berättande, och påvisar hjältens slutliga seger. 

Beethovens förändringar av de klassiska idealens sonatform, kan på många 

sätt ses som en revolt mot det sena 1700-talet där sonatformens upphöjda 

ideal framställdes ur lika delar rationalism och empiri.
40

 I Beethovens verk 

innehållande sonatformen har den starka empirin och det starka subjektet 

tagit över och i första hand prioriterat dramatik och i andra hand symmetri 

och balans. Förnuft och måttlighet var inte eftersträvansvärt i Beethovens 

kompositioner.  

 Dock har Beethoven tagit sonatformens dramatiska och berättande 

kapacitet ett steg längre i och med införandet av ett politiskt budskap och 

som i ”Sinfonia Eroica” ett faktiskt händelseförlopp, där de heroiska 

idealens uppgång, fall och triumf skildras i verket. 

”Sinfonia Eroica” blir dessutom ännu mer politiskt intressant då Beethoven 

till en början ville dedicera verket till Napoleon. Dock ändrade Beethoven 

sig efter att Napoleon krönt sig själv till Kejsare i december 1804, och inte 

längre ansågs vara en kämpe för frihet, jämlikhet och broderskap. ”Sinfonia 

Eroica” fick istället skildra de heroiska idealen, och inte en specifik hjälte. 

Beethovens dramatiska förmåga att med hjälp av ett mycket avancerat 

motiviskt och harmoniskt arbete i instrumentalmusiken inte bara kunna 

skildra den sanna skönheten utan även politiska tankar, och skeenden har på 

många sätt förändrat den västerländska konstmusiken. Tonsättaren blev inte 

endast en förmedlare av den verkliga skönheten utan kunde även i 

instrumentalmusiken förmedla politiska budskap, ideal och bli en verklig 

samhällsgranskare med sina egna känslor som utgångspunkt.  
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3. Fallstudie: Prokofjevs sonat för flöjt och 
piano 
 

Vid min masterexamenskonsert på Kungliga Musikhögskolan valde jag som 

tidigare angetts att framföra Sergej Prokofjevs sonat för flöjt och piano på 

grund av styckets både tekniska och gestaltningsmässiga svårigheter. Jag 

blev hänförd av verkets kraftfulla men ändå sköra karaktär, där en känsla av 

melankoli även är inkorporerad, och har ofta frågat mig varför Prokofjev 

valde att skriva detta verk just för flöjt.  

 I många musikaliska verk, både solo-och orkestrala verk får flöjten ofta i 

uppgift att gestalta något skört, sångbart och behagligt. Fågelsång är ett ofta 

återkommande flöjtistiskt gestaltningsområde där flöjtistens förmåga att 

enbart spela vackert premieras. 

Fallet är dock inte sådant i Prokofjevs sonat för flöjt och piano. I detta verk 

finns en helt annan slags kamp skildrad som inte är vanligt förekommande i 

flöjtrepertoaren. 

Med fortissimon skrivna i flöjtens allra lägsta mest svårspelade register och 

med snabba skalor upp i flöjtens absolut högsta toner insprängda i motiv 

med klara krigiska influenser kombinerade med expressiva melodiska 

partier skapar detta verk en klangbild fylld med kraft troligtvis mer passande 

en violin. 

Prokofjev skrev sin sonat för flöjt och piano år 1943 under en vistelse i 

staden Alma-Atar i Kazakstan dit den sovjetiska filmindustrins 

produktionsbas hade evakuerats från Moskva under det andra världskriget.
41

 

Han hade blivit tillfrågad av den ryska filmskaparen Sergej Eisentstein om 

att skriva musiken till en ny film om Ivan den förskräcklige. 

Prokofjev som väl nere i Alma-Atar fick mer fritid än han kanske väntat sig 

skrev då bland annat denna sonat. 

Vid denna tid hade Prokofjev levt i Ryssland i en sammanhängande period 

av tio år, och under dessa år hade det kulturella klimatet förändrats.  

Prokofjev föddes 1891 i Sovtsojka (nuvarnade Krasne i Ukraina) och fick 

tidigt erkännande som pianist och kompositör i Ryssland åren före 

revolutionen 1917. Han fick då med orden: ”Vi är revolutionärer i livet, du i 

musiken” av Folkkommissarien för utbildning och kultur, möjlighet att resa 

till USA för att inspireras som musiker.
42

 När han sedan återvände till 

Ryssland var det kulturella klimatet förändrat och styrdes i detalj av det 

statligt styrda Kompositörsunionen som publicerade riktlinjer med starka 

marxistiska drag som en sovjetisk kompositör skulle eftersträva.
43

  Musiken 

skulle vara en del av en samhällsintegrerad helhet där musiken inte var nog i 

sig själv utan hade en viktig funktion i form av budbärare för det klasslösa 

samhällets budskap och ideal. Västvärldens musiktradition beskrevs som 

ytlig och formalistisk där de modernistiska tendenserna var folkförnedrande.  

 
41

 Nestyev, 1946, sid 164-165 
42
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43
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Prokofjev som flyttat tillbaka till sitt hemland till stor del på grund av 

hemlängtan försökte att ta till sig och skapa musik efter dessa alltmer 

hårddragna politiska ideal. Dock ville han inte överge sin konstnärliga 

ambition som hela tiden strävade efter utveckling. 

Denna kombination blev emellertid mycket svår.  

Prokofjevs försök till att sammanföra de kommunistiska idealen som 

premierade enkelheten i den ryska folkmusiken och som även skulle vara 

lättförståelig för massan med nytänkande musikaliska idéer blev inte särskilt 

framgångsrika. Hans musik kritiserades ofta för att vara antingen för 

intetsägande eller för västerländskt inspirerad och därför för formalistiska 

och svårförståelig.  

När Prokofjev sedan återvände från filmprojektet i Alma-Atar till Moskva 

tog det inte lång tid förrän det politiska klimatet hårdnade ytterligare. 

Den sovjetiska regimens påtryckningar hårdnade i och med 

Moskvarättegångarna där ett antal kulturarbetare som ansågs arbeta mot de 

kommunistiska idealen avrättades. 

 År 1948 samlade kommunistpartiet landets ledande kompositörer för en 

uppgörelse angående nationens ideal och Prokofjev anklagades för att inte 

tjäna dessa.
44

  

På grund av en alltmer försvagad hälsa och den kompositionsestetik som 

tycktes ständigt mer innehållslös kan det tänkas att Prokofjev upplevde de 

nya kraven som en kniv mot strupen. 

Dessa kommunistiska krav skulle även i viss mån kunna jämföras med de 

krav som ställdes på tonsättarna under det tidiga 1700-talet i och med den 

dåvarande affektläran. 

Musiken skulle under den kommunistiska regimen precis som under 

affektlärans principer bara innehålla vissa specifika moment som skulle 

framkalla vissa specifika känslor. Affektläran som begränsade tonsättaren 

med sina konventioner angående vilken tonart som skulle frambringa en 

specifik känsla medan Sovjetunionen utmålade det som ansågs innehålla allt 

för många tecken på formalism.  

Det som i slutändan bröt ned Prokofjev var sannolikt att anpassningen till att 

inte försöka vara nytänkande och utmanande till sist blev för svår och 

begränsande. På ett sätt kan det uttryckas att Beethoven kom emellan. Med 

den nya bilden av tonsättaren som en individ med inspiration ur sina egna 

känslor och upplevelser blev det nog helt enkelt för svårt att helt plötsligt 

anpassa sin förmåga till att endast infogas i en specifik mall och 

känsloyttring.  

Dock tror jag att Prokofjev i vissa av sina verk blev skicklig på att vissa upp 

två olika bilder av samma verklighet och gestaltning. Kanske på grund av 

kärleken till sitt hemland som en gång fick honom att återvända från USA, 

eller så blev förmågan helt enkelt en överlevnadsstrategi. 

 I hans sonat för flöjt och piano finns flertalet kraftfulla partier, med militära 

drag. 

 
44
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 Dessa skulle kunna tolkas som ett positivt gestaltande av Sovjetunionen 

som en stark militärmakt. De sångbara partierna har också vissa likheter 

med rysk folkmusik och skulle därför också kunna vara anpassade för att 

falla ”den stora massans enkla smak”, 

I enlighet med vad regimen ansåg lämpligt. 

Dock tror jag att Prokofjev försökte berätta något för sina åhörare genom att 

skriva denna sonat för just flöjt. Flöjt som är ett instrument till största del 

förknippat med något vackert och sångbart får i Prokofjevs sonat uppgiften 

att gestalta en krigiskt aggressiv kraftmätning. Kan den under 

kommunistregimens tid ha tolkats som en hyllningssonat till den Sovjetiska 

militärmakten? 

Kanske, men borde inte Prokofjev då ha valt ett annat mer kraftfullt 

instrument?  

Jag tror att Prokofjev ville påvisa en underliggande kamp genom ett låta en 

flöjtist tolka ett verk som på många sätt inte alls är anpassat efter flöjtens 

egenskaper. Denna kamp som då flöjtisten måste genomlida för att kunna 

spela verket ger sonaten en helt ny dimension.  

I sonatens första sats speglas en konflikt mellan två teman med hjälp av 

sonatformen. 

Huvudtemat som skrivits i tonikan innehar en kraftfull rytmisk karaktär, 

medan sidotemat i dominanten har en mer sångbar och melodisk gestalt. 

Vägen mellan de båda motiven sker 

via en modulation kantad av motiv först innehållande en försiktig 

uppåtgående hoppfull 

rörelse som sedan utmynnar i ett snabbt och aggressivt fortissimo.  

Genomföringsdelen inleds med en triolrörelse innehållande starka militära 

influenser.  

Denna triolrörelse är betecknad fortissimo men är skriven i flöjtens lägsta 

mest svårspelade register och blir då en verklig teknisk kamp för flöjtisten. 

Här speglas därför de krigiska inslagen på ett dubbelbottnat sätt. Karaktären 

vädjar till flöjtisten om ett aggressivt och starkt uttryck, men detta är mycket 

svårt på grund av det register som Prokofjev valt att använda. 

Effekten blir snarare en känsla av att flöjtisten försöker spela starkt och 

aggressivt men att det inte riktigt når ända fram.   

I genomföringsdelen blandas det starka och rytmiska motivet med det 

sångbara motivet från expositionen både i flöjt- och pianostämman. Dock är 

hela genomföringsdelen stark och aggressiv i karaktären och konflikten med 

de båda motiven tycks verkligen vara en uppriktig kamp. I slutet av 

genomföringsdelen byggs denna starka intensitet ut till en verklig klimax 

som i flöjtstämman framställs av snabba triolrörelser upp i flöjtens absoluta 

högsta toner som nästan skriker rakt ut påvisande en karaktär av en siren 

eller ett högt larm. Genomföringsdelens intensitet avtar sakta efter denna 

starka klimax, och när musikerna når återtagningsdelen återkommer det 

rytmiska huvudtemat från expositionen men i med svagare mer melankolisk 

karaktär. Sidotemat som tidigare spelats i dominanten framträder nu i 

tonikan med en bibehållen sångbar och mjuk karaktär. 

Codan som sedan avslutar verkat består av snabba trioler, ett hastigt försök 

till rörelse som sedan återigen utmynnar i huvudtemat från expositionen. 
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Dock är huvudtemat denna gång knappt hörbart och mycket tekniskt 

svårspelat för flöjtisten då motivet är noterat i pianissimo i flöjtens absoluta 

högsta register. Huvudtemats till en början kraftfulla karaktär som 

presenterades i expositionen har alltså genom satsens gång förminskats och 

utgör nu bara en svag förnimmelse. Den tidigare kraften och vigören 

framställs som ett avlägset minne.  

 

 

  

 

 

 

3.2 Formanalys av Prokofjevs sonat för flöjt och 
piano 
 

Se bilaga. 
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4. Slutsats  
 

Ovanstående arbete har visat att sonatformen växte fram ur de filosofiska 

och politiska strömningar som utvecklades under 1700-talet där individen 

fick ett allt större subjekt. 

Den nya subjektiviteten gav tonsättarna nya friheter att utveckla ett mer 

individuellt tonspråk utan den auktoritära affektläran som ett 

uttrycksmässigt måste. 

När tonsättarna blev friare i sitt harmoniska och tematiska tänk förändrades 

även de tidigare etablerade formprinciperna till den harmoniskt och 

tematiskt mer avancerade sonatformen.  

Instrumentalmusiken växte fram samtidigt som sonatformen utvecklades då 

ett nytt dramatiskt och berättande tonspråk krävdes av denna musikgenre 

som innan sonatformens framfart var underställd vokalmusiken. 

I Sergej Prokofjevs sonat för flöjt och piano finns många beröringspunkter 

med sonatformens historia. Han har använt sig av den formprincip som 

etablerades under  

1700-talet men som standardiserades under det efterföljande århundradet. 

Det finns även paralleller med den dominanta affektläran och den sovjetiska 

kommunistregimens strikta regler över konstnärens verk som tydligt har 

influerat tonspråket i Prokofjevs sonat.  

Jag har med mitt masterarbete kunnat påvisa att studerandet av 

sonatformens utveckling, utformning och uttryck möjliggjort en genomtänkt 

och övertygande tolkning av Sergej Prokofjevs sonat för flöjt och piano som 

ges uttryck i den klingande delen av detta masterarbete.  
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