
 (Wien)klassicismen (1750-1820) 

 

Precis som när det gällde Barocken så är klassicismen namn på en 

epok med flera olika konstformer såsom musik, konst och 

arkitektur. För att betona att det är musiken man pratar om 

brukar man använda namnet Wienklassicism. Namnet kommer av 

att staden Wien blev otroligt viktig under klassicismen, Wien blev 

centrum och konstmusikens huvudstad under denna tid. 

 Ordet klassicism kommer från latinets ”classicus”, ett ord som från början användes när man 

pratade om en medborgare av högsta ”klass” och ”rang”. Precis som ordet ”klassisk” kan musiken 

beskrivas som en stil med elegans, enkelhet och kontroll. Det var också under denna tid som man 

började prata om just ”klassisk” musik som en ”upphöjd” och speciell musik som skulle vara just 

”klassisk” och leva vidare.  

Klassicismen sammanfaller (sker samtidigt) som upplysningstiden. Upplysningens tankar var bl.a. tron 

på att alla människor är förnuftiga och kan tänka själva och att ett jämlikt samhälle är det bästa. 

Musiklivet påverkades utav dessa tankar framför allt genom att musiken, som under Barocken var till 

för överklassen, nu spreds till alla samhällsklasser. Det blev mer och mer vanligt med konserter för 

allmänheten (för alla) och det ansågs mer viktigt att alla fick ta del av musiken. 

 

Instrument 

Under klassicismen växer orkestrarna och en skillnad mot Barocken är att 

pianot, som uppfanns i början av 1700-talet av italienaren Cristofori, så 

småningom tar över cembalons plats.  

 

Tre vanliga stilar inom klassicismen 

Sonat: En sonat var ett stycke som bestod av flera satser, delar, och som skrevs för ett eller två 

instrument (t.ex. piano eller piano/fiol). Beethoven och Mozart är båda kända för att ha skrivit många 

välkända pianosonater. 

Beethoven – Månskenssonaten 

Symfoni: En symfoni är ungefär som en sonat men för en orkester. Uppbyggnaden av en symfoni har 

historiskt sett lite olika ut. Under wienklassicimen bestod symfonin oftast av fyra olika delar. I den 

första satsen (delen) presenterades huvudtemat. Den andra satsen (delen) var långsam, den tredje 

satsen bestod av en dans (oftast menuett eller scherzo) och den sista satsen, finalen, var oftast 

snabb.  Haydn, Mozart och Beethoven var alla tre viktiga för symfonins utveckling. Här kan du lyssna 

på några exempel: 

Beethovens femte symfoni 

Mozart – symfoni nr 40 

 

Piano! 

Wien!  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Cristofori
https://www.youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU
https://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI
https://www.youtube.com/watch?v=JTc1mDieQI8


Under 1700-talet växte symfoniorkestern fram. Då bestämdes vilka instrument som skulle ingå och 

hur musikerna som spelade de olika instrumenten skulle sitta för att få det bästa möjliga ljudet. 

Såhär ser symfoniorkesterns instrument och uppställning ut:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera: Under denna period blir operan spridd och populär. En viktig kompositör för operan var 

Gluck. Han bidrog till att berättelsen, dramat, stod i centrum och att musiken komponerades för att 

förstärka detta. Den som blev störst inom operan var dock Mozart. Han bidrog till att lägga till humor 

i operan, detta kallades opera buffa (komisk opera). Några exempel på Mozarts operor är Trollflöjten, 

Figaros bröllop och  Don Giovanni. Dessa operor spelas fortfarande världen över idag.  

Trollflöjten handlar om den mystiska Nattens Drottning som ger prins Tamino och fågelfångaren 

Papageno i uppdrag att rädda hennes dotter Pamina från trollkarlen Sarastro. Men det visar sig att 

Sarastro i själva verket är en ädel och vis man och att Nattens Drottning är skurken. 

Mozart: Nattens drottning (ur Trollflöjten) 

Mozart: Figaros bröllop 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TB_QQjiMoVo
https://www.youtube.com/watch?v=SODDX1wPU0g


 

Typiskt för wienklassicismen: 

- Att musik skrevs utifrån ett tema, en kort melodisnutt, som man byggde en låt kring. Ett 

tydligt exempel är Beethovens femte symfoni. 

- Fler och fler instrument i orkestrarna, symfoniorkester blev vanligt. Cembalo ersattes av 

pianot.  

- Att musiken skulle vara enkel och tydligt med balans och elegans. Man föredrog det rena, 

klara och enkla och var less på barockens tunga, kraftfulla och pampiga musik. 

- Istället för terassdynamik (som användes under Barocken) var det vanligt med crescendo och 

diminuendo. Crescendo = att spela/sjunga starkare och starkare. Diminuendo = att 

spela/sjunga svagare och svagare. 

- Pulsen mer ojämn 

- Man utgick ofta från två känslor i musiken. De kallades för huvudtema och sidotema. I 

barocken hade ett stycke oftast en känsla rakt igenom låten.  

- Musiken förutsägbar – melodier som upprepas.  

 

 

 

När man pratar om Wienklassicismen utgår man från tre betydelsefulla kompositörer som alla 

verkade i Wien: Mozart, Haydn och Beethoven.  

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 Från Salzburg (idag Österrike) 

 Fick tidigt undervisning i piano och fiol av fadern Leopold 

 Han och hans syster Nannerl (Maria Anna) = underbarn 

 Reste runt och turnerade som barn 

 Skrev sitt första pianostycke vid 3 års ålder. Det sägs att han som 7-åring 

kunde spela vilket stycke som helst från bladet och kunde skriva ner ett 

långt stycke bara efter att ha hört det en gång 

 Bosatte sig i Wien som fri konstnär. Undervisade, komponerade och gav 

konserter 

 Skrev bl.a. operor, 41 st symfonier och solokonserter 

 Hade ekonomiska bekymmer och problem med hälsan, bl.a. depressioner 

 Avled i en ålder av 35 år, troligen i reumatisk feber. Höll då på att färdigställa en beställning av 

ett requiem (en dödsmässa). Begravdes i en anonym grav.  

Mozart – symfoni nr 40 

Mozart: Nattens drottning (ur Trollflöjten) 

Mozart: Figaros bröllop 

Mozart: Ein kleine nachmusik 

Mozart: Turkisk march (pianosonat)   

Ur filmen ”Amadeus”  https://www.youtube.com/watch?v=TUt4DfGnyJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI
https://www.youtube.com/watch?v=Y7CFfTv3AuI
https://www.youtube.com/watch?v=Y7CFfTv3AuI
https://www.youtube.com/watch?v=JTc1mDieQI8
https://www.youtube.com/watch?v=TB_QQjiMoVo
https://www.youtube.com/watch?v=SODDX1wPU0g
https://www.youtube.com/watch?v=Qb_jQBgzU-I&feature=youtu.be&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=juLRqSV45vo&feature=youtu.be&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=NlpxjBgG-7E
https://www.youtube.com/watch?v=TUt4DfGnyJQ


Källor: musikhistoria.se, ne.se, musikrumrickard.blogspot.se m.fl.  

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

 Pappan vill att Ludwig skulle bli en ny Mozart. Ljög och sa att han var 6 
år när han som 8-åring gav sin första konsert.  

 Föddes i Bonn i Tyskland, dog som 57-åring i Wien. Fick en hård 
uppfostran.  

 Undervisades av Haydn. 

 Skrev 9st symfonier som var längre och mäktigare än Haydns och 
Mozarts.  

 Ledde musiken in i nästa epok: Romantiken  

 Började få nedsatt hörsel som 30-åring och blev till slut nästan helt döv. 
Var förtvivlad över detta och övervägde självmord. Fortsatte ända att 
komponera. 

 Var väldigt populär och sörjdes nästan som en kunglig person när han dog 
 

Beethoven – Månskenssonaten 

Beethovens femte symfoni - Ödessymfonin 

 Beethoven: Für Elise 

 

 

Franz Joseph Haydn (1732-1809) 

 Symfonins ”fader” 

 Från Österrike 

 Skrev bl.a. 104 symfonier, 68 stråkkvartetter 

 Föddes i en fattig familj, men musiken var närvarande 

 Var vän med Mozart 

Haydn: Symfoni nr 94 

Haydn: Trumpetkonsert  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU
https://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI
https://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w
https://www.youtube.com/watch?v=TCzjfr5IkGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ASB6hFUat4g&feature=youtu.be&t=50s

