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Historia
Från 1400-talet till 1700-talet: En tung, ibland stålskodd, käpp att dunka takten 
med.

Anekdot: 
Jean Baptiste Lully dog av blodförgiftning 
efter att ha slagit sönder stortån med en 
sådan käpp.

Innan 1700-talets mitt sattes tempot dessutom av generalbasen, en 
ackompanjerande stämma som dirigenten själv spelade på orgel eller cembalo 
med en hand samtidigt som han markerade takten med den andra. På den tiden 
användes inget fullt partitur. 



Ett annat populärt sätt att dirigera var att 
använda ihoprullade notblad och dunka 
i notstället.

1817: Taktpinnen introducerades av 
Carl Maria von Weber på en konsert i 
Dresden.



I dag används oftast begreppet dirigentpinne och den är gjord i trä eller ett vitt 
konstmaterial, plast eller glasfiber, oftast med ett skaft av trä eller kork. Pinnarna, 
liksom skaftet, utformas i olika längd, tjocklek och vikt alltefter dirigentens 
önskemål. Många moderna dirigenter har dock övergått till att bara använda 
händerna. En del av dirigentens rörelseschema följer alltid ett mer eller mindre 
exakt mönster, som talar om för musikerna var i takten de befinner sig, och 
förbereder dem på olika insatser. Dirigentens viktigaste arbete utförs dock på 
repetitionerna, där dirigenten bestämmer hur verket skall tolkas, i avseende på 
frasering, tempo, dynamik med mera.



Dirigentens uppgift 
• Leda det konstnärliga arbetet.
• Bestämma hur musiken skall tolkas, fraseringar, 

tempo, dynamik med mera.

• Slå takten.

• Visa ensemblen hur de ska spela genom sitt 
kroppsspråk, gester, hållning och blick.

• Genom att dirigera tala om för musikerna var i takten de 
befinner sig, och förbereder dem på olika insatser.

https://youtu.be/tMDOEC_oiIA 

https://youtu.be/tMDOEC_oiIA


Dirigentens 
noter.

Partitur



Slagschema

Tretakt Fyrtakt



Ensemble: mindre instrumentalgrupp

Orkester: stor grupp instrumentalister.

Orkester



Symfoniorkester

Instrumenten delas in i grupper; stråkinstrument, träblåsinstrument, bleckblås/
mässingsinstrument och slagverk. Utöver instrumenten i dessa grupper ingår ibland harpa, 
celesta och piano i orkestern.

Symfoniorkester

 Kring 1750 började den klassiska symfoniorkester ta form men utvecklades mer och mer 
under 1800 till den moderna symfoniorkester vi har idag. En fullt utbyggd symfoniorkester 
kräver runt 90 - 100 musiker.



Enbart instrument från stråkfamiljen 

Violin, Altfiol, Cello. Kontrabas

StråkorkesterStråkorkester



Blåsorkester

 En vanlig blåsorkester består ofta av omkring trettio musikanter.

Träblåsinstrument: flöjt, oboe, klarinett, saxofon och fagott.  
Brassinstrumenten: trumpet, horn, trombon, eufonium och tuba.

Symfonisk blåsorkester: rik sammansättning.

Består av blåsinstrument och slagverk.



Militärorkester är den militära musikorganisationen med 
musikkår (vaktparader)och signalspel  Den militära 

signalmusiken (tapto, revelj m.fl.) utförs i anknytning till 
militära aktiviteter på signalinstrument som trumpet,

Militärorkester



Brassband

Blåsorkester med bara bleckblåsinstrument (mässingsinstrument) och slagverk.



Storband & Jazzorkester

Bestående av fyra sektioner, trumpet-, sax- och trombonsektion samt 
en ackompanjemangsektion (Piano, Bas,  Gitarr, Trummor)

Storband spelar jazzmusik, de tidiga storbanden spelade mest swing 
men under senare år kan storbandsmusik vara långt ifrån swingens 

ingredienser.


