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Sammanfattning   
 

Arbetet är en undersökning om hur tvärflöjtselever upplever sitt spelande och sina flöjtlektio-

ner, och framförallt vad de tycker är roligt med att spela flöjt och att ha flöjtlektion. 27 flöjt-

elever i åldern 8-19 år, från tre olika kommunala musikskolor i Mellansverige intervjuades 

under våren 2000.  

 

Några av de slutsatser som dras är att roligt sammanfaller med meningsfullt när man är i ett 

musikaliskt sammanhang, och med att man får bekräftat att man kan någonting. 

 

Arbetet kan ses som en provkarta över olika saker som flöjtelever tycker är roliga. Det är dock 

inte en uppräkning av konkreta tips på undervisningsmoment, utan snarare funderingar kring 

den positiva upplevelsen av att spela flöjt, och hur man som pedagog kan förhålla sig till 

detta. 

 

NYCKELORD: Spelglädje, Musikaliskt sammanhang, Framsteg, Lärares bekräftelse 

 

Abstract 
 

This is a study of how young flute students experience playing their instrument and having 

music lessons, especially what they think is most enjoyable. 27 flutists between the ages of 8 

and 19 years old, from three different municipal schools of music in central Sweden, were 

interviewed during spring 2000. 

 

Some of the conclusions are that enjoyment coincides with meaningful when you are in a 

musical context, and when your progress is confirmed by the teacher.   

 

The study is to be seen as some examples of different things that young flutists find enjoyable. 

It is not an enumeration of recommended items in teaching, rather some thoughts about the 

positive experiences of playing the flute, and how teachers may relate to that. 

 

KEYWORDS: Enjoyment in playing, Musical context, Progress, Teachers confirmation 
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Förord 
 

Jag har många gånger efter att ha undervisat en elev funderat över hur denne har upplevt 

lektionen. Vad tyckte den var roligt egentligen? Jag beslutade mig därför att ta reda på hur 

flöjtelever i olika åldrar på en kommunal musikskola upplever sitt spelande och sina flöjt-

lektioner.  

 

Vad som är riktigt tråkigt och svårt är ofta lätt att säga, men vad är det egentligen som gör 

någonting roligt? Den frågan är för många elever inte lika lätt att svara på, men för mig som 

instrumentallärare/musiklärare den kanske mest intressanta.  

 

Mitt arbete är en sammanställning av hur flöjtelever upplever att spela flöjt. Min förhoppning 

är att det kan användas som inspiration för ett glädjefyllt spelande och undervisande.  

  

Tack till min handledare Gunnar Näsman för råd och synpunkter, och till flöjtlärare och flöjt- 

elever för att de gav mig av sin tid, och lät mig komma och göra intervjuer! 
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Inledning  
 
En instrumentallektion med bara en pedagog och en elev är en speciell situation, där två 

människor möts och tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål, och delar en upplevelse. 

Många av oss musikutövare har varit med om lektioner som har känts nästan magiska. Det är 

känslan av en positiv, glädjerik, rolig, meningsfull stund man bär med sig, men som efteråt 

kan vara väldigt svår att sätta ord på. Om någon frågar vad som varit roligt med lektionen, 

kanske man inte får något svar. Det som är roligt är inte alltid lätt att ta på eller precisera, 

eftersom det är en komplex känsla, en blandning av olika saker. Kanske handlar det roliga om 

att det blir ett möte mellan två människor som känns meningsfullt, där båda blir sedda och 

respekterade, en fråga om välbefinnande och ömsesidig kommunikation. 

 
För mig är musiken och flöjtspelandet starkt förknippat med olika känslor och uttryck. 

Musiken är en ständigt närvarande del av livet och en ingång till mitt inre känslorum. Detta är 

för mig en utgångspunkt för min undervisning. I mötet med eleven vill jag att den ska få ta del 

av musikens olika uttryck och känslor, inte minst vill jag förmedla glädjen i musiken och 

flöjtspelandet. Jag tror att positiv stimulans och en positiv atmosfär utvecklar eleven och leder 

till bra och rolig inlärning. Det gäller att som lärare vara lyhörd för elevens önskemål, behov 

och förutsättningar. Om jag som lärare har uppmärksamhet på och förståelse för vad eleven 

tycker är roligt, har jag möjlighet välja lektionsinnehåll så att eleven får en positiv upplevelse 

av lektion och spelande.  

 

Vad man tycker är roligt ändras dock med ålder, erfarenheter och frekvens: Det som en gång 

var roligt kan bli tråkigt för att det har gjorts för ofta och blivit uttjatat. När man utvecklas och 

går framåt kan plötsligt det som var roligt bli för lätt, och på så sätt tråkigt. Åldern spelar 

också in; man mognar och växer ifrån vissa saker. Man får också fler och fler erfarenheter och 

har mer och mer att jämföra med.  

 

Det kan också vara så att något är tråkigt för att det upplevs som svårt, men när man kan det 

man inte kunde förut blir det roligt. Något som i stunden kan upplevas som tråkigt kan kanske 

bli roligt om man får eleven att förstå vad det ska leda till. Man måste nog stå på sig ibland 

som lärare och inte ge upp någonting bara för att eleven tyckte att det var tråkigt vid första 

försöket. Jag tror dessutom att jag som lärare lättare kan påverka eleven att tycka att 

någonting är roligt om jag själv faktiskt tycker så, och utstrålar detta.  

 

Jag tycker dock inte att det måste vara roligt hela tiden, ständigt och jämt. Så är det inte vare 

sig i livet eller på flöjtlektionen, och man kan ju aldrig uppleva några toppar om man alltid är 

på samma nivå. Jag tror dock att både lärare och elever mår bra av att utgå från det som är 

roligt i spelandet på lektionen.  

 

Jag håller med Robert Schenk (2000) när han skriver i sin bok Spelrum (s 18):  

 

Barn ska ha roligt med musik, de ska tycka om att musicera och se fram emot sina 

lektioner.  

Samtidigt ska man som lärare kunna ställa krav och inspirera till ett kvalitativt bra mu-

sicerande. Med andra ord ska ett lustbetonat lärande inte innebära kravlösa lektioner. 
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Syfte  

 

Jag vill att mina elever ska få uppleva glädjen i musiken och om jag som lärare vet mer om 

hur barn och ungdomar upplever sitt flöjtspelande, har jag större möjlighet att göra min 

undervisning rolig och meningsfull. Jag utgår hellre från ett positivt perspektiv, vad eleven 

tycker är roligt, än från vad den tycker är tråkigt.  

 

Syftet med min undersökning är därför att jag som lärare ska förstå mer om, och lära mig mer 

om vad flöjtelever tycker är roligt med att spela flöjt.  

 

 

Frågeställningar 
 

Jag vill ta reda på: 

 

Hur upplever flöjtelever sitt spelande? 

Hur upplever flöjtelever sina flöjtlektioner? 

 

och framförallt: 

 

Vad är det som är roligt med att spela flöjt? 

Vad är det som är roligt med att ha flöjtlektion? 
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Undersökningsmetod  
 

Jag har intervjuat 27 tvärflöjtselever, alla flickor, i åldrarna 8-19 år Att intervjuerna är gjorda 

med enbart flickor var inget jag bestämde mig för innan undersökningen började. Jag 

intervjuade de som dök upp i det rum jag blivit anvisad, och de som kom var då bara flickor. 

Eftersom det numera nästan uteslutande är flickor som spelar tvärflöjt är detta knappast 

förvånande. 

 

Intervjuerna gjordes på tre olika musikskolor i Mellansverige. Valet av musikskolor var av 

praktisk art. Informanterna delades in i tre grupper efter hur länge de spelat: 1-2 år, 3-4 år och  

5-8 år. Jag hade först endast tänkt intervjua flöjtelever på två skolor, men gruppen 3-4 år 

visade sig vara mindre än de andra två och jag gjorde därför några kompletterande intervjuer 

på en tredje musikskola.  

 

Elever till fem olika lärare intervjuades för att undvika en undersökning som handlar om vad 

eleverna till en särskild lärare tycker. Två av lärarna är kvinnor och tre är män. Varje lärare 

har dock inte elever i alla tre undersökningsgrupper.  

 

Intervjuerna gjordes i anslutning till den flöjtlektion eleven hade på musikskolan. 25 av de 27 

intervjuerna är gjorda i respektive musikskolas lokaler. De resterande två gjordes utomhus, 

utanför musikskolan, eftersom vädret var sådant att det tillät det. Intervjuerna spelades in på 

band och har sedan blivit nedskrivna ordagrant. 

 

Jag gjorde först ett femtontal provintervjuer med mina egna elever för att se om mina frågor 

var användbara. Det var mycket intressant, och något som jag rekommenderar andra lärare att 

göra, även om jag misstänker att en del ville vara sin lärare till lags. 

 

De frågor som jag till slut bestämde mig för blev följande: 

 

1) Vad heter du? 

 

2) Hur gammal är du?  

    Vilken klass går du i? 

 

3) Hur länge har du spelat flöjt? 

 

4) Har du syskon? Hur gamla är de?  

    Spelar de?  

 

5) Har du några andra fritidsintressen än att spela flöjt?  

    Vad? 

 

6) Varför började du spela ett instrument? 

    Varför blev det tvärflöjt?  

    Fick du prova olika instrument? 
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7) Har du flöjtlektion själv/enskilt eller tillsammans med någon annan/i grupp? 

     Har du alltid haft det så? 

     Vad tycker du om det? 

     Är det någon skillnad tycker du? 

 

8 a) Vad är roligt med att spela flöjt? 

   b) Finns det något som är tråkigt? 

   c) Finns det något som är svårt? 

   d) Finns det något som är lätt? 

 

  9) Brukar du känna dig på något särskilt sätt när du spelar flöjt? 

 

10) Är det skillnad på att spela hemma och på flöjtlektionen? 

 

11) Vad är det som är roligt under själva flöjtlektionen? 

 

12) Gör din lärare så att det blir roligt? 

 

13) Vad är allra roligast med att spela flöjt? 

 

14) Vad är allra roligast med att ha flöjtlektion? 

 

De första sju frågorna ställdes för att etablera en kontakt, och för att eleven skulle börja tänka 

lite kring sitt flöjtspel. Om jag bara ställt fråga 8-14, hade det känts för opersonligt, och 

eleverna hade kanske känt sig kontrollerade och haft svårt att svara på frågorna. 
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Resultatredovisning  
 

Eleverna har delats in i tre grupper och svaren redovisas först gruppvis som en kategoriserad 

sammanfattning fråga för fråga. Ett intervjusvar kan tillhöra fler än en sådan kategori. Ibland 

är också svar som är speciella, avvikande eller på annat sätt intressanta redovisade. 

 

Grupp 1 (nr. 1-14) har spelat i 1-2 år. 

Grupp 2 (nr. 15-19) har spelat i 3-4 år. 

Grupp 3 (nr. 20-27) har spelat i 5-8 år. 

 

Endast svaren på frågorna 8-14 har redovisats, eftersom det är dem jag bearbetat i min 

undersökning.   

Fråga 11 och 12 har i vissa fall samma svar eftersom de intervjuade ibland svarade på båda 

frågorna samtidigt.  

 

Intervjusvaren i sammandrag redovisas i bilaga. 

 

Efter den gruppvisa redovisningen följer en sammanfattning av alla svar. 

 

Grupp 1 (spelat i 1-2 år) = 14 elever 

 
8 a) Vad är roligt med att spela flöjt? 

4 tycker att det är roligt när det låter fint, när ljudet man får låter bra. 

4 tycker att det är roligt att spela, utan att närmare precisera. 

3 tycker att det är roligt att lära sig nya saker, lära sig nya låtar. 

2 tycker att det är roligt när man får spela upp, spela för andra.  

Att flöjten ”är nästan med i alla orkestrar”, har en av de svarande uppmärksammat. 

 

b) Finns det något som är tråkigt? 

7 av 14 tycker inte att det finns någonting som är tråkigt.  

De andra tycker att det är tråkigt när man glömmer eller inte har förstått hur man ska göra, 

inte kan få ljud, helt enkelt inte klarar att göra det som de tror förväntas av dem. 

3 tycker att det är tråkigt att öva.  

 

c) Finns det något som är svårt? 

De allra flesta svaren är av flöjtspelsteknisk karaktär.  

7 tycker att svårigheten finns i läpparna och tonbildningen; att få ljud, att få fint ljud, att få rätt 

oktav. 

5 tycker att det är svårt att få fingrarna att göra rätt. 

2 tycker ingenting är svårt. 

 

d) Finns det något som är lätt? 

Att ta rätt grepp, lätta låtar, låtar man har hört förut, låga toner, ljusa/höga toner. 

 

9) Brukar du känna dig på något särskilt sätt när du spelar flöjt? 

De flesta blir glada när de spelar, och tre blir dessutom arga när det inte går bra.  
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10) Är det skillnad på att spela hemma och på flöjtlektionen? 

7 tycker att det är lättare och roligare att spela på flöjtlektionen än hemma.  

4 tycker att det är lättare och roligare att spela hemma än på flöjtlektionen. 

1 tycker att det inte är någon skillnad. 

1 övar inte. 

1 tycker att på lektionen lär man sig nya saker, och hemma övar man på det man lärt sig. 

 

11) Vad är det som är roligt under själva flöjtlektionen? 

5 tycker att det som är roligt under flöjtlektionen är att lära sig nya saker, nya låtar. 

3 säger att det är roligt när man får spela till pianoackompanjemang. 

2 tycker att det är roligt att spela solo, spela för någon som lyssnar. 

2 tycker det är roligt att få beröm. 

1 säger att det är roligt att spela duetter. 

1 tycker att det är roligt när de får spela rytminstrument. 

 

12) Gör din lärare så att det blir roligt? 

4 tycker inte att deras lärare gör så att det blir roligt, eller vet inte riktigt. 

4 tycker att läraren gör det roligt genom att spela andrastämmor till på flöjten eller 

ackompanjerar på piano. 

3 tycker att om läraren är glad, rolig och snäll så blir det roligt. 

 

13) Vad är allra roligast med att spela flöjt? 

6 svar handlar om att det är roligt när man kan spela, klarar av någonting, när det låter fint, 

och att det är roligt att man lär sig och blir bättre. 

3 svarar att det är när man får spela för publik, på konserter. 

2 svarar att det är när man får spela låtar. 

1 svarar att det är roligast att spela i orkester. 

 

14) Vad är allra roligast med att ha flöjtlektion? 

8 tycker att det är roligast när de får spela; att spela rätt toner, spela i stämmor, spela till 

piano, spela solo, spela rytminstrument. Av dessa 8 svarar 3 ”att spela”, och menar 

förmodligen när de får spela låtar och stycken, inte spela övningar eller träna på nya grepp. 

4 tycker att det roligaste är att man får lära sig någonting nytt och blir duktigare. 

1 svarar att det är när man får beröm. 

1 vet inte. 

 

Grupp 2 (spelat i 3-4 år) = 5 elever 
 

8 a) Vad är roligt med att spela flöjt? 

2 tycker att det är roligt att spela flöjt när man får spela låtar som man känner igen.  

Att man får spela med andra. 

Känslan att det är man själv som åstadkommer musiken. 

 

b) Finns det något som är tråkigt? 

2 tycker att det är tråkigt att öva hemma. 

2 tycker att det är tråkigt om man inte förstår musiken, och inte vet hur den ska vara.  

1 tycker inte att det finns någonting som är tråkigt.  

Det är tråkigt när man får samma läxa flera gånger. 
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c) Finns det något som är svårt? 

De flesta svaren är av instrumentteknisk karaktär. 

4 svarar att det svåra är att få fingrarna att hänga med.  

2 tycker det är svårt att få höga och/eller låga toner. 

Att skilja på grepp och blåsteknik mellan olika blåsinstrument. I det här fallet tvärflöjt och 

oboe. 

Att spela en låt som man inte känner igen. 

Att komma ihåg förtecken. 

 

d) Finns det något som är lätt? 

3 tycker att greppen och tonerna, ”A och såna´ som ligger lågt”, är lätta. 

2 tycker att ”lätta låtar” är lätt, där man kan tonerna, eller det man tycker är roligt att spela. 

De flesta hade svårt att svara och tycker att ”det är väl ganska lätt med allt”. 

Det är lättblåst (i förhållande till oboen). 

 

9) Brukar du känna dig på något särskilt sätt när du spelar flöjt? 

2 känner sig glada. 

1 känner sig lugn. 

1 blir lite arg ibland. 

Att man inte behöver anstränga sig så mycket. (Troligen jämfört med hur det är att spela oboe, 

som hon berättat tidigare i intervjun att hon även gör.)  

 

10) Är det skillnad på att spela hemma och på flöjtlektionen? 

Alla tycker att det är skillnad. 

4 tycker att det är bättre att spela på flöjtlektionen. Där får man hjälp och instruktioner, 

och får spela tillsamman med någon. 

1 tycker att det är bättre att spela hemma, eftersom man då kan spela vad man vill.  

 

11) Vad är det som är roligt under själva flöjtlektionen? 

4 tycker det är roligt när man får lära sig nya saker och spela nya låtar. 

2 tycker att det är roligt när man får spela. 

 

12) Gör din lärare så att det blir roligt? 

2 tycker att om läraren är glad, rolig och inte så sträng så blir det roligt. 

1 tycker inte att läraren gör det  

Att läraren tar fram roliga låtar, och låter eleven få välja sin läxa själv. 

Att göra egna låtar. 

 

13) Vad är allra roligast med att spela flöjt? 

Att spela med andra. 

Att spela för publik. 

Att man håller flöjten på ett konstigt sätt jämfört med andra blåsinstrument. (Hon menar då att 

man håller flöjten ut åt sidan.) 

 

14) Vad är allra roligast med att ha flöjtlektion? 

4 tycker att det roligaste med att ha flöjtlektion är att man får lära sig saker, nya saker,  

får nya låtar. 

2 tycker det är roligt när man får spela och får spela till bakgrundsmusik på skiva. 
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Grupp 3 (spelat i 5 - 8 år) = 8 elever 
 

8 a) Vad är roligt med att spela flöjt? 

3 tycker det är roligt att man kan spela varierat och olika stilar. 

2 svarar att det är roligt att det låter fint, att tonen är fin. 

2 tycker det är roligt att man kan spela i orkester. 

2 tycker att det är roligt att man kan någonting, att man kan spela ett instrument, att man 

märker att man kan utvecklas inom ett område. 

Att det är svårt. 

När man hänger med med fingrarna. 

Musik och tvärflöjt är en del av känslolivet 

Att det är avslappnande, någonting man gör för sig själv. 

Att spela upp på konsert. 

 

b) Finns det något som är tråkigt? 

3 tycker att det tråkiga har med övning att göra; att det tar så mycket tid och att man inte alltid 

har ork eller lust att öva. 

2 tycker att det är tråkigt när man inte får ton eller att det inte låter som man vill rent 

tonbildningsmässigt.  

Att göra rent flöjten. 

Att spela låtar man inte känner igen eller förstår. 

När det går fort och fingrarna inte hänger med.  

 

c) Finns det något som är svårt? 

5 upplever det svårt att hinna med med fingrarna och att göra vissa greppväxlingar. 

3 tycker att det är svårt att få fin ton. 

2 tycker att rytmen är det svåra; att räkna och tyda notbilden.  

När det är mycket förtecken. 

 

d) Finns det något som är lätt? 

5 säger att det är lätt att spela lätta låtar; låtar man känner igen, låtar med bara hel och 

halvnoter och långsamma stycken utan förtecken. 

3 tycker att det är lätt att få ton, eller lätt att spela när man får bra ton. 

2 säger att det är lätt att spela ”när man har lärt sig”, när man vet hur man gör när man spelar.  

 

9) Brukar du känna dig på något särskilt sätt när du spelar flöjt? 

Alla säger att det beror på hur det går när de spelar eller vad de spelar; glad om det går bra 

eller arg, sur, misslyckad om det går dåligt, glad om det är ett glatt stycke eller ledsen om det 

är ett sorgligt. 

 

10) Är det skillnad på att spela hemma och på flöjtlektionen? 

5 säger att det är friare hemma, man kan spela som man vill och vad man vill. 

3 pratar om att det man spelar måste vara bättre på lektionen än hemma och att man skärper 

till sig för att spela så bra man kan. 

3 tycker att det är lättare att spela på flöjtlektionen, för då får man hjälp med hur det ska vara. 

2 tycker att det går bättre hemma, för då kan man öva i lugn och ro.  

 

11) Vad är det som är roligt under själva flöjtlektionen? 

4 säger att det är roligt när de får spela, spela till piano, spela duetter, spela olika stilar, spela 

låtar de känner igen. 
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3 tycker att det roliga är att lära sig nya saker. 

3 tycker att det är roligt när man märker att man gör bra ifrån sig och får beröm, när man har 

klarat någonting svårt. 

Att läraren lever sig in i musiken och ”diggar med”. 

 

12) Gör din lärare så att det blir roligt? 

3 tycker att de har en rolig och snäll lärare, som skojar och lever sig in i musiken. 

3 tycker att läraren gör det roligt genom att de spelar tillsammans, spelar duetter. 

2 säger att läraren gör det roligt genom att man får beröm och uppmuntran. 

2 säger att man lär känna varandra när man har spelat länge, och det blir då avslappnat och 

man känner sig lugn. 

När man får spela låtar med ”glad takt” och till ackompanjemang. 

 

13) Vad är allra roligast med att spela flöjt? 

4 säger att det allra roligaste är att spela i orkester och att känna att man är engagerad i 

någonting. 

3 tycker att det allra roligaste är att spela upp för någon, på konsert eller för farmor och farfar. 

När det blir fint ljud. 

När man klarar någonting svårt, och känner att man kan svåra saker. 

Att man kan dra sig undan för sig själv och spela lite. 

 

14) Vad är allra roligast med att ha flöjtlektion? 

3 tycker att det allra roligaste med att ha flöjtlektion är när man lär sig nya saker, får spela nya 

låtar. 

3 tycker att det roligaste är att spela duett och trio. 

3 säger att det roligaste är när det går bra och man får beröm. 

2 tycker att det är bra att det är någon som hjälper en och som gör att man kommer framåt 

Det är kul att ha någonting att göra på fritiden.  

Att lära sig någonting helt annat mot vad många andra gör. 

 

Resultatsammanfattning, alla intervjuade  
 

8) a) Vad är roligt med att spela flöjt? 

I alla tre grupperna finns åsikten att det är rolig att spela med andra.  

6 tycker att det är roligt när det låter fint.  

4 tycker att det är roligt att spela, och kan inte närmare precisera detta. 

3 tycker att det är roligt att lära sig nya saker.  

3 svarar att det är roligt att man kan spela varierat och i olika stilar.  

2 tycker att det är roligt att spela låtar man känner igen.  

2 tycker att det är roligt när man kan någonting och känner att man utvecklas inom detta.   

I Grupp 3 förekommer tanken att flöjtspelet är en del av känslolivet, och att man kan ta till 

flöjten för att slappna av, någonting man gör för sin egen skull, för att må bra. 

 

b) Finns det något som är tråkigt? 

I alla grupperna finns svar som säger att det är tråkigt när man inte förstår musiken eller inte 

förstår hur man ska spela.  

8 säger att det inte finns någonting som är tråkigt. 

I Grupp 2 och 3 tycker en del att det är tråkigt att öva.  

I Grupp 3 handlar det för några om att det är tråkigt när det inte låter som man vill att det ska 

göra; tonbildningsmässigt eller hantverksmässigt. 
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c) Finns det något som är svårt? 

I alla grupperna finns det de som tycker att det är svårt rent tonbildningsmässigt; att få ton, få 

fin ton eller få rätt oktav. 

Alla grupper tycker även att det är svårt att få fingrarna att hänga med och göra rätt.  

2 i Grupp 1 tycker inte att det finns något som är svårt.  

I Grupp 3 är rytmen och att tyda notbilden det svåra för 2 personer.  

I Grupp 2 och 3 finns det personer som tycker att det är svårt när det blir många förtecken.  

 

d) Finns det något som är lätt? 

Alla grupperna redovisar svaret ”lätta låtar”, låtar med toner man kan, långa notvärden, låtar 

som man känner igen. 

För de i Grupp 2 är det ”ganska lätt med allt”.  

3 tycker att det är lätt att få ton och lättare att spela när man får bra ton. 

2 svarar att det är lätt att spela ”när man har lärt sig”, och vet hur man gör när man spelar. 

 

9) Brukar du känna dig på något särskilt sätt när du spelar flöjt? 

I alla grupper finns svaret att de blir glada av att spela, glada när det går bra att spela och arga 

när det går dåligt.  

I Grupp 2 finns svaret att man blir lugn av att spela och inte behöver anstränga sig så mycket. 

I Grupp 3 finns mer utvecklade svar och de har mycket mer att berätta om hur de känner sig 

när de spelar, än de i Grupp 1, där de flesta inte har så många tankar kring detta. 

 

10) Är det skillnad på att spela hemma och på flöjtlektionen? 

14 tycker att det är lättare och bättre att spela på flöjtlektionen än hemma.  

10 tycker att det är bättre och friare att spela hemma.  

De flesta av de som inte spelat så länge tycker att det är lättare att spela på flöjtlektionen, 

medan de flesta av de som spelat fler år tycker att det är lättare att spela hemma.  

 

11) Vad är det som är roligt under själva flöjtlektionen? 

Flera i varje grupp tycker att det är roligt när de får lära sig nya saker. 

I varje grupp finns också flera som säger att det är roligt när de får spela, spela duetter, spela 

till pianoackompanjemang, spela solo, och spela för någon som lyssnar. 

I Grupp 1 och Grupp 3 framkommer det att det är roligt att få beröm, särskilt när man har 

gjort bra ifrån sig. 

 

12) Gör din lärare så att det blir roligt? 

Många tycker att om läraren är glad, rolig och inte så sträng blir det roligt. 

7 menar att läraren gör det roligt genom att spela till; andrastämmor på flöjten eller med 

pianoackompanjemang.  

2 säger att läraren gör det roligt genom att man får beröm och uppmuntran.  

2 säger att man lär känna varandra när man har spelat länge, och det gör att det blir avslappnat 

och man känner sig lugn. 

Både i Grupp 1 och Grupp 2 finns det de som säger att läraren inte gör så att det blir roligt.  

 

13) Vad är allra roligast med att spela flöjt? 

I alla tre grupperna finns det de som tycker att det är allra roligast när man får spela för 

publik. 

Att spela med andra och spela i orkester är också en åsikt som är representerad i alla 

grupperna. 
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Flera i Grupp1 och Grupp 3 menar att det allra roligaste är när man kan spela, klarar av 

någonting svårt.  

 

14) Vad är allra roligast med att ha flöjtlektion? 

13 tycker att spela är det allra roligaste; att spela solo, till piano, duetter, trio eller att spela till 

bakgrundsmusik.  

11 tycker att det allra roligaste med att ha flöjtlektion är att man får lära sig nya saker. 

4 säger att det är roligast när det går bra och de får beröm. 

2 menar att det är bra att det är någon som hjälper en att bli bättre och som gör att man 

kommer framåt. 
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Slutsatser och diskussion  
 

I min undersökning har jag velat ta reda på vad flöjtelever tycker är roligt med sitt spelande 

och under sin spellektion. Vad som är roligt för en person behöver naturligtvis inte vara roligt 

för en annan. För mig som lärare är det förstås bra om jag kan ta reda på vad de olika eleverna 

upplever som roligt, och försöker göra en så individualiserad undervisning som möjligt.  

 

Slutsatser 
 

De svar jag fått visar på olika saker som kan vara roliga, tråkiga, svåra, lätta eller annat, och 

är en slags provkarta över hur det kan vara. Utifrån svaren kan jag tyda ut tre saker som är 

viktiga för många oavsett hur länge man spelat och som återkommer oftare än andra: 

 

1. Att spela i ett musikaliskt sammanhang  

2. Att lära sig nya saker 

3. Att känna att man kan något, och få det bekräftat genom beröm 

 

1. Att spela i ett musikaliskt sammanhang 

Ett musikaliskt sammanhang kan vara att spela duett, få ackompanjemang från piano eller 

CD, spela i orkester eller spela solo för någon som aktivt lyssnar. Det är roligt och viktigt för 

eleven när det låter fint. 

 

2. Att lära sig nya saker 

Många tycker att det är roligt när de får lära sig nya saker och kunskapsbanken blir större.  

 

3. Att känna att man kan något, och få det bekräftat genom beröm 

Känslan man känner när man slitit och övat på någonting, och sedan känner att man behärskar 

det, är för många av de intervjuade en härlig känsla. Att då dessutom få beröm för att man lärt 

sig något är roligt och som en belöning och en skön bekräftelse på att man utvecklats. 

 

Några skillnader mellan grupperna  

Gruppindelningen är gjord utifrån hur länge eleverna spelat. Det finns betydligt fler likheter 

än skillnader i gruppernas svar.  

 

I Grupp 1 är det större tonvikt vid att spela för någon istället för med någon, vilket är mer 

förekommande i Grupp 2 och Grupp 3. Det beror nog helt enkelt på att man inte hunnit börja 

spela i någon orkester eller ensemble än och inte fått uppleva det. 

 

När det gäller saker som eleverna upplever som svåra finns en utveckling från enbart 

instrumenttekniska till mer notbildsmässiga problem. I Grupp 1 upplevs hantverksmässiga 

svårigheter som tonbildning eller greppväxling. Sådana svårigheter finns kvar i de övriga 

grupperna, men ju längre de spelat desto mer upplevs notbilden och hur man ska tyda den som 

en svårighet, vilket ju kan hänga samman med att de rimligen spelar mer krävande stycken. 

 

Undersökningens reliabilitet 

 
Antalet intervjuade i de tre grupperna är olika. En intressant iakttagelse är att den minsta 

gruppen är Grupp 2, de som spelat i 3-4 år. Denna grupp var svår att fylla, vilket jag som sagt 

var försökte lösa genom att göra kompletterande intervjuer på en tredje skola. Många elever 
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slutar att spela just efter två eller tre år, och de elever jag intervjuat är ju de som går kvar på 

musikskolan.  

 

Detta är förstås ett problem och därmed blir mina slutsatsers giltighet begränsad. Det jag får 

svar på är vad de som fortsätter att spela tycker är roligt, tråkigt osv. Det är naturligtvis en 

viktig information till mig som lärare, om jag vill undvika att elever slutar för att det är 

”tråkigt”. Men lika intressant vore naturligtvis att ur samma aspekter få en uppfattning om 

varför elever slutar. Man kan sluta av väldigt många anledningar, men om det berodde på att 

det var ”tråkigt” att spela, vari bestod det tråkiga, vad hade varit roligare att göra/spela o s v? 

 

Några metodiska synpunkter 

 
Inledningsfrågorna 

Jag har här intresserat mig för hur elever upplever det att spela flöjt, och då främst på sin 

instrumentallektion. Det är ju den delen jag kan bestämma över, och påverka mest som 

flöjtlärare. Mina frågor rörde dock även andra saker, t ex vilka fritidsintressen de har, varför 

de började spela flöjt, om de har enskild lektion eller lektion i grupp, men dessa ställde jag 

mest för att etablera en kontakt och för att de skulle komma igång att tänka lite kring sitt 

flöjtspel innan jag ställde mina egentliga intervjufrågor. Jag har alltså inte dragit några 

speciella slutsatser av svaren på de inledande frågorna. 

 

Talat och skrivet - ordens betydelse vid intervjuer  

När man skriver ner en intervju, kan det vara ett problem att få med allt den intervjuade 

menar. Det är svårt att fånga upp sådant som tonlägen, betoningar och tveksamheter. Det 

nedskrivna ordet kan betyda olika saker beroende på hur man betonar det, och det lästa kan då 

få en annan betydelse än vad den intervjuade menade.  

 

Det är inte heller det lättaste att intervjua barn, (dock väldigt roligt.) Barn har inte så stort 

ordförråd och ibland blir det mer rörelser, miner och ljud än ord och meningar. Det går oftast 

att förstå vad de menar, men det är svårt att skriva ner i ett intervjusvar. För att få ett mer 

ordrikt svar har jag ibland gett olika alternativ eller förslag, och försökt tolka med ord det 

barnen ”sagt”. Det skulle kunna vara så att jag då lagt ord i deras mun och att det inte riktigt 

blivit som de menat. En del barn tycker att de sagt allt som går att säga i ämnet och förklarat 

nog med svaret: ”Det är kul (att spela)”. 

 

Ju äldre eleverna är, desto lättare har de att uttrycka sig och har mer att berätta om vad de 

känner, tänker och upplever, och svaren blir mer mångfacetterade. 

 

Kanske tänkte eleverna: ”Det här är en människa som aldrig har hört mig spela och aldrig har 

varit med på min flöjtlektion. Hon vet nog inte vad jag menar om jag säger…., så jag säger 

det här istället….”. Det kan då vara lättare att välja att prata om en annan upplevelse som är 

enklare att beskriva. Musik kan vara väldigt personligt, och förknippas med mycket privata 

upplevelser som bara finns i det egna ”inre rummet”, sådant kan det vara svårt att sätta ord på, 

och det vill man kanske inte heller.  

 

Intervjutidpunkt  

I de flesta fallen intervjuade jag eleverna antingen alldeles innan flöjtlektionen eller alldeles 

efter den. Förmodligen var en del av dem som intervjuades efter påverkade av hur det gått att 

spela på lektionen, vad de spelat och hur de upplevde just den lektionen. Kanske de yngre 

flöjtspelarna är mer påverkade av hur det gått att spela alldeles nyss, medan äldre har mer 
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perspektiv på sitt flöjtspelande och kan tänka hur det brukar kännas, även om de just kom från 

en ”tråkig” lektion. Om det finns någon skillnad mellan dem som var på väg till eller nyss 

hade haft flöjtlektion, hade varit intressant att utveckla, men eftersom jag inte vet vilka dessa 

var är det tyvärr inte möjligt. 

 

Ålder 

Gruppindelningen är gjord efter hur länge de spelat, vilket har resulterat i att det är ålders-

blandade grupper. I Grupp 1 finns t ex en nybörjare, som går på gymnasiet, och i Grupp 3 en 

som går i år 5, men började spela när hon var 4 eller 5 år. Generellt är det dock så att ju längre 

de har spelat desto äldre är de. De flesta i Grupp 2 är alltså äldre än de i Grupp 1, och de i 

Grupp 3 är äldre än de i Grupp 2.  

Gymnasieeleven i Grupp 1 är 18 år, och alltså betydligt äldre än övriga i gruppen. Hennes 

svar på frågorna skiljer sig dock inte mycket jämfört med de andra nybörjarna. Kanske har 

man likartad uppfattning när man är nybörjare på ett instrument, oavsett ålder.  

 

Auskultation 

Auskultation hade gett en annan utgångspunkt för att ställa frågor; ”Det verkade som att du 

tyckte det var roligt när ni spelade ...........”. När jag gjorde mina intervjuer var det dock inte 

praktiskt möjligt att göra några auskultationer. Jag blev nu i stället en person som bara dök 

upp och ställde frågor, utan att veta någonting om undervisningssituationerna.  

 

Auskultation kunde ha varit bra när det gällde de yngre eleverna. De äldre eleverna däremot 

hade kanske känt sig kontrollerade och blivit stressade i stället. 

 

Frågor och svar 

Fråga 8) och fråga 13) kan tyckas vara samma fråga, men det har visat sig att det inte alltid 

blir samma svar på frågan ”vad som är roligt” och ”vad som är allra roligast”. Kan det bero 

på att de har hunnit tänka till lite mer när de svarar på fråga 13)? Detta säger också något 

väsentligt om att göra undersökningar där människor ska besvara frågor. Vi konstruerar ju 

alltid våra svar i stunden och de uttrycker därför bara det man just då tycker, kan komma på, 

eller tror att den som frågar vill höra.  

 

Fråga 8 b) och c) går lite i varandra, på samma sätt som 8 a) och d). Det som är svårt upplevs 

ibland som tråkigt och det som är lätt är roligt.  

 

Diskussion 
 

Att uttrycka sig om vad som är roligt och lätt 
 

De flesta i min undersökning hade svårt att säga vad som är roligt och vad som är lätt. Så är 

det för många människor. Vad är det som gör att det känns bra? Det är svårt att sätta fingret 

på precis vad det är, och det blir ofta vagt. Det är lättare att säga vad som är svårt, dåligt eller 

tråkigt. De flesta som någon gång har fyllt i en utvärdering av något slag känner nog igen sig i 

detta.  

 

När någonting är roligt kanske det bara är en allmän känsla av välbefinnande, att det blir som 

man tänkt sig, och att ”allt stämmer”, vilket kan vara svårt att formulera i ord. Det man upp-

lever som lätt är ofta någonting som man kan väldigt bra, som går automatiskt och som man 
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inte behöver fundera över, eller stanna upp vid. Det gör att det ofta kan vara svårt att komma 

på vad som är lätt.  

 

Det kan också vara så att det finns en föreställning att om man säger att någonting är lätt 

betyder det att man kan det perfekt, och alltid gör exakt rätt, t ex alltid läser notbilden rätt.  

Då blir det väldigt svårt att hitta någonting som är lätt, för de flesta som spelar kan och vill 

förbättra sig och tycker sällan att de kan någonting perfekt. 

 

När man är nybörjare på någonting är kunskapen man har begränsad och det är lättare att, 

utifrån det lilla man kan, säga vad som är lätt eller svårt, roligt eller tråkigt. Om man i början 

klarar av allt som ens lärare lär en utan problem, då är det ju ganska lätt att tycka att det inte 

finns något som är svårt.  

 

För många är det så att ju mer man kan om någonting desto mer förstår man hur lite man kan. 

När begreppsvärlden blir större och man inser hur mycket man kan kunna, tycker man ofta att 

man kan väldigt lite, och det finns alltid något man kan förbättra eller finjustera. Det blir då 

svårare att tycka att någonting verkligen är lätt eller svårt eftersom det finns fler och fler 

nyanser, variationer och nivåer på kunnandet. 

 

För att kunna säga att man tycker att något är roligt måste man veta om att det finns, och ha 

varit med om det själv. Det som de intervjuade säger är roligt, är i förhållande till vad de gjort 

och varit med om, fått prova på. Eleverna visar på vad de tycker är roligt av saker som de 

gjort. Man kanske skulle ha tyckt att det är roligt att t ex komponera, spela nutida musik eller 

improvisera, men om man aldrig gjort sådana saker kan man inte säga någonting om det.  

 

Yngre/Äldre elever 
 

När en person svarar på en fråga är det intressant om svaret kommer på en gång eller efter en 

stunds tänkande. De äldre eleverna hade över lag längre ”betänketid” innan de svarade, och 

tyckte att frågorna var ganska svåra att svara på, medan de yngre var mer direkta.  

 

De äldre eleverna hade t ex svårare att säga vad som var lätt, svårt, roligt eller tråkigt. Det 

svåra är ofta ”tråkigt”, men de äldre kan förstå att man måste göra detta också, och att det 

behövs för att de ska bli bättre. På så vis blir det tråkiga roligt, när man märker att det blir 

bättre. Själva begreppen ”roligt, tråkigt…” kan i sig också vara svåra att analysera… 

 

Yngre elever säger att t ex tonen d är svår, och då är det för att den är svår, fingertekniskt  

eller på något annat sätt, inte att man har svårt att spela den. Det är som att det skulle vara ett 

vedertaget begrepp att tonen d är svår att spela, för alla, inte bara för just den eleven. De som 

spelat längre och är äldre menar ofta att det svåra är för att man är dålig på det, inte att det är 

svårt i sig.  

 

De äldre eleverna hade överlag mer att säga om sitt spelande, mycket beroende av att de har 

ett större ordförråd och fler erfarenheter. 

 

Några lärdomar 
 

Denna undersökning har inte bara lärt mig vad flöjtelever kan tycka är roligt, utan mycket om 

hur barn och ungdomar tänker och pratar om sitt musikkunnande och sina musikupplevelser.  

Jag har många gånger under arbetets gång tänkt: ”Ja, så kan man ju också tänka!”. På frågan 
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vad som är allra roligast med att spela flöjt, svarade en av de jag gjorde provintervju med att 

det är ”att blåsa”. Det är ett svar, som jag inte hade väntat mig, och som fick mig att tänka till 

lite. Jag tror att man som musiklärare lätt kan fastna i sina egna föreställningar om vad som är 

roligt eller tråkigt och kanske litar för mycket på sin intuition, och tror att man märker hur 

eleverna reagerar och förstår vad de tycker. 

 

Att intervjua sina elever är inte bara ett sätt att få reda på hur de upplever vissa saker. Det är 

även en möjlighet att få en mer personlig kontakt med dem, och ett sätt för mig som lärare att 

göra en elevbeskrivning och förutsättningsanalys. Vem är den här personen egentligen som 

jag träffar 20 minuter varje vecka? Vad vill den och vad behöver den? Svårigheten med att 

intervjua egna elever är kanske att eleverna vill vara sin lärare till lags och inte alltid vågar 

svara sanningsenligt. 

 

Det var väldigt bra att göra provintervjuer först. Jag fick under intervjuernas gång fram de 

frågor som jag tyckte fungerade och som jag ville ställa, och jag fick öva mig i att intervjua 

barn.  

 

Att ha bra inspelningsutrustning är en fördel. På grund av glapp i min lilla bandspelare gick 

några intervjuer tyvärr inte att använda. 

 

Några personliga synpunkter 
 

Många av de intervjuade säger att det är viktigt hur det låter, att man får en fin ton. Även att 

det låter fint när man spelar tillsammans med sin lärare, med andra eller till inspelat ackom-

panjemang.  

 

Det viktiga för mig som pedagog blir då att utnyttja den korta lektionen till att lyfta eleven 

musikaliskt, och skapa någonting som eleven kan ha svårt att uppnå hemma; ett musikaliskt 

sammanhang där det låter bra och där man spelar tillsammans. Det är lättare att gå hem och 

öva om man har med sig ett musikaliskt minne av att det lät fint. Flöjtpedagogen Robert 

Schenk skriver i sin bok: ”Ackompanjemang på ackordinstrument kan sätta upplevelsen i 

främsta rummet och ge harmoni, rytm, tempo, karaktär, frasering, sammanhang, jag-kan-

känsla och mycket mer – allt utan ord. Ackompanjemang på samma instrument som elevens,  

i till exempel duettform, ger därutöver den viktiga instrumentala förebilden.” 

 

När kraven både från eleven själv och från läraren ökar, i takt med att eleven blir äldre och lär 

sig mer, tycker många elever att det är lättare att spela hemma än på lektionen. Det finns en 

risk att lektionen upplevs som ett enda stort förhör av spelläxan, och när man går därifrån har 

man fått med sig ännu en läxa, eller kanske t o m fått bakläxa.  

 

Att stimulera och visa på elevens musikaliska uttrycksförmåga, bidrar till att eleven kan vär-

desätta sitt spel på fler sätt än bara genom rätt eller fel ton eller rytm. Genom att visa på att 

elevens sätt att spela är ett bland många sätt, och att musicerandet inte måste vara på ett 

bestämt sätt, är det lättare att komma bort från ”rätt- och fel-tänkande”, vilket kan vara väldigt 

kravfyllt. Vad är det viktiga i sammanhanget - några fel toner eller det musikaliska uttrycket? 

Det kan bli intressanta diskussioner med eleven.  

 

Nybörjarna däremot, som ännu inte lärt sig så mycket och kanske inte riktigt vet hur eller vad 

de ska göra hemma, tycker att det är lättare att spela på lektionen än hemma. På lektionen kan 

man få hjälp och omedelbart synpunkter på det man gör, och dessutom stöd under spelet av 
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läraren som kan spela med, sjunga, klappa takten osv. Hemma saknar eleven detta stöd. Det är 

viktigt att som pedagog vara tydlig med vad man vill att eleven ska spela på hemma, att 

eleven är väl förberedd för detta och vad den ska tänka på när den gör det. Jag hävdar att det 

är av stor vikt även för de yngsta eleverna att arbeta med uttrycket och uttrycksviljan. Man 

kan t ex ge i läxa att komma på tre olika sätt att spela stycket på för att öva detta.  

 

Det är bra om man som elev känner en viss trygghet i lektionens uppbyggnad och struktur, att 

en del moment kommer i en viss ordning eller att man börjar och slutar på ett visst sätt. Detta 

är nog betydligt viktigare för nybörjarna och då särskilt de yngre eleverna.  

 

Igenkänningen är viktig. Det får inte bara vara nytt hela tiden. Det gäller att hitta balansen 

mellan gammalt (igenkännande) och nytt. Problemet kan vara att man inte riktigt vet vad 

eleven känner till sedan tidigare. Vilken är elevens preferenser, referensram? 

 

Jag tror att man som pedagog kan variera sina lektioner mer för de äldre eleverna än för de 

yngre. Att man som elev går till sin spellektion och inte är säker på precis vad lektionen 

kommer innehålla, kan vara stimulerande för äldre elever, men kan däremot upplevas som lite 

obehagligt och otryggt för yngre elever. Det är bra med variation inom en tydlig ram. Man 

behöver kanske inte ha en mängd olika moment att ta till för att variera sin undervisning, det 

kanske räcker med att variera tempot på lektionerna, och inte alltid göra varje moment lika 

långt. Några veckor kan man jobba igenom ett stycke ordentligt, och några veckor bara spela 

igenom en massa låtar utan att gå in i detaljer. En sak att fundera över är vad man vill uppnå 

med just det här stycket eller i det här skedet av undervisningen? 

 

De flesta svaren är nog inte så överraskande för en person som kommer ”utifrån”. Det är inte 

förvånande att man tycker om att få beröm, tycker om att spela tillsammans med andra eller 

att bli ackompanjerad. En fråga jag därför ställer mig är: Hade elevens lärare tyckt som jag? 

Berättar eleven eller på annat sätt visar att den tycker att det är roligt? Kan jag som pedagog 

se eller förstå att just den eleven tycker att det är roligt att spela duett med sin lärare utan att 

den verbalt framfört den åsikten? 

 

De äldre eleverna har större förståelse för att man behöver öva på en del saker som kan 

kännas tråkiga för att kunna komma vidare i sin utveckling. De står ut med det tråkiga för att 

de förstår att det kan komma något roligt ur det senare. Yngre elever har inte samma 

förståelse. 

Jag ser det då som pedagogens uppgift att för de yngre eleverna förklara varför man gör en 

viss övning, inte bara göra den och säga att den är nyttig, men även att verkligen försöka ta 

reda på vad dessa elever upplever som roligt och meningsfullt.  

 

Att föra en dialog med eleven tror jag bidrar till en positiv stämning och gör dessutom eleven 

medveten om inlärning och progression: ”Vad tyckte du, hur kändes det nu? Det lät som att 

du uttryckte det här, stämmer det? Hur gick det den här gången om du jämför med för två 

veckor sedan?” 

 

Att man som lärare belyser elevens egen utveckling kan skapa en större förståelse för under-

visningens olika moment. Om man vet om att man har utvecklats och ser vilka möjligheter 

man har att bli bättre, är det lättare att se och förstå att vissa moment som känns tråkiga 

faktiskt är viktiga för att komma vidare. Det blir då lättare att bortse från den omedelbara 

behovstillfredsställelsen, att det måste vara roligt här och nu.  
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Det musikaliska sammanhanget gör spelandet roligt, när det blir på riktigt. Att man musicerar 

tillsammans med eller för andra människor, är för många det allra roligaste när det gäller att 

ha flöjtlektion eller mer generellt att spela flöjt. Här har man som pedagog ett stort ansvar att 

se till att eleven hamnar i ett, för eleven, bra musikaliskt sammanhang. För några kanske det 

räcker med att spela duetter med sin flöjtlärare medan andra behöver slussas in i orkestrar och 

ensembler, eller få spela på konsert. 

 

Många ser det som mycket positivt att de får lära sig någonting nytt på lektionen. Här kan 

läraren ta sig en funderare; Lär sig verkligen eleven någonting nytt idag? Det behöver kanske 

inte vara något nytt på precis varje lektion, igenkänning är ju också mycket viktigt. Det 

behöver inte vara en ny ton eller ett nytt stycke varje gång, det kanske räcker med ett nytt 

musikord, ett nytt sätt att spela stycket på, ett annat förhållningssätt till låten, någonting om 

kompositören. Det är inte lätt att komma ihåg exakt vad man sagt och gjort på en 20 minuters 

lektion när man arbetar på en musikskola och kanske har 65 elever. Men jag tror att man kan 

komma långt med inställningen att man ständigt vill lägga till något nytt som kan berika 

musikstycket, lektionen, elevens musikupplevelse. 

 

Jag upplevde det som sagt mycket givande och intressant att intervjua mina egna elever. 

Skulle man inte kunna byta med en kollega och kanske intervjua celloelever och be att 

celloläraren intervjuar flöjteleverna? Det behöver inte vara en halvtimmes lång intervju, 

kanske bara några korta frågor. Gör en ”terminsavslutningsutvärdering”. Det kanske känns 

obehagligt för eleven att svara på en massa frågor från sin lärare, särskilt om man tycker att 

lektionerna känns tråkiga och inte meningsfulla. Gör en lek av frågorna; ställ ja- och nejfrågor 

och låt eleverna svara genom att spela på olika sätt på flöjten eller kanske bara på munstycket. 

”Tycker du om att….?” ”Vill du att vi ska….oftare?” 

 

En annan aspekt av att intervjua sina egna elever, förutom att få veta vad de tyckte var roligt 

eller tråkigt, är att se vad de själva tycker att de har lärt sig, varit med om, övat på eller upp-

levt. 

 

Många av de intervjuade tycker att läraren spelar stor roll för om det blir roligt eller inte på 

själva spellektionen. Genom vad läraren gör, t ex spelar till eleven eller hur läraren är, t ex 

glad, påverkas upplevelsen av lektionen och spelandet. Nu tror jag inte att man som lärare 

orkar gå runt och le hela dagarna, och man kan ju inte var någon annan än den man är. Det 

intressanta är dock att eleverna tycker att lärarens humör påverkar lektionen, och det är bra att 

vara medveten om. Många av eleverna säger också att det känns bra när man får uppmuntran 

och beröm av läraren. Det är allra roligast att spela när man verkligen kan någonting, när man 

känner att man behärskar någonting, och då är det klart att det känns bra att bli bekräftad av 

läraren också. 

 

Vidare undersökningar… 
 

Här följer exempel på nya eller uppföljande undersökningar som skulle vara intressanta att 

göra och några frågeställningar som väckts under arbetets gång: 

 

Jag valde i min undersökning att dela in de jag intervjuat i grupper efter hur länge de spelat. 

Man skulle även ha kunnat göra en gruppindelning efter ålder, vilket också vore intressant att 

studera. 
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Hur skulle det blivit om jag dessutom gjort en enkätundersökning med samma frågor, men 

med olika svarsalternativ? Det hade varit intressant att jämföra med intervjuerna. 

 

Att auskultera ger en annan ingång i intervjuandet. Om man först auskulterar på elevens 

lektion och sedan ställer frågorna efter lektionen kan det bli en annan vinkel på intervjun. 

 

Att göra samma studie med elever på gymnasieskolans estetiska program och högskole-

studenter vore något att gå vidare med. Hur är utvecklingen från nybörjare till högskole-

student? 

 

De flesta av frågorna skulle även kunna ställas till flöjtlärare. Vad tycker de, och vad tycker 

deras elever? Det hade också varit givande att be elevernas lärare berätta vad de tror att deras 

elever svarat. Stämde lärarens uppfattning med vad eleven gett uttryck för? 

 

Är det skillnad på vad elever till kvinnliga och manliga lärare tycker och upplever, och är det 

skillnad på hur manliga och kvinnliga lärare undervisar? 

 

Eventuella skillnader mellan enskild undervisning och undervisning i grupp är ännu ett ämne 

att undersöka. Hur påverkar eleverna varandra i spel och uttryck? Vad tycker de är roligt och 

tråkigt; samarbete/grupptryck? 

 

Slutord  
 

Jag vill sluta med att ge ordet till några av de intervjuade eleverna i form av några både 

tänkvärda och roliga citat. (Siffran inom parentes anger vem av de tjugosju som svarat.)  

 

”Jag brukar känna mig glad. Jag har dragit till mig en kompis, som också ska börja med 

tvärflöjt kanske, för hon vart så ivrig när jag började” (1)  

 

”Nej, jag brukar bara tycka att det är roligt. Jag brukar bara övertala mig själv att det går bra, 

och då går det bra” (2) 

 

”När man är på lektionen då lär man sig lite mer nytt. När man är hemma då tränar man mer 

på de låtarna som vi kört på lektionen” (14) 

 

”Känslan av att det är man själv som åstadkommer själva musiken....det är bara en underbar 

känsla.” (17) 

 

”Det är klart att det kan vara svårt ibland, men övar man ordentligt så blir det svåra lätt till 

slut.” (17) 

 

”Man får ju instruktioner på lektionen om hur man ska göra bättre. Hemma kan jag ju inte 

rätta mig själv, eftersom jag gör ju mitt bästa.” (17) 

 

”Det är roliga stycken. Det är roligt att kunna lära sig grejer, att man känner att man är bättre 

när man går därifrån än när man kom.” (17) 

 

”Det som är lättast, det är ju det man tycker är roligast att spela. Även om det är svårt blir det 

lättare då, om det är snyggt och det är kul.” (17) 
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”Det är bara det att det är så underbart att spela.” (17) 

 

”För det första är det väldigt roligt när man märker att man kan få en bra ton. Jag tycker att 

det är lite svårt att få den här rena, klara tonen, så man blir glad när det går bra, och när man 

hänger med med fingrarna. Musik över huvud taget är väldigt bra, väldigt fint, och det kan jag 

inte leva utan. Det verkligen hjälper en när man är ledsen, och det gör en mer glad när man är 

glad och så...och det är väldigt bra med musik. Tvärflöjt har blivit en viktig del.” (21) 

 

”Jag är inte så jätteförtjust i att spela Evert Taube och sådana.......folkmusik direkt. Lite 

klassiskt och sånt´ tycker jag är roligare. Det låter mer flöjtanpassat på nå´t sätt. Tråkigt är det 

väl inte, men jag föredrar att spela klassiskt. Det enda som är riktigt tråkigt med att spela flöjt 

är att göra rent den. ”(25) 

 

”Nej, i början hade jag det väldigt svårt för att det skulle låta någorlunda bra, så jag hade 

väldigt mycket övningar för det, men det har ju släppt nu. I början är det väldigt svårt för 

många att få ljud i flöjten över huvud taget. Men nånting som är så där jättelätt kan jag inte 

komma på. Tvärflöjt är faktiskt ganska komplicerat. Att få ton är lättare än greppväxlingar. I 

början också var klaffarna milslånga, så man undrade: ”hjälp, hur ska jag nå det här”, men det 

är ju också en sak man vänjer i sig.” (23) 

 

”Man kommer ju ihåg alla toner nästan, och om man kan alla, och om man får en rolig låt, så 

blir det ju lätt. Det är ganska lätt att spela tvärflöjt när man har lärt sig, tycker jag.” (26) 
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Bilaga - intervjusvar 
 

Alla intervjusvaren på frågorna 8-14 redovisas här i sammandrag. Svaren har indelats i 

följande grupper: 

 

Grupp 1 (nr. 1-14) har spelat i 1-2 år. 

Grupp 2 (nr. 15-19) har spelat i 3-4 år. 

Grupp 3 (nr. 20-27) har spelat i 5-8 år. 

 

Endast svaren på frågorna 8-14 redovisas, eftersom det är dem jag bearbetat i min 

undersökning.   

Alla namn som nämns i intervjuerna är fingerade. Fråga 11 och 12 har i vissa fall samma svar 

eftersom de intervjuade ibland svarade på båda frågorna samtidigt. 
 

Grupp 1 (spelat i 1-2 år) 
 

8 a) Vad är roligt med att spela flöjt? 

1. Man lär sig nåt´ nytt. 

2. Allting. Favoritlåtar är några jag gjort själv. 

3. Det är bara kul. Man lär sig låtar. 

4. Man kan spela för sina kusiner och så. 

5.  Det låter fint, och sen så får man så många roliga låtar, och så får man lära sig mycket. 

6.  Det vet jag inte riktigt. 

7.  Att det låter fint, själva ljudet på flöjten låter fint tycker jag. 

8. Det är kul att kunna spela ett instrument. Det är bara kul. Man får spela låtar som är roliga, som 

står i boken (Flöjten och jag 2) och andra. 

9. Det är kul att se resultat. Det är bara kul. 

10. När det går bra. Om man klarar spela en låt, om det blir rätt. 

11. Allt. Flöjten är nästan med i alla orkestrar. 

12.  Det är mest att det låter fint... och det är bara kul på nåt´ sätt. Det är kul med orkestern när vi 

spelar allihopa, för det är en massa blåsinstrument och trummor. Det är kul att spela med allihopa 

och så blir det fint när alla spelar. 

13. Mycket. Det är roligt att spela upp. 

14.  När man får fram ljud som låter bra. 

 

b) Finns det något som är tråkigt? 

1. När man glömmer bort hur man ska spela. 

2.  Nej. 

3. Nej. 

 4. Öva. Jag vill inte öva. Jag har nästan aldrig tid. Jag är nästan ute hela tiden, så jag har inte tid. 

5. Nej, det finns det inte. 

6.  Nej. 

7.  Att man inte får nåt´ ljud i den. 

 8. Att öva hemma, det är det tråkigaste. Man står där och inte fattar nåt´, man glömmer bort lite 

 när man har kommit hem. 

9. Nej. 

10. Det värsta är när man inte fattar vad noterna betyder, om man helt enkelt fastnar i låten, och inte 

fattar hur man ska spela alls, då kan jag bli förbannad. Jag skriker och slänger i dörrar och jag vet 

inte vad jag gör. Och när mamma kommer och tjatar också. När man måste öva........och tjatande 

föräldrar. 

11. När man ska lära sig nya toner som är jättehöga. 
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12. Nej, inte när man spelar flöjt, fast ibland så är det svåra läxor och då liksom så..., och ibland så är 

det så att den är trög att blåsa och då är det så jobbigt för då får jag blåsa hårdare. Fast det brukar 

gå över efter ett tag. Det är väl mest när den är kall och har legat ute och så måste jag värma upp 

den. 

13. Nej. 

14. Det är när det inte vill komma något ljud alls. Då kan jag bli lite arg och då brukar jag säga till 

mamma när vi är hemma: ”nu vill jag inte spela flöjt längre bara för att det inte kommer en enda 

ton”. Då säger hon att jag får prova flera gånger, och då går det. 

 

c) Finns det något som är svårt? 

1. Att få rätt ton, att blåsa och forma läpparna rätt. 

2. Det är ibland när man ska ta olika toner, då kan det bli fel fingrar. 

3. Det finns inget som är svårt. 

4. Flytta grepp, särskilt när det ska gå fort, då måste man byta fort. 

5. Att ta en del grepp, och byta och sånt´ där. 

6. Ibland kan det vara svårt att få ljud. 

7. Det är en del grepp som man inte får ljud i. Det är väldigt svåra grepp, som till exempel ess, f  

 och e. Det är dom tre toner jag har väldigt svårt att få ljud i. 

8. Ja, med munnen, vissa toner, höga toner är svårast. 

9. Att få fint ljud tycker jag är svårt, fast jag har ju inte spelat så länge, så det blir väl bättre 

 hoppas jag. 

10. Det är när man får nya toner och svåra noter. När dom är så höga och går upp och ner. 

11. Inte vad jag vet än. 

12. Det är mest att få ljud ibland, annars är det inget som är svårt....det är att stämma den för att man 

måste dra ut och in vid munstycket. 

13. Spela svåra låtar; låtar som jag inte hört. 

14. En del toner, att komma ihåg dom. Jag trodde först att det skulle vara svårt att komma ihåg 

 var alla noter på klaffarna och det var, men det är lätt att komma ihåg. Det är höga d och så 

 är a rätt så svår att få fram ljudet på. Det är ljudet som är svårt att få fram. 

 

d) Finns det något som är lätt? 

1. Att hitta greppen är det lättaste. 

2. Ja, jättemycket. Alla toner utom ess. 

3. Det finns inget lätt heller. 

4. Att få ljusa toner. Det har jag lättast för i alla fall. 

5. Det är allt möjligt. Det finns ju en massa lätta låtar och....ja.....allt. 

6. Ja, det är en del låtar bara, till exempel.........det kommer jag inte ihåg. 

7. Att spela Pippi Långstrump. 

8. Jag har ju lärt mig väldigt många toner, grepp, så grepp tycker jag är väldigt lätt, för det har jag 

från blockflöjten. Så det har jag lärt mig nästan för mycket nu, och inte hunnit med med 

 munnen. Jag tycker greppen är ganska lätta att komma ihåg. Då är det svårare med munnen. 

9. Dom låga tonerna är lätta, men det är svårt att komma upp högt, tycker jag. Om en låt som går 

lågt, och sen går högt och så lågt, då är det svårt att ändra för vissa toner är lika dana fast man 

bara ska göra högt eller lågt, göra med bara läpparna. 

10. Det är när man spelar nån´ låt som man har sjungit förut och hört förut ganska mycket och om 

den är lätt också. 

11. Nästan allt. 

12. Jag tycker det verkar lättare än andra instrument, för jag tycker liksom inte att det är så svåra 

noter, för jag tittar på min systers noter så är det jättelånga. Hon har ju spelat lite längre i och 

 för sig, så det är väl mer därför också..... 

13. Spela låtar som jag hört. 

14. Det finns en del låtar som är lätta. När man kan dom då blir det lättare, för då vet man hur det 

låter när man ska spela. Det är rätt så lätt att få fram ljudet på de låga tonerna. 
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9) Brukar du känna dig på något särskilt sätt när du spelar flöjt? 

1. Jag brukar känna mig glad. Jag har dragit till mig en kompis, som också ska börja med tvärflöjt 

kanske, för hon vart så ivrig när jag började. 

2. Nej, jag brukar bara tycka att det är roligt. Jag brukar bara övertala mig själv att det går bra, och 

då går det bra. 

3. Glad. Oftast blir jag glad om jag spelar om jag är ledsen. 

4. Nja...jag blir arg om det går dåligt. Det spelar ingen roll om det går bra, det går ju att spela på den 

i alla fall...... 

5. Det beror på....om det går bra kan jag bli glad och om det går dåligt kan jag bli lite  arg, fast jag 

blir ju inte så jättearg. 

6. Glad. 

7. Jag är glad, men ibland blir jag orolig, för den här tumnageln är lös. 

8. Inte arg blir jag inte. Lite gladare kanske. För det mesta är jag glad, så då blir jag lite gladare när 

jag spelar.  

9. Jag blir glad. 

10. Om jag inte har övat tänker jag väl: ”undrar hur det går nu, jag har ju inte övat”. Om det går bra 

blir jag glad, om det är svårt blir jag arg. 

11. Glad. 

12. Det känns kul, så jag blir glad liksom när jag spelar. 

13. Nej. 

14. Nej, det har jag aldrig tänkt på. Ibland blir jag arg när det är tråkigt, och ibland blir jag glad när 

det går jättebra, så det är olika. 

 

10) Är det skillnad på att spela hemma och på flöjtlektionen? 

1. Det är mycket roligare på flöjtlektionen, för då får man gå igenom en massa roliga saker. Man får 

gå igenom roliga saker med gruppen. Vi brukar spela och prata, och så brukar vi gå igenom på en 

tavla lite nya saker och dela in oss i grupper. 

2. Ja, det är mycket roligare att spela på flöjtlektionen. Det är roligare att vara med nån´ lärare. Det 

är inget kul hemma, det är för ensamt. 

3. Nej. 

4. Hemma där brukar jag mest spela på mitt rum och så brukar jag inte ha nån´ som står och rättar 

mig om jag gör fel eller nåt´ sånt´ där, för att dom inte kan spela tvärflöjt, så att de vet inte hur 

greppen ska vara. Jag tycker det är jobbigt när hon (läraren) säger till mig, och då börjar jag blåsa 

i flöjten, och så blir jag irriterad. 

5. Hemma är det ju inte så här jätteviktigt hur man spelar, så det är enklare att spela hemma, när 

man ska öva och sånt´ där. Det är mer noga på flöjtlektionen. Hon säger till mig, men det går bra, 

när jag gör fel, så då är det ju bra, så att man spelar rätt. 

6. Hemma brukar jag inte öva speciellt mycket, och sen........kommer jag inte ihåg mer. 

7. Det är roligare att spela hemma. Man kan spela lite själv, och utan att nån´ står ut och......man kan 

spela för mamma hon tycker i alla fall att det låter fint, men det är klart att Hanna också tycker. 

8. Det är roligare på flöjtlektionen. Det är roligare när det är nån´ som är med. Hemma är det ju 

ingen som spelar nånting och kan inte vara med. 

9. Ja, eller......jo, men det är det ju, för här har man ju nån´ som lyssnar, då får man ju inte göra 

något fel. Jo, fel får man göra, fast man vill ju inte det. Hemma kan man ju......ja...Det är 

 nästan lättare hemma för då är man lite mer lugn, här blir man så här ööööööö.........Det känns 

som att man vill visa att man kan låten. Hemma är det lite lättare, fast det blir ju inte 

 att man spelar så jättemycket hemma. 

10. Nej, så mycket skillnad tror jag inte att det är faktiskt. Det går nästan bättre på flöjtlektionen. 

11. Ja, det går mycket bättre på flöjtlektionen än vad det går hemma. Det blir så här brusande ljud när 

jag spelar ibland, jag blir så irriterad på det. Oftast blir det hemma, ibland på lektionen men då 

hjälper Anders mig med det. 

12. Ja, det brukar gå bättre på flöjtlektionen. Det känns att det är roligare, och då går det lättare. Det 

känns som jag kan mer, för jag har övat liksom... När jag övar hemma, då känns det att 

 nu ska jag bara öva, och sen när jag är där, då känns det nu ska jag spela upp, och då liksom går 

det lättare. 
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13. Det är svårare hemma. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag ska göra. 

14. När man är på lektionen då lär man sig lite mer nytt. När man är hemma då tränar man mer 

 på de låtarna som vi kört på lektionen. 

 

11) Vad är det som är roligt under själva flöjtlektionen? 

1. Allt möjligt......när vi får lära oss nya saker. Hon är bra. 

2. Det är nästan alltihop. Det är roligt på slutet för då får vi använda rytminstrument, så det är 

 kul. 

3. Att man får spela. Det är bra när Hanna spelar piano till, man får rätt takt då. 

4. Vi har skrivit på en tavla vad hon gjorde för nåt´ på pianot, olika toner, och då fick vi skriva gå 

eller spring, lite olika toner........ Det är roligt när nån´ lyssnar när man spelar. 

5. Det är roligt om Hanna berömmer mig till exempel, för vad som helst, när jag spelar och....ja 

roligt när det går bra. 

6. Man får många nya låtar. 

7. Att spela, spela solo. 

8. Ja, vi brukar köra när det är två olika stämmor. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Ja, duetter 

och det brukar vi ta några special - såna´ som inte finns i boken, på papper. Det är roligt. Han 

spelar väldigt krångligt, och så ska jag försöka hålla takten, och det kan bli roligt....Man tror inte 

att man ska klara det för det är jättekrångliga han kör, och så är det kul när man klarar det. 

9. Att få nya låtar. Det är kul om jag har en låt i läxa och kunna spela den fint, hjälpligt. 

10. När man provar nya låtar som man har hört förut. Det är roligare när det är pianokomp till än att 

spela själv. 

11.  Att spela upp sitt stycke man har haft i läxa, och sen när han säger att det är bra. 

12. Det är kul när jag spelar nåt´ och Örjan kompar till. Favoritlåt när jag var nybörjare; den hette 

”Vårens första fluga”, men den är för lätt nu. Det är liksom bara två rader. Den är lätt, men den 

var rolig att spela. 

13. Det vet jag inte. Favoritlåt: Årstiderna. 

14. När man får lära sig nya saker. 

 

12) Gör din lärare så att det blir roligt? 

1. Allt möjligt.....när vi får lära oss nya saker. Hon är bra. 

2. Ja, hon gör jättemånga saker så det blir roligare. När vi ska träna rytm och sånt´ så har hon 

 papper som vi får gå efter, vi får titta, så spelar hon nåt´, så ska vi gissa vilket papper det är. 

3. Det händer inte så ofta, men ibland. Hon brukar göra en massa olika. 

4. Nej, hon borde fråga vad vi vill spela eller nåt´ sånt´. Hon bestämmer mest vad vi ska ha i läxa, så 

kanske jag aldrig har spelat den.......... 

5. Det vet jag inte riktigt......... 

6. Ibland. En gång så skulle man .........en skulle vara ett spelbarn och en skulle vara Hanna, och så 

skulle man försöka säga så som hon gjorde. 

7. Hon kan vara lite klantig.......när hon är lite glömsk och glömmer saker. Då är hon rolig. 

8. Ja, vi brukar köra när det är två olika stämmor. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Ja, duetter 

och det brukar vi ta några special-såna´ som inte finns i boken, på papper. Det är roligt. Han 

spelar väldigt krångligt, och jag ska försöka hålla takten, och det kan bli roligt....  Man tror inte 

att man ska klara det för det är jättekrångliga han kör, och så är det kul när man  klarar det. 

9. Han brukar kompa, och så spelar han andrastämmor så det blir lite omväxling. 

10. När han spelar piano till är det kul. 

11. Det är jämt kul. 

12. Ja, han skrattar mycket själv. 

13. Mmm. Det är roligt när han spelar piano till. 

14. Först brukar han sjunga hela låten, och sen får jag spela den och då brukar han: ”ja, det där var 

lite fel, men ta det en gång till så blir allt bra”. Sen är det inte så mycket mer. Han är snäll. 
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13) Vad är allra roligast med att spela flöjt? 

1. Allt....när Hanna går igenom nytt.......när man får lära sig nya saker, för då kan man mer sen och då 

känner man sig glad. 

2. Oj, det är ju väldigt mycket. Det är ju jätteroligt att spela flöjt, alltihop. Det är roligast att spela för 

publik  

3. Att man lär sig låtar. 

4. Det låter fint när man spelar, när man kan spela flöjt då. Det är roligt att spela flöjt när man 

verkligen kan det, så att man inte står och gör en massa konstiga grepp, så man inte undrar: ”vad är 

det där för ett grepp?”. 

5. Att få spela på konserter är det allra roligaste. 

6. Det är nog att spela musikallåtarna. 

7. Att spela låtar. 

8. Att kunna spela ett instrument, och kunna det riktigt bra, och så är det så fint också när man spelar 

när man kan det, och vissa låtar när man kan det jättebra. Det är det bästa när man hör att det är 

fint och det låter bra, och man kan. 

9. Att man blir duktigare för varje gång. 

10. Vet inte. 

11. När man får spela upp mycket, på konserter och så där. 

12. I början tyckte jag det var roligast när jag skulle trycka ner alla dom här klaffarna och greja med 

fingrarna. Nu tycker jag det är mest kul när man spelar många, så här i orkester. På  lektionen är 

det inte lika kul, för då är det inte lika många. Men i en orkester är det kul, för då är det så många, 

och då är det liksom så härligt. Det blir fint, och det är kul. 

13. Allt. 

14. Att det låter bra. 

 

14) Vad är allra roligast med att ha flöjtlektion? 

1. Allt....när Hanna går igenom nytt....när man får lära sig nya saker, för då kan man mer sen och då 

känner man sig glad. 

2. Det är slutet när vi får spela med rytminstrumenten på avslutningssången. Då får vi hämta allt 

möjligt. 

3. Att man får spela. 

4. Att spela. 

5. När det går bra, när jag spelar rätt, när jag tar mörka och ljusa rätt. Sen är det roligt att spela över 

huvud taget. 

6. Det vet jag inte. 

7. Att spela solo. 

8. Att vi spelar tillsammans, och olika stämmor, och att han kompar ibland med pianot. Sånt´ 

 som man inte kan göra hemma. 

9. Att man blir duktigare för varje gång. Kul att visa ifall man kan. 

10. Om han gör nånting annat än vad han brukar, till exempel spelar piano till.  

11. När man får beröm. 

12. Det är nog att man lär sig mycket där. Just på flöjtlektionen lär man sig ju många toner. På 

orkestern där vet ju lärarna att dom har spelat dom tonerna och då så kan vi bara köra igenom 

direkt, för då vet man att då kan man de flesta tonerna. 

13. Det mesta. Det är kul att spela. 

14. När man lär sig noter och sånt´, en ny låt...... 

 

Grupp 2 (spelat i 3-4 år) 
 

8 a) Vad är roligt med att spela flöjt? 

15. Att man får spela med andra också; i grupp, orkester och sånt´ där, och så hade dom flöjtorkester 

med några från England, USA, och Kina eller nåt´ sånt´ där. Dom var här och hade flöjt. Då var 

det en som hade guldflöjt och allt möjligt sånt´ där. Då så var vi där och spelade med dom. Dom 

pratade engelska hela tiden, så man fick försöka förstå, men dom som var mindre fattade ju inte, 

så dom fick översätta. Det är kul när man gör stora grejer tillsammans med andra. 
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16. Det är bara kul att spela. Man känner igen låtar och sånt´ man hör, och då är det roligt att spela 

dom. 

17. Känslan av att det är man själv som åstadkommer själva musiken....det är bara en underbar 

 känsla. 

18. Allt möjligt...... Jag vet inte........ Det är väl kul att spela låtar som man känner igen. 

19. Nej, jag vet inte riktigt. Jag ville bara spela ett instrument.  

 

b) Finns det något som är tråkigt? 

15. Ibland är det tråkigt, men jag vet inte varför.....men alltså ibland är det tråkigt till exempel om 

man har mycket att göra och så måste man öva i alla fall, för man måste kunna det, och så har 

man så mycket läxor och kanske prov och så måste man plugga på det.....och så måste man öva. 

Då känns det jobbigt ibland. Man hinner ju i alla fall, men det känns jobbigt. Fast oftast så spelar 

jag ju, så känns det kul att öva. Det beror på vad man spelar också. Om det är nåt´ som man 

verkligen gillar, så övar man ju mer på det. Så är det i alla fall för mig. Det är bara vissa låtar som 

är så här tråkiga, typ ingen rytm i den och så konstiga toner som man liksom inte riktigt.......men 

dom flesta låtar är roliga tycker jag. 

16. Det är väl mest om det är svårt så att man inte kommer in i melodin och inte vet hur den går, då 

kan jag bli lite sur, om jag inte vet hur den låter. 

17. Nej, det finns det verkligen inte. 

18. Det blir tråkigt om man får samma låt hela tiden, vecka efter vecka. 

19. Läxorna! Särskilt när det är sånt´ här väder. (Sol och varmt.) 

 

c) Finns det något som är svårt? 

15. Nej, det liknar ju oboe så mycket och jag har ju spelat oboe innan. Jag kunde ju noter och allting. 

Jag spelar ju fiol också, så jag hade ju allting, så det var inte så  

 svårt. Jag kunde ju allting när jag kom. Det är ju bara att lära sig greppen. Ibland blandar jag ihop 

greppen med flöjten och oboen, för dom liknar varandra. Det är bara nån´ klaff som ska upp eller 

ner, så  blir det lite....ibland, men jag har ju lärt mig, fått in i huvudet vad som är vad. Och så att 

man  ska blåsa lite i flöjten och braka på i oboen. 

16. Att spela en låt som jag inte vet hur den låter. Höga toner: e3, f3, och att veta vilken som är vilken 

av dem. 

17. Det är klart att det kan vara svårt ibland, men övar man ordentligt så blir det svåra lätt till slut. 

18. Om det är mycket nya toner i låten, så att det är svårt med fingrarna att hänga med. 

19. Höga toner, och låga. En del höga och en del låga. Låga c och höga e, då får jag ingen ton. Svårt 

att flytta från en ton till en annan. Jag kan ju klaffarna, men ibland när det är så här med fiss och 

ciss, så glömmer man bort det. 

 

d) Finns det något som är lätt? 

15. Det är ju inte så svårblåst, alltså det är liksom lätt att blåsa. Det är inte som typ med oboen. 

 Fast man vänjer sig ju. 

16. A och såna toner som ligger lågt. Det mesta är lätt. 

17. Det som är lättast, det är ju det man tycker är roligast att spela. Även om det är svårt blir det 

lättare då, om det är snyggt och det är kul. 

18. Det är väl ganska lätt med allt. Med lätta låtar är det lätt, för då har man ju spelat tonerna förut. 

19. Det är väl greppen.  

 

9) Brukar du känna dig på något särskilt sätt när du spelar flöjt? 

15. Jag brukar inte känna nåt´. Jag brukar bara känna att det typ är kul......bara ställa sig att 

 blåsa, att bara ställa sig liksom och spela, utan att anstränga sig så mycket. 

16. Man är väl ganska lugn när man spelar, man kopplar av. 

17. Glad. 

18. Om jag spelar en glad låt, så brukar jag känna mig glad.  

19. Ibland blir jag lite arg. 
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10) Är det skillnad på att spela hemma och på flöjtlektionen? 

15. Ja, på flöjtlektionen får man ju mer hjälp av sin lärare. Då så spelar ju den oftast med, eller 

 en annan stämma. Hemma, då får man ju stå där själv. Det är ju lite skillnad mot och ha en som 

kan, och stå själv. Om det är nån´ ton som inte ”funka” så får man ju hjälp. 

16. Jag tycker att det går bättre att spela på flöjtlektionen. Det låter bättre då. Det bara blir bättre när 

man är här. Det är nåt´ annat med ljudet, för det känns liksom att man spelar likadant ändå, men 

ändå så går det bättre. 

17. Man får ju instruktioner på lektionen om hur man ska göra bättre. Hemma kan jag ju inte rätta 

mig själv, eftersom jag gör ju mitt bästa. 

18. Lite skillnad är det väl. Hemma kan man spela mer fritt, man kan spela lite allt möjligt, och här 

måste man spela det man har i läxa. Det känns lite annorlunda när jag spelar hemma.......vet inte 

vad det är riktigt. 

19. Nej!.......Jo! Det är bättre att spela på lektionerna. Man blir mer hjälpt....ifall man inte kan tonerna.  

 

11) Vad är det som är roligt under själva flöjtlektionen? 

15. Att man får spela. Att lära sig nya saker hela tiden, att lära sig nya toner och få nya stycken. Ofta 

så brukar jag ju ibland säga vad jag vill spela, till exempel om jag sjungit nån´ låt, till exempel 

Alladin; ”En helt ny värld”. Då brukar jag säga det, och så brukar han ta noterna och skriva om 

dom, alltså skriva högre. Det är oftast tvåstämmigt.  

16. Att spela. När jag spelade med andra, då kunde man ju prata lite med dom också. När jag började, 

då spelade vi fyra stycken i 40 minuter, så då hann man inte spela så mycket själv, så då är det ju 

bättre att spela själv då. Man har ju mer tid. 

17. Det är roliga stycken. Det är roligt att kunna lära sig grejer, att man känner att man är bättre när 

man går därifrån än när man kom. 

18. När man får nåt´ nytt i läxa. Det är roligt och prova nya låtar, fast det är svårt också. 

19. Att få nya låtar. 

 

12) Gör din lärare så att det blir roligt? 

15. Han tar fram roliga låtar, och jag får välja lite själv och så där, i stället för att läraren hittar på allt. 

Då tror jag man lär sig mer också, om man får välja lite själv också, än att bara gå efter 

 en bok hela tiden, för det är inte så kul. Man kanske får hoppa lite i boken och det är kul.  

16. Han är en bra lärare. Han är rolig. Han är inte så här sträng och så, för han skrattar ju, och är inte 

sur hela tiden. 

17. Han är jättesnäll, och det är ju en fördel. 

18. Ibland. Vi har gjort egna låtar. Vi har inte spelat från boken, utan vi har gjort egna låtar. 

19. Nej, vi får mest spela läxor och sånt´. Vi får inte göra nåt´ roligt. 

 

13) Vad är allra roligast med att spela flöjt? 

15. Att få spela med andra. 

16. Att kunna spela upp för folk. Den som jag spelade med förut, vi spelade på skolavslutningar och 

massa sånt där. När man känner att man kan spela inför andra är det kul.  

17. Det är bara det att det är så underbart att spela. 

18. Jag vet inte.... 

19. Själva flöjten; att hålla den på konstigt sätt, och att få spela kända låtar. 

 

14) Vad är allra roligast med att ha flöjtlektion? 

15. Att få spela låtar, och ibland få välja själv, det är det som är kul. Och att få lära sig nya grejer och 

så där. 

16. Det brukar vara om man spelar till skiva, när det är musik till. Låtar som är gjorda så att det finns 

bakgrundsmusik. Det är kul. Det är nån´ speciell bok, som det kommer en massa låtar från olika 

länder, som är lite rytmiska. (Mike Mower; Union postcards) 

17. Att man lär sig, att man känner att man gör framsteg.  

18. Vet inte...........man lär ju sig mer och så, så man kan mer än andra till skolan och så, till musiken i 

skolan. Allt är kul. 

19. Man får nya låtar. 
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Grupp 3 (spelat i 5 - 8 år) 
 

8 a) Vad är roligt med att spela flöjt? 

20. Det låter fint och så där. Det är svårt, det är också lite kul, så man kan prova på en massa saker. 

Jag spelar i en orkester också. 

21. För det första är det väldigt roligt när man märker att man kan få en bra ton. Jag tycker att det 

 är lite svårt att få den här rena, klara tonen, så man blir glad när det går bra, och när man hänger 

med med fingrarna. Musik över huvud taget är väldigt bra, väldigt fint, och det kan jag inte leva 

utan. Det verkligen hjälper en när man är ledsen, och det gör en mer glad när man är glad och 

så...och det är väldigt bra med musik. Tvärflöjt har blivit en viktig del. 

22. Att man kan nånting, och att utvecklas inom det också, och så är det ju roligt när folk säger 

 att man är duktig. 

23. Att spela i orkester tycker jag är väldigt kul, när man spelar många tillsammans. Jag tycker 

 om det instrumentet. Det är inte alltid det är så jättekul, men oftast. 

24. Jag tycker det är ett väldigt fint instrument. Jag vet inte riktigt vad som är kul, för jag har ju inte 

så mycket att jämföra med. Det är väl alltid kul att kunna spela ett instrument, kul att få känna att 

man själv kan spela också, och inte bara lyssna på musik hela tiden. 

25. Dels att det är ganska varierande. Man får spela lite alla möjliga musikstilar, och så är det ganska 

avslappnande också. Att bara gå hem och sitta och spela lite för sig själv, och så är det lite 

annorlunda än piano som alla spelar också, behändigt att ta med sig.......nej, men det är väl att det 

är avslappnande. 

26.  Det är bara roligt. Att få spela upp, på konserter och så. 

27.  Man kan spela ganska mycket olika, och så är det ganska lätt att läsa av när man spelar. 

 

b) Finns det något som är tråkigt? 

20. När man ska spela jättehöga toner, och så kommer det inte fram nåt´ ljud alls, eller jättelåga toner. 

 När man inte får ton ordentligt. 

21. Ja, det finns någonting som är tråkigt, och det är när man blir arg. Dom här dagarna när man har 

en dålig ambis. Man känner verkligen hur trögt det går, och det blir ingen bra ton. Då blir 

 jag verkligen ledsen och deppad, och det är tråkigt, fast det är ju inte tråkigt med själva 

instrumentet, utan att man är ur funktion själv om man säger.  

22. Att det tar mycket tid hemma, man måste öva och så. Ibland är det lite väl mycket uppspelningar 

på samma gång, så det blir så mycket att öva och förbereda. 

23. Stå och öva, öva, öva hemma. Det är egentligen det som sänker ner det. Ja, men alltså ibland, man 

vet att man måste stå och öva skalor och alla läxor och allt sånt´ där, och det tar på  orken om 

man säger så. Och går det inte bra då.....tålamodet sjunker ner till golvet på en gång. 

24. Det är väl när man inte har tid att träna, och sen blir det att man inte kan läxorna på  lektionerna, 

och det är jättetråkigt. Det är ju lite tråkigt i början när man får en ny och inte kan, och måste gå 

igenom sakta. Fast det blir roligare sen när man kan ett stycke, då är det ju kul. Fast just i början, 

precis när man håller på och går igenom, då är det ju inte så kul, men så är det väl med alla 

instrument. 

25. Jag är inte så jätteförtjust i att spela Evert Taube och sådana.......folkmusik direkt. Lite klassiskt 

och sånt´ tycker jag är roligare. Det låter mer flöjtanpassat på nåt´ sätt. Tråkigt är det väl inte, 

men jag föredrar att spela klassiskt. Det enda som är riktigt tråkigt med att spela  flöjt är att 

göra rent den. 

26. Det är när det är konstiga låtar som jag inte känner igen eller förstår, några konstiga folkvisor. 

27. När det går fort så blir det svårt för fingrarna att hänga med. Det är mycket förtecken, då kan det 

bli besvärligt. 
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c) Finns det något som är svårt? 

20. Det är att få klara toner, speciellt dom höga. 

21. Ja, det finns det också. Svårt är det när man har en dålig ambis och ska försöka få nån´ bra ton, 

och det inte alltid ”funkar”. Då blir det svårt. Och så alltid när man spelar instrument är 

 det svårt att göra vissa stycken. Vissa geppväxlingar är svåra.  

22. Det mesta......rytmen ibland på vissa låtar är ju lite krånglig, när man ska räkna och så. 

23. Höga eller låga rena toner, och så alla greppväxlingar kan vara väldigt jobbiga när man ska 

 spela väldigt fort eller så. Det är väl mycket man måste öva fingerövningar.  

24. Jag tycker det är svårt när det går fort. Jag har inget problem, som jag håller på med nu, en 

 massa klassiska stycken. Dom ska väl vara ungefär lika svåra allihopa, men det är ju mycket 

lättare när det går långsamt, om man säger, att hålla ut tonerna, än när det går fort. Jag 

 hänger inte med med fingrarna. Det går om man börjar jättelångsamt, och sen kör fortare och 

 fortare. Då går det ju till slut, men det är ju inte så roligt. 

25. Jag är ganska dålig på takt. Det är okey om någon sjunger före mig först, då är det inte så svårt att 

förstå, men att bara ställa sig och spela.......ibland ser det så fruktansvärt svart ut, men sen går det 

så sakta ändå. Det går ju när man har hört det nån´ gång. Det är svårt att göra nyanser också 

ibland. Man ser ju att de står, men man tänker inte på att man ska göra dem. 

26. Att ta en del toner. Jag har så korta fingrar så jag når inte till en klaff. Den längst ner, som man 

inte har så ofta, som man har till en extragrej. Det är lite olika. Det beror på vilken låt det är 

också, med tonerna, hur man ska ta dem och sånt´. 

27. När det går fort så blir det svårt för fingrarna att hänga med. Det är mycket förtecken, då kan 

 det bli besvärligt. 

  

d) Finns det något som är lätt? 

20. Det är mittemellan-tonerna, och när det är lätta låtar, när det ligger så här på a och inte klättrar 

ovanför själva taktstrecken. 

21.  När man har lärt sig spela, när man kan det, då är det ju lätt att spela på ett sätt. Det flyter 

 någorlunda bra. Att man vet hur man gör när man spelar. Det är lätt att spela när man har lärt sig, 

men från början är det ju inte lätt. Svårt att svara på vad som är lätt. 

22. Vissa låtar är ju lätta att spela, och så när man får bra ton är det mycket lättare än annars, om det 

är kallt och så är det ju svårt.  

23. Nej, i början hade jag det väldigt svårt för att det skulle låta någorlunda bra, så jag hade väldigt 

mycket övningar för det, men det har ju släppt nu. I början är det väldigt svårt för många att få 

ljud i flöjten över huvud taget. Men nånting som är så där jättelätt kan jag inte komma på. 

Tvärflöjt är faktiskt ganska komplicerat. Att få ton är lättare än greppväxlingar. I början också var 

klaffarna milslånga, så man undrade: ”Hjälp, hur ska jag nå det här”, men det är ju också en sak 

man vänjer i sig. 

24. När jag spelar med min kusin, som har spelat i ett år, då är det lätt. Det är ganska lätt att spela 

låtar man känner igen. Jag har en del låtar från musikaler. Då är det ju lätt, för då vet 

 man precis hur det ska va´, för jag tycker att det är lite svårt med räkning. Jag tycker att det är 

lättare att spela på känn, och då är det ju lättare om man känner igen låtarna. 

25. Det är klart att det går att göra alla musikstycken lätta om man bara spelar. När man spelar lätta 

stycken med mest hel- och halvnoter, då är det ju väldigt lätt. Det blir ju vad man gör det till. 

26. Man kommer ju ihåg alla toner nästan, och om man kan alla, och om man får en rolig låt, så blir 

det ju lätt. Det är ganska lätt att spela tvärflöjt när man har lärt sig, tycker jag. 

27. Långsamma stycken utan förtecken. 

 

9) Brukar du känna dig på något särskilt sätt när du spelar flöjt? 

20. Det beror på vilken låt man spelar. Om det är en glad låt känner man sig glad, om det är en 

 sorglig så kan man börja tänka på en massa tråkiga saker, och då blir man lite ledsen. 

21. När det går dåligt då blir jag ledsen och nerdeppad på nåt´ sätt, och då lägger man ner flöjten; ”Å, 

det gick så dåligt den här gången”, men sen kan man bli väldigt glad också. Det är motsatsen då. 

När det går bra så blir man glad. Sen händer det många gånger att man bara längtar efter att få 

spela flöjt. Det har blivit så att man har haft ett uppehåll ett tag för att man har haft mycket studier 

eller nånting. ”Nej, nu måste jag spela flöjt, vad kul det ska bli”, liksom. Det är nästan som en 
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befrielse på nåt´ sätt, bara att få spela. Ja, det är nåt´ speciellt. När man märker att man är lite 

deppad så spelar man en jätterolig, fin låt, som piggar upp en, och det går bra när man spelar.....då 

blir man glad. Musik, som sagt, piggar upp en också. 

22. Man känner sig ju glad om det låter bra. Annars så känner man sig nästan misslyckad om det går 

dåligt. Ibland känns det jobbigt. Jag tycker man kan stå still i flera veckor utan att man 

 kommer nån´ stans. Annars blir man ju glad om det går bra. 

23. Nej, det tror jag väl inte. Det är bara när det inte fungerar, inte går som jag vill, då kan jag bli arg 

och sparka i golvet, och nästan slänga iväg flöjten, men annars......när det går bra och låter väldigt 

bra, då kan man stå och spela hur länge som helst. Jag spelar upp lite då och då, i skolan och 

kyrkan och så, och om man blir uppskattad för det, då är det kul, när man vet att folk tycker om 

det. 

24. Det beror alldeles på vad man spelar, fast man känner sig väl lite så här estetisk. Man känner sig 

väl inte precis som en skatare eller så......jag menar, det är väl lite klassiskt eller nåt´. 

25. Ibland när man spelar nåt´ fint, typ piccolakonserten, då är det riktigt fint med flöjt. Då känner 

man sig.......glad, men ibland om man är jättestressad och ändå måste träna på läxan, 

 då är det ju inte kul. Då blir det ju bara strunt. Man spelar väl lite som man känner; om man 

 är glad så spelar man ju gärna. Om jag känner mig ledsen så spelar jag nog nåt´ som är lite tråkigt 

eller dystert......lite så är det nog. 

26. Ibland kan jag bli lite gladare när jag spelar. Jag blir på ”tvärflöjtssätt”, man blir på ett humör när 

man ska spela, sugen på att spela flöjt. Ifall låten är dålig, då vill man ju inte öva, och då går det 

ju dåligare, så då kan man bli lite arg. 

27. Nej, fast om det är lätt så blir man glad, och om det verkligen inte går så blir man bara sur, tycker 

jag, och då gör jag bara nåt´ annat. 

 

10) Är det skillnad på att spela hemma och på flöjtlektionen? 

20. Nej, inte så, det är bara det att när man är hemma då kan man ju prova andra låtar och sånt´ där än 

dom man spelar på lektionen, men annars är det ingen skillnad. Här låter det ibland från de andra 

rummen, hemma är det oftast lugnt, men det går lika bra. 

21. Ja, på nåt sätt så är det det, för hemma så spelar man ju själv, och det är tyst och man tar i när man 

vill och man tar det lugnt och så där, och det går oftast bra, tycker jag, när jag spelar själv. Men 

sen när man ska komma hit och spela veckans låt för läraren då blir det lite mer  fel än när 

man är hemma, fast det är väl det att man tänker att ”nu ska jag spela bra”, och då blir det fel i 

stället. Men sen är det ju bra också att gå på lektionen för då vet man ju när man gör fel, ifall det 

är nånting man hör....... Jag har inte det där riktiga hyperörat så jag hör om ifall tonen är 

någorlunda låg eller hög. Så att det är jättebra om man hör, och så säger läraren vad man ska göra 

då. 

 Att ständigt gå på lektioner, det blir som att man håller sig uppe på att man måste i alla fall 

 göra, man måste spela. På ett lov blir det inte alls samma grej att ”nu måste jag ställa mig och 

 spela”, för då kan det lätt bli att man inte har nån´ lust och inte orkar, även fast det är kul så blir 

man, eller i alla fall jag, extra slö på lovet.  

22. Det går oftast bättre hemma. Man kan ju ta om styckena som är svåra hemma, och hålla på 

 mycket längre och stå och mala bara. Här är det ju mera så att man går igenom det en gång, 

 det man inte kan, sen måste man gå till nästa för tiden tar slut. 

23. Lite skillnad, inte så där jättemycket, man spelar väl på samma sätt om man säger så. Men 

 det är mycket lättare på flöjtlektionen för då får man på en gång veta vad som är fel och hur jag 

ska göra för att förbättra och så. Hemma tänker jag: ”skulle det vara så, hur var det jag skulle göra 

där nu igen”, man måste ha nån´ att fråga. 

24. På flöjtlektionen anstränger man sig för att det verkligen ska låta bra. Hemma kan man spela lite 

mer som man vill. Det gör inget om det blir fel med räkningen. Då kan man spela som 

 man känner, men på flöjtlektionen då måste det vara rätt. 

25. På flöjtlektionen skärper man till sig mer, försöker liksom räkna ordentligt. Annars är det bara 

”äh, skit samma” och då spelar man det man kan, och sen det som är svårt det hoppar man över 

lite grann. Man spelar nog lite mer kontrollerat på lektionen. I början när man spelade, då var det 

ju mest att man var lite nervös på lektionen. Då satt man i flera timmar varje dag och skulle få in 

de där. Nu är man ju......Örjan är så snäll så att det är ingen fara.  
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26. Det är lättare här, för hemma har jag ju ingen som kan visa mig, om jag gör nåt´ fel eller så. 

27. Nej det är inte så stor skillnad förutom att på lektionen så spelar man oftast med läraren. Hemma 

är man alltid ensam. När man är på lektionen så är det mycket lättare att hitta tempot, för hemma 

kommer man aldrig ihåg riktigt hur fort det skulle gå. 

 

11) Vad är det som är roligt under själva flöjtlektionen? 

20. Spela, man får prova på nåt´ nytt, spela till piano. 

21. Jag har en rolig lärare. Hon gör roliga grejer ibland, hon lever sig in i musiken på ett så roligt sätt, 

så ibland kan man bara inte spela för då börjar man bara skratta istället. Jag spelar en låt och då 

diggar hon med, rör på sig och verkligen hänger med i låten. Jag tycker det ser så roligt ut, och 

det är så fint på nåt´ sätt att man gör så, bara hänger med, även fast det bara är en elev som spelar. 

Det tycker jag är väldigt fint, så jag blir glad på nåt´ sätt.  

 Det är roligt också på lektionerna när man märker att man gör bra ifrån sig. När läraren 

 säger: ”Ja men det här går ju bra, det är ju jättefint, det har du gjort bra.” Det blir man glad av. 

22. Att spela upp och få beröm, och att lära sig nya grejer så man kommer framåt. 

23. Man får nya tips om man kanske vill spela några roliga låtar, och fina stycken. Mycket det man 

känner igen, eller det som går lite snabbare, men även lugnare och finare låtar tycker jag om att 

spela. Jag har väldigt bred smak. 

24. Det är väl när man spelar upp en läxa, som man har övat på, och så går det bra. För det är inget 

kul om; ”Ja, men det här får du ta till nästa vecka också”. Men det är liksom kul om man känner 

att man har klarat nåt´, som man tyckte kanske förra veckan var jättesvårt, och sen har man klarat 

det. 

25. När man spelar duetter. Örjan, han är väl snäppet bättre! (Skratt) Nej, men han är jätteduktig så 

det är ju kul. Vi brukar inte köra nån´ direkt uppvärmning. Det gjorde vi förut, men det var inte 

kul. Men det är säkert bra det också. När jag spelar hemma, så brukar jag inte göra så där 

 jättemycket.  

 Men just bara att spela, tycker jag är kul. 

26. Att jag lär mig nya saker, och att man får nya låtar. Det är bara kul. 

27. Vi spelar ganska mycket duetter och mycket olika saker. Så att vi spelar olika stilar, och inte 

håller på med samma sak för länge. Man håller på med nåt´ svårt ett tag och sen så låter man 

 det vara ett tag, och spelar nåt´ lätt mellan, och sen så tar upp det igen. 

 

12) Gör din lärare så att det blir roligt? 

20. Ja, han är rolig. Han har humor så han skojar till det så småsaker blir roliga, och så får jag spela 

roliga låtar med glad takt och spela till musik; CD-skiva och piano. 

21. Jag har en rolig lärare. Hon gör roliga grejer ibland, hon lever sig in i musiken på ett så roligt sätt, 

så ibland kan man bara inte spela för då börjar man bara skratta istället. Jag spelar en låt och då 

diggar hon med, rör på sig och verkligen hänger med i låten. Jag tycker det ser så roligt ut, och 

det är så fint på nåt´ sätt att man gör så, bara hänger med, även fast det bara är en elev som spelar. 

Det tycker jag är väldigt fint, så jag blir glad på nåt´ sätt.  

 Det är roligt också på lektionerna när man märker att man gör bra ifrån sig. När läraren 

 säger: ”Ja men det här går ju bra, det är ju jättefint, det har du gjort bra.” Det blir man glad av. 

22.  Man lär känna varandra när man har spelat så länge, och då blir det ju avslappnat och enkelt och 

så. 

23. När det verkligen går bra, då uppmuntrar hon en hela tiden, och det blir man ju glad för. ”Nu kan 

du göra det och det för att gå vidare”, hon satsar ju verkligen på sina elever. Det gör hon ju 

verkligen.  

24. Tja.........nja.......om det är nåt´ speciellt ställe som är svårt, då går han igenom det och då får man 

spela det snabbare och snabbare. Jag vet inte om det är så roligt, men man lär sig det ju i alla fall, 

så att det är väl roligt på så sätt att man lär sig.  

25. Han kanske är lite för snäll. Han är så jättesnäll, han skäller aldrig eller nåt´ sånt´ där. ”Det är lite 

svårt det där”, säger han. Han får en att känna sig lugn. Han pratar; ” Ja, hur går det  annars i 

skolan” och så där. 
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26. Han är den bästa läraren jag har haft av alla lärare jag har haft. Jag har haft tre stycken förut. Han 

kan lära ut mycket bättre på nåt´ sätt, och så är han med och spelar. Förut fick jag alltid 

 spela själv, men nu är han med och spelar låten, så det tycker jag är bra. 

27. Vi spelar ganska mycket duetter och mycket olika saker. Så att vi spelar olika stilar, och inte 

håller på med samma sak för länge. Man håller på med nåt´ svårt ett tag och sen så låter man 

 det vara ett tag, och spelar nåt´ lätt mellan, och sen så tar upp det igen. 

 

13) Vad är allra roligast med att spela flöjt? 

20. Det är när man spelar konsert, och så står man där, och så är det en massa folk och så ska man 

spela för dom, och så låter det bra, och då blir man så nöjd. 

21. Det är ett fint instrument, väldigt fint instrument. Det är kul att spela. Jag tycker att det är lite 

svårt, om man jämför med andra instrument......man ska hela tiden hålla flöjten på samma läge, så 

att munnen och läpparna är på samma sätt, och vippar man lite på munstycket så förstörs ju tonen 

på nåt´ sätt. Så det är ju svårt, så när man klarar det, då blir man glad, och det är liksom roligt. Det 

är bra att man klarar såna svåra grejer på nåt´ sätt. Och så när man får ett fint ljud.......Jag har 

blivit lite för petig egentligen. Jag tycker att jag vill spela jättebra, men jag har mycket kvar att 

lära om man säger så. Jag blir lite sur om jag inte får det där bra som jag vill ha. 

22. Det är kul att vara med i grejer så att man känner sig engagerad i nånting. Man är med och 

 det är kul och stå och spela och lära sig saker. 

23. När man får spela i orkestern, när det är lite större. Jag tycker det är lite roligare än att bara 

 stå och spela själv. 

24. Det är att spela för farmor och farfar. Dom blir så glada när man spelar för dom. Jag har spelat 

ganska mycket ”Kristina från Duvemåla”, för vi var och såg den tillsammans.  

25. Att man kan dra sig tillbaka och spela lite granna, man behöver inte anpassa sig efter nån´, 

 man kan ju spela flöjt vart som helst. Det är ganska skönt att bara koppla av och spela lite, och så 

är det ju oerhört kul med musik tycker jag. Förut spelade jag i paradorkestern också, 

 fast det har jag inte riktigt tid med nu, med det är ju också kul. Då får man ju ihop det på ett 

 annat sätt, lite annan typ av musik. Det var ju roligt.  

 Just det här att kunna spela flöjt över huvud taget är ju kul. Det är ju inte så vanligt ändå. 

26. Att man får vara med vid konserter. Det kan ju vara lite pinsamt att spela själv, men det kan ju 

också vara kul, för då får ju andra höra hur man är.  

27. När man spelar i orkester. Jag spelar i paradorkestern, och så har vi en flöjtensemble som jag 

spelar i. 

 

14) Vad är allra roligast med att ha flöjtlektion? 

20. Det är att testa nya låtar och sånt´, när man spelar till exempel tre stycken och så där. 

21. Att man lär sig nya grejer. Hemma kan man ju inte alltid lära sig allting. Att det är en som hjälper 

en att lära sig hur man spelar, och som hjälper en med teorin också, för det kommer man till 

också. Det är bra att lära sig, så att man så småningom kan lära sig att göra egna låtar, så att de 

stämmer och blir rätt. 

22. Att komma framåt och börja med nya grejer. 

23. När det går bra, när hon uppmuntrar en att gå vidare. När man märker att hon verkligen vill att 

man ska bli bra. När hon motar fram en hela tiden, att man inte själv tar stegen framåt hela tiden, 

utan att det är läraren som gör det. Förra våren sa Hanna: ”I höst tycker jag att du ska börja i 

orkesterföreningen”, och då var det bara att hänga på. Det var ingenting: ”om du har lust att 

spela”, utan: ”du ska spela i orkestern”, och så var det med den saken. Det var skönt. Det är alltid 

skönt med nån´ som ger en liten kick. 

24. När man får beröm av läraren. 

25. När det går bra så klart. Att spela typ duetter eller nåt´ sånt´ där, det tycker jag är kul. 

26. Det är kul att man har någonting att göra på fritiden. Ibland har man ingenting att göra, och 

 då kan det vara kul att ha ett instrument att spela. Och att lära sig nåt´ helt annat, mot vad  

 andra gör också. Det är kul att gå hit för det mesta. 

27. Spela duetter och när man spelar trio ibland med nån´ annan. 

 

 


