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I det här arbetet undersöker jag hur duettspel a vista kan påverka flöjtelevers musicerande. 
Inledningsvis presenteras tidigare forskning kring musikaliskt lärande, mentala aspekter i 
musicerande, notläsning och a vista-spel. Sedan presenterar jag min studie där två 
gymnasieelever får spela duetter a vista med varandra, med mig som lärare och som solospel. 
Därefter kommer intervjuer med eleverna om hur de ser på duettspel och a vista-läsning. 
Slutligen vävs de olika delarna av arbetet ihop. Skillnader i elevernas spel i de olika 
kontexterna lyfts fram, liksom svårigheter i a vista-spel och möjligheter till utveckling inom 
olika musikaliska aspekter genom duettspel a vista. 
Arbetet och studien är relevant för flöjtlärare på alla undervisningsnivåer och även för 
instrumentallärare på andra instrument, främst klassiska melodiinstrument. Det är även 
relevant för den som är allmänt intresserad av notläsning, a vista-spel, samspel, progression 
och lärande i musikundervisning, musikdidaktik och pedagogik. 
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Inledning 
 
Jag har upplevt många magiska ögonblick när jag har fått spela duetter med riktigt bra 
flöjtister. Min erfarenhet är att mitt eget spel kan lyftas ur många aspekter genom att få spela 
med bra musiker. Därför vill jag undersöka vad två gymnasieelever tänker kring duettspel för 
att se om andra upplever samma sak eller om de har andra tankar och upplevelser kring 
duettspel och a vista-spel.  Jag vill undersöka hur duettspel a vista kan påverka flöjtelevers 
musicerande. Det vill jag göra genom att titta på olika aspekter som notläsning, tonbildning, 
frasering, intonation, puls, rytmisk precision och musikalisk tolkning.  
 
Jag har personligen lärt mig mycket av att ha fått spela duetter på flöjtlektioner, både i ett 
tidigt skede på kulturskolan och under studier på musikhögskola.  Samtidigt har jag upplevt 
att vissa lärare i princip glömmer bort att spela med sina elever. Det kan bli mycket muntliga 
instruktioner och lite musikalisk förebildning. Därför vill jag undersöka hur två 
gymnasieelever ser på duettspel och att spela a vista1, samt undersöka vad det finns för 
tidigare forskning kring detta.  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 I texten avser begreppet a vista instrumentspel (som utförs direkt) vid första notläsning. 
Begreppet kommer från italienskans a prima vista som betyder ”vid första påseendet”. (NE, 
1995).  
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Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur duettspel a vista kan påverka flöjtelevers 
musicerande. 

 

Frågeställning 
 
Hur kan duettspel a vista påverka flöjtelevers musicerande? 
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Bakgrund 
 
I denna del redogörs inledningsvis för sätt att se på musikaliskt lärande och vidare redogörs 
för mentala hinder i musicerande. Slutligen redogörs för aspekter kring a vista och notläsning.  
 

Musikaliskt lärande 
 
Huib Schippers skriver i Facing the music (2010) om globala perspektiv på lärande och 
undervisning i musik. Det västerländska sättet att lära sig klassisk musik har tenderat att 
fokusera mycket på notläsning, instrumentala färdigheter, repertoar, teori, framföranden och 
interpretation. Dessa väletablerade tillvägagångssätt används fortfarande samtidigt som nya 
tillvägagångssätt har växt fram genom bland andra Jaques-Dalcroze, Orff och Kodály och 
dessa har till viss del ersatt de äldre tillvägagångssätten. Det handlar om ett större fokus på 
framträdande, konceptuell inlärning, utförandebaserade aktiviteter, ensemblespel och 
lyssnande.  
 
Holistiskt lärande  

 
Schippers (2010) skriver vidare om holistiskt lärande där eleven får spela tillsammans med 
läraren och på det sättet ta till sig kunskaper som är svåra att förklara i ord. Genom att imitera 
lärarens spel går det att ta till sig stilistiska kunskaper som är svåra eller rentav omöjliga att ta 
till sig enbart genom analys eller instruktioner. Genom att arbeta på det sättet tar eleven in 
kunskaper som sedan kan användas när hen ska lära sig nya stycken på egen hand. Det blir ett 
intuitivt holistiskt förhållningssätt till musik och lärande.   
 
Det holistiska förhållningssättet finns även i läsning där det har visat sig att människor läser 
genom att fixera ögonen på grupper av ord istället för på enskilda bokstäver eller ord. De som 
läser snabbt har färre fixeringspunkter per rad än de som läser långsamt (ibid 2010).  
 
Musikaliskt uttryck 

 
Uttryck är en stor och viktig aspekt i musik som är svår att lära ut. Det lärs ofta ut 
underförstått, från en kombination av musikalisk tradition och stildrag till väldigt personligt 
uttryck. Det är vanligt att lära sig att uttrycka sig musikaliskt genom den så kallade 
”tvättsvampsmetoden”, att exponeras för och absorbera en delvis ogripbar kunskap av en 
mästare. (ibid 2010)  
 

Mentala hinder 
 
I The Inner Game of Music (1986) skriver Barry Green och W. Timothy Gallwey om mentala 
hinder. De beskriver hur vi samtidigt som vi spelar ett yttre spel med vårt instrument så spelar 
vi också det inre spelet. Det inre spelet består av den mentala aspekten i musicerandet. I vårt 
inre har vi två ”jag”, där Jag 1 består av självtvivel, distraherande tankar, oro och tankar som 
inte har med musicerandet i stunden att göra. Det är vår inre röst som dömer och kritiserar oss 
själva. Jag 2 är vår sanna musikaliska potential som har möjlighet att komma till sin rätt först 
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när Jag 1 inte är i vägen. I sin bok beskriver författarna olika tekniker för att komma över sina 
mentala hinder, att tysta sin inre kritiker, för att släppa fram sin sanna potential (ibid 1986).  
 

A vista-spel och notläsning 
 
I undersökningen har jag valt att använda a vista-spel för att eleverna inte ska ha färdiga 
tolkningar av musiken eller tankar om hur de upplever den innan undersökningen börjar. Jag 
vill undersöka hur deras musicerande påverkas i stunden utan att de har haft möjlighet att 
förbereda styckena.  
 
I The science and psychology of music performance skriver Lehmann och McArthur (2002, 
s.135-150) om a vista-spel. De skriver bland annat att det är en färdighet som det handlar om 
att träna upp och att skillnad i förmåga att spela a vista bland annat beror på hur mycket 
relevant erfarenhet man har. Hur stor kunskapsbas man har skaffat sig i form av kunskap om 
musikaliska koncept och specifika förväntningar påverkar också. 
En bra a vista-läsare scannar sidan mer effektivt, kan ta in mer information än en not i taget 
och kan se fraser (ibid 2002). 
 
Notläsning 

Hjärnan organiserar det vi ser i musikaliskt meningsfulla enheter (så kallade chunks på 
engelska). En musiker som är snabb på att koda av dessa enheter kan samtidigt hinna fokusera 
på att förbereda svårigheter som hen ser komma längre fram i stycket. När hjärnan kan se 
mönster, exempelvis tonerna C-E-G-E-C, och tolka det som en treklang behöver man inte 
minnas varje not för sig (Lehmann och McArthur, 2002).  
 
En bra a vista-läsare som kan se strukturer och mönster gör en aktiv rekonstruktion av det 
musikaliska materialet under genomspelningen, snarare än att ta det direkt från pappret. Även 
om noter är feltryckta, till exempel tillfälliga företecken, så läser hjärnan det som förväntas 
och spelar i högre grad som det ska vara än som det står i noterna. Istället för att leta allmänt 
efter information och försöka tolka den så vet en erfaren a vista-läsare vad hen ska leta efter 
(ibid 2002). 
 
Att läsa noter kan liknas vid att läsa ord. Genom exponering för läsning i en stigande 
svårighetsgrad automatiseras processen och mentala modeller byggs upp. Notläsning sker i 
två steg då man först kodar av notbilden för att sedan utföra den på instrumentet (ibid 2002).  
 
Man har alltså blicken både där man spelar just nu och samtidigt längre fram i stycket, och 
använder minnet för att kunna spela en sak samtidigt som man läser en annan. Minnet har 
man även nytta av när passager upprepas och vid repriser (ibid 2002). 
 
 

Från a vista till framträdande 

Bättre a vista-läsare tenderar att spela bättre även vid inövade framträdanden. Det finns 
kopplingar mellan bra a vista-spel, spel från minnet och inövade framföranden. Att vara bra 
på a vista har en korrelation med att vara bra på de andra aspekterna. Det beror bland annat på 
färdigheten att kunna se strukturerna i notbilden.  
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Ett mål med a vista-träning är att minska gapet mellan nivån på ett inövat framträdande och 
förmågan att läsa a vista. Detta bland annat för att ha möjlighet att lära sig nya stycken på kort 
tid och för att kunna spela tillsammans med andra (Lehmann och McArthur, 2002). 
De största faktorerna som påverkar skickligheten i framförande av musik är hur länge 
instrumentalisten har studerat i kombination med skickligheten att läsa a vista (McPherson & 
Gabrielsson, 2002).  
 
För att utvecklas i a vista-läsning krävs det att svårigheten höjs successivt. Om det alltid är 
samma svårighetsgrad utvecklas inte själva notläsningen. Dock är det aldrig möjligt att spela 
över sin tekniska förmåga på instrumentet, färdigheter på instrumentet är en förutsättning för 
att kunna utföra det man ser i noterna (Lehmann och McArthur, 2002).  
 
A vista-spel kan delas in i olika färdigheter. Perceptuell färdighet (uppfattning), kinestetisk 
färdighet (muskelminne), andra typer av minne och problemlösningsförmåga (ibid 2002). 
 
Prioriteringar  

I ett pedagogiskt perspektiv är det viktigt att lära ut skillnaden mellan att öva för ett 
framträdande och att öva a vista. Det är olika prioriteringar som är viktiga i de olika 
situationerna, bland annat hur man förväntas hantera misstag och detaljer. Situationen där 
eleven övar a vista bör likna verkliga situationer där kunskaper i a vista-spel är användbara i 
musiklivet. Det gäller att öva in lämpliga vanor, exempelvis att fortsätta spela även om det 
blir fel (Lehmann och McArthur, 2002). 
 
Svårigheter i a vista-spel 

Vad är det då för problem som kan uppkomma vid a vista-spel och hur kan man lösa dem? 
Lehmann och McArthur (2002) beskriver missbedömning av intervall, och där kan man jobba 
med att känna igen teorin bakom notläsningen i form av ex. intervall och skalor.  Vidare finns 
det ett starkt samband mellan rytmisk förmåga och förmåga att läsa a vista, och för att träna 
upp det föreslår författarna bland annat att man kan klappa och använda kroppen, rita in 
taktslagen i noterna och spela med metronom. Bristande förmåga att utföra skriven 
artikulation och dynamik kan jobbas upp genom att lyssna på andras inspelningar och även ta 
ner tempot och ta bort vissa parametrar för att kunna fokusera på en sak i taget. Det vanligaste 
problemet är dock att stanna upp eller ”stamma” för att rätta till misstag, och där får 
pedagogen uppmuntra eleven att fortsätta spela oavsett vad som händer. När inte läsningen 
hinns med är ett förslag att bara spela tonerna på slagen för att hålla igång tempot och 
timingen även när alla noter inte hinns med. Ett bra sätt att öva upp det är att spela med andra 
eller spela med metronom. Som komplement till spelandet kan eleven bygga upp stilistiska 
kunskaper genom att lyssna mycket på musik (ibid 2002). 
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Planering och genomförande 
 
I denna del beskrivs planering av undersökningen, urval av informanter, repertoarval och 
dokumentation.  

Planering 
 
Jag kommer att träffa två flöjtelever som studerar på ett musikgymnasium med klassisk 
inriktning. Vid detta tillfälle kommer de få spela flöjtduetter a vista i tre olika övningar: 
 
Övning 1: Duettspel med varandra. Det blir a vista-läsning för båda eleverna. 
Övning 2: Duettspel med lärare. Eleven spelar med mig som kan duetten och som spelar på en 
högre nivå än de gör. 
Övning 3: Spel utan medmusikant. Eleven spelar melodistämman i en duett utan att ha någon 
annan att förhålla sig till.  
 
Direkt efter genomförda övningar kommer jag att ha individuella intervjuer med eleverna med 
frågor och samtal kring duettspel och a vista.   
 
 

Urval av informanter 
 
Urvalet av elever skedde i kontakt med deras flöjtlärare. Hon gav förslag på två elever som 
hon trodde kunde vara intresserade av att delta. Jag kontaktade dem och fick svar att de ville 
delta. Eleverna kallar jag Liv och Julia (fingerade namn). Jag har tidigare hört dessa elever 
spela i andra sammanhang vilket underlättade för val av nivån på repertoar.  
 
 

Repertoarval 
 
All musik jag kommer att använda kommer från Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute 
for Two Flutes from an edition of 1792 (Braun 1976). Jag har valt den för att musiken inte är 
så svår att spela vid första anblick, men den är svår att spela riktigt bra. Därför anser jag att 
den passar bra att använda i projektet. Musiken är noterad i två system på ett gemensamt 
notblad, så man ser alltid vad den andre spelar. Jag kommer att visa tempot på alla stycken 
och nynna lite på melodin innan vi eller de börjar spela, så att de får en känsla av karaktären 
och tempot.  
 
 
 
Övning 1: Duettspel med varandra. Nr 1. Der Vogelfänger bin ich ja. Andante (ibid 1976). 
 
Jag har valt denna duett för att den är enkel i början vilket ger självförtroende och en säker 
start vilket är viktigt. Senare kan vissa sextondelar eventuellt krångla till det i pulsen. 
Ackompanjemang och melodispel flyttas mellan stämmorna, vilket är bra eftersom eleverna 
då får dela på och växla mellan de musikaliska rollerna. Första- och andrastämman innehåller 
liknande moment, så det spelar ingen roll vem som spelar vilken stämma. Julia kommer spela 
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förstastämman och Liv andrastämman. Andra halvan av stycket är svår i båda stämmorna, 
mest på grund av att den delen innehåller många toner.  
 
 
Övning 2: Duettspel med lärare. Nr 6. Wie stark ist nicht dein Zauberton. Andante (ibid 
1976). 
 
Jag spelar förstastämman därför att det är den stämman som börjar med melodin. Då får 
eleverna höra melodin medan de kompar, och sen får de spela melodin. Då kan jag undersöka 
hur mycket de uppfattar och hinner få till med bland annat frasering efter att de har hört hur 
jag spelat. Duetten innehåller mycket samspel, lyssnande och frasering. Även denna duett 
innehåller partier med många toner, vilket är samma tekniska svårighet som i övning 1.   
 
 
Övning 3: Spel utan medmusikant. Nr 16. Soll ich dich, Teurer, nicht mehr seh´n (förkortad 
version med avslut i takt 32). Andante moderato (ibid 1976). 
 
Jag har valt en Mozartduett även som solo-avista därför att jag ville ha ett genomgående tema 
med stycken som liknar varandra. Jag har gjort pilar där eleverna ska byta stämma så att de 
alltid spelar den stämma som har melodin.  
 
 
 
 
 

Dokumentation 
 
Spelmomenten och intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagning för att i efterhand 
kunna analyseras. Informanterna är medvetna om, och har godkänt ljudinspelning av 
materialet med löfte om att det inte ska bli tillgängligt för någon utomstående.  
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Resultatpresentation 
 
I denna del presenteras resultatet av övningarna genom mina observationer och elevernas 
kommentarer. Efter varje övning skriver jag en inledande analys. Därefter presenteras 
intervjuerna med frågor och svar och slutligen görs en resultatsammanfattning. Jag har valt att 
ha med större delarna av intervjuerna i resultatpresentationen för att spegla en helhetsbild av 
elevernas uppfattningar. Sedan kommer jag diskutera utvalda intressanta aspekter i 
diskussionsdelen.  
 

Spelmomenten med kommentarer 
 
Övning 1 

 
Min observation Livs kommentarer från 

efterföljande intervju 
Julias kommentarer 
från efterföljande 
intervju 

När Julia och Liv spelar duett nr.1 
tillsammans följer de varandra till viss 
del. De väntar in varandra bra och har 
koll på den andres stämma. De 
genomför det tillsammans och pratar 
inte när det uppstår problem, utan 
försöker istället lyssna in varandra i en 
ordlös kommunikation. De blandar 
tempon, där det är snabbare notvärden 
eller andra svårigheter tar de ibland 
ner det till halva tempot. Det gör att 
det finns en underliggande förvirring 
vad som gäller i pulsen.  
 
I början av stycket spelar Julia ett 
stabilt ackompanjemang till Livs 
melodi. Samma ackompanjemang 
kommer tillbaka senare i stycket, men 
takten innan det börjar har hon spelat 
fel toner, blivit lite ställd och stannat 
upp. Denna osäkerhet hänger kvar och 
hon kommer av sig i 
ackompanjemanget som hon i början 
av stycket kunde spela utan problem. 
 

Svårt när det byter 
notvärden ofta. Första 
gången jag ser det. Att 
räkna ut allt i huvudet 
innan jag spelar det. Det 
går så snabbt också.   
 
Om jag har någon som 
spelar pulsen så att man 
verkligen har något att 
förhålla sig till som en 
metronom så är det 
mycket lättare än när det 
är trioler eller något i 
bakgrunden. Tror det var 
där vi gled ifrån varandra 
[vid triolerna]. När båda 
gör lika mycket jobb 
samtidigt, när man inte 
kan luta sig tillbaka på 
någon, då blir det svårt. 
 

Den här jag spelat som 
solostämma. Här är 
inte rytmen så svår 
förutom på något 
ställe. Mycket toner 
när man spelar ackord 
och så. Svårt att hinna 
läsa.  
 
Följdfråga: 
Tänker du vilka ackord 
det är?  
 
Nej inte vid a vista men 
när jag spelar stycken. 
När jag övar in till 
konsert tänker jag ut 
vilka ackord det är. 
Det blir lättare då, för 
då vet man vilka toner 
som kommer komma.  
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Inledande analys av övning 1  

 
Det är ingen av eleverna som riktigt står för stabiliteten avseende puls och rytm. Det hörs att 
de påverkar varandra i säkerhet kontra osäkerhet. De försöker avsluta fraser tillsammans även 
vid de tillfällen de har kommit ifrån varandra i mitten av frasen. De anpassar sin intonation till 
viss del. Jag ser att övningen utmanar dem på flera sätt främst genom notläsning, samspel och 
problemlösningsförmåga.  
 
 
Övning 2. Liv 
 
Min observation Livs kommentarer från efterföljande 

intervju 
Liv spelar generellt bättre när hon spelar med 
mig jämfört med när hon spelar med Julia. 
Hon följer mig i ett fint samspel och tar stöd 
av mig i pulsen. Hon tappar bort sig mer 
sällan än hon gör med Julia och hon är även 
stabilare i pulsen. Det händer att hon rusar 
iväg i tempot vid snabba löpningar men då 
väntar hon in mig och kommer sedan tillbaka 
till det stabila tempot. Hon lyssnar bra och 
uppmärksamt och får in mer frasering efter 
hand i sitt spel. Det är en del 
temposkiftningar i stycket som jag visar 
tydligt och hon följer dem bra.  
 
En intressant händelse när vi spelar sker i 
takt 33 där hon hamnar snett i pulsen i sin 
insats.  Av en annan anledning tar vi om 
samma parti och då spelar hon insatsen med 
säkerhet som den ska vara. 

Den har jag hört innan. Lättare. Mycket 
upprepning. Längre motiv. Du spelar melodi, 
sen spelar jag samma sak. Behagligt. En puls 
som gick. Bekvämt, även om det gick snabbt. 
Jag hade nog rusat om inte du hade spelat 
åttondelar. Man kunde spela ut lite och vila 
på den andres stadiga rytm.  
 

 
 
Övning 2. Julia 
 
Min observation Julias kommentarer 

från efterföljande 
intervju 

Hon hamnar ganska fel från början och hittar inte tillbaka. När 
hon får melodin går det bättre. När hon tappar bort sig och slutar 
spela uppmanar jag henne att fortsätta.  
Hon spelar ofta annan artikulation än vad som står, inte en 
förenkling utan en egen version.  
Vid mitt omtag av melodin hänger hon med bättre på stämman än 
i början. Där upprepar sig hennes stämma som från början av 
stycket och den här gången får hon till det som det står.  
När vi har samma notvärden går det jättebra. Även i fortsättningen 
där det är ekon och där det är en väldigt klar notbild. I takt 48 

Jag kollade för mycket 
på vad du gjorde så jag 
visste inte vad jag 
gjorde själv. Jag blir 
stressad när det ser 
mycket ut i noterna. Det 
var inte så jättesvåra 
rytmer, egentligen, men 
jag tänker att det är 
väldigt svårt. När jag 
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spelar hon sextondelarna för snabbt men känner sedan mitt tempo 
och nästa gång spelar hon dem i puls.  
När vi har stämmor som skiljer sig mycket från varandra har hon 
generellt svårt att hålla rytmen och hamnar därför ibland lite snett 
i pulsen.   

blir stressad går det 
inte så bra.  
 

 
Inledande analys av övning 2 

Livs spel lyfts i flera aspekter jämfört med övning 1. Det kan bero på att hon känner en större 
trygghet med en stabilare medmusikant. Hon poängterar vikten av att få spela till en stabil 
puls. Att hon har hört musiken förut kan också påverka och där blir musiklyssning och 
igenkänningsfaktor parametrar som lyfter hennes spel.  
 
Julia blir stressad av notbilden. Vid upprepning av stämman förbättras hennes spel. Man kan 
anta att färdigheter som minne och problemlösningsförmåga hjälper henne. Hennes spel 
påverkas positivt när stämmorna har unison rytm och när hon lyssnar efter pulsen.  
 
För Liv blir övningen främst en utmaning i musikaliska aspekter som samspel och frasering. 
För Julia blir utmaningarna främst notläsning, puls och samspel.  
 
 
Övning 3. Liv 
 
Min observation Livs kommentarer från efterföljande 

intervju 
Hon börjar stabilt och med bra frasering. Hon 
märker att det går bra och säkerheten hörs i 
spelet. Vid första missen infinner sig en 
osäkerhet som sedan hänger kvar.  
Hon tar om ibland när det blir fel, en chans 
som inte fanns när hon spelade tillsammans 
med oss andra. Mot slutet hittar hon tillbaka i 
säkerheten igen och allt blir stabilare, rätt 
toner och stabil puls och fin frasering som i 
början.  

Det var den svåraste. Också för att jag inte 
har hört den innan. De andra styckena har 
jag hört förut. Svårare att spela själv. Hade 
varit lättare att räkna om jag haft någon som 
spelade den andra stämman. Hade nog hjälpt 
om någon hade spelat åttondelar till. Särskilt 
när det är punkterad not och sen åttondel. 
Det var okej.  
 

 
 
Övning 3. Julia 
 
Min observation Julias kommentarer från efterföljande 

intervju 
Hon får inte till en stabil puls och det gör att 
hon har svårt att få till ett flyt. Rytmen är 
oklar. Hon verkar förvirrad av förslagen. 
Åttondelspauserna blir generellt för långa 
och det rubbar pulsen. Hon stannar upp vid 
osäkerheter, antingen genom att sluta spela 
eller genom att dra på toner och göra om 
rytmen. Ibland tar hon om, t.ex. i första 
takten där hon glömmer fiss tar hon om och 

Jag blev förvirrad över att den gick på 2 (i 
takten). Har generellt svårt att hinna med 
förslag och drillar avista, måste tänka efter 
lite extra då. Svårt att få det rytmiskt.  
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rättar till. I övriga fall stannar hon upp lite 
fundersamt och går vidare.  
 

Inledande analys av övning 3 

Liv uttrycker att det var den svåraste övningen. Dels för att det var det enda stycket hon inte 
hade hört förut och för att det är ”svårare att spela själv”, och där pekar hon på svårigheter i 
rytm och puls. Jag antar att hon påverkas mentalt utifrån hur väl hon lyckas då det hörs i 
hennes spel att hon blir osäkrare efter första missen.  
 
Julia är förvirrad av taktarten och förslagen. På grund av detta har hon svårt att få en stabil 
puls och ett flyt.  
 
Båda eleverna stannar upp eller tar om ibland när de har spelat fel. 
 
För båda eleverna blir övningen framför allt en utmaning i rytm och puls.  

 

Intervjufrågor och svar 
 
Intervjufrågor och svar kring duettspel och a vista med gymnasieeleverna Liv och Julia. 
 
 
 

1. Hur tycker du det är att spela duetter jämfört med att spela själv? 
 

Liv  Julia  
Det är roligare på vissa sätt, kul att spela 
med någon. För nöjes skull föredrar jag 
duetter. Jag får något att förhålla mig till när 
jag spelar med någon. Det blir lättare på så 
vis med rytmen. På vissa ställen måste man 
bära den andra, det är svårt. Då blir det 
ännu mer fokus och press att hålla rak rytm 
och balans.  
 

Svårare. I alla fall a vista. För man måste 
spela i tempo, men också försöka spela rätt 
toner, och sen när man spelar fel toner så 
kommer man av sig och då måste man hitta 
var den andra är. Men det är kul.  
 

2. Hur tycker du det är att spela a vista generellt? 
 
Svårt! Gör snabba framsteg när jag övar det, 
tappar det snabbt om jag glömmer öva a 
vista. Något jag måste behålla hela tiden. 
Tycker det är jättesvårt. ”En sån grej som 
jag verkligen… (suck)... hatar. ”  
Det blir ett test, hur jag ligger till för dagen 
och rent generellt i processen. Man testar 
alla områden på samma gång.  
Det blir ett bevis på rytm, intonation och 
klang. Blint, ärligt.  
Svårt att avväga välja vad man ska 

Ganska svårt. Något jag försöker öva mer 
på. Jag brukar tycka det är lite svårt med 
rytmer. Inte lika van att läsa det.  
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prioritera. Det blir mycket på samma gång. 
Spela fint eller rätt och metronomiskt? 
 

3. Vad är det svåraste med a vista? 
 

Rytm är svårast. Det är något jag själv vet 
att jag måste öva mycket på. Jag glömmer 
fokusera på rätt toner för att jag stenhårt 
måste fokusera på rytmen och räkna rätt. 
Fokuserar stenhårt på rytmen och spelar då 
ibland fel toner.  
 

Rytmen. Till exempel när det är ihopbalkat. 

4. Får du spela a vista på flöjtlektionerna? 
 

Jag får träna orkesterutdrag a vista, och när 
jag får nya stycken så spelar vi dem direkt på 
lektionen. 
 
 

Ja ibland. Ibland spelar min lärare piano till 
eller så spelar jag själv.   
 

5. Spelar du mycket duetter med din lärare på flöjtlektionerna? 
 
Nej, men det har hänt. Jag spelar inte så 
mycket duetter alls. 
 

Nej. Men jag gjorde det med min gamla 
lärare. 

6. Vad tycker du om att spela duetter på flöjtlektioner? 
 

Jag skulle vilja ha mer av det. Särskilt som a 
vista-övning, och för att det är kul. Men det 
är såklart en fråga om tid. 
 

Det skulle vara kul ibland. Men med min 
gamla lärare blev det liksom hela tiden. I så 
fall skulle det vara roligare att spela med en 
kompis. Då kan man öva in något lite 
svårare och lära sig det ordentligt och sen 
spela det på konsert. Med min gamla lärare 
spelade vi ganska lätta grejer och höll bara 
på med det i en vecka. Det är roligare att 
spela duetter om man sen ska spela det på 
konsert. 
 

7. Märker du skillnad när du spelar duetter med en lärare eller med andra elever? 
 
Det är mycket lättare med lärare. Jag förlitar 
mig på den andre mycket mer. Då försvinner 
pressen att hålla spelet uppe, att vi är 
jämbördigt ansvariga för att hålla det uppe. 
Min lärare vet vad jag har för styrkor och 
svagheter. Men det är roligare att spela med 
andra elever, om man inte gör det för 
utbildningssyfte utan bara för skoj skull. 
Ingen press och mer avslappnat. 
 

Min lärare kan dra på i tempo och utmana 
mig. Det blir lättare, för hon har koll och ett 
fast tempo. ”det kan bli väldigt orytmiskt när 
jag spelar a vista”. Om jag spelar med nån 
som också spelar orytmiskt blir det svårt. 
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8. Är det skillnad när du känner personen du spelar med? 
 
Ja absolut, då försvinner ju typ pressen helt. 
Då blir det inte så mycket att man visar vad 
man kan, man spelar tillsammans. Jag spelar 
ofta bättre med folk jag känner för då 
slappnar jag av.  
 

Ja, det blir det ju. Man är säkrare med 
varandra. Om man känner varandra bra är 
man van vid varandras kroppsspråk. Man 
förstår vad den andra menar.  
 

9. Blir det skillnad med intonationen när du spelar själv eller med någon annan? 
 

Absolut, jag spelar nog mycket renare med 
andra. Att ha något att förhålla sig till. 
Lättare att jämföra med det som spelas 
samtidigt jämfört med tonen innan. Kan 
slappna av lite mer då.  
 
 
 
 

Ja, det blir skillnad. Om man spelar helt 
själv är det mycket svårare att höra om det 
är rent. Lättare att spela ihop med någon.  
 

10. Tänker du på frasering när du spelar duetter a vista? 
 
Jag borde tänka mer på det för det hjälper 
till med rätt rytm och rätt toner i a vista-spel, 
men det är inte det jag prioriterar högst. Jag 
tror absolut att det hjälper, om man övar på 
det och får in det naturligt så att man kan se 
fraserna och höra fraserna innan. 
 

Oj… nej, jag tror inte det var så mycket 
frasering [idag]. 
Om den andra fraserar kan man följa med på 
det omedvetet eller bli medveten om det. 
Eller om den andra absolut inte fraserar kan 
man också bli medveten.  
 

11. Tittar du något på den andres stämma när du spelar duetter? 
 
Jag tror jag gör det, ja. Borde väl kanske 
göra det mer. 

Vet inte. Litegrann kollar man ju liksom, när 
man känner att man hinner med. Jag brukar 
bli osäker om jag är på rätt ställe eller inte, 
och ofta är jag ändå det, men då blir det fel 
för att jag tänker efter för mycket om det är 
rätt eller inte.  
 

12. Vad tänker du kring muntliga instruktioner eller när läraren spelar och visar hur 
det ska låta? 
 

Jag hade tidigare en lärare som nästan bara 
gav muntliga instruktioner, det var 
jättesvårt! Jag hade inte spelat flöjt så länge 
då. Det behövs verkligen en bra balans 
mellan de två. Jag tycker jättemycket om att 
få höra någonting, inte bara att spela 
likadant som - utan också att inspireras av.  
Att få höra någon annan spela, sen behöver 
man inte kopiera det. Det ger inspiration att 
höra nån annan. Gärna muntliga 

Det är ofta tydligare om man säger hur man 
ska spela, med liknelser och så. Men det är 
nog viktigt att ha både och. Jag måste få 
höra någon som är bättre än mig spela för 
att känna ”Aha, det är så jag ska kunna 
spela”. Annars är det svårt att veta hur man 
ska kunna spela när man bara hör sig själv. 
Ibland förstår man inte förklaringen eller så 
går det inte att förklara i ord, då är det bra 
att höra det spelas.  
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instruktioner utifrån vad jag spelar. Jag lär 
mig snabbare genom att lyssna. Gärna 
praktiskt och inte för mycket instruktioner. 
Gärna visa först och förklara sen.  
 

 

13. Vad tyckte du om att göra det här idag? 

Det här var kul, jag har glömt hur kul det var 
att spela duetter. Jag spelade mycket duetter 
i början när jag lärde mig flöjt, som ett sätt 
att lära mig. När jag kombinerar att få 
lyssna på någon annan så hör jag mycket 
snabbare om jag spelar rätt rytm och rätt 
toner. Kanske ska börja med det igen. 

Kul! Spännande. 
 

 

 

Sammanfattande resultat 
 
I denna del gör jag en sammanfattning av intervjuerna. 
 
Intervjuerna visar att båda eleverna har erfarenhet av duettspel på flöjtlektioner sedan tidigare 
undervisning. Liv har positiva minnen från duettspel när hon började lära sig flöjt. För Julia 
blev det för mycket duetter med hennes gamla lärare, hon uttrycker att det blev duettspel hela 
tiden med nya lätta duetter varje vecka.  

Båda tycker att det är lättare att spela duetter med en lärare men att det är roligare att spela 
med andra elever. Liv för att det blir mer avslappnat och man kan göra det för skojs skull. 
Julia skulle hellre öva in någon lite svårare duett med en kompis och spela det på konsert.  

Båda säger att de tycker det är svårt att spela a vista och att rytmen är det svåraste. Liv 
nämner flera gånger svårigheten att räkna rätt och Julia pratar mer om att läsa rätt och om 
svårigheter när det är ihopbalkat eller förslag och drillar.  När de spelar med en lärare eller 
någon som spelar rytmiskt stabilt tycker de att det blir lättare att spela rytmiskt. De säger 
också att de intonerar bättre när de spelar tillsammans med andra.  

De säger att det är lättare att spela med någon de känner, Liv känner sig mer avslappnad då 
och Julia känner sig säkrare. Liv använder ofta ordet press i en negativ bemärkelse under 
intervjun. Julia pratar om att det är lätt att bli osäker på om man är på rätt ställe i duettspel a 
vista och kan därför hamna fel p.g.a. själva osäkerheten, eller för att hon blir stressad när det 
ser svårt ut i notbilden.  
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Analys och diskussion 
 
I denna del analyserar och diskuterar jag resultatet i förhållande till bakgrundslitteraturen. 
Först diskuterar jag trygghet och mental närvaro, sedan rytm och mönster och slutligen minne 
och problemlösning.  

Trygghet och mental närvaro 
 
Enligt Green & Gallway (1986) är det viktigt med trygghet för att komma över mentala 
hinder och kunna släppa fram sin fulla potential. Jag kan se och höra tydliga kopplingar till 
detta både i elevernas spel och i deras reflektioner.  
   Ett exempel är när Liv spelar övning 2. Då upplever jag att hon litar på situationen och 
känner trygghet. Hon säger själv om situationen att ” Man kunde spela ut lite och vila på den 
andres stadiga rytm” (se s. 9). Jag tolkar det som att hon kan vila i situationen och därmed 
vara närvarande i musiken och i stunden. Med utgångspunkt i Green & Gallway (1986) skulle 
det kunna uttryckas som att potentialen i Jag 2 har tagit över. Hon spelar med bra tonkvalitet, 
rytm, puls och frasering.   
   En situation åt motsatta hållet ser jag då Liv spelar övning 3. Även där börjar hon spela 
stabilt med bra frasering och en säkerhet hörs i spelet. Intressant är att det vid första misstaget 
infinner sig en osäkerhet hos henne som sedan hänger kvar.  Det hörs stor skillnad när hennes 
grundsäkerhet försvinner och de mentala hinder som Green & Gallway (1986) kallar för Jag 1 
tar över. Det kan även kopplas till det som Parncutt & McPherson (2002) skriver om att öva 
in lämpliga vanor som att fortsätta spela även om det blir fel.  
 
Även Julia hamnar i en liknande situation där man kan anta att Jag 1 och mentala hinder tar 
över i en situation som hon tidigare har behärskat. Det händer i övning 1. I början av stycket 
spelar hon ett stabilt komp till Livs melodi. Samma komp kommer tillbaka senare i stycket, 
men takten innan kompet börjar har hon spelat fel toner, blivit lite ställd och stannat upp. 
Denna osäkerhet hänger kvar och hon kommer av sig i kompet som hon i början av stycket 
kunde spela utan problem.  
 
Julia säger själv att det inte går så bra att spela när hon blir stressad (se s. 9-10). I övning 2 
tänkte hon att det skulle vara svårt för att det såg mycket ut i noterna och blev då stressad av 
det. 
Hon säger också att hon brukar bli osäker om hon är på rätt ställe i musiken och att hon då 
kan hamna fel för att hon tänker för mycket (se s.13).  
Det här är exempel på mentala hinder där hon egentligen har kapaciteten att spela det som står 
men där Jag 1 tar över och stör.  
 
Liv använder ofta ordet press i intervjun, bland annat pressen i att visa upp vad man kan. Som 
motsats använder hon orden ”avslappnad”, ”behagligt” och ”förlita sig på”. Detta stärker hur 
viktig tryggheten är, både en trygghet i situationen och en mental trygghet, och där har läraren 
ett stort ansvar. Båda eleverna säger att det är skillnad att spela med personer de känner. Julia 
uttrycker att hon blir ”säkrare” och Liv att hon kan ”slappna av mer”, vilket stärker vikten av 
trygghet.  
 
En närvaro i musiken utan mentala hinder är alltså eftersträvansvärt (om än mycket lättare 
sagt än gjort), och här anser jag att duettspel kan bidra. A vista-spel i duettform med en 
flöjtlärare som utmanar i en trygg miljö kräver fullt fokus och när man har fullt fokus finns 
det inte utrymme för mentala hinder att ta plats. När man övar a vista ensam kan man stanna 
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upp och tänka efter, men spelar man med någon mer krävs det att man fortsätter framåt vad 
som än händer eftersom att man är en del i ett sammanhang. Enligt Lehmann & McArthur 
(2002) är det vanligaste problemet i a vista-spel att stanna upp eller ”stamma” för att rätta till 
misstag, och där får pedagogen uppmuntra eleven att fortsätta spela oavsett vad som händer. 
Det är kunskap man sedan har nytta av i alla typer av ensemblesituationer.  Duettspel kan vara 
ett bra sätt att träna upp den mentala närvaron och låta Jag 2 ta över. Om duetten är en 
utmaning för eleven samtidigt som det görs tydligt att det är helt okej att spela fel bara man 
fortsätter framåt och eleven går in för att försöka – då finns det bra möjligheter att utnyttja 
elevens fulla musikaliska potential. Jag har själv upplevt att jag kan bli förvånad och 
överraskad av vad jag klarar av spelmässigt när jag vågar släppa taget i en sådan situation, 
och det menar jag är en del av duettspelets magi. Det bör vara en trygg miljö där läraren 
knuffar eleven till en högre nivå i kombination med uppmuntran.  
 
Liv säger i intervjun angående a vista att det är ”En sån grej som jag verkligen… (suck)... 
hatar. ” (se s. 11), men hon säger även att hon tycker att det är roligt att spela duetter och 
skulle vilja ha mer av det som a vista-träning (se s. 12). Det tolkar jag som att hon ser 
duettspel som en mindre pressande form av a vista-träning där hon kan slappna av mer än när 
det är a vista-solo. I det fallet kan duettspel användas som ett sätt att avdramatisera a vista-
spel som för många elever kan vara förknippat med rädsla och försöka skapa en trygghet i 
elevens relation till fenomenet a vista.  
 
Julia är inte riktigt lika positiv till duettspel på flöjtlektioner då hon tycker att hon fick för 
mycket av det med sin gamla lärare i en form som inte var stimulerande för henne (se s.12). 
Det kan även påverka att hon föredrar muntliga instruktioner framför klingande instruktioner 
(se s. 13-14) och där kan vi se att eleverna har lite olika inlärningsstilar. Jag anser att det är 
viktigt och ofta fullt möjligt att utgå från individen i individuell instrumentalundervisning och 
det hade varit bra om den läraren hade varit mer uppmärksam på hur eleven uppfattar 
undervisningen. I hennes fall skulle nästa steg i duettspel kunna vara att spela med annan elev 
under handledning av lärare för att sedan framföra det på konsert som hon själv föreslår (se s. 
12).  
 
 

Rytm och mönster 
 
Att båda eleverna tycker att rytmen är det svåraste i a vista-spel kan kopplas till det Lehmann 
& McArthur (2002) skriver om erfarenhet i notläsning och a vista. De beskriver hur hjärnan 
organiserar det vi ser i musikaliskt meningsfulla enheter och att den som är snabb på att koda 
av dessa enheter samtidigt kan förbereda svårigheter längre fram i stycket. De nämner också 
metoder för att utveckla rytmisk förmåga för a vista-spel exempelvis att klappa rytmen, rita in 
taktslagen och spela med metronom. Liv säger i intervjun att a vista-spel är något hon måste 
behålla hela tiden, att hon gör snabba framsteg när hon övar det men tappar det snabbt när hon 
inte övar a vista (se s.11). Jag är övertygad om att eleverna hade kunnat lista ut de rytmiska 
svårigheterna i duetterna om de hade haft tid på sig att titta på det i lugn och ro utanför ramen 
för a vista. Färdigheten att hinna med att läsa rytmerna a vista handlar alltså om en 
kombination i att snabbt tolka mönster, vilket hjärnan tränar upp genom mycket erfarenhet, 
samt om att separat träna på att läsa och tolka rytmer utan tidspress. Här kan vi se att a vista-
spel i duettform på flöjtlektioner kan användas som ett verktyg att träna upp den rytmiska 
förmågan och hjärnans kopplingar.   
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Liknande slutsatser kan dras kring erfarenheten att läsa mönster i form av ackordbrytningar. 
Julia säger att hon inte tänker på vilka ackord det är när hon spelar a vista men att hon tänker 
ut det när hon övar in stycken och att det underlättar för henne (se s. 8). Även här är det alltså 
en kunskap som finns hos eleven och som genom erfarenhet kan tränas upp att hinna kodas av 
även i a vista-spel.  
 
Det är även intressant att fundera kring hierarkin mellan ton och rytm. I musikundervisning är 
det ofta fokus på att tonerna ska bli rätt vilket kan ske på bekostnad av rytmen och flödet i 
musiken. Detta trots att det i duettspel och andra samspelssituationer är viktigt att hålla sig 
kvar i pulsen för att vara på samma ställe i musiken. Duettspel kan då vara ett användbart 
verktyg där eleven tvingas förflytta fokus från ton till rytm.  
 

Minne och problemlösning 
 
Lehmann & McArthur (2002) skriver om att minnet är en av färdigheterna som ingår i a vista-
spel. Vidare skriver de att minnet används för att kunna spela en sak samtidigt som man läser 
en annan och att man har nytta av minnet när passager upprepas och vid repriser. Jag kan se 
flera exempel på detta när eleverna spelar duetterna. Ett exempel är när Liv spelar övning 2 
och hamnar snett i pulsen i en insats. När vi sedan tar om samma parti av en annan anledning 
så spelar hon insatsen med säkerhet som den ska vara. Ett liknande exempel med Julia i 
övning 2 är när hennes stämma upprepas och hon då löser de problem som uppstod första 
gången. I samma stycke spelar hon en sextondelsfigur för snabbt men nästa gång den kommer 
spelar hon i puls. Dessa exempel kan ses som en kombination av minne och 
problemlösningsförmåga som är två av färdigheterna i a vista-spel (Lehmann & McArthur, 
2002). Liv säger i intervjun att hon hör mycket snabbare om hon spelar rätt rytm och rätt toner 
när hon spelar duetter för att hon då kombinerar spelet med att lyssna på någon annan (se s. 
14).  
Det här visar att duettspel kan användas för att utveckla minnet och problemlösningsförmågan 
i musicerande vilket är väldigt användbart för att elever ska kunna musicera själva utanför 
undervisningssituationer.  
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Slutsatser 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur duettspel a vista kan påverka flöjtelevers 
musicerande. Det ledde fram till frågeställningen ”Hur kan duettspel a vista påverka 
flöjtelevers musicerande?” I denna del drar jag slutsatser kring min frågeställning med 
utgångspunkt i bakgrundslitteraturen och min studie.   
 
Duettspel skulle kunna sägas tillhöra både de ”äldre” och de ”nyare” tillvägagångssätten i 
musikaliskt lärande som Schippers (2010) beskriver. Schippers (2010) redogör för hur det 
västerländska sättet att lära sig klassisk musik har tenderat att fokusera mycket på notläsning, 
instrumentala färdigheter, repertoar, teori, framföranden och interpretation. Han skriver vidare 
att dessa väletablerade tillvägagångssätt fortfarande används samtidigt som nya 
tillvägagångssätt har växt fram genom bland andra Jaques-Dalcroze, Orff och Kodály och att 
dessa till viss del har ersatt de gamla tillvägagångssätten. Det handlar om ett större fokus på 
framträdande, konceptuell inlärning, utförandebaserade aktiviteter, ensemblespel och 
lyssnande (ibid 2010). Alla dessa tillvägagångssätt kan användas i utlärning av duettspel. Det 
gör att det finns stora variationsmöjligheter i sättet att lära ut duetter på och variationer i vilket 
fokus läraren väljer ska stå i centrum.  
 
Eftersom musik är ett språk utan ord finns det många fördelar med att lära sig genom att 
lyssna på musik och ta in musikaliska intryck på ett omedvetet plan, exempelvis genom att 
spela med sin lärare. Det är detta Schippers (2010) kallar för ett holistiskt lärande där eleven 
tar in kunskaper som sedan kan användas när hen ska lära sig nya stycken på egen hand. Vid 
duettspel på flöjtlektioner stärks elevens aktiva lyssnande och medvetenhet samtidigt som 
musikaliska kvalitéer utvecklas.  
 
Det största målet med duettspel a vista är inte att bli bra på a vista för sakens skull, mer att det 
lyfter så många andra aspekter och ger stora fördelar i elevens musicerande generellt 
(Lehmann & McArthur, 2002). En elev som blir en bra notläsare får en stabil grund att stå på 
som kan öppna upp för musikaliska möjligheter. En frihet i att kunna hoppa in i 
musiksammanhang och snabbt kunna ta till sig informationen via notläsning kan ge möjlighet 
till spännande utforskning i musikens värld. Det blir möjligt för eleven att vara med i konsert- 
och ensemblesammanhang med mindre förberedelsetid. Att snabbare kunna ta sig över det 
första inlärningssteget i notbaserade sammanhang ger mer utrymme för att tänka och 
utvecklas musikaliskt med fraseringar och andra musikaliska parametrar.  
 
Jag anser att duettspel kan användas som ett verktyg för att utveckla musikalisk läskunnighet 
på ett stimulerande och roligt sätt. När notläsningen flyter på kan det kreativa musicerandet få 
ta större plats, vilket jag tänker är viktigt för att utveckla musikintresset hos alla som håller på 
med musik oavsett ålder och nivå. Det finns såklart även andra undervisningsformer för a 
vista-läsning och förmågan att läsa a vista kan även utvecklas i exempelvis orkesterspel eller 
större ensemble, men det är utanför avgränsningen för mitt arbete.  
 
En intressant aspekt som kom fram under intervjuerna var att båda eleverna föredrar att spela 
duetter med kompisar eller andra elever hellre än att spela med en lärare. Samtidigt sa båda att 
det är lättare att spela med en lärare. Det tolkar jag som att det är utvecklande att spela med en 
lärare men att det är roligt med den sociala biten att spela med kompisar. Det blir en annan 
känsla av gemenskap när båda är på ungefär samma nivå och känslan av att göra det 
tillsammans blir starkare.  



 19 

Reflektion kring arbetets gång 
 
I denna del reflekterar jag kring planeringen och genomförandet av arbetet och ger förslag på 
framtida forskning inom samma område.  
 
Det var intressant att genomföra det här arbetet för att själv få fler perspektiv på hur och 
varför duettspel a vista kan användas i undervisning. Dels att läsa in sig på litteratur och 
tidigare forskning och få höra vad flöjtelever tycker och tänker om ämnet och även att 
analysera deras spel.  
Det var givande för mig som lärare och musiker att ha en musikaliskt gestaltande roll när jag 
spelade med eleverna för att sedan ha en pedagogiskt reflekterande vinkling på det skriftliga 
arbetet.    
 
Planeringen och genomförandet av de praktiska momenten fungerade bra. Som alltid hade det 
varit intressant att utöka antalet elever och träffar med dem för att få ett bredare underlag att 
reflektera kring, men av tidsmässiga skäl var det inte möjligt.  
 
Hade jag gjort om de praktiska momenten med facit i hand hade jag lagt ner mer tid på 
repertoarvalet. Detta för att jag märkte att duett nummer 1, övning 1, var svårare än jag hade 
trott och därför skiljde sig i svårighetsgrad jämfört med de andra duetterna. Duett nummer 16, 
övning 3, hade jag också valt att byta ut med facit i hand då jag skrev pilar mellan de olika 
notsystemen som de skulle följa, vilket var lite förvirrande för a vista-läsningen. Det hade 
även varit intressant att ha med en övning i form av ”play along” där eleverna hade kunnat 
spela duett med en inspelad stämma som inte på något sätt anpassade sig efter deras spel.  
 
Att använda annan repertoar som är mindre känd hade kunnat vara en fördel eftersom 
eleverna hade hört och till och med spelat vissa av styckena innan, om än i andra 
arrangemang. Samtidigt var det intressant att se hur igenkänningsfaktorn påverkade deras 
spel.  
Trots att jag hade velat ändra dessa detaljer så gick det bra att analysera materialet och dra 
slutsatser kring det. Eftersom jag var medveten om dessa detaljer kunde jag ha dem i åtanke 
under analysen och diskussionen kring elevernas spel.   
 
Förslag på framtida forskning inom samma område skulle kunna vara att låta några elever få 
spela duetter a vista kontinuerligt på flöjtlektioner en längre period och genom observation 
och intervjuer undersöka om och hur det påverkar deras spel. Det skulle också vara intressant 
att se vilka skillnader och utmaningar som finns i att använda duettspel på olika 
undervisningsnivåer, från nybörjare till avancerade elever.  
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Slutord 
 
Jag har under arbetets gång sett att duettspel kan vara ett verktyg till ett lustfyllt musikaliskt 
lärande. Då jag har en större erfarenhet att spela duetter i rollen som elev jämfört med som 
lärare så hade jag ganska snäva förväntningar eftersom min referensram innan arbetets start 
framförallt utgick från mina egna upplevelser som elev. En förväntning jag hade var att 
eleverna skulle tycka att det var roligare att spela med lärare än med andra elever eftersom det 
förmodligen skulle bli ett bättre klingande resultat. Det visade sig att det inte stämde med 
dessa elever. Båda uttryckte att de tycker att det är roligare att spela med kompisar.  En annan 
förväntning där jag också utgick från mig själv som elev var att det skulle ge en kick att klara 
av att spela duetter a vista. I Julias fall visade det sig att hon snarare hade en negativ bild av 
att spela ”ganska lätta grejer” och snabbt gå vidare till en ny duett vilket hon fått göra mycket 
med sin gamla lärare. Det som för mig har varit en kick och en positiv upplevelse saknade i 
hennes ögon ett djup, vilket var intressant för mig att se inför min kommande lärarroll. Det 
här arbetet har gett mig en mer nyanserad och flexibel bild av användning av duettspel i 
flöjtundervisning och jag har fått nya infallsvinklar som jag tar med mig vidare.  
 
Det finns många aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i upplägg för 
instrumentalundervisning med tanke på elevens ålder, personliga styrkor och svagheter, 
intressen och mål med musicerandet. Vi lärare har i uppdrag att hjälpa varje elev att utvecklas 
efter sina förutsättningar.  



 21 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
Braun, G. (1976). Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute for Two Flutes from an 
edition of 1792 [Musiktryck]. Wien: Universal Edition 

 
Green, B., & och Gallwey, W.T. (1986). The Inner Game of Music. New York: Doubleday & 
Company 
 
Lehmann, A.C., & McArthur, V. (2002). Sight-Reading. In: R. Parncutt, & G.E. McPherson 
(Red.), The science and psychology of music performance: creative strategies for teaching 
and learning. New York: Oxford University Press 
 
McPherson, G.E., & Gabrielsson, A. (2002). From Sound to Sign. In: R. Parncutt, & G.E. 
McPherson (Red.), The science and psychology of music performance: creative strategies for 
teaching and learning. New York: Oxford University Press 

Nationalencyklopedin [NE]. (1995). A vista. Höganäs: Bra Böcker AB 

Shippers, H. (2010). Facing the music: shaping music education from a global perspective. 
New York: Oxford University Press 
 
 
 
 
 
 


	Inledning
	Syfte
	Frågeställning

	Bakgrund
	Musikaliskt lärande
	Mentala hinder
	A vista-spel och notläsning

	Planering och genomförande
	Planering
	Urval av informanter
	Repertoarval

	Dokumentation

	Resultatpresentation
	Spelmomenten med kommentarer
	Intervjufrågor och svar
	Sammanfattande resultat

	Analys och diskussion
	Trygghet och mental närvaro
	Rytm och mönster
	Minne och problemlösning
	Slutsatser

	Reflektion kring arbetets gång
	Slutord
	KÄLLFÖRTECKNING

