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Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete som handlar om att använda sopran eller altblockflöjt som 
nybörjarblockflöjt. Detta grundar sig mycket i det dåliga rykte blockflöjten fått efter att ha varit ett 
obligatoriskt instrument i många år innan man fick spela ett ”riktigt” instrument. Det vanligaste är att 
börja med sopran, men några få pedagoger använder sig av altblockflöjt istället. Jag har själv spelat 
altblockflöjt som nybörjarblockflöjt. Det finns dåligt med litteratur om just detta specifika ämne, men 
det framgår ur litteraturen att sopranen används oftare som en första blockflöjt för barn.  
Altblockflöjten däremot används för mer avancerade blockflöjtister som redan har en viss erfarenhet 
av blockflöjt.  
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Bakgrund 
 

Jag är Camilla Martinsson och avslutar nu mina studier till blockflöjtspedagog vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Mina föräldrar är musikintresserade men har ingen högre 
musikutbildning.  

Min blockflöjtsutbildning började egentligen redan 1984 i Uddevalla då jag som 4-åring började spela 
sopranblockflöjt i någon slags studiecirkel för barn med sopranblockflöjt, rytmik, sångramsor etc. Jag 
minns inte detta själv, men min mamma har återberättat det hon minns för mig. Det verkar inte som att 
huvudsyftet var att spela blockflöjt utan att musicera i grupp och få någon slags musik och 
rytmkunskap. Det lilla jag minns från dessa tillfällen är huset där undervisningen skedde och att vi 
hade en bok där man målade hålen på blockflöjten i olika färger.  

Senare flyttade jag och min familj till Trollhättan där jag skulle börja skolan. När jag gick i årskurs 2 
fick vi komma till musikskolan och prova instrument. De flesta tjejerna i klassen ville spela tvärflöjt, 
vilket var mycket populärt under denna tid. Jag var dock väldigt ”tvärtemot” när jag var mindre och 
skulle därför absolut inte spela tvärflöjt utan ville spela blockflöjt istället. Min mamma som själv 
spelade ”tvångsblockflöjt” under 60-talet tyckte att det var en bra idé.  

Så intet ont anande gick jag till min första blockflöjtslektion med mammas 30 år gamla tyskborrade 
sopranblockflöjt i plast, för att få veta att vi skulle spela altblockflöjt. Tillsammans med några tjejer 
som var ett år äldre än mig och hade spelat sopranblockflöjt i klassen året innan, skulle jag nu alltså 
börja spela altblockflöjt. Jag minns aldrig att det var svårt att nå mellan hålen med fingrarna.  

Redan efter ett år av blockflöjslektioner fick jag börja i en ensemble som senare skulle gå under 
namnet "Flautinos". Vi var ungefär 15 elever som kom till musikskolan varje torsdag för att spela 
tillsammans på alla blockflöjtsstorlekar. Jag tror att detta faktum att jag började tidigt i en ensemble 
har varit viktigt för mitt fortsatta blockflöjtsspelande. Två otroligt duktiga och hängivna pedagoger har 
väldigt stor del i att jag har fortsatt att spela blockflöjt. Dessa pedagoger satsade på så otroligt mycket 
annat än själva blockflöjtsspelandet.  

När jag gick i nian var det dags att söka till gymnasiet. Jag var ganska bestämd över att jag skulle gå 
en utbildning som var inriktad på hästhållning och naturbruk, men min blockflöjtslärare övertalade 
mig att söka den ganska nystartade estetiska linjen med musikinriktning. Efter min lärares övertalning 
om estetiska linjen sökte jag och kom in. Här väntade tre otroliga år av mycket spelande och lärande. 
Jag spenderade nog mer tid i skolan och på musikskolan än hemma hos mina föräldrar under min 
gymnasietid. Blockflöjten var mitt huvudinstrument hela tiden.  

Efter tre år på gymnasiet sökte jag till några olika folkhögskolor mest för att det var något som alla 
gjorde. Jag var väl knappast speciellt förberedd eller motiverad och kom därför inte in någonstans. Jag 
visste inte vad jag skulle göra men min dåvarande blockflöjtslärare tyckte att jag kunde jobba som 
praktikant på musikskolan. Kommunen och arbetsförmedlingen godkände och jag började jobba. Efter 
ett tag blev jag något av en stående vikarie och fick hoppa in lite där det behövdes. Jag fick undervisa i 
allt från skolklasser till klarinettelever. Det var också då jag blev intresserad av att undervisa på allvar, 
jag kände att det här verkligen var något jag skulle kunna tänka mig att göra i framtiden. 

Efter mitt år som praktikant kom jag in på folkhögskola i Skåne där jag gick ett år och vantrivdes. Jag 
blev dock inte bränd av denna upplevelse utan var fortfarande fast besluten att bli blockflöjtspedagog 
och sökte istället vidare till en annan folkhögskola utanför Katrineholm i Sörmland. Där kom jag in 
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och trivdes oerhört bra. På den folkhögskolan fick jag en underbar blockflöjtslärare som hjälpte mig 
att komma vidare så jag kunde söka in till Musikhögskolan. Vilket jag också gjorde och blev antagen 
till Kungliga Musikhögskolans instrumental och ensemblelärarutbildning.  

När vi började läsa blockflöjtsmetodik på musikhögskolan var jag helt inställd på att det inte var något 
konstigt att man använder altblockflöjt som nybörjarinstrument efter som det var det jag var van vid. 
Men så var det inte alls. Vi fick inga alternativ alls utan det var bara självklart att vi skulle börja med 
sopranblockflöjt, ingen annan möjlighet gavs. Mina lärare och mina studiekamrater på 
musikhögskolan tyckte däremot att jag var väldigt annorlunda som hade börjat med altblockflöjt. De 
menade att det var något väldigt ovanligt. Då väcktes min undran om varför är det så? Är det ”fel” att 
börja med altblockflöjt? Vad är det då som är så fel? Är det ergonomisk ohållbart? Eller är det kanske 
så att det bara handlar om tycke och smak från pedagogens sida?  Eller vore det ännu bättre att 
pedagogen valde utifrån den elev man har? 

Syfte 
 

Mitt syfte med uppsatsen är att få reda på om det egentligen är någon skillnad om man  börjar med 
sopranblockflöjt eller altblockflöjt som nybörjarinstrument för de elever som valt att spela blockflöjt? 

 

Problemställning 
Jag grundar min problemställning i att jag själv har stor erfarenhet av blockflöjtsundervisning. Jag har 
spelat blockflöjt i snart 20 år, studerat blockflöjtsmetodik samt undervisat själv i flera år.  

En del blockflöjtspedagoger hävdar att man inte som 9-åring når mellan hålen på altblockflöjten och 
att sopranblockflöjten ligger mycket mer ergonomiskt i handen. Inom andra instrumentgrupper har 
man löst detta problem med ”för stora instrument” på andra sätt. Inom stråk har man ju t.ex. 16-
delsfioler, halvbasar etc. Där byts instrumentet ut mot ett större vart efter barnet växer. Jag minns dock 
själv inte att jag hade problem med att nå när jag började med altblockflöjt, och det skall tilläggas att 
jag absolut inte har speciellt stora händer eller långa fingrar, tvärtom så har jag ganska små händer 
med korta tjocka fingrar.  

Blockflöjtister förväntas dock att kunna spela alla storlekarna, det är inte så att man lär sig att spela 
bara sopran sedan spelar man bara alt osv, utan tanken är att man skall kunna behärska alla storlekarna 
likvärdigt.  

Problemet som uppstår då är att en sopranblockflöjt är en s.k. c-flöjt, medan altblockflöjten är en f-
flöjt. I blockflöjtskretsar betyder detta att när man täcker alla hål på sopranblockflöjten klingar tonen 
C1. När man däremot täcker alla hål på en altblockflöjt på samma sätt klingar tonen f.  

Detta är i och för sig ett rent notläsningsproblem men som pedagog upptäcker man att detta är ett 
problem för elever som ska lära sig nästa blockflöjt. Man brukar tala om ”trevägs-koppling”. Med 
detta menas ögat (notläsning) – känslan (greppet) – örat (klingande ton).  

Man ger ofta fingrarna nummer där vänster tumme är 0, vänster pekfinger 1, vänster långfinger 2, 
vänster ringfinger 3, höger pekfinger 4, höger långfinger 5, höger ringfinger 6 och höger lillfinger 7. 
Vänster lillfinger och höger tumme används aldrig och har därför inget nummer. 
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För den C-stämda sopranblockflöjten tas greppet med tummen(0) och vänster långfinger (2): 

02 

 

C   

 

 

Eller då för den F-stämda altblockflöjten tas greppet med tummen (0), vänster pekfinger (1), vänster 
långfinger (2) och vänster ringfinger (3): 

0123 

 

C 

 

 

 

Detta problem är naturligtvis lika om man byter från sopran till alt eller från alt till sopran. Tilläggas 
skall också att garklein dvs. den minsta blockflöjten, sopran- och tenorblockflöjt är c-stämda medan 
sopranino-, alt-, och basblockflöjt är f-stämda.  

Ett annat problem är också repertoar. När man börjar spela blockflöjt som 9-åring finns en uppsjö av 
olika böcker och material för nybörjare på sopran, men för de som väljer altblockflöjt finns det inte 
lika mycket material att tillgå. Så kanske är det enklare för pedagogen att använda sig av 
sopranblockflöjt eftersom det finns så mycket mer nybörjarmaterial än det finns för altblockflöjten. 
Väljer man altblockflöjt som ”nybörjarinstrument” får man ofta göra mycket material själv, vilket är 
tids- och energikrävande. Går man däremot framåt i tiden och ser på fortsättningsmaterial så finns det 
hur mycket som helst för altblockflöjt. Mycket av barockrepertoaren skrevs just för altblockflöjt. Så 
det antas att när man vill spela blockflöjtsmusik som t.ex. barock-repertoar av Vivaldi, Händel och 
Loeillet etc. då spelar man altblockflöjt, men när man ska lära sig att spela blockflöjt då är det 
sopranen som är nummer ett. Kommer man dock ännu lite längre i sitt spel är det självklart att man 
spelar alla storlekar och behärskar alla lika bra.  

* 

Min fråga är om orsaken till att vi blockflöjtspedagoger i Sverige börjar undervisa våra elever på 
sopranblockflöjt har något att göra med den så kallade ”musikskole-reformen”, då vi införde 
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”tvångsblockflöjt” i Sverige? Dinn1 säger t.ex. att sopranblockflöjten i första hand lämpar sig för 
grupp eller klassundervisning. Det är dock flera år sedan man tog bort den obligatoriska 
blockflöjtsundervisningen från musik och kulturskolan. Är det så att blockflöjtens dåliga stämpel som 
”nybörjarinstrument” finns kvar?  

När man tittar i äldre litteratur så är det altblockflöjten som är den viktigaste storleken av blockflöjter. 
Dessa böcker innehåller även grepptabeller så det förefaller inte som om man redan antas veta hur man 
hanterar instrumentet. Även grundläggande teknik som andning och artikulation finns med.  

Jag började ju med altblockflöjt, och mina händer var inte för små. Jag minns inte att jag tyckte att det 
var ett problem att nå. Som jag tidigare nämnt har jag definitivt inte speciellt stora händer utan 
egentligen tvärt om.  

Trevägskopplingen dvs. att det är olika grepp på de olika flöjterna är, enligt mig, det största problemet 
när man byter från sopran till altblockflöjt eller tvärtom. Eleven blir oftast mycket förvirrad över detta 
byte och kan missuppfatta många saker. Därför krävs det en bra pedagog för att presentera greppen på 
ett så enkelt och problemfritt sätt för eleven som möjligt. Sätten är lika många som det finns 
pedagoger. Frågan är då: Är det då vi pedagoger som skapar problemet genom att förklara för mycket 
eller är det verkligen ett problem för eleverna?  

Metod 
 

Den metod jag valt är att läsa litteratur som är relevant för min uppsats. Litteraturens roll har varit att 
ge en bakgrund till mina frågor om det är bäst att börja med altblockflöjt eller sopranblockflöjt.  Jag 
kommer också att göra intervjuer med två olika lärare som valt olika vägar. Den ena har valt att 
undervisa på sopranblockflöjt som första blockflöjt, medans den andra har valt altblockflöjt som första 
blockflöjt. Dessutom har jag kontaktat kulturskolor från olika delar av landet för att få veta när de 
avskaffade den obligatoriska blockflöjtsundervisningen samt vilken blockflöjtsstorlek de använder 
som första blockflöjt idag.  

Litteratur 
 

Jag valde att söka på ordet ”blockflöjtsböcker”, för att få ett så brett material av blockflöjtsböcker som 
möjligt. Detta är en sammanställning av de jag anser vara de mest intressanta inom mitt område. Jag 
fann ganska många böcker som avsåg sopran som nybörjarinstrument, medan altblockflöjt som 
nybörjarinstrument inte är vanligt förekommande enligt de böcker jag hittat.  

Jag har gjort en uppdelning av böckerna för att skilja de böcker som är fokuserade på sopranblockflöjt 
mot de som är fokuserade på altblockflöjt, eftersom det är i detta min huvudsakliga fråga ligger. Den 
sortens böcker som är fokuserade på sopranblockflöjt verkar också omedelbart vara riktad till 
klassundervisning. De böcker där man avser att undervisa på altbockflöjten är däremot riktade mot 
högre stadier av blockflöjtsspel. Man antas vara långt förbi nybörjarstadiet. Däremot sägs det i båda 
typerna av böcker att om man är en riktigt duktig och ambitiös blockflöjtist ska man kunna spela alla 
olika blockflöjtsstorlekarna.  

                                                           
1 Dinn, Freda; The recorder in school, Schott London 1965 
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Blockflöjten 
 

Vilken är egentligen blockflöjtens historia? Naturligtvis kan man gå mycket långt tillbaka, ända till 
några tusen år tillbaka enligt Kurt Sachs2. Blockflöjten användes flitigt fram till mitten av 1700-talet 
då romantiken blev mer framstående och där passade inte blockflöjten in. Jag har därför valt att berätta 
om när blockflöjten fick sin renässans under början av 1900-talet eftersom det känns mest relevant för 
min uppsats.  

Jan Enberg förklarar i sin uppsats från 1992 hur olika omständigheter gjorde att vi fick blockflöjten till 
Norden. Den tyske gitarristen och violinbyggaren Peter Harlan köpte under den första festivalen i 
Haslemere i England 1925 ett antal blockflöjter av Arnold Dolmetsch, som bodde i Haslemere. Syftet 
var att kopiera dem hemma i Tyskland.  

Vidare berättar Enberg att Dolmetsch som var mycket seriös med sitt blockflöjtsbyggande inte anade 
vart detta skulle bära iväg. Bland annat missuppfattade Harlan, enligt Dolmetsch, barockgreppen på 
blockflöjten, medan Harlan själv berättar att det var en av hans instrumentmakare som borrade fel i en 
flöjt så att man kunde spela fjärde tonen nedifrån på ett mycket enklare sätt. I och med detta blev det 
lättare för skolbarn att spela blockflöjt enligt Harlan. Här föds det tyska greppsystemet. Namnet 
kommer antagligen från att Harlan var tysk. När man talar om tyska grepp och barockgrepp talar man 
om skillnaden att ta greppet för F på en sopranblockflöjt och Bb på en altblockflöjt. Spelar man efter 
tyska grepp tar man tonen med fingrarna 01234, medan man med barockgrepp tar samma ton med 
greppet 0123467.  

Förvirringen var inte slut här. Harlan hade även missuppfattat flöjternas stämning. Dolmetsch hade 
gjort sina kopior i barockstämning men Harlan trodde att de var stämda i h och e, det vill säga att 
flöjterna klingade h och e när man täckte alla hålen på flöjten.3 Harlan byggde flöjter som däremot 
klingade i a och d när man täckte alla hålen. Detta för att det skulle vara lättare att spela med 
stråkinstrument4.  

Under denna tid var det England som var den ledande blockflöjtsnationen med utbildning av 
blockflöjtister, pedagoger och med sommarkurser, festivaler, blockflöjtstillverkning etc.  

Till Norden kom ”blockflöjtsrörelsen” via Danmark runt 1930. I Danmark kunde man avlägga 
Musikpedagogisk Eksamen med blockflöjt som huvudinstrument redan 1957. Detta mycket tack vare 
den tyske pedagogen Fritz Jöde. I slutet av 40-talet kom blockflöjen till Sverige.  

I Sverige hoppade vi snabbt på tåget som efter andra världs kriget kom med Carl Orffs Schulverk. Här 
fick (sopran)blockflöjten en stor roll. Bland andra kan Ilse Mohri nämnas som arbetade för att 
blockflöjten skulle bli ett instrument vid Stockholms Borgarskola. I början av 60 talet startade samma 
skola även en pedagoglinje i just blockflöjt.5 I Sverige fick man vänta till 1972 innan Stockholms 

                                                           
2 Sachs, Kurt; Handbuch der Musikinstrumente, Leipzig 1930 
3 Detta utifrån att A=440 
4 Enberg, Jan; Blockflöjten under 1900-talet Reflektion kring olika utvecklingstendenser sett i ett musikhistoriskt 

sammanhang. 60 poängs uppsats Instutitionen för Musikvetenskap i Göteborg 1992 
5 Eriksson, Annika; Blockföjtscirkeln, Folkuniversitets Förlag 1979 
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musikhögskola fick klasser för blockflöjtspedagoger och s.k. klass för specialstudier i blockflöjt, då 
under ledning av Clas Pehrsson.6 

Det var främst i de industrialiserade städerna som blockflöjten användes i skolorna. Barnen var många 
och blockflöjten var billig. Huvudsyftet med undervisningen var att många barn skulle kunna spela 
melodier som de kunde spela hemma. Denna musikundervisningsform pågick några årtionden och 
utvecklades vidare inom den kommunala musikskolan som startades under 40-och 50-talet, då 
blockflöjten tillsammans med mandolinen var ett obligatoriskt nybörjarinstrument. Man var tvungen 
att behärska blockflöjten innan man fick spela ett ”riktigt” instrument som t. ex piano eller tvärflöjt.7 
Tvångsblockflöjten var då ett faktum.  

Många minns säkert tillbaka när de tvingades att spela blockflöjt som små. Det är inte ovanligt att man 
får frågan från föräldrar än idag:  

”Hur länge måste de spela blockflöjt?”  

Till viss del är det lätt att förstå. Ett helt klassrum fyllt med blockflöjtister, det kan få t.o.m. den 
skickligaste blockflöjtspedagog att rygga tillbaka. Mest synd är det väl kanske om dessa elever som 
aldrig fick veta någonting om blockflöjten. De som trodde att sopranblockflöjt var den enda 
blockflöjten, de som spelade blockflöjt endast i förhoppning om att ”snart får jag spela ett riktigt 
instrument”.  

 

Undervisningsböcker 
 

Jag har valt böcker efter ett så brett spektra av blockflöjtsböcker som möjligt. Vissa böcker är helt 
inriktade på klass- eller storgruppsundervisning, medan andra är mycket seriösa böcker som avser att 
göra skolade musiker av sin läsare. Även några av vår tids undervisningsböcker har jag valt att titta 
närmare på.  

Sopranböcker 
Freda Dinn8 förklarar att sopranblockflöjten vanligtvis lämpar sig bättre för grupp-undervisning i 
klasser. Men att alla ambitiösa blockflöjtister naturligtvis även vill lära sig alt, bas och tenor senare. I 
det första inledande kapitlet, som har överskriften ”the choice and care of the instruments and 
Equipment” skriver Dinn att det viktigaste är att:  

• Flöjten är stämd i a=440 efter engelsk standard 
• Den skall vara lätt att spela på dvs. alla toner är lätta att få och intonera  
• Att flöjten har ”standard fingering” vilket i detta fall menas barockfingersättning. 9 
 
Dinn skriver vidare att det inte finns något som helst problem för eleverna att byta till altblockflöjt när 
man behärskar sopranblockflöjten.  
 

                                                           
6 Eriksson, Annika; Blockföjtscirkeln, Folkuniversitets Förlag 1979 
7 Enberg, Jan; Blockflöjten under 1900-talet Reflektion kring olika utvecklingstendenser sett I ett musikhistoriskt 

sammanhang, 60 poängs uppsats Instutitionen för Musikvetenskap i Göteborg 1992 
8 Dinn, Freda; The recorder in school, Schott London 1965 
9 Alltså att tonen F på sopran och Bb på alt-blockflöjt spelas med fingersättningen 0123467 till skillnad från det 
tyska som spelas 01234 
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Robert H Bouchard10 förklarar i sin bok att det var främst förr (det syftas då på 1700-talet) man 
använde flöjter av olika storlekar och i olika stämningar för att anpassa efter olika sångröster då det 
var vanligt att man spelade tillsammans med dessa. Man använde upp till 8 olika storlekar men idag är 
det fem olika som används mest. Sopranen anses vara den viktigaste.  
Bouchart förklarar också vidare att blockflöjten är ett mycket enkelt instrument att spela, och just 
därför passar det så bra för lågstadieklasser. Greppen är mycket lika oboe, flöjt, klarinett och saxofon 
så barnet får inga svårigheter att byta till något av dessa sedan. Här har alltså Bouchard bestämt att 
blockflöjt spelar man bara en stund, sen byter man till ett ”riktigt” orkesterinstrument. Han förklarar 
också att blockflöjten inte har så mycket mekaniska svårigheter och den (blockflöjten) är det billigaste 
instrumentet. Men trots detta påpekar även Bouchart att blockflöjten kan vara ett soloinstrument, och 
att det är mycket användbart i många sammanhang.    

Gerald Burakoff11 skriver i sin bok angående om att välja instrument att sopranblockflöjten oftast 
passar bäst när man går i grundskolans ”third” eller ”fourth grade”, d.v.s. när man är ungefär 9 år. Den 
passar bra i handen, det är lätt för barnet att täcka hålen och dessutom är den billig att köpa in till hela 
klasser.  

Altblockflöjt bör man enligt Burakoff inte använda för att hålen sitter alldeles för långt isär för att de 
flesta 9-åringar ska kunna täcka dem. Och om man inte kan täcka hålen så låter det heller inte bra och 
detta leder till att eleven får dålig hållning. Burakoff tycker att man ska tänka på fyra saker innan man 
köper in blockflöjter till en hel klass: 

• Storleken (sopran eller alt) 
• Greppen (Tyska eller engelska dvs. barock) 
• Material (trä eller plast) 
• Kostnad (Hur mycket får den kosta?) 
 

Egen Kommentar 
Undervisningen antas ske i grupp och då främst i skolklasser eller större grupper. Blockflöjten är bara 
ett medel för en slags musikundervisning, någon form av folkbildning. Blockflöjten i sig verkar inte ha 
något speciellt egenvärde.  Man skulle lära sig att spela ett instrument, valet ”råkade” bara hamna på 
blockflöjten. 

 

De presenterade böckerna är huvudsakligen utgivna på 60-talet. Böckerna har oftast en 
lektionsprogression, ungefär som en handledning till läraren. Vilka låtar som är lämpliga och vilka 
toner som skall läras ut i vilken ordning. Det förväntas inte att läraren har någon speciell utbildning för 
att kunna undervisa i just blockflöjt.  

 

Altböcker 
Jacques Hotteterre-le-Romain12  utgår i sin bok från 1707 att det är självklart att man spelar alt. Denna 
bok anses av många blockflöjtister vara en slags bibel.  

                                                           
10 Bouchard, Robert H; Let´s play the recorder, Boston Bruce Humphries Publishers 1962 
11 Burakoff, Gerald; The recorder in the classroom, Hargail Music Press 1971 
12 Hotteterre-le-Romain, Jaques; Principles of the flute, recorder and oboe, Paris 1707  
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Samma sak gäller för Christopher Welchs13 bok från 1911 som också avser spel på altblockflöjt i 
första hand.  

Även Hildemarie Peter14 skriver 1958 i sin bok att det är altblockflöjten man använder. Just i den 
boken är det intressant eftersom den ligger så nära tidsmässigt som många av de böcker som är skrivna 
för sopranblockflöjt. 

Egen Kommentar 
De dessa böcker som har altblockflöjt som utgångspunkt har gemensamt är att nivån är mycket högre 
än i sopranundervisningsböckerna. Sopranböckerna verkar börja på låg nivå oftast för barn med 
melodier som passar barn och som barn känner igen. Progressionen är långsam och det är oftast visor 
eller andra kända melodier som spelas. I altböckerna är däremot progressionen mycket snabbare. 
Oftast är det mer varierad musik med både visor, renässans och barock musik. Det verkar också som 
om den som använder sig av sopranböckerna är läraren som inte har någon speciell förkunskap om att 
spela blockflöjt. Altböckerna verkar mera vara självstudieböcker där eleven själv skall läsa sig till hur 
man andas, artikulerar och får rätt hållning.  

 

Övrig litteratur 
Intressant är också att jag endast har hittat en bok som på allvar talar om alla storlekarna på 
blockflöjter och att man som blockflöjtist bör behärska alla lika bra.   

Fred Frankland Rigbys bok Playing the recorders15 från 1958 är intressant i just det avseendet att det 
handlar om recorderS, han fokuserar inte på en speciell storlek utan går i sin bok igenom de olika 
blockflöjtsstorlekarna och hur man behärskar dem på allvar. Han skriver dock att de tre populäraste 
storlekarna är sopran, alt och tenor. Han beskriver också att sopranino och basblockflöjten inte är så 
vanliga. I denna bok lär han läsaren att spela alla de tre ovan nämnda storlekarna. Dock hävdar han att 
sopranblockflöjten är den mest vanliga hemma hos blockflöjtister. Han tycker visserligen att detta är 
synd eftersom den mesta repertoaren från 16- och 1700-talet är skrivet för altblockflöjt. Men han 
skriver också att eftersom så många har en sopranblockflöjt i sin ägo är det ju lika bra att lära ut att 
spela den.  

”Let it be said at the outset that there are those who can play the descant really well, but they are 
few in number”  

– Fred Frankland Rigby 

Rigby är också noga med att nämna att sopranblockflöjten inte är någon leksak, utan ett seriöst 
instrument som idag har en stor repertoar av musik att ta sig an. Detta är något som de som genomgår 
klassundervisning i blockflöjt skall tänka på enligt Rigby.  

 

Jag har endast hittat en helt svensk bok om blockflöjtsspel, ett häfte som riktar sig mot studiecirklar 
inom blockflöjt16. Roligt är att boken är mycket professionellt upplägg och framställer blockflöjten 
som ett eget instrument, alltså inget man spelar ett år innan man får spela ett ”riktigt” instrument. 

                                                           
13 Welchs, Christopher; Six lectures on the recorder and other flutes in relation to literature, Oxford University 
Press 1911 
14 Peter, Hildemarie; The recorder It´s traditions and It´s tasks, Hinrichsen Edition Ltd 1958 
15 Rigby, Fred Frankland; Playing the recorders, Faber and Faber 1958 
16 Eriksson, Annika, Niklasson Morgan; Blockföjtscirkeln, Folkuniversitets Förlag 1979 
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Nivån på kunnandet läggs också på en mycket hög nivå. Häftet berör allt från vad man ska tänka på 
när man köper instrument, repertoar, litteratur och utförande praxis. Det är tydligt att det är två duktiga 
blockflöjtspedagoger som gjort häftet och som verkligen vill ge blockflöjten ett egenvärde igen. Jag 
tror att häftet riktar sig mot vuxna som vill lära sig spela blockflöjt.  

 

Svenska undervisningsböcker som används idag 

Det finns även en uppsjö av svenska undervisningsböcker som är riktade till barn. Dessa skiljer sig 
från de övriga böckerna så att de är mer gjorda för eleven - barnet. Det är helt klart en inriktning mot 
yngre barn som ska lära sig att spela.  Progressionen är långsammare än de äldre böckerna. Det finns 
söta, roliga bilder i böckerna samt olika former av pyssel. 

 Intressant är dock att det bara finns en bok som avser altblockflöjt som första instrument. Blåsbus17 av 
Jan Utbult finns för både altblockflöjt och sopranblockflöjt, alltså är det den enda undervisningsboken 
som ger läraren total valfrihet. Om man nu väljer att använda sig av bok. Låtvalet i böckerna är näst 
intill identiskt i både sopran och altboken. Det skiljer sig dock något i den tredje boken i serien. 
Utbults böcker är också anmärkningsvärda eftersom det ingår en CD-skiva med ackompanjemang 
vilket gör att eleven har lätt att träna själv hemma.  

Det vanligaste är annars att det finns två sopranböcker med en lagom progression medan därefter vissa 
författare/pedagoger valt att göra en tredje del för altblockflöjt som t.ex. Blockflöjten och jag18 och Ett 

tu tre.19 20 Då räknar författaren med att eleven redan kan spela sopranblockflöjt och därför börjar 
boken inte på nybörjarnivå. Oftast förklaras bytet mellan sopran och altblockflöjt först i böckerna. 
Sedan börjar man spela låtar, och då finns bara greppförklaringar för varje stycke. Nivån på låtarna är 
också mycket mer avancerad än i nybörjarböckerna. Alltså går det inte att börja med dessa böcker.  

 

Egen kommentar 

Det skall också tilläggas att mycket av nutidens populärmusik som noterats för tvärflöjt så som 
böckerna Flöjtgodis, Showtunes och andra liknande böcker med ackompanjemang på CD-skiva 
fungerar mycket bra att spela på altblockflöjt. 

 

Sammanfattning av litteratur 

Det är tydliga skillnader mellan de böcker som avser altblockflöjtsspeloch sopranblockflöjtsspel. 
Sopranblockflöjtsböckerna är riktade till nybörjare medan altblockflöjts-böckerna är riktade till mer 
avancerade musiker. Detta med undantaget för de modernare svenska undervisningsböckerna som har 
en mycket långsammare progression. Väldigt lite information finns om bytet mellan de två storlekarna 
när man tittar till den äldre litteraturen.  I de nyare svenska undervisningsböckerna som har en 
fortsättningsdel med altblockflöjt finns information om bytet med, men det kräver fortfarande en 
duktig pedagog för att eleven ska förstå detta byte. Intressant är också att de böcker jag hittat är gamla, 
dvs. från 1700-talet eller med tyngdpunkt på 1950–60-talen, medan de svenska undervisningböckerna 
de är gjorda i huvudsak på 1990 och 2000 talet. 

 

                                                           
17 Utbult, Jan; Blåsbus, Notposten 2004, 2005, 2006 
18 Pehrsson; Ylva; Blockföjten och jag 1, 2, 3, Thore Ehrling musik 1990, 1991, 1994 
19 Pulsen, Eva; Ett tu tre 1, 2, Gehrmans musikförlag 1996, 1999 
20 Pulsen, Eva; Ett tu tre alt, Borlänge SPALT 2002 
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Undersökning 
 

Jag har valt att göra två sorters intervjuer. En lite kortare med olika kulturskolor runt om i Sverige. 
Frågorna till dessa har varit:  

• När avskaffade ni obligatorisk blockflöjtsundervisning och hur såg den ut när ni hade den? 

• Använder ni idag sopran eller altblockflöjt som nybörjarblockflöjt? 

 Anledningen till att jag just valde intervjuer var att jag själv skulle kunna styra samtalet i den riktning 
som var intressant för mitt arbete.  

 

Vidare valde jag att göra två längre intervjuer med två pedagoger från olika utgångspunkt. Då ställde 
jag egentligen bara en fråga under intervjun: 

• Hur gör du med dina nybörjare? 

Sedan löpte en rad underrubriker på denna fråga för att styra in samtalet på det jag tycker för arbetet är 
intressant.  

Tanken var här att få en bild från det att pedagogen träffar sina elever på en eventuell 
instrumentdemonstration vidare till första lektionen. Val av flöjt och bok. Intervjun innehöll också 
frågor angående om man trodde att alla pedagoger gjorde likadant. Dessutom avslutades min intervju 
med att jag frågade om vad pedagogen hoppades eleven hade fått med sig från sin 
blockflöjtsundervisning.  

Tanken var att pedagogen skulle få chansen att prata ganska fritt medan jag styrde samtalet.  

Jag spelade in samtalet under intervjun med MP3 spelare (se bilaga) 

 

Kulturskolor 
 

I ett samtal med en kanslist på Värnamo Kulturskola visade de sig att de aldrig haft obligatorisk 
blockflöjtsundervisning. Musikskolan i Värnamo startade läsåret 1969/70.  Redan 1979 anställdes en 
blockflöjtspedagog. Kvinnan jag talade med hade börjat jobba på kulturskolan 1980 och då fanns inte 
blockflöjtsobligatoriet kvar. Hon gick så långt tillbaka som läsåret 1974/75 utan att de hade haft 
obligatorisk blockflöjtsundervisning. Några lärare har jobbat i samarbete med skolorna men då är det 
inte bara blockflöjt som använts. Idag använder man alltid sopranblockflöjt som nybörjarinstrument 
för den som valt att spela blockflöjt. 

Birgitta Friström, Lidingö Musikskola berättar följande om deras undervisning;   
”När jag började jobba i Lidingö Musikskola för 26 år sedan (1983) kunde 
barnen gå på grundkurs 1 i årskurs 1 med rytmik (men den jag då vikarierade för 
hade kompanjonundervisning för hela klasser istället för frivillig rytmik), och i 
årskurs 2 var det grundkurs 2 med blockflöjt eller mandolin. Jag tror inte det var så 
att man måste ha gått grundkursen för att få spela ett "riktigt" instrument, fast de 
flesta hade åtminstone gått grundkurs 2. Mandolinen försvann först och ersattes av 
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stråk, grundkurserna försvann 1990 tror jag. Det året fick åtminstone eleverna inte 
börja med blockflöjt förrän i åk 3, och vi hade en kort period med "sång- och 
spelgrupp" istället. Ett par år innan dess fick vi blockflöjtspedagoger igenom att 
börja med barockborrade instrument på en gång, istället för att spela tyskborrat i 
grundkursen och sedan lära om i ämneskursen. Men om det då fortfarande hette 
grundkurs minns jag inte. Lidingö hade under många år en konstig regel där man 
kunde börja med stråk från år 1, blockflöjt från år 2 (så småningom även piano) 
och alla andra instrument från år 3. ” 
  
”Fortfarande är det så att de flesta börjar i 2an, nu de senaste åren har 
elevunderlaget minskat så kraftigt att vi börjat ta in ettor, och min kollega har även 
förskoleklasselever, så vi börjar med sopran, det är tillräckligt svårt att nå när de är 
såpass små.” 
 

Anders Mjönes arbetar även han på Lidingö Musikskola, och berättar: 
 

”Jag har arbetat som blockflöjts- och tvärflöjtslärare i Lidingö Musikskola sedan 
1971 med en period 1984-2000 då jag också fungerade som biträdande 
musikledare i samma skola. Som jag minns det så hade vi fram till c:a 1985 i åk 1 
rytmikundervisning enligt Dalcroze-pedagogiken och en fortsättningskurs i åk 2 
där blockflöjt, alt. mandolin användes som pedagogiska hjälpmedel. Sedan kom 
den s.k. kompanjonundervisningen där musikskolans lärare gick in i grundskolans 
klasser och undervisade tillsammans med respektive grundskollärare. Denna form 
behölls fram till någon gång under 90-talets första hälft. 
 
”Jag kan tyvärr inte säga exakt när, men någon gång under denna period lämnade 
vi blockflöjten som obligatoriskt förinstrument”, berättar Anders Mjönes. Vi 
övergav helt tanken att något instrument skulle fungera som förinstrument till 
något annat. Varje instrument skulle ta hand om sin egen undervisning, på alla 
stadier. 
 
Vidar säger Mjönes; ”Vi använder uteslutande sopranblockflöjt som 
förstainstrument i vår blockflöjtsundervisning. Som regel kommer altblockflöjten 
in under 2:a eller 3:e året.” 

 
Skellefteå Kulturskola ger följande svar; 
Vi slutade med klassundervisning i blockflöjt i mitten av 80-talet, kan dock inte säga exakt när. 
Blockflöjtslärarna använder idag sopranblockflöjt som nybörjar blockflöjt.  
 
Elisabet Melin arbetar som blockflöjtspedagog vid Ulricehamns kulturskola svarar att hon inte exakt 
vet när de slutade med den obligatoriska blockflöjtsundervisningen men att det var minst 10 år sedan. 
Hon hade då grupper på 5 elever. Hon har alltid startat med sopranblockflöjt, vet dock inte varför utan 
tror att det är mest av gammal vana.  
 
Börje Norell är rektor på Linköpings kulturskola. Där användes blockflöjten fram till 1993-94 som 
ett förberedande instrument. De övergick i musiklek, stråklek, brasslek och senare även trälek och 
pianolek för barn i åk 1-2. I musiklek för åk 2 används fortfarande blockflöjten i musikleken, men det 
är inte ett instrument som används förberedande för instrumental undervisning.  De som senare väljer 
blockflöjt börjar dock alltid med sopranblockflöjt. 
 

Intervjuer 
 



15 

 

Min första intervju med Björg Ollén gjordes i två delar eftersom det tog mycket längre tid än jag hade 
räknat med. Första intervju gjordes tisdagen den 24 april 2007 kl 10.30 i musikterapi-salen på 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, den andra delen av intervjun gjordes på samma plats och tid 
tisdag 15 maj 2007, 3 veckor senare. 

Andra intervjun är gjord med Louise Börjesson. Intervjun är gjord i Trollhättan 2 april 2009, kl 13.30. 

 

Björg Ollén 
Björg Ollén utbildade sig till blockflöjtspedagog på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under 
1982 till 1986 och undervisar i blockflöjtsmetodik på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm sedan 
1991. Hon undervisar även i allmän metodik för IE och traversflöjt. Hon arbetar också i Nacka 
musikskola och på Södra Latins gymnasium i Stockholm. Hon spelar även traversflöjt och blockflöjt 
med Drottningholms barockensemble sedan 1986. 

Hon har valt att använda sopranblockflöjt som nybörjar instrument och tycker inte att man ska börja 
med altblockflöjt för tidigt eftersom det är svårt för eleven att nå och att täcka hålen. Dessutom anser 
hon att blockflöjt ställer oerhörda krav på finmotoriken. Det är därför inte lämpligt att börja i för låga 
åldrar.  

I Nacka musikskola slutade man troligtvis med obligatorisk blockflöjtsundervisning 1981,  

Björg brukar använda Ylva Pehrssons bok Blockflöjten och jag 1 som första bok för sina elever, men 
har märkt att hon jobbar mindre och mindre i den. Hon tror sig dock veta att det är lite olika vad man 
använder som bok. Hon har kollegor som bl.a. använder Utbults Blåsbus och andra som använder helt 
eget material. Hon tror att det vanligaste är att man börjar med sopranblockflöjt som nybörjare men vet 
att det inte alltid är så.  

När väl bytet sker till altblockflöjt är svårt att säga enligt Ollén. Det ser väldigt olika ut från elev till 
elev, men det vanliga är att eleven har spelat några år och går ungefär i åk 4 eller 5. Dock är det ingen 
vits att börja för tidigt eftersom fingrarna då inte räcker till. Hon påpekar att hon har elever på 9 år som 
skulle klara av att förstå bytet till altblockflöjt men har för små händer. 

Viktigt är också under denna tid att eleven får spela musik på den nivån som denne faktiskt är och att 
man inte får ”börja om” igen med Spanien, Björnen sover etc. Utan att man t.ex. kan spela sopran-låtar 
man kan utantill på altblockflöjten i stället. Men att man smyger in teorin i det hela samtidigt. Viktigt 
är också att eleven får ta tid på sig med att hitta sitt sätt att tänka. Problemet som blockflöjtister har är 
ju att vi transponerar själva. Det är både krångligt och mycket fiffigt enligt Ollén. Fördelen är att vi 
alltid vet vilken ton vi spelar till skillnad från t.ex. klarinettister och saxofonister. Det är också viktigt 
att förklara hela notsystemet på nytt för eleven så att denne förstår att C alltid ligger på samma 
notlinje.  

I Nacka har lärarna gjort en egen altblockflöjts-skola där elever under många år fått vara med och välja 
ut låtar. Progressionen är så uppbyggd att för varje ny ton finns många låtar. Alla elever behöver 
kanske inte spela alla låtar medan vissa behöver det. Dessutom finns i materialet flera”pyssel och fylla 
i övningar” som ska träna den s.k. ”trevägskopplingen”. 

Vad är det då Björg Ollén vill att eleven ska få med sig från sin blockflöjtsundervisning? I grunden vill 
hon att eleven ska ha fått en positiv musikupplevelse men också att denne har med sig ett gott 
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musikaliskt självförtroende. Viktigt är också att om man får elever som verkligen vill satsa så ska man 
ha gett eleven en så pass bra grund att stå på att denne klarar av det.  

Louise Börjesson 
Louise Börjesson arbetar på kulturskolan i Trollhättan där man valt att börja med altblockflöjt som 
nybörjarinstrument. Louise började spela blockflöjt 1968. Hon började spela sopranblockflöjt i den 
s.k. “grundkursen” som alla var tvungna att gå som ville spela ett instrument. Året efter kunde man 
inte välja att fortsätta blockflöjt så hon bytte till violin, och provade även på tvärflöjt. Under gymnasiet 
hade hon en lärare som var intresserad av blockflöjt vilket medförde att Louise även började spela 
altblockflöjt. När hon tagit studenten behövde musikskolan lärare i ”grundkursen” för blockflöjt och 
Louise blev tillfrågad och tackade ja. Efter lite påtryckningar från en kollega som också hade 
grundkursen i blockflöjt sökte Louise till SMI (Stockholms musikpedagogiska institut) i början av 
1980-talet och kom in. Största skillnaden på SMI och t.ex. Musikhögskolan tror Louise är att på SMI 
får man chansen att direkt prova sina idéer på elever eftersom man måste arbeta bredvid sina studier. 
Dessutom blir det mer diskussioner när man kommer tillbaka och har provat på sina elever.  

När Trollhättans musikskola (heter nu Trollhättans kulturskola) valde att avskaffa grundkursen i 
blockflöjt valde blockflöjtspedagogerna att också bryta mönstret med sopranblockflöjt som nybörjar-
blockflöjt och välja att börja med altblockflöjt i åk 3 istället. Huvudanledningen till detta var att ge 
blockflöjten sitt egenvärde tillbaka. Det var viktigt att eleven kände att de spelade ett ”riktigt” 
instrument. Dessutom tycker Louise att man kan klara sig hela sitt blockflöjts-liv på altblockflöjt. 
Börjar man med sopran ”måste” man förr eller senare byta eftersom det finns mindre repertoar för mer 
avancerade sopran-blockflöjtsspelare. Hon säger också att hon har elever som aldrig behöver byta utan 
spelar altblockflöjt hela sin tid på kulturskolan.  

När de valde att börja med altblockflöjt som nybörjarblockflöjt följde det också med att det fanns 
ingen direkt bok att spela i. De använde ett tag, Gertrud von Matérns bok Jag vill spela alt. Men den är 
även den inriktad till elever som spelat sopran och ska byta till alt, därför är progressionen alldeles för 
snabb för en nybörjare. Detta betydde att hon och hennes kollega själva fick skriva allt material, vilket 
naturligtvis var tidskrävande. Idag används Blåsbus av Jan Utbult, en bok som blockflöjts 
pedagogerna i Trollhättan mer eller mindre tjatade sig till att den skulle tryckas även för altblockflöjt.  

När eleverna kommer på instrumentprovar-dag visar hon dock upp hela blockflöjts-familjen men 
förklarar att det är altblockflöjten de kommer att få spela. Men också att de kommer få prova på att 
spela de andra storlekarna om de börjar spela ensemble. 

I Trollhättan börjar eleverna spela på kulturskolan i åk 3, och Louise har inte upptäckt några problem 
med att nå med fingrarna mellan hålen på flöjten. Visst har vissa barn det svårare än andra men det 
tror Louise att det har med motoriken att göra, inte räckvidden. En del barn kan ha jättekorta fingrar 
men kan spreta ut med dem så att de når i alla fall. I vissa fall har hon även haft åk 2 elever men tycker 
inte att det har funkat så bra ihop med åk 3 elever eftersom de yngre ligger betydligt efter i sin 
motoriska utveckling. Hon säger dock att om hon bara haft åk 2 elever i samma grupp så hade det nog 
inte varit några problem. Däremot kommer de från och med hösten 2009 att börja med s.k. ”upptakt” 
för åk 2. Elever som anmäler sig till detta kommer under några veckor få prova på träblås (inkluderat 
blockflöjt), bleckblås samt stråk. Detta är ett sätt att försöka värva fler elever till kulturskolan.  

Angående bytet berättar hon vidare att hon endast introducerar sopranblockföjt som ett ensemble 
instrument. Detta gäller även för tenor, bas och de mindre vanliga storlekarna. Oftast börjar eleverna 
spela ensemble i åk 4, när de då har spelat två terminer. I Trollhättan har de en metod för att lära ut 
”bytet”. De kallar greppet för olika siffror. Använder man tummen och pekfingret (B för tenor och 
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sopran, E för altblockflöjt och basblockflöjt) kallar de det för 1, tumme-pekfinger-långfinger (A för 
tenor och sopranblockflöjt, D för alt och basblockflöjt) blir sådeles 2. Eleverna förstår redan detta 
system eftersom det även används i den enskilda undervisningen på altblockflöjt. Louise säger att hon 
inte tycker att en 11-åring behöver förstå transponeringen utan det viktigaste är att det blir musik fort! 
De som är tillräckligt motiverade kommer att lära sig ett sätt att förstå det hela på i alla fall. Eleverna 
får instruktionen att när du spelar på tenoren så får du spela efter siffrorna, inget närmare förklaras. 

Louise vet naturligtvis att det vanligaste är att man börjar med sopranblockflöjt, men hon (och de 
andra som undervisar i blockflöjt i Trollhättan) står på sig och har fått en lärare i Falkenberg att ändra 
inställning. Dessutom har andra blockflöjtspedagoger visat intresse och kommer att göra studiebesök 
hos henne.  

Det Louise vill att hennes elever ska få med sig från sin undervisning är rätt och slätt glädje, oavsett 
om de spelar 1 termin eller om hon får följa dem hela vägen från åk 3 till när de tar studenten på 
gymnasiet. Hon vill inte att de slutar för att de tycker att det är tråkigt att spela blockflöjt, utan hellre 
att de har för mycket att göra och inte har tid med blockflöjten.  

Egen Kommentar 

Jag lärde mig själv efter metoden som används än idag i Trollhättan och jag minns inte själva bytet 
utan det kom bara naturligt. Jag hade antagligen motivationen att efter ett tag inte behöva siffrorna 
utan bara komma ihåg att det är nu en tenor jag håller i och då tar jag den tonen så här. Jag minns 
heller aldrig att det var krångligt med bytet, tvärtemot jag spelade helst av allt tenor eller bas, och det 
gör jag än idag.  

 

Sammanfattning 
 

Det vanligaste idag i Sverige är att börja med sopranblockflöjt som nybörjarblockflöjt. Detta lever 
framför allt kvar sedan blockflöjten på många ställen i Sverige var ett obligatorium till ungefär mitten 
av 1980-talet. Vissa hävdar även att det är alltför svårt för en elev i åk 3 att nå med fingrarna mellan 
hålen på något större än en sopranblockflöjt. Men några få men arbetsamma pedagoger har dock valt 
att börja med altblockflöjt. Detta bland annat för att få bort blockflöjtens oförtjänta rykte som 
nybörjarinstrument eller barninstrument- något man spelar tills man får spela ett ”riktigt” instrument.  
Den litteratur jag läst visar att när man avser att börja med sopranblockflöjt antas nästan alltid att 
undervisningen ske i grupp, t.o.m. i klasser. Enligt litteraturen jag läst är altblockflöjt någonting man 
redan kan spela eller i alla fall att man har vissa förkunskaper från något annat instrument innan man 
börjar spela just alblockflöjt. Som t.ex i Hotteterres bok från 1700-talet, då utbildningen oftast skedde 
via sk mästare-lärling undervisning. Antagligen behövdes inga rena nybörjarböcker på denna tid, de 
hade mästaren redan lärt sin lärling. Det som är nedtecknat är vidareutveckligen. Altblockflöjten är 
den blockflöjt som anses som den ”riktiga” blockflöjten men den är ovanlig som nybörjarblockflöjt. 
Två större intervjuer med två pedagoger från två ”kanter”. Den ena börjar traditionsenligt med 
sopranblockflöjt medans den andra har sedan ungefär 20 år tillbaka i tiden valt att börja undervisa på 
altblockflöjt.  
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Egna slutsatser 
 

Mina egna slutsatser av detta är att det vanligaste idag i Sverige är helt klart att börja med 
sopranblockflöjt. Men jag kan inte hitta någon exakt historisk referens till varför valet just föll på 
sopranblockflöjten, inte varför det är det vanligaste än idag. Några har sagt att det är av gammal vana 
som de fortsätter att börja med sopranblockflöjt, vilket jag absolut också tror på. Dessutom tror jag att 
det har med den brist på nybörjarmaterial som råder för altblockflöjt. Däremot finns det ofantligt 
mycket mer material för altblockflöjten ”längre fram”,  de mesta utav barockmusiken är skrivet just 
för altblockflöjt, J.S Bach har till exempel vad jag vet, bara ALTblockflöjt med i sina kompositoner 
där han valt att använda blockflöjt.  

Dessutom är klangen i en altblockflöjt mycket behagligare att lyssna på i undervisningssammanhang. 
Sopranblockflöjten har en stark diskant medans altblockflöjten har en rundare, mjukare klang.  

Jag vet heller inte om jag själv hade haft andra åsikter i denna fråga om jag hade börjat på 
sopranblockflöjt. Säkert hade jag det. Jag tror också att för min egen del beror det till största delen på 
de otroliga pedagoger jag träffat under min utbildningstid. Framför allt Louise Börjesson och Anette 
Holmestrand i Trollhättans kulturskola, men inte minst Björg Ollén som jag haft som metodiklärare på 
KMH. Eftersom jag haft olika lärare som har olika infallsvinklar tror jag att jag själv som färdig 
blockflöjtspedagog kommer att använda mig av allt jag fram till nu lärt mig och tagit åt mig.  Jag 
hoppas kunna välja mellan altblockflöjt och sopranblockflöjt som nybörjarblockflöjt, men jag tror att 
grundprincipen kommer att vara att börja på altblockflöjt när jag har åk 3 elever. Skulle man ha yngre 
elever kanske det vore idé att börja med sopranblockflöjt istället.  

Jag tror inte heller man kan se att det är stor skillnad i undervisningen eller vad eleverna lär sig oavsett 
om de börjar på sopran- eller altblockflöjt. Alla de blockflöjtspedagoger jag pratat med är mycket noga 
med att förklara för sina elever att det finns många storlekar på blockflöjt och att man kommer (tids 
nog) få spela på alla storlekarna.  

Jag vill också återigen påpeka att jag lärde mig spela på en altblockflöjt. Jag har små händer med 
korta, tjocka fingrar. Men ändå fixade jag att spela altblockflöjt och som sagt så minns jag inte alls att 
det var krångligt att nå eller att täcka hålen.  

Jag önskar också att fler pedagoger vågade prova. Kanske de som redan använder sig av Utbults 
Blåsbus kunde tänka sig att ett läsår prova att använda sig av altblockflöjts delen åt sina elever istället. 
Utmana sig själva att tänka på ett nytt sätt? Överlag tycker jag att man borde ha en mer öppen syn på 
att våga prova något nytt. Det viktigaste för mig är att få många elever att spela blockflöjt, och att 
eleverna skall tycka att det är roligt. För att göra det tror jag att vi måste få bort blockflöjtens dåliga 
stämpel som ”nybörjarinstrument” eller ett måste innan man får spela ett ”riktigt” instrument. Kan då 
bytet från att använda sopranblockflöjt till att använda altblockflöjt i undervisningen hjälpa till lite 
grann så tycker jag att det är värt att prova.  
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