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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad violinpedagoger använder sig av för material 
för nybörjare på fiol. Min undersökning grundar sig på enkäter med tre violinpedagoger. 
Undersökningen utgår ifrån frågeställningar så som; vad påverkar lärarens val av material, 
vilka fiolskolor och metoder används för nybörjare i dagens kultur och musikskolor, vad vill 
barn och ungdomar spela? Resultatet från enkätundersökningen presenteras under respektive 
enkätfråga och analyseras därefter. Undersökningen ger en antydan om att violinpedagogerna 
väljer likartat material i sin undervisning och att eleverna efterfrågar populärmusik. Det 
framkommer även att lärarna blir påverkade av många faktorer när de väljer material; deras 
egna erfarenheter och musikalisk bakgrund, institutionernas traditioner samt undervisningens 
förutsättningar är några faktorer.  

Nyckelord:  violinskolor, violinpedagoger. 
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1 Inledning och bakgrund 
Jag har undervisat som violinpedagog i snart fyra år. Under tidens lopp har jag använt mig 
mycket av nybörjarböcker som Violinisten 1, Små låtar för små stråkar, och Violin.nu. Vad 
jag under senaste året märkt av, bland mina elever, är att låtarna som finns där inte är roliga, 
eller att de inte känner igen många av låtarna. Jag frågar då mina elever vad de vill spela och 
vilken musik de lyssnar på. Det kan vara all möjlig musik som både är ny och gammal, ofta är 
det låtar i popgenre. De hör mycket musik på youtube och spotify och vill ibland spela musik 
som de sjungit på sin musiklektion i skolan.  Jag har märkt att om barnen känner igen låten så 
vill de oftast spela den även om det inte är deras favoritmusik. Detta har fått mig att börja 
fundera över hur andra fiolpedagoger upplever situationen. Vilket material och metoder 
använder de? Vilka faktorer påverkar oss lärare i våra val? Är fiollärarna nöjda med 
fiolskolorna som de använder idag eller skulle innehållet och materialet behöva uppdateras?  

 

1.1  Bakgrund 
Det är många faktorer som påverkar och formar oss som lärare. Dessa faktorer och 
erfarenheter leder sedan vidare till de val vi gör och hur vi formar vår undervisning. För att  
förstå hur detta hänger ihop börjar jag med att beskriva lärarens och undervisningens 
bakgrundsfaktorer baserad på litteraturstudier.   

 

1.1.1 Utbildningstraditioner 
Musiklärarens egen utbildning och de erfarenheter som musikläraren bär på tros till stor del 
påverka den undervisning som läraren utövar (Rostvall & West, 2001). Dahlberg (2006) delar 
in musikundervisningen i två traditioner, den borgerliga och den folkliga. Den borgerliga 
traditionen beskrivs som en instrumentalundervisning som är noga organiserad och 
institutionsstyrd. Denna tradition har sin grund i 1800-talets borgerliga musikkultur och är 
starkt förankrad i den klassiska musiken. Som ett exempel menar Rostvall och West (1998) 
att läraren koncentrerar sig på elevens tekniska svårigheter och dess progression. Fokus ligger 
på att rätta till och beskriva vad som är rätt och fel i speltekniken. Det är läraren som innehar 
kunskap och eleven ska fyllas med denna vilket leder till att det är läraren som är mest aktiv 
under lektionen (Rostvall & West, 1998; Olsson, 1993).  

Den folkliga traditionen bygger på musik som har växt fram utanför institutionens ramar och 
ett informellt lärande som skapas i det sociala samspelet mellan människor. Fokus ligger 
alltså på samspelet mellan lärare och elev där skapandekraften hos eleven står i centrum. Det 
viktiga är att eleven får möjlighet att uttrycka sin bank av erfarenheter vilket leder till att 
repertoar väljs utifrån detta perspektiv. Elevens musikaliska uttryck är det primära i 
undervisningen och den tekniska utbildningen får följa denna. Läraren blir elevens handledare 
(Olsson, 1993). Undervisningen styrs av en helhetssyn på musiken där läraren lägger mindre 
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vikt på vad som är rätt och fel och istället förebildar på sitt instrument (Rostvall & West, 
1998)  

Dahlberg (2006) betonar att den borgerliga respektive folkliga undervisningstraditionen inte 
är sammankopplad med vilken typ av musikgenrer som spelas, även om den klassiska 
musiken ofta kopplas ihop med den borgerliga traditionen så är idag även andra genrer som 
t.ex. folkmusik, pop och rock knutna till våra institutioner och därmed påverkas även de 
genrerna av den borgerliga traditionen. Det är viktigt att se de två traditionerna som utlärnings 
och undervisningstraditioner som inte påverkas av vilken musikgenrer som spelas i 
undervisningen (Dahlberg, 2006).   

1.1.2 Kulturskolan 
Under 1940- och 50- talen började musikskolan att växa fram på många platser i Sverige. När 
instrumentalundervisningen, som hade funnits i läroverkets och folkskolans regi, lades ner 
under 1960-talet fick musikskolan ett rejält uppsving (Rostvall & West, 2001).  Målet för 
musikskolan var att bedriva en undervisning som hade låga avgifter och var frivillig för alla 
elever. Musikskolan saknade en central styrning men organisationen såg ändå ganska likartad 
ut oavsett var den fanns i Sverige. Undervisningen byggde på den borgerliga musiktraditionen 
där fokus låg på den instrumentaltekniska förmågan hos eleven. (Rostvall & West, 1998) Idag 
har många musikskolor bytt namn till kulturskola inkluderar andra konstformer som bild, 
drama och dans. Skiftet från musikskola till kulturskola började ske under 1990-talet och idag 
är ca 40% av Sveriges musikskolor kulturskola (Sandh, 2006). En annan förändring är att fler 
lärare har pedagogisk utbildning, så var inte fallet när musikskolan grundades (Göranson och 
Janlert, 2008).  

Det finns ännu inga centrala styrdokument för den svenska musik och kulturskolan idag. Det 
är därmed upp till varje skola att utforma sitt arbetssätt. Ändå finns många likheter mellan 
kommunernas kultur- och musikskolor vad gäller undervisningsformer, repertoar och 
läromedel (Rostvall & West, 2001). SMoK (Sveriges musik och kulturskoleråd) är en 
intresseorganisation för musik- och kulturskolorna i Sverige. På hemsidan finns ett nationellt 
dokument som beskriver musik och kulturskolornas inriktningsmål. De kallar det för 
plattform. Musik- och kulturskolan skall: 

•  erbjuda alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld, skapande och frivillig 
verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling  

• aktivt verka för att alla barn och ungdomar-oavsett mentala, kulturella, sociala 
geografiska eller ekonomiska förutsättningar kan delta i verksamheten 

• ha utbildade lärare 

• ha pedagogik som utgår från barnets egen lust att lära och skapa 

• arbeta för att få en viktig roll för såväl personlig som samhällelig utveckling 

• erbjuda en bred verksamhet samt ge möjlighet till specialisering och fördjupning 
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• se elevernas påverkansmöjlighet på innehåll och utformning av skolans verksamhet 
som en förutsättning för hög kvalitet (www.smok.se/smoks-plattform). 

 

1.1.3 Förväntningar på kulturskolan  
Samhället utvecklas i snabb takt och detta ställer nya krav på musikskolan. Den ska vara till 
för alla och förse eleverna med fler genrer än den klassiska. Den tidiga så självklara 
värdegrunden som utgick från en borgerlig tradition har försvagats under senare delen av 
1900-talet vilket gör att den gamla musikskoletraditionen krockar med dagens verklighet 
(Esbjörner, 2009). 

I ”Vad ska bestämma innehållet?”, (Grönblad, 2005) står det att många lärare har märkt av att 
intresset för att lära sig spela orkesterinstrument minskat bland eleverna. Barnen vill ha 
snabba resultat, och det leder till att pop och rockinstrumenten bara ökar. Enligt SMoKs  
undershgökning ”Musikalisk mångfald” som gjordes 2002, visade det sig att elevernas mål 
med instrumentundervisningen var att ha roligt, medan musikskolornas ledare tyckte att 
kunskap och musikalisk mångfald var viktigast. Grönblad (2005) kommer fram till att det är 
en svår balansgång att värna om elevernas önskemål samtidigt som kulturarvet vi har ska 
föras vidare till nästa generation (Grönblad, 2005). Olika institutioner har förväntningar på 
musikskolan, t ex symfoniorkestrar och storband. I (Grönblad, 2005) intervjuas även Håkan 
Harryson som är musikskolerektor vid Arbogas musik- och dansskola. Han säger att det är 
viktigt med ett rikt musikutbud och det är lärarens skyldighet att eleverna får spela annat än 
vad som spelas i media som t.ex. pop och rock. Fler genrer bidrar till att varje individ hittar 
det de vill spela. I samma artikel säger Ants Wiirman, chef för Kultur & Fritid inom Sveriges 
kommuner och landsting, att musik och kulturskolan inte ska fokusera på vad de olika 
institutionernas vill ha. Han menar att det är viktigast att eleverna får prova på att spela ett 
instrument och inte att vi som lärare inte enbart sak ha som mål att skapa duktiga musiker. 
Wiirman tycker att fokus istället ska ligga på vad eleven vill lära sig och inget annat 
(Grönblad, 2005). 

 Musikpedagogikforskaren Claes Ericsson gjorde en avhandling 2002, ”Från guidad visning 
till shopping och förströdd tillägnelse”, som byggde på gruppsamtal med åttonde- och 
niondeklassare. Enligt Ericsson så vet dagens ungdomar vad de vill spela och de vill gärna 
vara med att bestämma innehållet på lektionerna. De omges av så mycket musik via Tv, radio 
och internet. (Ericsson, 2002) menar att musikskolorna inte uppmärksammar det. Det är 
lärarens uppgift att lära ut det som eleven vill spela och läraren ska inte lägga sina egna 
värderingar i vad som är bra och dålig musik. Han tar upp ett exempel på när en elev kommer 
till sin lärare och säger att han eller hon vill spela en speciell låt så säger läraren att; ”nä det är 
ingen bra musik, du ska spela det här istället”. Ericsson menar på att eleven ska få spela det 
den vill på den nivå den befinner sig på. Motivationen ökar också om de har en spelläxa de 
själva tycker om. Ericsson skriver också att eleven ska bestämma hur han eller hon vill lära 
sig en låt, med eller utan noter, improvisation osv. Musiken bidrar också till 
identitetsskapande och det kan också vara en väg ut för olika känslor (Ericsson, 2002).  
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Undervisningens förutsättningar 

Som tidigare har nämnts så innefattas kulturskolan inte av några styrdokument. Detta gör att 
läraren själv bestämmer hur undervisningen ska se ut. Föräldrar och skolledning har inte så 
stort inflytande på undervisningens form och innehåll (Rostwall & West, 2001). I många fall 
väljer läraren att bedriva enskild undervisning precis som de själv har blivit lärda en gång 
(Olsson, 1993). Gruppundervisning blir en lösning utifrån ekonomiska problem istället för att 
se de sociala fördelar som gruppundervisning ger (Dahlberg, 2006).    

1.1.4 Olika musiklärartyper 
Den utbildning och de erfarenheter som läraren bär med sig tros spela en avgörande roll för 
hur läraren undervisar. Genom sina erfarenheter har läraren format sin musikaliska identitet 
(Rostvall & West, 2001). Denna identitet hör ofta samman med ett socialt sammanhang i 
samhället, en grupptillhörighet. Den genren som musikidentiteten är knuten till är inte bara 
uppbyggd av musik utan vilar i ett kulturellt sammanhang med gemensamma normer, 
värderingar samt organisation (Dahlberg, 2006). 

 Bouij (1998) har gjort en studie om musiklärarstudenters yrkessocialisation, hur de förvärvar 
den kulturella kompetensen i sitt kommande yrke och när de efter några år kommit ut i 
arbetslivet. Enligt Bouij (1998) söker många studenter först och främst musikerprogrammet 
medan lärarprogrammet kommer i andrahand, som en reservväg in på musikhögskolan. 
Följden blir att lärarna ser sig som musiker i första hand och har från början ingen direkt 
fokus på de didaktiska och pedagogiska målen med utbildningen. Hög status på 
musikhögskolan är synonymt med de studenter som ägnar mycket tid till övning och 
färdigheter på sitt instrument (Bouij, 1998). Enligt Rostvall och West (2001) liknar 
undervisningen på lärarutbildningen och musikerutbildningen varandra, vilket enligt Dahlberg 
(2006) leder till att den borgerliga undervisningstraditionen stärks på kulturskolorna.  

I Bouijs (1998) studie så omnämns fyra olika rollidentiteter för yrkesliv och utbildning. 
Denna mall ser ut såhär:  
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Musikant, allmänt musikintresserad kännetecknas av en elev som t.ex. läser till GG-lärare 
(Grundskola, gymnasielärare) på högskolan och som vill lära sig mer om musik i stort. Att 
lära sig fler instrument, flera genrer och uppnå större bredd i sin utbildning kan vara ett större 
mål än att bli lärare för denna rollindentitet. Den bygger också på en musikantisk inställning 
till musiken och det är inte viktigt hur musiken spelas utan det sociala förmedlandet och 
samhörighet med sina medmusikanter står i fokus (Bouij, 1998). 

Den elevcentrerade läraren benämner Bouij (1998) den typ av student och lärare som ser 
lärandet som en utveckling. Musiken formas i nuet och läraren och vill ge en bra grund för 
barnen och deras identitetsutveckling genom att använda musiken som verktyg. Den typ av 
musikhögskolestudent som tänker såhär kan t.ex. vara rytmikstudenter (Bouij, 1998).  

Tredje typen kallar Bouij (1998) för Musiker, interpret. Den här pedagogen skulle vilja arbeta 
som musiker och vill hålla fast vid denna tradition. Här spelar tolkandet av musiken och 
interpretation stor roll. När man undervisar sker detta i master-class form, som det kallas på 
musikhögskolan, vilket betyder att läraren instruerar hur eleven ska musicera, en mästar-
lärlingmodell, enligt Bouij (1998). Här hittar man studenter som t.ex. går IE-linje 
(instrumental och ensemblelärarlinjen). 
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Den fjärde typen kallas för den innehållscentrerade läraren (Bouij, 1998). Här arbetar 
pedagogen på ett högre stadium och lär ut ett musikaliskt ideal ur en levande musiktradition 
som inte bygger på ett pedagogiskt undervisningssätt. Att vara en skicklig musiker och kunna 
inspirera sina elever ses som en central punkt. I denna kategori finna också studenter som går 
IE-linje (Bouij, 1998). 

1.1.5 Olika fiolmetoder 
I detta kapitel redogör jag olika inlärningsmetoder.  

Hela grundskolan och dess tradition bygger på en rad olika filosofier, utbildningsideèr och 
metoder, som enligt Stålhammar (2004) kan framstå som varandras motpoler. Detta leder till 
att organisationen och dess utövare tar parti för eller emot en viss ideologi eller metod. 
Musikundervisningen delas in i olika fack som individuella lektioner eller lektioner i grupp, 
Suzukimetoden kontra Rytmikmetoden, musikskolorna kontra studieförbunden osv. Faran 
med att se metoderna som varandras motsats är att det kan medföra utvecklingssvårigheter 
och samarbetsproblem för skolan och ämnet det rör sig om. Det kan vara svårt för nya 
metoder och tankar att få fäste i det välorganiserade skolväsendet som växt fram genom åren. 
Vissa nya metoder som innebär en för stor kontrast till den befintliga organisationen utesluts 
ganska snabbt från skolvärldens arena. Det är lättare att anamma metoder och 
utbildningsstrategier som går hand i hand med det som redan existerar i organisationen och 
som ses som ”skolmässiga” (Stålhammar, 2004 s 40). 

Rutmik kallas den musikpedagogiska metod som används för att barn lättare ska förstå 
rytmer, notvärden och finmotoriska rörelser. Genom att använda kroppen kan man via lek lära 
sig teoretiska och tekniska kunskaper. Emile Jaques-Dalcroze hette mannen som grundade 
denna metod (Helander, 2008). Dalcroze var musikpedagog i Genève på 1800-talet och 
skapade en metod som han kallade rytmik. Metoden gick ut att på att eleverna fick lära sig 
musik genom fysiska rörelser byggt på improvisation. Hans tanke var att översätta rytmer, 
fraseringar och musik till kroppsrörelser. På detta sätt så fick Dalcroze eleverna att känna en 
fysisk upplevelse av musiken. Att använda rytmik i undervisningen stärker barns sinnen, 
känslor och intellekt anser Helander (2008).    

Det informella lärandet kännetecknas av inlärning utan noter som istället bygger på ett 
musicerande genom lyssning, härmning och kopiering (Dahlberg 2006). Här kan också dras 
en parallell mellan förmågan att tala och läsa (Spets, 2010).     

Suzukimetoden 

Suzukimetoden har funnits i Sverige sedan 1970-talet. Den är uppkallad efter violinisten 
Schinichi Suzuki. Han föddes 1898 i Nagoya, Japan. Det som intresserade honom var att alla 
barn kunde träna upp sin musikaliska förmåga. Han byggde sin pedagogik på att eleverna 
skulle börja spela fiol i tidig ålder. Andra byggstenar i Suzukis metodik var att fioleleverna 
skulle lära sig spela genom härmning och utan noter, träna koncentration, samarbetsförmåga 
och motorik. Dessutom var föräldrarnas deltagande viktigt för barnens progression. 
Föräldrarna skulle gå en inledande kurs där de tekniska grunderna skulle gås igenom. 
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Samarbetet mellan elev, förälder och lärare var alltså a och o. Noter fick man börja lära sig 
efterhand som man var mogen för det. Det viktigaste var att barnen spelade rytmiskt och med 
rätt intonation. Samma stycken kunde spelas över en lång tid för att förbättras (Blomstervall, 
2008). 

Metoden finns och används än idag och innehåller tio böcker med noga utvald teknisk 
uppbyggnad. Meningen är att man spelar styckena i rätt ordning för att lära sig de tekniska 
momenten. Man ska alltså inte hoppa i böckerna (Blomstervall, 2008).  

Många duktiga musiker har fått sin musikaliska och tekniska grund genom Suzukimetoden. 
Robert Schenck skriver att;  

”Viss kritik har riktats mot Suzuki genom åren; bland annat har det sagts att repertoaren är för 
snäv, eget skapande saknas, notläsning introduceras för sent och metoden förutsätter 
engagerade föräldrar” (Schenck, 2000 s 58). 

I Björkvolds bok Den musiska människan (2002) kommenterar han att metoden inte är 
strukturerad efter barns kultur utan den musikaliska utvecklingen pressas framåt på de vuxnas 
villkor. Han tar även upp frågan om att metoden inte genomgår en optimal utveckling från 
spelande barn till musiker. I många fall leder metoden barnen till utbrändhet (Björkvold, 
2002).  

 

1.1.6 Skolmusik 
I detta kapitel beskriver jag vad de olika fiolböckerna som informanterna använder innehåller. 

Det material som används på musikskolorna idag består mycket av övningsstycken. Det är en 
egen genre som kallas skolmusik (Rostwall & West, 2001 s 289). Det består av tekniska 
övningar som har en rolig titel. Dessa stycken är tänkta att fungera progressivt. Användandet 
av denna musik kan bli problematisk när man som lärare på gymnasiets estetiska program får 
en nybörjarelev som i snart vuxen ålder erbjuds att spela ”lilla snigel”(Rostwall och West, 
1998).”Skolmusik är resultatet av en undervisning som sätter teknisk utveckling och 
notläsning före musikalisk mening”(Dahlberg, 2006 s 13)  

På nästa sida följer en sammanfattning av olika fiolskolor som används i fiolundervisningen 
på kultur och musikskolan. 

 

Suzuki del 1 

Suzukiboken innehåller en blandning mellan folksånger och enklare välkända klassiska låtar. 
Boken börjar med en instruktion om hur barnet ska öva i fyra punkter:  

1. För att barnet ska få en snabb utveckling och musikalisk känslighet skall de lyssna på 
inspelningar varje dag.  
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2. Tonbildning ska tränas från både på lektioner och i hemmet. 
3. Konstant uppmärksamhet ska ges till intonation, kroppshållning och stråkföring 
4. Föräldrarna och läraren ska motivera barnen att till lustfylld övning hemma.  

Bokens innehåll och upplägg: 

• Boken börjar med bilder på korrekt hållning.  

• Låtmaterialet börjar med lösa strängar och med olika rytmer.  

• Grepp i D-dur med variation på blinka lilla stjärna samt folklåtar i samma grepp.   

• Låtar skrivna av Suzuki med strängväxlingar och variationer på blinka lilla, etyder 
som är mer avancerade i G-dur. 

•  Klassiska låtar med större språng och olika stråk och även grepp i A-dur.  

• Boken avslutas med ett stycke som varierar alla de inlärda momenten. (Suzuki, 1978).  

Violinisten 1 

Violinisten 1 är än förhållandevis ny fiolskola skriven av Ulrik Lundström 2005. Boken finns 
utgiven för både cello och fiol, därmed går det att spela de flesta låtarna tillsammans i 
ensembleform. Boken går att använda ganska flexibelt, t ex som gehörsinlärning, 
notundervisning eller gruppundervisning (Lundström, 2005).  

Boken innehåller 55 olika låtar av varierande karaktär som traditionella visor, poplåtar, 
jullåtar, sommarlåtar, improvisationslåt och egna låtar av Ulrik Lundström. Lundström 
uppmuntrar att lära ut låtarna både på gehör och med noter. Till boken finns också en cd skiva 
som barnen kan spela till där hemma och på lektionen (Lundström, 2005).   

Bokens innehåll och upplägg: 

• Boken inleds med bilder på fiolhållning och stråklekar.   

• enkla låtar i D-dur, upp och ner stråk, olika rytmer och notvärden.  

• Låtar i G-dur, låtar med olika taktarter, legatospel och pauser.  

• Låtar med större omfång och låtar med fler rytmer.  

• Säsongs låtar och flerstämmiga arrangemang. (Lundström, 2005) 

Små låtar för små stråkar 

Denna spelbok är skriven av Eva Bogren (2000) och riktar sig till de yngsta barnen och. 
Bogren anser att boken ska vara ett komplement till andra fiolskolor. Pedagogiken bygger på 
rytmik eftersom mycket rörelse förekommer (Spets,2010). 

Bokens innehåll och upplägg: 
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• Uppvärmningslåtar där man gör rörelser med kroppen.  

• Fiolhållningslåtar där man lär sig hålla instrumentet.   

• Bilder som visar hur man ska hålla i stråken. 

•  Lösa sträng låtar i olika svårighetsgrader.  

• Fingerlåtar som man tränar med lekar.   

• 29 lätta låtar varav hälften kan räknas som enklare än blinka lilla stjärna. Flera av 
låtarna kan spelas flerstämmigt. (Bogren, 2000)       

1.1.7  Dagens barn och unga 

Det samhälle som svenska ungdomar lever i idag har generellt sett blivit mer mångkulturellt, 
Fler uttrycksmedel har blivit tillgängliga under 1900-talet och även de mediala sätten att dela 
musik på. Denna process har lett till nya musikformer och stilar. Detta innebär också att 
skolan inte längre sätter ramarna för de musikaliska värdegrunderna (Stålhammar, 2004). Han 
kallar detta för ”kulturell friställning”. Han menar att gamla traditioner har minskat i 
betydelse jämfört med de kulturella influenser och mediala utbud som omger dagens 
ungdomar. Ungdomarna måste hela tiden pröva sin identitet utifrån den snabba utvecklingen. 
Media förmedlar också färdiga koncept som är bestämda i förväg vilket påverkar individens 
fria tänkande. Medias kraft kan därför ses som ersättare för den gamla skolan (Stålhammar, 
2004).  

Idag kan lärare inte räkna med att möta nya elever som saknar musikaliska referenser. 
Tvärtom så bär eleverna ofta på musikaliska bakgrunder som de skapat sig utanför skolan. 
Med de musikaliska bakgrunderna följer även en socialtillhörighet, kultur, värderingar och 
ideal. (Esbjörner, 2009; Dahlberg, 2006). Musikvalet är ett medel för att utrycka värderingar 
och ett tecken för en livsstil. Musiken är också viktig för att skapa en identitet för 
ungdomarna så att de kan visa vem de är och vilken grupp de tillhör (Pekkola, 2009). 

Dagens unga är mer målmedvetna. Enligt Illeris (2009) lägger inte de unga människorna ner 
tid på sådant som inte känns viktigt för de i deras läroprocess. Illeris (2009) skriver även om 
två artiklar som tar upp ungas uppfattningar om konst. Ungdomarna talar om omedelbar 
upplevelse och emotionell lockelse, de söker efter något som de blir fångade av direkt. Att 
syssla med musik på olika sätt, såsom att lyssna, komponera och spela, sätter igång en mängd 
processer som lockar fram lagrade känslor hos individen (Stålhammar, 2004 ).  Musiken kan 
inbringa och invagga oss i en känsla av något stort och obestämt. Individen kan då känna sin 
existens och identitet utanför sig själv. Saker och ting vi varit med om bearbetas och tolkas 
inom den emotionella värld som musiken skapar (Stålhammar, 2004 ).  
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Eleven, läraren och instrumentalundervisningen 

I boken ”Mycket mer än bara rock” (Pekkola, 2010) lyfts ungdomars vardagliga 
musikanvändning på internet fram. Dagens unga lever i en tid av kulturell globalisering där 
gemenskaper på internet kan spela stor roll för dem. Det har visat sig att internet används 
både som underhållning, identitetsskapande och för sociala nätverk. Här spelar förutom 
youtube också myspace och facebook stor roll (Pekkola, 2010).  

I ett kapitel ur boken ”Spelrum”, som är en metodikbok för sång- och instrumentallärare 
skriven av Schenck (2000), diskuteras lärarens roll. Han nämner hur mångskiftande 
lärarrollen kan vara. Oavsett vilket ämne en pedagog undervisar i så delar de många mål. 
Förutom att vara en vuxen förebild så ska läraren hela tiden hänga med i den pedagogiska och 
tekniska utvecklingen och kunna möta elever ur skilda kulturer med olika 
inlärningsförutsättningar (Schenck, 2000).  

Att spela låtar man hört tidigare bidrar till att man lär sig fortare. Schenck (2000)tar upp ett 
exempel från en instrumentallektion:  

”Elev: Hej fröken, mormor vill att jag ska lära mig den här låten jag har här. Hon gillar den så 
mycket…”. 

”Lärare: Nej men den kan du inte spela nu, det var inte din läxa. Dessutom är den alldeles för 
svår” (Schenck, 2000 s 21).    
  

I denna dialog sänder läraren ut många signaler. Schenck (2000) betonar vikten av att man 
som lärare bejakar barnets lust till att lära för att förstärka ”jag kan känslan” hos barnet. När 
eleverna spelar det de kan och tycker om så fördjupas upplevelsen och självförtroendet stärks 
(Schenck, 2000). 

När det gäller val av material och metod så är det viktigt att ta vara på elevens egen förmåga, 
för att nå en fungerande progression. Oavsett vad som används så ska läraren vara medveten 
om materialets betydelse och hur det påverkar inlärningsprocessen (Spets, 2010). Det här 
håller Dahlberg (2006) med om och skriver; att istället för att invänta en instrumental teknisk 
nivå kan eleven få spela så gott de kan även om det inte låter som originalet. ”Det är viktigare 
att få spela den musik man gillar, om än i en förenklad version, än att spela musik man 
behärskar tekniskt men inte har någon personlig relation till” (Dahlberg, 2006 s 14).  

Schenck (2000) skriver om det stora ansvaret som det är att vara musiklärare. Lika roligt och 
inspirerande som det kan vara, kan det faktiskt också gå snett och skada elevens inställning 
till musik om läraren är opedagogisk och klumpig i sitt bemötande. Detta kan leda till att 
eleven inte längre vågar sjunga eller spela igen. Det är lärarens ansvar att alltid se till att 
eleverna får något positivt med sig från lektionerna. Barnens lektioner präglar deras attityd för 
musik för resten av deras liv. Schenck (2000) lyfter fram de otal historier från vuxna som talar 
om barnens misslyckade instrumentallektion eller deras egna negativa erfarenheter från 
musikundervisningen och instrumentallektionerna som de har med sig från barndomen. 
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Schenck (2000) frågar sig om lärarens och elevens förväntningar varit alltför olika. Musiken 
ska vara rolig för barnen men samtidigt inte kravlös. Begreppen roligt och krävande ska gå 
hand i hand. Ett av lärarens fokus ska enligt Schenck (2000) vara att hjälpa eleverna uppnå 
deras egna musikaliska mål och då är det viktigt att läraren bortser från sina egna värderingar. 
Som lärare ska man vara öppen för olika typer av musik, elevens musiksmak och olika sätt att 
musicera, då kommer det att bli roligare både för läraren och eleven enligt Schenck ( 2000).  

Enligt en intervjuundersökning gjord av Markensten (2006) för Stockholms kulturförvaltning, 
så slutar inte eleverna på kulturskolan för att de inte är nöjda med undervisningen. Tvärtom så 
tycker de att det är roligt men att det är andra aktiviteter som lockar, t ex olika idrottsgrenar. 
Bland de äldre ungdomarna i högstadiet och gymnasiet är det tiden som anges vara största 
problemet. Det blir ett ”tvång” att gå till lektionen och eleverna känner att de får spela låtar 
det inte är intresserade av. Dessutom är lektionstiden för kort, detta skapar stress. Eleverna 
väljer bort musikskolan till förmån för andra aktiviteter som t.ex. sporter som bygger på en 
starkare social gemenskap. Eleverna tycker det är ensamt att öva hemma och en del tycker det 
är för svårt att lära sig spela bra. Det går inte tillräckligt fort och eleverna måste lägga ner 
mycket tid för att det ska låta bra. Ett annat skäl till att de slutar är den fasta lektionstiden och 
kravet på att ha gjort spelläxan för att gå vidare i progressionen. Den vanliga skoldagen 
avslutas med krav och måsten och musikskolan är ytterligare ett. En intervjuperson skulle 
vilja använda tiden på lektionen till att improvisera och vila i den musik man kan när man inte 
hunnit med läxan (Markensten, 2006).  

Flertalet av intervjupersonerna vill välja låtmaterial själva och helst känna igen musiken sen 
tidigare och gärna spela nutida ungdomsmusik. Gitarr och pianoelever vill spela mer ackord 
och kunna ackompanjera sig själv. Av undersökningen kommer intressanta förslag till 
förbättringar fram. De handlar bland annat om att eleverna vill ha varierande längd på 
lektionerna, spela i band utifrån ackordlära, de vill spela med hjälp av musikprogram på dator 
och själv arrangera musik, improvisera mer eller bara ägna sig åt den traditionella 
undervisningen. Alla elever vill ha snälla pedagoger och olika lärare i olika genre. Slutsatsen 
är att barns önskemål kan tas bättre tillvara på (Markensten, 2006).  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka violin,violapedagogers val av 
undervisningsmaterial för nybörjare på fiol och deras syn på låtmaterialet? 

Frågeställningar:    

Vilka fiolskolor och metoder används för nybörjare i dagens kultur och musikskolor? 

Vad påverkar lärarens val av fiolskolor och metod? 

Vad vill barn och ungdomar spela? 
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2 Metod  
För att undersöka violinpedagogernas syn på låtmaterialet i de fiolskolorna de använder för 
nybörjare valde jag att göra en enkät. Jag valde att skicka den till tre violin,violapedagoger i 
södra Sverige. För att inte gå miste om viktiga svar gjorde jag frågorna utförliga och 
detaljerade så att det inte gick att svara ja eller nej (Patel & Davidson, 2003). Jag vet vem 
informanterna är samt hur de har svarat på enkäten därmed är enkäten konfidentiell men inte 
anonym (Patel & Davidson, 2003). Informanterna som är med i uppsatsen har fiktiva namn. 
Enkätfrågorna finns som bilaga till uppsatsen. 

Jag valde slumpvis ut lärare från tre olika kulturskolor och frågade dem per telefon om de 
kunde svara på min enkätundersökning. Det ville de gärna göra. Frågorna skickades ut via 
mejl. Lärarna är i olika åldrar men spridningen av kön, ålder och yrkeserfarenhet var större 
från början. Jag drabbades nämligen av bortfall då några av informanterna inte svarade på 
enkäten innan deadlinen, vilket ledde till att jag fick ta kontakt med nya informanter.  

I bakgrunden har jag valt att rikta in mig på de fiolskolorna som informanterna använder.   
För att få ännu tydligare svar på frågorna kan denna enkätundersökning följas upp med 
djupintervjuer och därmed kan denna uppsats ligga till grund för en 15 poängs uppsats.  

Här följer en kort beskrivning av informanterna. Att de är lika beror på det slumpmässiga 
urvalet jag gjorde med enkätmetoden. 

Den första delen av enkäten handlade om informanternas bakgrund och deras liv just nu. Jag 
ställer frågor som: Var och vad jobbar du med? Vilken utbildning har du gått? Hur länge har 
du jobbat som fiolpedagog? När började du spela fiol och varför? Vilken genre ligger dig 
varmast om hjärtat när du själv musicerar? Gör en sammanfattning om dig själv, hur gammal 
är du? Vilka intressen har du?   

Den första informanten kallar jag för Susanne. Hon är i 35 års- åldern och är uppväxt i en 
stad i Mellansverige och började spela fiol som 9-åring. Intresset för att börja spela fiol fick 
hon av sin farfar och sina bröder som spelade fiol på amatör basis. Susanne gick sedan 
musikklass i grundskolan, musikgymnasiet och efter det musikkonservatorium. Hon har gått 
en klassisk högskoleutbildning och läst förts till IE lärare (instrumentallärare) på en 
musikhögskola och sedan till musiker på en annan musikhögskola i Sverige. Efter hennes 
musikhögskoleutbildning så frilansade hon som musiker i ett par år. Numera bor hon i ett 
mindre samhälle tillsammans med sin man och två barn där hon trivs med att träna och fixa i 
trädgården. Susanne jobbar 100 procent på en kulturskola i en större stad och har gjort det i 3 
år. Den musik som ligger henne varmast om hjärtat är klassikmusik och folkmusik, men hon 
anser sig inte vara någon direkt folkmusiker.   

Den andra informanten; Åsa som är strax över 30 år. Hon kommer från ett annat nordiskt land 
och har studerat violinlärarutbildning på musikhögskola där. Åsa började spela fiol som 
fyraåring på ett initiativ från hennes föräldrar. Både hennes farfar och far spelade fiol. Åsa 
flyttade till Sverige i vuxen ålder och har kompletterat sin lärarutbildning med 
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musikerutbildning här.  Sin yrkesbanna som violinlärare började hon på mitten av 1990-talet 
med privatelever och de senaste 10 åren har hon haft tjänst som violinlärare på musikskolor i 
olika Svenska kommuner. Sedan ca fem år tillbaka arbetar hon 100 procent som violinlärare 
på en musikskola i ett större samhälle.  Åsa bor tillsamman med sin man och två små barn i på 
en mindre ort i södra Sverige. Familjen och jobbet tar det mesta av Åsas fritid men hon gillar 
att tränar några gånger i veckan och läsa. Klassisk musik ligger Åsa varmast om hjärtat 
eftersom hon är klassiskt skolad men hon är öppen för andra genrer. 

Informant nummer tre är Anna och hon kommer ifrån en liten ort i södra Sverige. Anna är i 
25 års- åldern och har gått både musiker och lärarutbildning vid en musikhögskola i Sverige. 
Hon bor i en storstad och har ett stort intresse för musik, hundar och träning. Anna arbetar 
sammanlagt 95 procent som lärare på två kulturskolor, dels i en storstad och dels i ett mindre 
samhälle. Parallellt med sitt jobb kompletterar Anna just nu sin lärarutbildning med en 
utbildning i Suzukimetoden. Anna ser det som en positiv slump att hon började spela fiol. 
Hennes pappa hade en fiol liggandes hemma och Anna provade att spela på den. Eftersom 
hon tyckte att det var roligt så passade hennes föräldrar på att uppmuntra hennes intresse och 
som 6-åring fick hon en egen fiol. Klassikmusik ligger Anna varmast om hjärtat.  

Samtliga informanter jobbar mellan 95-100 procent på olika kultur- och musikskolor som 
fiollärare. Alla tre har gått musikerutbildningen på samma musikhögskola i Sverige, medans 
de har studerat till fiollärare på olika musikhögskolor i norden. Det de har gemensamt är att 
de började spela fiol innan 10 års ålder och de har haft fiolen till hands i hemmet redan från 
tidig ålder. Både Åsa och Susanne har haft familjemedlemmar som spelat fiol och som de har 
blivit uppmuntrade och inspirerade av. Den klassiska musiken ligger de varmast om hjärtat. 
Susanne tycker även om folkmusik. Anna är den enda som har fortbildat sig till Suzukilärare. 

3 Resultat  

3.1 Resultatsammanställning 
Här redovisar jag informanternas svar. Efter varje fråga följer en kort sammanfattning av 
deras svar. Jag har inte tagit med alla svar utan sammanfattat det mest intressanta. Vissa svar 
har jag bara sammanfattat själv. 

Informanternas fiolundervisning för nybörjare 

Den första frågan (fråga 1) om lärarnas undervisning är: Vad använder du dig av för material 
och metoder för nybörjare på fiol? 

 
Här syns ett tydligt mönster att alla tre lärarna använder sig av samma material för nybörjare. 
De använder fiolskoleböcker och det är endast Anna som delvis utgår från Suzukimetoden i 
sin undervisning. Ingenting i svaren tyder på att de andra lärarna lutar sig mot någon specifik 
pedagogisk metod. Det som framkommer är att de alla tre kompletterar sina fiolskoleböcker 
med annat material. Det framgår dock inte så tydligt vilket material de blandar mellan, om det 
är egenskrivet material eller om de blandar materialet från olika fiolböcker.  Det som framgår 
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är att Susanne kompletterar med stråkhållnigs övningar, Åsa tar fram annat material vid behov 
och Anna kompletterar med Suzukiboken för de elever som har lätt att lära sig.  

 
Den andra (2) frågan jag ställde delade jag upp i abc frågor och den handlade om 
informanterna använder fiolböcker och i så fall vilka böcker undervisar du ifrån (fråga 2a)? 
(Fråga 2b) Vad fick dig att välja just detta material? 

Susanne: ”Jag använder mig mest av ”violinisten” och Eva Bogrens ”Små låtar för små stråkar”.” 

”Eva Bogren är mycket bra för de yngsta eleverna där man spelar mycket på lösa strängar och det finns en 
skiva till med mycket fina arrangemang så för eleven låter det väldigt bra fast det bara spelar på lösa strängar. 
Jag använder inte noter från början utan det kommer in mycket senare. ”Violinisten 1” är bra för det lite stötte 
barnen då jag börjar med noter relativt snabbt.” 

Åsa: ”För närvarande använder jag mest ”violinisten 1 och 2”.” 

”Trevlig bok med cd-skiva, för det mesta genomtänkt med pedagogiken, dvs. inte bara låt efter låt efter låt utan 
tanke.” 
 
Anna: ” Små låtar för små stråkar, violinisten 1, Suzukiböckerna och som komplement violin.nu.” 
 
”Små låtar är kanon för små barn, samtidigt som CD:n är häftig. Violinisten är en vanlig och bra nybörjarbok 
och det bästa är att cellisten 1 är likadan så då är ensemblematerialet givet. Det är den största vinsten med den 
skolan. Suzukiboken har jag fått en grundlig genomgång av och känner mig väldigt säker på att undervisa på de 
låtarna. Violin.nu har ungefär samma låtar som violinisten, men mot slutet skiljer de sig åt.” 

 
Som framgår från fråga ett (1) och två (2) A så undervisar alla tre informanterna ur 
”Violinisten” och ”Små låtar för små stråkar”. Anna använder även Suzukiböckerna och 
”Violin.nu”. Gemensamt svar från informanterna är att de uppskattar CD skivan som tillhör 
fiolböckerna. Susanne skriver att hon använder ”Violinisten” mest till lite äldre barn på grund 
av att de lär sig notläsning snabbare. Anna lyfter fram fördelen med att ”Violinisten 1” även 
finns utgiven som ”Cellisten 1” och kan därmed spelas i ensembleundervisningen. Två av 
informanterna tycker att Eva Bogens bok ”Små låtar för små stråkar” är bra för de yngre 
barnen och de uppskattar de roliga arrangemangen på CD skivan. Susanne poängetrar att det, 
för eleven, låter bra när de enbart med lösa strängar kan spela till Bogrens arrangemang på 
CD skivan.  
 
Fråga två (2 c) Beskriv din syn på låtmaterialet i nybörjarböckerna. Positiv och negativ kritik. 
(fråga 2 d) Är det något du saknar i nybörjarböckerna? 
  
Åsa: ”Det känns som att en del låtar borde uppdateras eftersom de "nyare" låtarna redan är över 10 år gamla 
och barnen inte längre känner igen de. Vissa nya tekniska grejer visas bara ytligt i böckerna, man är nästan 
tvungen att komplettera med något annat.”  

”Alla böcker har sina för- och nackdelar. Har hittills inte hittat någon bok där jag inte saknar något men 
Violinisten tycker jag fungerar ganska bra med några tillägg från andra böcker. Gillar dock inte Violinisten 3, 
känns mest som en samling av låtar.” 
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Anna. ”Små låtar är bra eftersom det är enkla etyder som de får att låta grymt svängigt med hjälp av skivan. 
Suzukibokens låtar blir väldigt mycket svårare låt för låt, vilket kan vara lite tråkigt, men det är en systematisk 
bok som bearbetar alla tekniska problem som kan dyka upp. Barnen känner inte till låtarna, utan man får sätta 
text till och sjunga dem så de lär sig. Violinisten och violin.nu börjar i stort sett likadant. De har väl kommit 
fram till att blinka lilla, Petronella och Spanien är lätta låtar för nybörjare. Jag tycker att violin.nu har ett 
notläsningssyfte med tanke på att de har en mycket egenproducerat material som eleverna omöjligt kan känna 
till. Då måste de läsa noterna. Violinisten har en svaghet anser jag, och det är att man blandar ihop fenomenet 
låg 2:a samtidigt som man börjar greja med legato. Två svårigheter i samma låt (lille katt). Men är man bara 
medveten och arbetar lite förebyggande med detta så funkar det.”  

”Improvisation (finns en låt i violinisten 2, men en del i violin.nu). Mer utrymme för att skriva noter själv och 
hitta på egna låtar. Annars ganska nöjd.” 

 
Det som går att urskilja från informanternas svar i hela fråga två (2) är att de inte enbart 
använder en fiolskolebok. De blandar och kompletterar sitt undervisningsmaterial med olika 
fiolskoleböcker. Både Åsa och Susanne kompletterar Violinisten med annat material men av 
olika anledningar. Susanne menar att svårighetsgraden i Violinisten ökar för fort medan Åsa 
anser att en del av de tekniska momenten visas för ytligt i böckerna. Anna varierar också 
materialet från de olika fiolböckerna men hon anser att violinisten har en svaghet när den 
blandar två olika begrepp som låg tvåa och legato i samma låt. Då krävs det att man som 
lärare har förberett eleverna inför dessa moment.  Anna ser ett tydligt ändamål med att 
violin.nu består av mycket nyskrivet material som eleverna inte har hört, då måste eleverna 
lära sig att läsa noter. Två av informanterna tycker om ”Små låtar för små stråkar” för det 
pedagogiska upplägget, rytmerna och det svängiga kompet. Det är inte mycket som 
informanterna saknar i fiolböckerna som de använder, de är med andra ord ganska nöjda. Det 
som nämns är att en del låtar börjar bli gamla och att eleverna inte känner igen de och att det 
ska finnas fler låtar på samma tekniska nivå. Att kunna improvisera och skriva noter samt 
egna låtar är också något som saknas.  
 

Fråga tre (3) handlar om hur informanterna uppfattar eleverna syn på de låtar som finns i 
fiolböckerna eller i annat material som informanterna delger de? (Fråga 3a) Är eleverna nöjda 
med innehållet? Hur brukar de reagera när du delger de en ny låt? Ge exempel. (Fråga 3b) 
Har eleverna egna önskemål på vad de vill spela, än det material som finns i t.ex. 
fiolböckerna? Vad vill de då spela? 
 
Informanterna upplever att eleverna är nöjda med låtmaterialet som presenteras för de i 
undervisningen och i fiolböckerna. Det som går att urskilja från svaren är att eleverna inte 
reagerar så mycket alls och eftersom de är nybörjare så har de inte så stor erfarenhetsbank att 
luta sig mot och tycka till om. Anna skriver även att eleverna gillar att spela låtar de känner 
igen. På frågan om eleverna har egna önskemål blir informanternas svar lite delat. Susannes 
nybörjarelever har inga direkta önskemål medan Annas elever har mycket önskemål. Åsa 
däremot ser en uppdelning där nybörjarna inte hart så mycket önskemål medan de som spelat 
ett tag ofta har önskemål. Både Anna och Åsa försöker vara tillmötesgående när det gäller 
elevernas önskemål. Åsa bromsar in önskemålen när hon anser att de är för svåra att spela. 
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Anna ser fördelen med att eleverna kan öva lättare hemma om de känner igen låten sedan 
tidigare även om det blir mycket upprepning för henne som lärare när eleverna vill spela 
samma låt om och om igen. Samtliga informanter upplever att eleverna vill spela och 
efterfrågar aktuella pop- och melodifestivallåtar.  
 
 
(Fråga 3c) Har du märkt en ökning av andra önskemål från eleverna de senaste åren? (Fråga 
3d) Om eleverna kommer med egna önskemål på vad de vill spela, kan du då tillgodose dessa 
önskemål? Vad påverkar din förmåga att tillgodose dessa önskemål? 
 

Åsa ser en tendens att eleverna vågar ställa mer krav nu och framföra sina önskemål jämfört 
med när hon var liten. I Susannes svar framgår inte om hon ser någon ökning av önskemål 
från eleverna men hon upplever att barn som spelat lite längre har fler önskemål om låtar. 
Anna har inte märk av någon ökning av önskemål eftersom hon inte har jobbat under så 
många år. Alla informanterna försöker i så stor utsträckning som möjligt tillgodose barnens 
önskemål. Susanne skriver dock att det inte alltid går att tillgodose de, men hennes verktyg 
för att göra det är att ta hjälp av kollegers erfarenhet samt söka material på internet. Åsa 
tillgodoser önskemålen om de fungerar och ligger på rätt tekniska och kunskapsmässiga nivå 
för eleven. Det finns önskelåtar som dessutom har pedagogiska vinster tycker Anna, och hon 
betonar att det ingår i förberedelsearbetet att ta ut och notera en låt som eleverna vill spela.  

 
Fråga fyra (4) handlar om hur informanterna upplever elevernas musikkännedom? (Fråga 4a) 
Är eleverna mer bevandrade i vissa genrer än andra? (Fråga 4b) Ser du någon skillnad idag 
jämfört med hur det var för några år sedan eller när du själv var yngre?  
 
Samtliga informanter är eniga om att eleverna är mest bevandrade i populärmusik. Två av 
informanterna upplever att eleverna inte har så stor kunskap om klassisk musik medan den 
tredje upplever eleverna som ”mainstream” men de flesta elever gillar popmusik. På frågan 
om de ser någon skillnad på genrekunskapen idag jämfört med när de växte upp svarar 
informanterna olika. Susanne skrev att hon fick spela visor och små klassiska stycken och 
poplåtar var väldigt ovanliga när hon var yngre. Anna ser ingen skillnad alls på hur det var när 
hon var liten och idag medan Anna ser en skillnad när det gäller hur lättillgänglig musiken är 
idag, med internet och musikmobiler, jämfört med när hon var yngre. 
 

(Fråga 4c) Är eleverna öppna för att lära sig nya låtar som de aldrig har hört?  (Fråga 4d) 
Vill eleverna helst spela låtar de känner igen? 

Det beror mycket på individen därför ser det väldigt olika ut om eleverna är öppna för att lära 
sig nya låtar eller inte anser både Anna och Åsa medan Susanne tycker att eleverna är öppna 
för det. Alla informanterna upplever att eleverna vill spela sådant de känner igen men 
Susanne skriver även att eleverna är öppna för okända låtar. 
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Fråga fem (5) Känner du att din arbetstid och lektionernas tidmässiga utformning påverkar 
dina pedagogiska visioner? Beskriv kort hur din situation är och vilka visioner du har.  

Gemensamt för informanterna är att de tycker tjugominuters lektioner är för korta. Anna 
bryter ibland schemat för att ha gruppundervisning, då hinner eleverna spela mer. Åsa tycker 
dock att tjugo minuter räcker för nybörjare. Teknik och hållning är också något viktigt de 
lyfter fram gemensamt. Susanne och Anna framhåller vikten av att eleverna ska ha roligt på 
lektionerna. Det är bara Susanne som uppger att förberedelsetiden är för kort, ibland behövs 
det mycket tid att förbereda material, ibland mindre. Hon saknar också klassiskt material för 
en viss nivå. Åsa är ensam om att vilja ha längre lektioner för elever som tekniskt sätt kommit 
längre. Anna tycker cd-skivorna hjälper barnen att ha roligt att öva hemma. Hon tycker också 
det är viktigt att hålla sig uppdaterad både för sig själv och för elevernas skull. Anna anser att 
kombinationen av olika böcker är det bästa för eleverna. Hon tycker dock att det känns tryggt 
med ett material hon känner till och vet hur hon ska hantera det, samtidigt som det är kul med 
nytt material ibland.   

3.1.2 Slutsatser 
Alla informanter i min enkätundersökning har en klassisk utbildning och de har alla tre gått 
både musiker och lärarutbildning. De använder sig av i princip samma material för nybörjare 
och här dominerar böckerna ”Violinisten” och ”Små låtar för små stråkar”. Lärarna har valt 
dessa fiolböcker för att de kort och koncist tycker de är bra ur ett fioltekniskt och pedagogiskt 
perspektiv. Det som också lyfts fram är att böckerna inbjuder till gemensamt musicerande 
både i ensembleundervisning och i enskild undervisning då läraren kan spela ett svängigt 
komp på pianot och eleven fiol. Lärarna skriver tydligt att de är ganska nöjda med materialet, 
framför allt med CD skivorna som tillhör spelböckerna. Men informanterna lyfter fram olika 
saker som de saknar i böckerna. Det som tas upp är nya låtar i fiolböckerna eftersom en del 
låtar börjar bli gamla och barnen inte känner igen de, de skulle även vilja ha låtar med 
improvisation, möjlighet till att skriva egna låtar i böckerna, mer teknisk genomgång samt fler 
låtar på samma tekniska nivå. För att lärarna ska hitta material som är anpassat till det eleven 
behöver, kombinerar de olika fiolskolböckerna och i vissa fall lägger de till de senaste 
melodifestivallåtarna. 

De flesta eleverna tycks vara nöjda med innehållet från de olika fiolböckerna men det som 
efterfrågas är populärmusik och schlager, musik som eleverna känner igen. Informanterna är 
inte eniga om att det har skett en förändring vad det gäller elevernas repertoarönskemål. En av 
informanterna ser ingen skillnad medan två av informanterna märker en tydlig skillnad från 
när de var yngre då populärmusiken inte var direkt lättillgänglig och någon stor del av 
fiolundervisningen. Lärarna tycker att eleverna generellt sett är mer medvetna om musik och 
tar för sig mer än förr.  Eleverna är mycket mer bevandrade i populärmusik än klassiskt och 
spelar gärna låtar de känner igen. Det är individuellt hur öppna eleverna är för att lära sig nya 
låtar. 

Alla informanterna tycker att musikskolans lektionstid är för kort för att hinna med alla 
musikaliska och pedagogiska moment. De anpassar sig på olika sätt . En informant bryter det 
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individuella lektionsschemat och kör gruppundervisningen mellan varven, en annan sänker 
sin ambition med undervisningen, den tredje anpassar och utnyttjar lektionstiden till max 
eftersom inget annat val finns. Deras visioner är att barnen ska tycka det är roligt att spela 
samtidigt som de lägger vikt på teknisk progression och hållning. Det som också framgår av 
svaren är att förberedelsetiden är för kort, det krävs mycket tid att t.ex. skriva om och förenkla 
material.  

4 Diskussion 

4.1. Lärarens bakgrund och val av material 
Samtliga informanter i denna undersökning har i grunden utbildningar som vilar i den 
klassiska musikens kulturarv. Om vi tittar historiskt så härstammar detta från en borgerlig 
tradition (Rostwall & West, 2001). Som vi kan se från resultatet så vill informanterna gärna 
hålla vid denna tradition genom vikten av den tekniska progressionen. Detta påverkar givetvis 
vårt val av material.  Samtliga informanter använder sig av skolmusik i sin undervisning. 
Informanterna skriver att de är öppna för nya genrer men vi kan inte bortse från att den 
utbildning de har är strikt klassisk. Det framgår tydligt att de använder i princip samma 
fiolskolor i sin undervisnings. Hur kan det komma sig att alla tre informanter använder sig av 
samma undervisningsmaterial? Det framgår inte så tydligt att de använder sig av någon 
specifik metod som kan härledas tillbaka till deras val av material, förutom en informant som 
delvis använder sig av Suzukimetoden och dess fiolböcker. Däremot använder samtliga 
informanter fiolboken ”Små låtar för små stråkar” (Bogren, 2000) och denna bok är 
förankrade i rytmikmetoden. Om det är ett medvetet eller omedvetet val av informanterna att 
utgå från rytmikmetodens filosofi i deras undervisning för nybörjare framgår tyvärr inte av 
svaren. Men det är svårt att låta bli att sätta deras materialval i relation till Stålhammars 
(2004) beskrivning av metodernas framväxt i skolvärlden. Kan det vara så att pedagogerna 
väljer en fiolskolbok som de känner igen mönstret i, en bok som är ”skolmässigt” anpassat 
och passar in i den befintliga struktur som finns. Boken vilar dessutom på en metod som 
funnits i musikundervisningen i över 100 år och är då, enligt Stålhammars (2004), väl 
inarbetad i organisationen.  

Upptäckten att samtliga informanter använder sig av i princip samma material är mycket 
intressant för mig eftersom även jag använder det material som nämns i resultatet. Vad är det 
som gör att vi alla väljer att undervisa utifrån samma material? Vi har alla studerat till 
fiollärare på olika musikhögskolor i norden, så vi har inte kunnat bli påverkade av samma 
metodiklärare i vårt val av material. Kan det vara så enkelt att det inte finns så mycket 
material att välja på? Informanterna säger att de har ont om tid till förberedelse. Kanske kan 
användandet av fiolskolor härledas till detta? Om varje elev skulle få önska något stycke som 
inte finns i böckerna skulle förberedelsetiden inte räcka till. Därför känner vi oss kanske 
beroende av att utgå från olika böcker och kompletta med aktuella poplåtar precis som 
informanterna uppger att de gör. Jag anser att valet även måste bottna i ett pedagogiskt och 
traditionsbundet perspektiv. Vår utbildningsbakgrund är den samma, med både 
musikerutbildning och fiollärarutbildning på högskolenivå. Kanske är det så att vi precis som 
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Dahlberg (2006) och Stålhammar (2004) skriver är så invanda och uppfostrade i den 
borgerliga musiktraditionen så vi inte reflekterar över andra didaktiska val och möjligheter för 
att nå det faktiska målet, som enligt mig är att eleven ska få musicera och ha roligt. Även om 
informanterna kan mest om klassisk musik så är det inte den genren som de undervisar mest i. 
Grundtekniken är dock den samma och de tycker det är viktigt att eleverna lär sig den. Enligt 
mina egna erfarenheter så kan detta upplevas som en krock när man sedan kommer ut från 
musikhögskolan och står inför helt andra förväntningar. Enligt SMoKs plattform ska kultur- 
och musikskolan ha en ”pedagogik som utgår ifrån barnets egen lust att lära och skapa” 
(www.smok.se/smoks-plattform). Då gäller det att vi som pedagoger hänger med i 
utvecklingen på många plan, vi måste hålla oss ajour med musikutbudet och den tekniska 
utvecklingen på internet. Jag anser att vi måste göra vår instrumentundervisning attraktiv för 
eleverna så att de väljer att spela andra instrument än de som syns i media. Det nämns i 
Fotnotens artikel (Grönblad, 2005) att barn och ungdomar vill ha snabbt resultat och därför 
väljer de pop- och rockinstrumenten. Jag anser att vi som fiolpedagoger måste fundera över 
hur vi får eleverna att känna det snabba resultatet även när man spelar fiol. Där tror jag att 
valet av material spelar stor roll. Om det låter som musik direkt och att eleverna blir 
känslomässigt berörda så växer intresset för musik och för instrumentet. Ericsson (Grönblad, 
2005) poängterar vikten av elevinflytande och att eleven får spela det den vill utifrån den 
nivån de befinner sig på. En av informanterna skriver att hon försöker tillgodose elevernas 
önskemål samtidigt som hon uttrycker en begränsning då det gäller elevens tekniska nivå, om 
låten är för svår så delger hon inte eleven den. Finns det andra vägar att gå för att i ett sådant 
läge ändå tillgodose elevens önskemål? Dahlberg (2006) betonar vikten av att barn ska få 
spela sådant de tycker om i en förenklad version, än att de spela sådant de tekniskt behärskar 
men inte har en personlig relation till.  

Om vi tittar på Bouijs (1998) olika lärarkaraktärer (se diagram s 5) och samtidigt på 
informanternas beskrivning av sin undervisning så anser jag att de rör sig mest åt den 
”musiker,interpret” och ”innehållscentrerade” lärarrollen i beskrivningen av sin undervisning 
och dess innehåll, där fokuserar de på de tekniska grunderna och har en smal musikalisk 
allsidighet. Man lär inte ut musikämnet i stort utan är ämneskoncentrerad och nischad i sin 
undervisning. Strävan går åt det borgerliga och fioltekniska hållet. Om vi istället tittar på 
informanternas visioner kring sin undervisning så träder de andra två yrkeskaraktärerna fram, 
den ”elevcentrerad” och ”allmänt musikintresserad”.  De vill att eleverna ska ha roligt på 
lektionerna och musicera tillsammans. När man tittar på kopplingen mellan SMoKs mål och 
det informanterna svarat blir det tydligt att pedagogerna på kulturskolan behöver vara lite av 
alla dessa karaktärer som Bouij (1998) beskriver. Först då kan pedagogen uppnå sina visioner 
och möta organisationens krav.    

4.2. Vad vill eleverna spela 
När jag läser svaren som sammanställts i resultatet så ser jag ett tydligt mönster på vad 
eleverna vill spela. Det är nästan uteslutande populärmusik som efterfrågas. Detta kan hänga 
ihop med det Stålhammar (2004) skriver om medias inflytande på dagens unga. Pekkola 
(2010) lyfter också fram de olika sätt media påverkar unga i deras identitetsskapande. 
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Stålhammar (2004) menar på att medias inflytande allt mer blir en ersättare för och tar över 
den traditionella skolans roll i ungas identitetsskapande. Dagens ungdomar har redan innan de 
kommer till musikskolan i många fall skapat sig en musikalisk erfarenhetsbank (Esbjörner, 
2009). Detta tycker jag styrker det informanterna säger att eleverna är mer målmedvetna och 
ställer fler krav nu än förr. Ericsson (Grönblad, 2005) menar att eleverna idag vet vad de vill 
spela men att kulturskolorna inte tar tillvara på det. Enligt honom lägger lärarna sina egna 
värderingar i vad som är bra och dålig musik. I ett av informanternas svar uttryckte sig läraren 
med en suck när eleverna ville spela en poplåt om och om igen. Samtidigt som hon låter 
eleverna spela det som de vill kan man tolka det som att hon värderar musiken och gärna sett 
att de gått vidare i sin progression och spelat något annat.  

4.2.3 Nya fiolskolor? 
Om jag ska tolka enkätsvaren så vill informanterna att en ny fiolskola ska innehålla både mer 
teknik, improvisation och klassisk musik. Ingen av informanterna uttrycker ett önskemål om 
fler inslag av populärmusik i böckerna, däremot lyfter de fram att eleverna efterfrågar och vill 
spela poplåtar.  

Mina informanter har inte många åsikter om låtmaterialet i fiolskolorna som de använder, 
men en informant skriver att ”De har väl kommit fram till att blinka lilla, Petronella och 
Spanien är lätta låtar för nybörjare”. Det är ju endast författarna till boken som kan svara på 
den pedagogiska tanken bakom deras låtval, men Schenck (2000) skriver att när eleverna får 
spela låtar som de hört tidigare så lär de sig fortare och detta stärker elevens självförtroende 
samt bidrar till en ”jag kan känsla”. Markensten (2006) beskriver att en anledning till att 
elever slutar på musikskolan är att de känner ett krav på att göra spelläxan till nästa lektion 
samt att komma vidare i spelboken. Eleverna i Markenstens (2006) undersökning, känner att 
instrumentundervisningen blir ett krav till i likhet med den obligatoriska skolan.  

Frågan om det behövs en ny fiolskola blir tudelad för mig. Vi som pedagoger är hungriga 
efter nya lösningar på tekniska moment och rolig repertoar med en pedagogisk tanke, som 
samidigt sammanställs och delges oss i en progressionsbaserad skolbok. Samtidigt slutar 
elever på musik och kulturskolan just på grund av att det liknar den obligatoriska skolan. Är 
det då vår roll att vara en förlängd arm till den obligatoriska skolan eller ska vi vara ett 
alternativ, en fristad där eleverna kan känna kravlöshet, välbefinnande och lust till 
musicerandet. För de eleverna kanske en fiolskola endast bidrar till stress och press. Esbjörner 
(2009) ställer frågan om kulturskolan vill vara en kulturplats snarare än en skola. Vad får 
detta för konsekvenser i en traditionell borgerlig undervisning med djup förankring i 
skolmusikens material? Går det här hand i hand med en musikskola som är en kulturplattform 
i samhället? Jag anser att det rimmar mer lika med skolans värld. Om vi ska öppna upp för ett 
mer vidgat och inkluderande synsätt så krävs det att vi pedagoger reflekterar kring, diskuterar 
och utvecklar vår undervisning. Om eleverna efterfrågar ett socialt nätverk, som Markensten 
(2006) skriver, så är det vår uppgift som pedagoger och musikskolan som organisation att 
vara tillmötesgående och utforma den verksamheten. Jag anser att vi som pedagoger, samt 
musik- och kulturskolan som organisation, existerar för elevernas skull och inte tvärt om. 
Utan elever finns ingen musik och kulturskola.  
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4.3 Slutsats  
Att skriva en uppsats är för mig en process som aldrig tar slut, precis som när jag spelar på 
min fiol, jag blir aldrig fullärd. Det finns alltid något nytt att upptäcka eller lära sig mer om. I 
min undersökning tolkar jag, både medvetet och omedvetet, författarnas och informanternas 
ord utifrån mina erfarenheter, precis som jag gör när jag tar upp ett musikstycke och spelar. 
Det blir min syn på ämnet eller musiken.  

När jag beslutade mig för att skriva om fiollärarnas val av material trodde jag att 
informanternas svar skulle bli ganska olika. Min tanke var att jag skulle bredda min 
materialbank genom att få en inblick i hur andra fiolpedagoger undervisar. Men så blev inte 
fallet. Det visa sig att de använde precis samma material som jag själv gör och deras elever 
efterfrågar samma musikgenre som mina elever gör. Min tanke var att ställa så öppna frågor 
som möjligt i min enkätundersökning, ändå så var informanternas svar ganska lika. Detta kan 
bero på många faktorer; informanterna svarade skriftligt vilket kan leda till att de inte målar ut 
bilden av sin undervisning till max, de har liknade bakgrunder när det gäller utbildning, de är i 
nästan samma ålder. Likheten i informanternas svar ledde till att jag började fundera över hur 
allt hänger ihop. Varför väljer vi samma material? Något säkert svar är svårt att få fram 
genom en enkätundersökning med tre informanter, då krävs det en mer djupgående och 
bredare undersökning. Men att vi har gått samma utbildningar och blivit fostrade i samma 
musiktradition kan vara en bidragande orsak. Det hade varit intressant att genom 
djupintervjuer, i t.ex. en 15 poängsuppsats, undersöka vad som döljer sig bakom 
informanternas svar. Denna enkätundersökning kan ligga till grund för ett sådant arbete. Det 
hade även varit intressant att studera de författare som har skrivit fiolböckerna, för att se 
vilken syn de har på innehållet och låtmaterialet i deras böcker samt undersöka vilken 
bakgrund de har. Vilka skoltraditioner kommer de ifrån?    

Efter att ha arbetat med denna uppsats förstår jag mer min plats i helheten, att allt hänger 
ihop; min bakgrund, det borgerliga kulturarvet och institutionernas struktur. Allt påverkar 
vartannat. Nu känner jag ännu tydligare hur viktigt det är att sätta eleven i fokus att vara 
tillmötesgående och inte enbart bli blind för och följa en tradition utan att reflektera över det.  
Jag betraktar mig själv som en säljare av musik och eleven som kund. Min klassiska 
utbildning har jag som grund och det andra genrerna ser jag fram emot att få utveckla. Varför 
måste man spela klassisk musik på fiol? För att det alltid har varit så eller för att eleven vill 
och är intresserad? Med eleven i fokus och en lyhördhet som pedagog finns möjligheten för 
mig att få eleven att växa som människa utifrån sina förutsättningar, och samtidigt föra vidare 
ett musikkulturarv som inkluderar lusten till musicerande och samspel. Eftersom det inte finns 
något centralt styrdokument för kulturskolan som reglerar undervisningens innehåll och 
karaktär så blir det upp till varje rektor och kommuns förutsättningar att forma dessa visioner 
och mål med undervisningen. Det vilar en stor uppgift hos oss som pedagoger att se elevernas 
visioner och förena dessa med kommunens och musik- och kulturskolans riktlinjer. 
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Bilaga 1 
Enkätfrågor till David Hovstadius examensarbete 

Tack för att du vill vara med i mitt examensarbete! Ingen utomstående kommer att få reda på 
att det är du som har svarat på enkäten. Dina uppgifter kommer att vara med i min uppsats 
under fiktivt namn. Enkäten som du ska besvara är indelad i två delar. Den första delen 
handlar om dig och din bakgrund och den andra delen är inriktad på din fiolundervisning för 
nybörjare och dina erfarenheter där ifrån.  

 

Om dig själv 

 
1. Skriv en sammanfattning om vem du är.  

Var kommer du ifrån? Hur gammal är du? Var bor du? Har du några intressen/hobbys? 
osv. 

2. Var och vad jobbar du med, och hur stor tjänst har du? 
3. Vilka utbildningar har du gått? 
4. Hur länge har du jobbat som fiolpedagog?  
5. När började du spela fiol och vad fick dig att välja just det instrumentet? 
6. Vilka genrer ligger dig varmast om hjärtat när du själv musicerar? 

 

Din fiolundervisning för nybörjare 

1. Vad använder du dig av för material och metoder för nybörjare på fiol?  
2. Om du använder fiolböcker. 

a. Vilka böcker undervisar du ifrån?  
b. Vad fick dig att välja just detta material? 
c.  Beskriv din syn på låtmaterialet i nybörjarböckerna. Positiv och negativ kritik. 
d. Är det något du saknar i nybörjarböckerna? 

3. Hur upplever eleverna de låtar som finns i fiolböckerna eller i annat material som du 
delger de? 

a. Är det nöjda med innehållet? Hur brukar de reagera när du delger de en ny låt? 
Ge exempel. 

b. Har eleverna egna önskemål på vad de vill spela, än det material som finns i 
t.ex. fiolböckerna? Vad vill de då spela? 

c. Har du märkt en ökning av andra önskemål från eleverna de senaste åren?  
d. Om eleverna kommer med egna önskemål på vad de vill spela, kan du då 

tillgodose dessa önskemål? Vad påverkar din förmåga att tillgodose dessa 
önskemål? 
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4. Hur upplever du elevernas musikkännedom?  
a. Är de mer bevandrade i vissa genrer än andra?  
b. Ser du någon skillnad idag jämfört med hur det var för några år sedan eller när 

du själv var yngre?  
c. Är eleverna öppna för att lära sig nya låtar som de aldrig har hört?  
d. Vill eleverna helst spela låtar de känner igen? 

5. Känner du att din arbetstid och lektionernas tidmässiga utformning påverkar dina 
pedagogiska visioner? Beskriv kort hur din situation är och vilka visioner du har.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


