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SAMMANFATTNING 
 
Författare: Karin Sandell 
 
Handledare: Jannike Huss  
 
Titel: Pyssel, prassel, tissel, tassel i fiolundervisningen 
 
Sammanfattning av uppsatsen:  I detta arbete har jag skapat ett lekfullt undervisningsmaterial 
med musikteoretiska pysselövningar för nybörjare på fiol. Genom att besöka Kulturskolan 
och prova materialet på nybörjarelever har jag undersökt hur denna typ av 
undervisningsmaterial fungerar i praktiken.  
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FÖRORD	
	
Jag vill rikta mitt tack till läraren och de elever som jag fick prova mitt egentillverkade 
undervisningsmaterial på. Lektionerna tillsammans med er har gett mig mer kött på benen och 
en ökad motivation till att snart komma ut i arbetslivet som fiollärare. Jag hoppas att det har 
varit lika roligt och lärorikt för er som det har varit för mig. Jag vill även skicka med ett citat 
och uppmuntra er alla till att ta vara på de tokigheter som ni får infall för att göra:  
 

Man blir aldrig för gammal för att leka, men man blir gammal när man slutar leka 
(Elisabeth Jernström & Siw Lindberg, Musiklust s.46) 
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INLEDNING 
 
Idéen för mitt självständiga arbete kom till mig när jag var hemma och löste detektivgåtor 
tillsammans med mitt femåriga syskonbarn. Jag förundrades över hur uppslukad han var av 
sin bok där han genom färg, klistermärken och logiskt tänkande skulle komma fram till vem 
som var stadens tjuv. I syskonbarnens lekrum ligger liknande lek-och pysselböcker utspridda 
på golvet och de handlar om allt från bilar och matematik för nybörjare till sagoprinsessor och 
djur. Likadant är det när jag går till bokaffären, där finns det ett stort utbud av målarböcker, 
korsord och annat kreativt pyssel som riktar sig till både barn och vuxna.	
 
Jag minns själv att jag älskade pyssel när jag var liten. Jag älskade att klippa och klistra, lösa 
korsord, gåtor, rebusar och färglägga i målarböcker. Med målarboken framför mig var det 
som att en helt ny värld öppnade upp sig och i den världen kunde jag vara fast i flera timmar. 
Jag kommer även ihåg att det var mycket pysseluppgifter i grundskolan och om jag blev 
färdig med skoluppgifterna lite tidigare än planerat fick jag använda de sista minuterna av 
lektionen till att lösa ”klurisar”. Min lärare hade organiserat pysselpärmar efter olika ämnen 
och där fanns det korsord på engelska, matterebusar och motsatsordövningar på tyska. 
Däremot kan jag inte minnas att jag fick liknande övningar i min musikundervisning varken i 
grundskolan eller på kulturskolan.  
 
Jag började spela fiol när jag var 9 år. I min första fiolskola minns jag att det dök upp flera 
uppgifter där det var meningen att man skulle fylla i notvärden och toner, men nu efteråt när 
jag bläddrar igenom i dessa böcker så kan jag se att de sidorna är tomma. Jag fick aldrig göra 
övningar i musikteorin på fiollektionerna, antagligen på grund av att det praktiska spelandet 
alltid värdesattes högre på lektionstiden. När jag sedan kom högre upp i min 
musikundervisning och studerade på musikgymnasium och folkhögskola så kände jag att jag 
inte hade samma förutsättningar på teorilektionerna som de som exempelvis spelade 
ackordsinstrument inom jazzgenren. Under deras instrumentallektioner hade de fått lära sig 
modala skalor och lärt sig att använda sitt gehör på ett helt annat sätt än vad jag hade gjort. 
Jag minns att jag tänkte: ”om jag ändå hade fått mer sånt på mina fiollektioner”. Det finns ett 
behov av att introducera musikteori tidigt i undervisningen, även om det är för ett 
melodiinstrument. Därför tycker jag att det finns en poäng i att börja tidigt, redan i början av 
elevernas progression. Genom att använda sig av pyssel som det uppenbart finns intresse och 
stor efterfrågan efter tror jag att fler får upp intresset, ökar förståelsen och förhoppningsvis 
känner sig mer motiverade att studera vidare inom musik. 
 
Idag när jag studerar till ämneslärare i gymnasiet med inriktning instrument och ensemble har 
jag många gånger fått höra hur viktigt det är att vi lärare är flexibla och öppna för olika 
inlärningssätt för att ge eleverna möjlighet till en likvärdig utbildning. Som lärare måste vi 
fånga upp elevernas intressen och försöka använda dessa som en inkörsport till lärandet. Det 
var genom de tankebanorna som min idé om att göra ett lek- och pysselmaterial för 
fiolundervisning föddes. Jag vill använda lek och pyssel som en inkörsport till musikteori för 
fiolundervisning och därför kommer mitt självständiga arbete handla om hur jag använder 
mitt egenskapande undervisningsmaterial med fokus på lek och pyssel för nybörjare på fiol. 
De olika övningarna ska gå att tillämpa på fiolen så att eleven direkt kan få ett klingande 
resultat. Att introducera denna typ av musikteoriövningar under lektionstid hoppas jag kan 
leda till att barnens intresse och förståelse ökar för både instrumentalundervisningen och 
musikteorin. 
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När jag var mitt uppe i min kreativa process, där jag planerade hur mitt material skulle se ut, 
fick jag förfrågan om vikariat på Kulturskolan där jag sen kom att testa mitt material. Under 
några dagar valde jag att pausa min planering eftersom jag tänkte att jag förhoppningsvis 
kunde få mycket inspiration genom att träffa eleverna och vilken nivå de låg på.  Redan när 
jag hade min andra elev fick jag en bekräftelse på att jag har valt ett bra tema för mitt arbete. 
Eleven var 10 år och skulle bläddra fram hemläxan i notboken. På vägen fram mot rätt sida 
visar eleven de låtar hen tidigare har spelat men stannar på en sida med korsord och utbrister 
”det här är roligt!”. Liksom i min bok från mitt första år på Kulturskolan noterade jag att sidan 
var tom. Innan lektionen var slut gav jag eleven i läxa att göra korsordet tills nästa lektion och 
så kände jag mig mer inspirerad och uppmuntrad att göra mitt undervisningsmaterial. 
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SYFTE	
 
Detta arbete syftar till att försöka se om nybörjarelever på fiol kan närma sig fiolen och lära 
sig grundläggande musikteori på ett lekfullt sätt genom att använda sig av ett nyskapat 
undervisningsmaterial med lekfulla övningar. Syftet med arbetet är även att se om materialet 
hjälper elevernas förståelse och om det går att få klingande resultat direkt i samband med att 
övningarna görs. 
 
 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

1. Hur kan jag utforma ett lekfullt undervisningsmaterial för nybörjare på fiol som 
motiverar och ger förståelse för instrumentet och grundläggande musikteori?  
 

2. Hur kan jag som fiollärare arbeta med mitt lekfulla undervisningsmaterial så att eleven 
når det klingande resultatet? 
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BAKGRUND		
 
Som bakgrund till mitt arbete har jag valt litteratur skriven av författare som är verksamma 
inom musikutbildning, förskolepedagogik och utvecklingspsykologi. Den litteratur som jag 
har valt är riktad till förskolelärare och yngre åldrar, men trots det anser jag att forskningen är 
relevant för mitt arbete. 
 
Robert Schenck är flöjtist och lektor i instrumentalmusik och kammarmusik vid 
Musikhögskolan i Göteborg. Boken Spelrum kom ut i en första upplaga år 2000 och i den går 
det att läsa om kreativa undervisningsformer som kan inspirera både blivande och redan 
verksamma musiklärare. Undervisningsformerna som presenteras i Schenks bok riktar sig 
både till lärare som arbetar med barn som just börjat instrumentalundervisning på exempelvis 
kulturskola, men även för musiklärare verksamma vid gymnasiet eller folkhögskola. 
 
Med sin musiklärarutbildning i ryggen blev Siw Lindberg verksam som högskoleadjunkt på 
Lärarutbildningarna vid Högskolan i Luleå. Tillsammans med Elisabeth Jernström, också 
högskoleadjunkt på Centrum för forskning i lärande vid Högskolan i Luleå tog de 1995 fram 
boken Musiklust där de har vävt ihop sina erfarenheter och sin syn på barns utveckling och 
inlärning i relation till musikämnet. 
 
Maj Asplund Carlsson är professor i utbildningsvetenskap vid Institution för individ och 
samhälle, Högskolan Väst och Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik med 
inriktning mot de tidiga barnaåren vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs 
universitet. Det lekande lärande barnet kom ut i en ny och uppdaterad upplaga år 2014 och är 
menad att vara en teoretisk grund för pedagogik inom förskola. Asplund Carlsson och 
Pramling Samuelsson lyfter fram och problematiserar leken i relation till lärandet och 
presenterar även olika forskningsstudier för att försöka utveckla ”en specifik 
förskolepedagogik som en teori om barns lärande i förskolan” (s.18) 
 
Howard Gardner är en amerikansk kognitions- och utvecklingspsykolog som tog fram teorin 
om de multipla intelligenserna. Även om teorin fortfarande diskuteras bland forskare så har 
flera skolor, framförallt i USA, applicerat teorin i undervisningen. Intelligens är något som 
alltid har varit mätbart genom IQ-tester, men Gardner ville problematisera detta eftersom han 
upptäckte att människor inte behöver högt IQ för att vara genier när det kom till att skriva 
musik, att sporta eller skriva dikter.  Detta gjorde att Gardner tog fram sju olika intelligenser: 
verbal (lingvistisk intelligens), logisk (matematisk intelligens), visuell (spatial intelligens), 
kroppslig (kinestetisk intelligens), musikalisk (rytmisk intelligens), intrapersonell intelligens 
(förmåga att förstå sig själv) interpersonell intelligens (förstå andra människors intentioner.  
Det som är speciellt för Gardners teori om multipla intelligenserna är att istället för att 
människan endast har en utvecklad intelligens så kan den ha flera intelligenser som går att 
utveckla. Boken Intelligenserna i nya perspektiv (1999) diskuterar Gardner hur teorin om 
multipla intelligenserna kan appliceras i undervisning. 
 
Både Schenck (2006) och Samuelson Pramling & Asplund Carlsson (2014) problematiserar 
leken som trots sin starka koppling till undervisning och lärande ses som en egen företeelse 
som barnen får göra när skoldagen är slut. Idag när skola bygger på mätbara test och 
prestation så prioriteras den lärande leken lätt bort. I leken finns humorn och glädje nära till 
hand och den öppnar i sin tur upp för våra sinnen. Genom att bjuda in till en glädjefylld 
undervisning där det finns utrymme för gemenskap mellan elever och lärare gör att 
undervisningen kommer bli mer framgångsrik. Därför menar Schenck (2006) att det finns en 
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viktig poäng i att även låta instrumentalundervisningen få bygga på samma glädje som finns i 
barnens lek, skapande och kreativitet. Ett sätt att fånga upp elevernas intresse och göra 
undervisningen roligare är genom att stimulera barnens olika sinnen vid inlärning. Barn 
upptäcker kunskap genom alla olika sinnen och eftersom barnens hjärnor utvecklas mycket 
under lekåldern borde det enligt Jernström och Lindberg (1995) vara mer naturligt att fler 
sinnen får vara aktiva vid inlärning.  
 
Jernström och Lindberg (1995) skriver att det oftast är de teoretiska kunskaperna som 
prioriteras i skolan, men det finns forskning som har visat på vikten av att båda hjärnhalvorna 
stimuleras. Detta innebär att det är viktigt att integrera praktiskt-estetiska ämnen med 
teoretiska. Gardner (1999) menar att de sju intelligenserna påverkar hur vi människor 
fungerar och hur vi tar emot information. Hos alla människor är det någon intelligens som är 
dominerande men Gardner (1999) anser att vad som helst kan läras ut om intelligenserna får 
möjlighet att integreras i undervisningen. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2014) 
anser därför att läraren har ansvar för lektionens innehåll och den förståelse man vill utveckla 
hos barnen. Eftersom alla elever har olika inlärningsförutsättningar är det därför viktigt att 
läraren ser till att vara uppdaterad när det kommer till den pedagogiska och tekniska 
utvecklingen (Schenck 2006). 
 
Med leken som redskap bjuder barnen in till att upptäcka sin omvärld med nyfikenhet och 
glädje. Det stimulerar flera sinnen och ger plats för barnens kunskaper att utvecklas 
(Jernström & Lindberg 1995). I teorin om multipla intelligenser säger Gardner (1999) att 
människan har flera olika intelligenser och förmågor men att vissa av dessa är extra 
framstående. Men bara för att en intelligens är extra framstående behöver inte betyda att de 
andra är sämre och saknar potential att utvecklas. Gardner (1999) anser att barn lättast närmar 
sig ett ämne via en aktivitet och genom att aktivt lösa ett problem kommer kunskapen att 
förankras.  
 
Gardner (1999) säger också att läraren behöver ha olika ingångar till elevernas lärande 
beroende på vad eleverna har för styrkor och svagheter. Den viktigaste slutsatsen som teorin 
om multipla intelligenser leder till är att istället för att minimera intelligenserna så ska man 
försöka dra fördel av det som är unikt hos varje elev. Han hävdar att läraren bör vara 
uppfinningsrik och sträva efter en pluralistisk undervisning för att skapa större förståelse för 
stoffet hos eleverna. Även Jernström och Lindberg (1995) tycker att detta är eftersträvansvärt. 
De menar att det är viktigt att skapa ”dramatik i vardagen” och att lärare bör akta sig för att 
lektionerna helt går på rutin. Istället tycker de att det oväntade ska få ha en plats i 
lektionssalen så att eleverna får bli överraskade ibland. Att lektionen får vara nyskapande med 
oväntat innehåll gör att eleverna intresserar sig mer och får större kunskap inom ämnet. 
 
Jernström och Lindberg (1995) säger att allt lärande förutsätter att den som ska lära sig måste 
vilja lära sig. När läraren intresserar sig för elevens fritidsintressen och liv utanför skolan 
skapas relation med trygghet i undervisningsrummet. Även Schenck (2006) tycker att 
eleverna måste få vara där de är i utvecklingen. För barn som har nära till lek är det därför 
viktigt att även musikverksamheten får vara och framförallt kännas som en lek. Eftersom 
leken är social, emotionell och kognitiv (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014) 
kommer den leda till att eleverna får kunskaper, färdigheter och framförallt ”ett sunt och 
lustfyllt musicerande” att ta med sig i livet (Schenck, 2006).  Förutom detta så påverkas 
barnens emotionella utveckling genom leken. Känslan av egen makt och att behärska något 
gör att barnens självförtroende förstärks. (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). 
Enligt Schenck (2006) sträcker sig musikundervisningen även utanför det musikaliska 
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området. Han menar att allt vi gör är en läxa för livet och det kommer vi få nytta av även i 
framtiden. ”Leken är ett livsnödvändigt sätt för människan att upptäcka världen, lära sig om 
livet, skapa sig en identitet och få social träning” (Schenck, s.48). 
 
Problematisering  
 
Inför detta arbete har jag försökt att hitta litteratur och forskning om varför användandet av 
lek- och pysselövningar är så vanligt i skolundervisningen, dessvärre utan någon framgång. 
Ännu mer önskvärt från min sida hade varit att hitta forskning som dessutom handlade om 
lek- och pysselövningar i relation till musikteori för barn, men även där verkar det finnas en 
lucka. Däremot har jag hittat läroböcker som användes i musikundervisning på lågstadiet 
under 70-talet som är likt det jag har tänkt att göra. En av dessa var Snipp snapp snut av Sven 
Linell. I läroboken framgår det inte vilket årtal den är skriven förutom att den sammanfaller 
med det som står i Lgr 69 (läroplan för grundskolan 1969). Boken innehåller både teoretiska 
och praktiska övningar men gemensamt för alla övningar är att eleven själv ska fylla i 
uppgifterna. Exempel på uppgifter är att skapa olika ljud genom att klappa händer, knacka på 
bänklocket och stampa med fötterna, men också rytmdiktat, korsord och rebusar där eleven 
ska komma på ordet som eftersöks genom att först lista ut tonnamnen. 
 
Då det verkar finnas en lucka i litteraturen när det kommer till denna typ av 
undervisningsmaterial hoppas jag att mitt självständiga arbete kommer kunna fylla det tomma 
hålet. Som utgångspunkt för att göra ett lekfullt undervisningsmaterial har jag därför valt att 
utgå från litteratur om barn, lek, musik och lärande. 
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METOD  
 
Planering  
 
När jag började planera mitt självständiga arbete ville jag först göra ett undervisningsmaterial 
att prova på yngre barn. Anledningen var att jag vet att det redan finns mycket material för de 
åldrarna som barn tycker är roligt och det finns en musikskola med suzukiinriktning i staden 
som jag skulle kunna kontakta för att hitta mina informanter. För att få inspiration fick jag 
därför låna lek- och pysselböcker av en studiekamrat.  
Samtidigt som övningarna började ta form i mitt huvud så kände jag mer och mer att jag ville 
prova undervisningsmaterialet på äldre barn. Jag kom fram till att jag värdesatte barnens 
läskunnighet för att kunna göra uppgifter med ordjakt och korsord. Jag bestämde mig därför 
för att hitta barn i ålder 9-11 år som är en vanlig startålder på eleverna i Kulturskolan. När jag 
påbörjade undervisningsmaterialet hade jag många olika idéer om hur materialet skulle se ut, 
men det kom att förändras under tiden eftersom jag på grund av tidsbrist var tvungen att 
begränsa mitt arbete. Min första plan var att varje fiollektion skulle ha olika teman som 
eleverna kunde arbeta med. Jag hade även tänkt att det skulle finnas ett tredje tema som 
eleverna kunde arbeta med som hemuppgift mellan lektionstillfällena. Jag tänkte göra 
övningar om musiktermer, notläsning och fioldelar, och alla teman skulle ha klingande 
övningar så att eleverna direkt kunde applicera det teoretiska praktiskt på fiolen.  
 

Urval	av	informanter	
 
Sedan tidigare har jag varit i kontakt med Kulturskolan, både som vikarie och som 
lärarstudent och därför kände jag redan de fiollärare som jag ville kontakta. Den första läraren 
hade sina nybörjarelever utspridda över hela veckan och eftersom det inte passade med mitt 
schema och tidsplaneringen för arbetet valde jag därför att begränsa arbetet till endast en 
lärares elever. I min text har jag valt att kalla läraren för Viktoria. Viktoria har fem 
nybörjarelever på raken med 20 minuters långa individuella lektioner. Tillsammans med 
Viktoria bestämde vi ett upplägg där hon börjar lektionen med 10 minuter spel och efter det 
avslutar jag med 10 minuters pyssel- och spelövningar. Eftersom vårterminen innebär flera 
dagar som faller bort kunde jag endast närvara på två lektioner som låg veckorna efter 
varandra. Trots att jag bad om nybörjarelever visade det sig att eleverna kom att vara mellan 
9-11 år och hade spelat allt från 4-årsålder genom Suzukimetoden1 till ett år. 
 
För att inte gå emot Vetenskapsrådet forskningsetiska principer frågade jag Viktoria om jag 
borde kontakta målsman till eleverna och berätta om min undersökning. Som svar på detta 
tyckte hon inte att jag behövde det eftersom både elever och föräldrar på skolan är vana vid 
besökare och lärarpraktikanter på lektionerna. Efter att få höra detta av Viktoria och i samråd 
med min handledare för arbetet beslutade jag därför att inte höra av mig till några föräldrar. 
Däremot kommer alla namn i arbetet att vara konfidentiella och fingerade.    
 

                                                
1 Suzukipedagogiken, grundad av japanska violinisten Shinichi Suzuki (1898-1998), är en 
gehörsbaserad pedagogik som går ut på att lyssna och härma både via individuella lektioner 
och gruppundervisning. Pedagogiken drar paralleller till språkundervisningens inlärning och 
därför är metoden, som även kallas modersmålsmetoden, riktad till barn i 3–5 års ålder som 
lär sig att tala språket innan de kan läsa. (Svenska Suzukiförbundet, 2016)  
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Undervisningsmaterial		
	
Jag började med att göra tre sidor med tema musiktermer till den första lektionen. Eftersom 
det är vanligt att musiktermer härstammar från italienska språket valde jag därför att ha en 
Italiens färger på sidan. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle få lära sig musiktermer som 
crescendo, stacatto, piano, forte, pizzicato osv genom att kryssa över den felaktiga betydelsen 
vid varje ord. Eftersom många av dessa ord är motsatsord valde jag på nästa sida att ha en 
övning med motsatsord där ord ska paras ihop. I slutet av sidan gjorde jag en klingande 
övning med en fras där eleven skulle skriva ut två motsatsord för att sedan spela dem på 
fiolen. På den tredje sidan skulle eleverna lära sig olika symboler för att sedan sätta in dem i 
ett stycke som de arbetar med. 
 
Till första lektionen hade jag även gjort två sidor som handlade om fiolen som instrument. På 
första sidan var det ”Fioljakt” där eleverna ska leta fram fioldelar bland en massa bokstäver. 
Likande övningar finns ofta i korsordstidningar. Jag gjorde även en sida där jag målade en fiol 
på vilken eleverna skulle skriva ut vad delarna hette. Eftersom jag inte visste hur mycket tid 
musiktermerna skulle ta kändes det bra att ha med ett extra tema som eleverna i ”värsta fall” 
kunde arbeta med hemma som hemuppgift. Det var så det kom att bli. 
 
Efter min första lektion upptäckte jag dock att vissa elever tyckte att materialet om 
musiktermerna var svårt och de hann aldrig till något klingande resultat. Istället för att göra ett 
nytt material om notläsning valde jag därför att begränsa mitt arbete till musiktermer och 
fortsätta en vecka till på samma tema. Eftersom jag ville komma fortare till ett klingande 
resultat valde jag därför att skriva ut låten ”Hönsafötter” som jag vet är vanligt förekommande 
inom nybörjarundervisning på fiol som eleven sen skulle få prova att spela på olika sätt.  
 

Samtalet	
 
Förutom att prata med eleverna på deras lektioner valde jag att be dem stanna kvar några 
minuter för ett samtal efter sista lektionen. Orsaken var att jag ville bredda mitt perspektiv 
genom att ställa några frågor till både läraren och eleverna för att få veta vad de tyckte om 
mitt undervisningsmaterial. Som förberedelse inför samtalen med barnen hade jag läst 
Elisabet Doverborg och Ingrid Pramlings bok ”Att förstå barns tankar – metodik för 
barnintervjuer” (1985) där jag riktade in mig på kapitlen Hur man går till väga? och Hur 
frågar man? Även om mötet med eleverna inte skulle vara en uppstyrd intervju utan istället ett 
samtal kände jag att det var bra att läsa på om hur man ska lägga upp sina frågor när man talar 
med barn. Det gick exempelvis att läsa att man ska be barnen att beskriva och berätta hur.  
Jag förberedde frågor innan men använde mig inte av något papper under samtalet för att det 
skulle kännas avslappnat och inte allt för uppstyrt. Mina frågor blev därför omformulerade 
och kom i olika ordning beroende på vad det blev för följdfrågor på det barnen svarade på. 
 

• Kan du berätta vad du tyckte om övningarna? 
• Hur var det att göra övningarna och sen direkt efteråt spela på fiolen? 
• Kan du berätta om vad du har lärt dig idag? 
• Skulle du vilja ha fler liknande övningar på fiollektionen? Varför/varför inte? 

 
Eftersom jag även ville ha ett samtal med läraren för att få hennes perspektiv på materialet 
valde jag att förbereda några frågor som jag kunde ställa till henne. Liksom ovanstående 
frågor kom dessa att bli omformulerade beroende på hur samtalet kom att utvecklas. 
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• Vad tyckte du om pysselövningarna och de klingande övningarna i 

undervisningsmaterialet? 
• Vad ser du för fördelar och nackdelar med undervisningsmaterialet? 
• Hur tycker du jag kan utveckla undervisningsmaterialet? 

	

	

	
 
 
 
 
 
 

	

	

	

	
 
 

	
 
 
 



 14 

RESULTAT	
	
Alva	

Lektionerna		
	
Alva är 10 år och ny på Kulturskolan. Min första bild av henne är att hon är tillbakadragen, 
lite blyg och tystlåten som person. Men när Alva får fiolen i handen händer det något, hon 
spelar mycket, starkt och gillar att spela när Viktoria kompar på pianot. Jag märker att det inte 
finns så många nyanser i Alvas spel men jag blir ändå överraskad eftersom hon spelar med fin 
teknik, god intonation och läser noter utan svårigheter. 
 
”Är alla Viktorias nybörjarelever på den här nivån?” Tanken slår mig när Alva börjar spela ett 
stycke av Bach ur Suzukibok nr 7. Stycket är ganska komplicerat med både dubbelgrepp och 
många lägesväxlingar som vanligtvis introduceras när fioleleverna har spelat ett par år. 
Viktoria ser antagligen min förundrande blick för hon kommenterar då att ”Visst är Alva 
duktig, hon började spela Suzuki redan när hon var fyra år”. 
 
Efter 10 minuter med Bach var det min tur att få prova mitt undervisningsmaterial på Alva. 
Jag introducerade den första sidan om italienska musiktermer och trodde för ett tag att jag 
hade gjort ett alldeles för enkelt material eftersom hon hade koll på detta också. Jag gav henne 
pennan och hon skrev de rätta svaren i en rasande fart. Det var bara ett par ord som Alva inte 
hade hört sen tidigare men det tog inte lång tid innan hon förstod hur de fungerade också. 
Efter några minuter hann vi komma till sidan om Motsatsord (se bilaga) med en klingande 
övning längst ner på sidan. Uppgiften går ut på att eleven ska sätta in två motsatsord i en fras 
med fyra takter och sedan prova att spela. Det första motsatsordet som Alva ville prova var 
diminuendo och crescendo, alltså att spela svagare och svagare i de två första takterna för att 
sedan växa i dynamik i de två sista. Hon säger efteråt att det kändes svårt och onaturligt att 
göra så, vilket jag kan förstå eftersom det är vanligare att spela orden i motsatt ordning. Vi 
provar några fler motsatsord och spelar igenom innan lektionen är slut. 
 
Veckan efter när jag möter Alva är hon sprallig med mycket hoppsteg i benen. Hon visade 
mig att hon har hon gjort flera sidor i materialet hemma och både hon och hennes 
medföljande pappa säger att det var ett roligt material. Alva berättade att hon även fått hjälp 
av sina syskon där hemma som också spelar stråkinstrument. Jag börjar förhöra henne för att 
se om hon minns ordens betydelse men denna gång verkar hon mer tankspridd. Jag som hade 
förberett och utvecklat mer material till andra lektionen fick ta fram det. På den nya sidan 
hade jag noterat en låt som jag sedan tidigare vet är vanlig i fiolundervisning på Kulturskolan 
och uppgiften är att eleven ska spela den med olika uttryck. Eftersom Alva förstod bra och 
visade tydligt att just stycket Hönsafötter hade hon lämnat för längesen tog vi fram hennes 
Bach-not istället. Vi letade fram olika nyanser och skrev in crescendon och diminuendon 
innan Alva fick spela igenom. Hon verkade tycka att det var ett roligt sätt att spela på. 
 
Samtalet		
 
Efter den andra lektionen får jag låna Alva några minuter för att prata om 
undervisningsmaterialet. När jag ställer frågorna (nämnda i metoden) får jag som svar att hon 
uppskattar att pyssla och klura och att detta är något som hon ofta gör hemma, däremot så var 
momentet nytt på fiollektionen. När jag frågar vad hon tyckte om att göra de klingande 
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övningarna säger hon att det var kul och rätt så enkelt eftersom hon kunde de flesta orden sen 
tidigare. Hon tyckte även att det var roligt att lära sig de nya orden som hon inte kunde och 
menade att hon nu skulle komma ihåg vad diminuendo betyder och innebär. Det bästa med 
materialet var att hon fick skriva, och hon nickar när jag frågar om hon skulle vilja göra 
liknande moment på fiollektionerna i framtiden.   
 

Bianca	

Lektionerna		
	
Bianca är en glad tjej på 12 år och har spelat fiol i snart två år. Till skillnad mot Alva började 
hon sitt fiolspel direkt på Kulturskolan. De 10 första minuterna gick till att spela olika 
melodifestivallåtar som hon tyckte var roliga att spela på fiolen. Kanske var det att 
melodifestivallåten saknade en tydlig melodi för jag upplevde att hon hade svårt med tempot. 
Hon verkade även ha svårare för intonationen, vilket kan bero på att hon hade växt ifrån 
fiolen som var av en mindre storlek. Jag upptäckte även att hon hade svårt för notläsning 
eftersom Viktoria skrev ner fingersiffror på varje not i låtarna.  
 
När det blir dags för mig att introducera mitt material verkar hon tycka att det ska bli roligt. 
Vi går igenom de italienska musiktermerna och gör den första uppgiften där Bianca ska stryka 
över den betydelse som är felaktig till varje ord. Momentet tar lite längre tid än förra 
lektionen eftersom jag behöver förklara varje ord och hjälpa till mer än vad jag behövde på 
lektionen med Alva. Vi hinner påbörja sidan med Motsatsord innan lektionen tar slut och där 
visar det sig att Bianca redan har glömt det som vi gjort på sidan innan. Hon började bläddra 
fram och tillbaka mellan sidorna för att tjuvkika och säger flera gånger att det är svårt.  
Denna lektion hinner vi inte fram till något klingande resultat och eftersom jag anser att hon 
inte har kommit tillräckligt långt för att fortsätta på nästa sida i häftet börjar jag inse att jag 
måste göra en kompletterande sida till nästa lektion. 
 
Till den andra lektionen är sidorna i häftet orörda och Bianca har inte gjort någonting hemma. 
Vi började med repetition och som jag hade anat så mindes inte Bianca så mycket från förra 
veckans lektion. Vi fortsatte direkt till den nya kompletterande sidan med klingande övningar 
där jag hade noterat en välspelad låt i fiolundervisningen men med olika uttryck. Även om jag 
visste att Bianca hade spelat låten Hönsafötter förut så fastnade hon vid min notbild. Jag skrev 
ut siffror, som jag tidigare har sett Viktoria göra, men då är det istället rytmen med fjärdedelar 
och halvnoter som krånglar. Detta verkade stressa henne och gör att vår progression inte går 
så snabbt framåt. Vi repeterar låten några gånger tills den nästan sitter och då lägger vi till 
forte och piano, för att hon ändå ska hinna känna på beteckningarna i praktiken. Men tiden 
gick fort och mer än så hann jag inte att göra med Bianca. 

Samtalet	
	
”Det var bara lite svårt, men annars var det jättekul” säger Bianca när jag frågar henne om 
materialet. Hon berättar att hon har gjort liknande övningar med ordjakt och motsatsord i 
skolan men aldrig på fiollektionen. Hon säger flera gånger att det var roligt att prova på något 
nytt och lära sig sådant som hon inte kunde sen tidigare. Däremot tyckte hon att det var svårt, 
framförallt att spela på fiolen. Hon betonar även att hon behöver träna mer på det hemma och 
ska be sina föräldrar om hjälp sen när hon kommer hem. När vi säger hejdå undrar hon om jag 
ska komma nästa vecka också och när svaret blir ett nej rusar hon fram till mig för att ge mig 
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en kram. ”Det var så roligt när du var här” säger hon.  
 

Carl	

Lektionerna		
	
Carl är 10 år och har spelat fiol i snart ett år. Han kommer till lektionen tillsammans med sin 
farmor som enligt Viktoria ofta brukar följa med och titta på. Han är väldigt blyg och jag hör 
knappt vad han säger när både jag och Viktoria pratar med honom. De började lektionen med 
att spela några läxor och han har koll på noterna och har fin teknik. När jag tar över lektionen 
och börjar introducera mitt material tycker jag att det är svårt att få grepp om han förstår eller 
inte eftersom han är så tystlåten, men när han tar över pennan så visar han på intresse och 
förståelse. Han tycker det är lite klurigt men räknar snart ut att han kan använda sig av 
uteslutningsmetoden för att få fram de rätta svaren. När vi kommer till sidan med Motsatsord 
har han redan glömt bort det han tidigare har gjort så vi måste repetera lite medan vi tar oss 
igenom sidan. Samtidigt sitter hans farmor och kommenterar gång på gång att ”det där är för 
svårt för Carl”. 
 
På den andra lektionen kommer Carl själv, utan sin farmor. Denna gång verkar han våga ta 
mer plats och han pratar mycket mer än sist. Carl hade gjort hemuppgiften och visade stolt 
upp att han hade hittat alla ord i fioljakten. Som de tidigare lektionerna började jag med 
repetition och han hade bra koll på vad orden betydde. Jag tog fram Hönsafötter, som han 
kände väl igen fast brukade spela mycket snabbare i vanliga fall. Vi provade några olika 
musikbegrepp och Carl spelade Hönsafötter i olika nyanser och artikulation med pizzicato och 
stacatto. Eftersom vi hade tid över efter den sidan hann vi även att ta fram stycket han arbetar 
med. Tillsammans satte vi in crescendon och diminuendon och sen spelade vi igenom. Även 
om det var ont om tid till det sista momentet så visade han att han förstod genom att spela 
som det stod. 

Samtalet	
	
Carl är fåordig och vårt samtal varar inte längre än någon minut. Men under den tiden hinner 
han berätta att han tyckte det var roligt med häftet och att det var kul med olika uppgifter med 
olika upplägg. Han säger att det kändes ovant att spela olika nyanser på fiolen, men att det 
kändes bra och att det var roligt att få spela på flera olika sätt. Han säger att det var roligt att 
ha pyssel som hemläxa och att han gärna har mer pysselövningar på fiollektionerna. 
 

Daria	och	Ester	

Lektionerna		
	
När Daria, 10 år, kommer in i lektionssalen tillsammans med sin pappa är hon arg och på 
dåligt humör. Hon säger inte så mycket och verkar inte ens vilja spela. Viktoria ger mig därför 
mer tid till att prova materialet. Efter några minuter börjar Darias humör att ändras och hon 
blir glad när hon får pennan i handen och fyller i övningarna. Orden är nya för henne men hon 
skiner upp när hon kopplar orden till deras motsatser. Hon stannar till på ordet piano, pekar på 
flygeln som står bredvid oss och säger att det är konstigt att det betyder att man ska spela 
svagt. Vi hinner dock inte till något klingande resultat och åter igen blir jag övertygad om att 
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jag måste göra ett kompletterande material till nästa lektion.  
 
Lektion två har Daria sällskap av sin mamma och sin storasyster Ester, 12 år, som har sin 
lektion precis innan. Viktoria får idén att slå ihop lektionerna så att båda får prova mitt 
material istället. Systrarna hade tillsammans gjort hemläxan som jag gav förra veckan och de 
visade upp vad de hade gjort och vad de inte förstod, sida för sida. Jag började därför repetera 
vad jag gjort och så fick de ännu en gång göra Motsatsord-sidan som repetition. Systrarna 
hade en jargong där de retade varandra mycket och tävlade om vem som skulle få skriva på 
pappret. När motsatsorden var färdiga kände Ester plötsligt att spelen i väntrummet lockade 
mer, och hon gick ut ur rummet. Lite snopen fortsätter jag med Daria som får prova på det 
nya materialet jag har gjort. Daria hade spelat Hönsafötter tidigare och kunde den utantill, så 
det var lätt att introducera den klingande övningen där hon skulle spela prova att spela låten 
på olika sätt. Vi hann till och med att sätta in några av orden i hennes nuvarande stycke och 
det kändes som att Daria förstod och gillade det nya sättet att spela på. 

Samtal	med	Daria		
 
Efter lektionen var Daria väldigt glad och positiv till arbetet. Hon säger att det var jätteroligt 
att göra pysselövningarna och att hon hittade jättemånga ord i ordjakten. Samtidigt som Daria 
bläddrar i häftet berättar hon att hon har stött på korsord förut i fiolundervisningen men hon 
har aldrig gjort resten av övningarna. Det bästa tycker hon var motsatsorden och det tråkigaste 
var att fylla i fiolens delar, för det har hon redan gjort någon annan gång. När vi pratar om hur 
det var att spela Hönsafötter med olika uttryck säger hon att det var jättekul att först spela 
svagt och sen starkt, och att hon tror att hon kommer ha användning av detta i framtiden när 
hon ska spela. 

Samtal	med	Ester	
	
Även om vi bara hade kort lektion utan klingande resultat ville jag gärna prata med Ester för 
att få veta vad hon tyckte om materialet. Hon nämnde redan på lektionen att hon tyckte det 
var roliga uppgifter att göra hemma och därför kände jag att det var relevant att även prata 
med henne. 
 
Ester berättar att hon aldrig gjort något liknande i fiolundervisningen men att hon har gjort det 
i andra ämnen i skolan. Hon berättar att hon har ett speciellt knep för att hitta orden som 
gömmer sig i ordjakten ”Man letar först efter en bokstav och sen ser man om det står något”. 
Ester berättar även att hon vill ha mer övningar i samma stil i fiolundervisningen eftersom 
hon gillar utmaningar. Jag frågar henne om hon skulle vilja ha pyssel som hemläxa mellan 
fiollektionerna och då säger hon: ”Det vore kul. Om jag har något som jag tycker är roligt gör 
jag det nästan alltid på en gång när jag kommer hem, eller dagen efter om jag inte hinner”. 
 

Viktoria	
 
Samtalet	
 
En vecka efter att jag har gjort mina undersökningar får jag tillfälle att träffa Viktoria över en 
fika. Jag fick beröm för den charmiga handskrivna layouten och hon sa flera gånger att hon 
tycker att jag borde utveckla det mer för att kunna ge ut det någon dag. Jag frågar Viktoria om 
hur hon tyckte materialet fungerade i praktiken. Trots den knappa tid som jag hade tyckte hon 
att jag hann med mycket. Hon säger att även om eleverna till en början var osäkra och ovana 
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så märktes det att de hade roligt. Viktoria kommenterar att de klingande övningarna var 
konkreta och enkla för eleverna att förstå. Hon menade att många av musiktermerna dyker 
upp senare i elevernas musikundervisning, oftast i samband med noter i orkester, men att det 
ändå är nyttigt att införliva redan nu i elevernas progression och på så sätt var mitt 
pysselmaterial en bra inkörsport till musikteorin. Vi pratade även mycket om hur arbetet 
kunde utvecklats om det funnits mer tid till att skapa materialet och prova det. Viktoria gav 
förslag på att det skulle finnas en faktadel till pysslet så att eleverna som tyckte att det svårt 
även kunde läsa på mer om musiktermerna innan uppgifterna kom, alternativt att det skulle 
funnits mer tid för mig att förklara orden eller förevisa hur de klingande övningarna kunde 
låta. Hon föreslog även att pysslet kunde vara ännu mer övergripande, handla om allt från 
tonarter till skolor och rytmläsning. Det verkade som att Viktoria också blev inspirerad av 
materialet då hon säger ”man borde få in det mer i undervisningen, kanske att man kan ha det 
med på orkester och arbeta med pyssel. Istället för att ”spela spela spela”. Hon berättar att när 
hon själv var nyutbildad fiollärare så gjorde hon ett eget material där eleverna fick uppgifter 
att göra hemma. Dessa kunde exempelvis vara att spela med fingervantar på eller att gå runt i 
hemmet och prova akustiken i alla olika rum. Hon säger att detta också var uppskattat av 
eleverna, antagligen eftersom det bröt av från den ordinära undervisningen de var vana vid. 
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ANALYS		
	
Här kommer jag svara på mina frågeställningar genom att analysera hur mitt 
undervisningsmaterial fungerade i praktiken och hur det stämmer med den litteraturen som 
jag har läst. Jag kommer utgå från resultatet på lektionerna och det som sas under samtalen 
jag hade tillsammans med läraren och eleverna.  
 

Frågeställning	1	
	
Hur kan jag utforma ett lekfullt undervisningsmaterial för nybörjare på fiol som motiverar 
och ger förståelse för instrumentet och grundläggande musikteori?  
	
För att skapa en motiverande undervisning eftersträvade jag även att materialet skulle se så 
bra ut som möjligt och ha ett roligt innehåll. Jernström & Lindberg (1995) anser att eleverna 
tycker att undervisningen blir roligare då och att det har att göra med att hjärnbarken 
stimuleras mer. När den praktiska kunskapen integreras med den estetiska får båda 
hjärnhalvorna möjlighet att samarbeta vilket kan vara en grund för en långlivad kunskap. Då 
jag själv är väldigt påverkad av det visuella i mitt egna lärande blev det en självklarhet för 
mig att försöka använda mig av många olika färger och en rolig layout som förhoppningsvis 
kunde locka eleverna. Med övningar där syn, hörsel och känsel fick integreras hoppades jag 
på att öka elevernas intresse så att de även ville fortsätta med materialet hemma, utanför 
undervisningen.  När jag gjorde mitt undervisningsmaterial hade jag många olika idéer på hur 
övningarna kunde se ut och jag ville att materialet skulle vara varierat med något tilltalade för 
alla elever. 
 
Schenck (2006) anser att det är viktigt att läraren håller sig uppdaterad eftersom alla elever 
har olika inlärningsförmågor. Gardners (1999) teori om de multipla intelligenserna bygger 
just på detta och han hävdar att barn kan vara bra på många saker, men att vissa intelligenser 
är starkare än andra. Detta behöver däremot inte betyda att barnen inte alls har någon 
möjlighet att lära sig inom de svagare intelligenserna, utan tvärtom så tror han att det finns 
potential att utveckla alla sina intelligenser. Han menar även att barn lättast närmar sig 
kunskap via en aktivitet, och genom att vara medveten och uppfinningsrik som lärare så kan 
inlärningen bli en positiv upplevelse för eleven även om den rör en mindre tränad intelligens. 
I mitt material blir aktiviteten att genom en penna, fiol och stråke lösa de olika uppgifterna 
och samtidigt integrera de olika intelligenserna. Exempelvis ger mitt material möjlighet till 
eleverna att utveckla sin verbala (lingvistiska) intelligens då musiken är ett språk som man 
behöver kunna förstå för att kunna nå andra mål inom musiken. Eleverna får möjlighet att 
använda sitt strategiska tänkande (logisk-matematiska intelligens) när de ska räkna ut vad 
svaret i uppgifterna är genom att analysera, klura och räkna. Den musikaliska-rytmiska 
intelligensen utvecklas när eleven kan se de musikaliska mönstren i materialet, genom ljud 
och rytm som finns i de klingande övningarna. Genom att använda den visuella (spatiala) 
intelligensen får eleverna möjlighet att lära sig materialet via bilder och färger. Den 
kroppsliga (kinestetiska) intelligensen utformar sig i det klingande spelet där eleven genom 
rörelsen i kroppen får applicera ovanstående på fiolen. Så länge läraren arbetar med att blanda 
barnens olika intelligenser så kan vad som helst läras ut enligt Gardner (1999). 
 
Jag tyckte det var intressant att se hur den nya undervisningssituationen och materialet gjorde 
att Darias humör så tydligt förändrades under lektionens gång. När hon kom till den första 
lektionen var hon arg, muttrade och visade tydligt att hon inte ville spela på någon fiol. Men 
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under tiden vi tog oss igenom materialet så förändrades hennes humör och hon blev ivrig och 
började prata mer i samma takt som hon förstod hur allting hängde ihop på Motsatsordsidan. 
När hon lämnade lektionen var hon mycket muntrare och det framgick även under vårt samtal 
att hon tyckte att det var jättekul att göra övningarna, framförallt att få spela starkt och svagt.  
Samuelsson Pramling & Asplund Carlsson (2014) säger att barns emotionella utveckling 
också påverkas av lek. Schenck (2006) anser att om eleverna får göra aktiviteter som de 
behärskar kommer de få bättre självförtroende från framgångarna. När eleverna känner 
känslan som Schenck (2006) kallar ”Jag-kan”-känslan skapas en positiv inställning och en 
längtan föds efter att fördjupa sig ytterligare för att få en större musikupplevelse. I Darias fall 
blev det tydligt att hennes självförtroende förstärktes och humör förändrades i samband med 
att hon förstod hur övningarna gick till. Genom att vi använde oss av lekfulla övningar så 
utvecklades Daria emotionellt, socialt och kognitivt på samma gång. (Samuelsson Pramling & 
Asplund Carlsson 2014).  I Carls fall var det tvärtom då han hade en farmor som drog ner 
motivationen i undervisningsrummet under den första lektionen. Hon satt, inspekterandes på 
en stol och kommenterade flera gånger ”detta är för svårt för Carl” samtidigt som jag försökte 
undervisa och introducera mitt material. Carl var väldigt blyg under första lektionen och jag 
fick nästan dra ut orden på honom. I samband med farmors kommentarer tyckte jag att hans 
osäkerhet blev större. Det var däremot en stor skillnad på den andra lektionen när hans farmor 
inte var med. Carl visade då stolt upp att han hade gjort alla övningar i häftet. Den lektionen 
visade Carl ett stort intresse, han pratade mer och hade större förståelse och progression. I 
detta fall tror jag verkligen att farmoderns kommentarer gjorde en negativ inverkan på honom 
under första lektionen. 
 
Bianca var den elev som tydligast visade att materialet var svårt och under hennes samtal 
framgick det att hon tyckte uppgifterna var jobbiga och att det gav henne prestationsångest. 
Jag märkte redan på lektionerna att Bianca inte hängde med på begreppen och progressionen 
gick långsamt framåt där jag oftare än de andra lektionerna fick demonstrera hur det skulle 
vara. I Biancas fall skulle det varit bra om det antingen fanns mer tid eller en pedagogisk 
faktadel nära till hands som vi tillsammans kunde kolla i. När vi kom till de klingande 
övningarna så upptäckte jag att även om Bianca tidigare har kunnat låten Hönsafötter utantill 
så skapade noterna en stor frustration. För att vara en lyhörd lärare försökte jag ta mig till 
enklare moment eftersom Schenck (2006) menar att en för snabb progression kan leda till att 
elevernas motivation och ”jag-kan”-känsla sänks. Vi drog ner på tempot och tog även bort 
noterna (eftersom hon har kunnat låten utantill tidigare) men det var ändå svårt att få till både 
toner och rytm. Genom att ha en glädjefylld undervisning och bjuda in till mycket skratt fick 
jag ändå en fin kontakt med Bianca. När hon förstod att jag inte skulle komma tillbaka någon 
mer gång fick jag en lång kram som bekräftade att hon ändå uppskattade undervisningen trots 
de svåra momenten. Schenck (2006) tycker att det är viktigt att ha nära till glädje och skratt i 
undervisningen eftersom det skapar en god relation mellan lärare och elev som senare 
kommer leda till framgångsrik undervisning. Om jag hade haft tid till fler lektioner med 
Bianca kunde vi gemensamt gått igenom materialet i hennes tempo så att hon i sin egen takt 
kunde skapa förståelse för övningarna. 
 
Men varför fungerade inte materialet lika bra på Bianca? Utan att veta mer om hennes 
bakgrund så kan jag ändå dra slutsatsen att hon inte hade samma förutsättningar som de andra 
eleverna som hade kommit längre i notläsning och hade en annan rytmkänsla. Gardner (1999) 
anser att intelligenserna utvecklas i mötet mellan det genetiska arvet och miljön. Till 
exempelvis så kan värderingar i en bestämd kultur, vad för möjligheter som finns inom 
kulturen och vilka personliga beslut som har tagits både av individen själv och av människor i 
omgivningen påverka elevens förmåga att utveckla intelligenser. Bianca var den enda elev 
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som inte gjorde hemläxan mellan lektionerna och detta kan bero på att hon inte hade tid eller 
att hon exempelvis inte får ro att studera när hon är hemma. Därför menar Jernström och 
Lindberg (1995) att pedagogen behöver ha en helhetssyn på elevernas förutsättningar, 
utveckling och inlärning för att kunna motivera barnen till att söka kunskap. Gardners (1999) 
viktigaste slutsats med de multipla intelligenserna är att läraren måste ta vara på elevens 
möjligheter och dra fördel av det unika som eleven har och därför måste läraren vara kreativ 
för att kunna stimulera elevernas olika inlärningssätt. 
 

Frågeställning	2		
 
Hur kan jag som fiollärare arbeta med mitt lekfulla undervisningsmaterial så att eleven når 
det klingande resultatet?  
 
Att jag var med på elevernas lektioner bröt av från hur deras fiollektioner på Kulturskolan 
vanligtvis ser ut. Genom att ”skapa dramatik i den vanliga ordningen” menar Jernström och 
Lindberg (1995) att läraren får mer uppmärksamhet från eleverna och detta tyckte jag stämde 
in på lektionerna jag medverkade på. Det märktes att barnen var nyfikna på mig och att det 
var spännande att en ”blivande fiollärare” var med på lektionen. Första lektionen var alla 
elever väldigt blyga till en början, men ändå så hade samtliga elever ett stort fokus och de var 
motiverade att göra uppgifterna. Veckan efter verkade de tycka att det var ännu roligare 
eftersom de kände igen mig och kände sig lite tryggare i undervisningssituationen. Det 
märktes att de tyckte om mitt lekfulla undervisningsmaterial därför att när de fick pennan i 
handen tog de alla för sig och började snabbt skriva svaren i häftet som stod på notstället. Att 
undervisningen såg annorlunda ut tror jag skapade en extra koncentration hos eleverna och 
som försökte förstå uppgifterna genom att ställa frågor och noggrant lyssna på mina 
genomgångar. 
 
Då materialet med musiktermerna var helt ny information för de flesta eleverna, samt att tiden 
på lektionen var begränsad, kändes det viktigt att skapa fokus på lust snarare än prestation. 
För mig var det inte viktigt att materialet i sig skulle leda till kunskaper vid första 
användandet utan det jag ville få fram via min undersökning var om mitt lekfulla material 
hade potential att fungera på nybörjarelevernas fiolspel. Då eleverna fick mycket eget ansvar 
där de själva fick bestämma över vilka musiktermer som skulle användas försökte jag hela 
tiden bidra till en god stämning och uppmuntra elevernas insatser så att det nya 
sammanhanget inte skulle kännas för läskigt. Att skapa en trivsam och lärande miljö anser 
Schenck (2006) är lärarens största uppgift eftersom det är där eleven känner sig sedd och blir 
motiverad till att lära sig. Jernström och Lindberg (1995) säger att lärandet förutsätter att 
eleven är aktiv och vill lära sig. 
 
Eftersom jag gärna ville att eleverna skulle komma fram till ett klingande resultat genom att 
spela något som de behärskade valde jag att göra övningar av lätta melodier bestående av 
fjärdedelar och få toner. Schenck (2006) påstår att det är bra för jag-kan-känslan att välja lätt 
musik som det tidigt går att arbeta musikaliskt med. Flera av eleverna kommenterade efteråt 
att det var ovant att spela olika nyanser och artikulation på fiolen, samt att de berättade att de 
aldrig tidigare jobbat på det sättet förut. Flera av eleverna tyckte att materialet var klurigt, 
men eftersom de kände igen upplägget från andra skolämnen så visste de ändå hur de skulle 
tänka och göra för att ta sig igenom de olika övningarna. Genom att musikverksamheten får 
kännas och vara som en lek för eleverna får de samtidigt med sig färdigheter, kunskaper och 
attityder som kommer bidra till ett fortsatt lustfyllt musicerande (Schenck, 2006). 
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Alla elever hade motivationen gemensamt och de sa att materialet och de klingande 
övningarna var roliga. De verkade även ha förståelse för hur de kommer ha användning av 
tänket i deras framtida fiolspel. Schenck (2006) menar att allt vi gör är ”läxor för livet” och 
därför är det avgörande hur lärandet går till. I en av uppgifterna där eleven själv fick skriva ut 
ett motsatspar fick Alva prova på att spela diminuendo och crescendo efter varandra. Det 
verkar som att materialet gav en musikteoretisk förståelse eftersom hon kommenterar själv att 
det kändes onaturligt och upplevelsen av just diminuendo, som hon aldrig hört talas om förut, 
gör att hon i samtalet säger att hon nu kommer komma ihåg ordets betydelse.  Även Daria 
verkar få en musikteoretisk förståelse när hon inser att ”spela svagt” har samma namn som 
instrumentet som står bredvid i lektionssalen. Hon kommenterar att det är konstigt att både 
instrumentet och nyansen kallas samma sak.    
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SLUTSATS	
	
Det största som jag har kommit fram till under det här arbetet är det som jag redan har hört 
många gånger under min utbildnings gång: Det är viktigt att vara flexibel som lärare och 
undervisningen ska alltid sträva efter att vara motiverande och glädjefylld för eleverna. 
 
Jag tycker att jag har lyckats utforma ett undervisningsmaterial med lekfulla övningar. Det 
verkade även som att mitt undervisningsmaterial genom de klingande övningarna gav 
eleverna en förståelse för hur de kunde utforska sitt fiolspel genom de olika musiktermerna. 
Även om mitt material inte gav en fördjupad kunskap, för det skulle det krävas mer tid, så 
fick ändå alla elever förutom Ester prova på hur det kändes att spela olika artikulation och 
nyanser på fiolen. Elevernas gemensamma reflektion efter lektionerna var att det var svårt och 
ovant men ett roligt moment på fiollektionen. De alla kunde tänka sig att göra liknande 
övningar igen på fiollektionen eller som hemläxa.  Elevernas reaktion visar på att det går att 
skapa ett lekfullt undervisningsmaterial som ger förståelse både för instrumentet, musikteori 
och det klingande resultatet. 
 
Däremot så kunde gärna förutsättningarna sett annorlunda ut för arbetes gång. Jag hade gärna 
velat ha mer tid både för att utforma materialet mer och för att testa det på eleverna. Då 
arbetet inföll samtidigt som helgdagar och det självständiga arbetet skulle göras inom en 
specifik tidsram fick det endast bli två sammanhängande lektioner. Mer önskvärt hade varit 3-
4 lektioner för att även få mer möjlighet att utforska de klingande övningarna.  
 
I min frågeställning stod det att jag skulle prova materialet på nybörjarelever, och även om jag 
i samråd med läraren hade bestämt detta så var det flera av eleverna som hade spelat fiol i ett 
par år. Innan jag visste om Alvas Suzukibakgrund blev jag orolig att jag skapat ett för lätt 
material, men efter att provat det på flera elever kom jag till insikten att denna typ av arbete är 
nödvändig oavsett vilken ålder eleverna har eller hur länge de har spelat fiol. Jag tror däremot 
att det finns en viktig poäng i att införa denna typ av musicerande redan tidigt i utvecklingen 
då jag tror att det kan motivera eleverna och göra de mer medvetna i deras framtida 
musicerande. Även läraren instämde om detta och kommenterade att materialet skulle passa 
bra i exempelvis orkesterundervisning för att det inte bara ska bli fokus på ”spela, spela, 
spela”.  Det bästa med mitt undervisningsmaterial var att se elevernas reaktion när de fick 
göra uppgifterna. Dels var det kul att se hur de grabbade tag i pennan och bara skrev på, men 
framförallt var det häftigt att se hur mina lekfulla pysselövningar ändrade Darias humör från 
sur till sprudlande redan på första lektionen. Efteråt när jag och Daria samtalade sa hon flera 
gånger att det var ”jättekul”, vilket är en bekräftelse på att hon blev motiverad och ville lära 
sig övningarna. 
 
Jag tycker att mitt undervisningsmaterial har fungerat bra i praktiken och att materialet gav 
eleverna både förståelse för musikteorin och att spela på fiolen. Det har även gett mig mycket 
inspiration till att utveckla det i framtiden och idéer på vad jag kan ändra för att göra det mer 
effektivt. Dels så vill jag återgå till mina första planer om att materialet ska innehålla flera 
kapitel. Teman på kapitel kan exempelvis vara notläsning, tonarter och rytmläsning. 
Förslagsvis så skulle varje kapitel innehåll tre återkommande delar: 1) Faktadel med en kort 
introduktion om vad kapitlet innehåller, samt lite historia och information om vilka 
sammanhang innehållet används. 2) Några sidor med pysselövningar, exempelvis korsord, 
rebus, labyrinter, leta ord och så vidare som eleven med hjälp av faktadelen kan göra hemma 
mellan lektionerna. 3) Klingande övningar som eleven antingen kan göra själv eller 
tillsammans med andra elever och lärare. Detta material kan sedan fungera som ett 
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kompletterande material till den vanliga fiolundervisningen och förhoppningsvis vara mer 
motiverande för eleverna att göra utanför lektionstid som ”hemläxa”.  Jag kommer i mitt 
framtida musiklärarliv försöka ta fasta på Esters kommentar från vårt samtal: 
 

”Om jag har något som jag tycker är roligt gör jag det nästan alltid på en gång när jag kommer 
hem, eller dagen efter om jag inte hinner” 
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