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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre violalärares didaktiska val påverkar 
deras rekrytering och nybörjarundervisning på viola. En kvalitativ intervjustudie med tre 
violalärare är gjord och utifrån didaktikens tre analytiska grundfrågor vad, varför och hur 
analyseras dessa tre violalärares didaktiska val och vad valen får för konsekvenser för 
deras undervisning. 

Det man tydligt kan se är att lärarens attityd till instrumentet är avgörande för dennes sätt 
att undervisa. De som ser violan som ett biinstrument till fiolen rekryterar violaelever från 
sina befintliga fiolelever och har ofta eller alltid svårt att rekrytera tillräckligt många 
violaelever för att få fungerande ensembler. Dessa lärare rekryterar elever just för att få 
fungerande ensembler, det är alltså för andra elevers skull de vill ha violaelever. 

 De violalärare som identifierar sig främst som violaster själva har en annan attityd och gör 
andra didaktiska val. De ger instrumentet samma värde som alla andra instrument vilket 
gör att de ser nybörjarundervisning på instrumentet som naturligt. Läraren har den enskilde 
violaelevens bästa för ögonen i sin undervisning. Detta visar sig ger fler och mer hängivna 
violaelever samt mer homogena ensembler där eleverna har en jämnare nivå. Detta gagnar 
alltså inte bara violaundervisningen utan även ensembler och i förlängningen hela 
Kulturskolans verksamhet på ett positivt sätt. 
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FÖRORD

Jag vill rikta ett stort tack till de tre violalärarna som ställt upp på att bli intervjuade till 
denna uppsats. Jag vill även tacka min handledare Victor Kvarnhall för ovärderlig hjälp 
och inspiration samt blixtsnabb korrespondens. Sist men inte minst vill jag tacka min fru 
som sett till att jag äntligen färdigställt detta arbete som borde varit klart för sju år sedan. 
Den som väntar på något gott… 
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INLEDNING

Jag spelar viola, detta underbara instrument med en fantastisk klang och med en roll i den 
klassiska musiken som jag gillar skarpt. Men jag har inte alltid spelat viola. Jag spelade 
fiol hela min uppväxt i Leksand, där det blev både folkmusik och klassiskt. Efter 
gymnasiestudier på estetiska programmet med inriktning musik bestämde jag mig för att 
verkligen satsa på musiken tillsammans med det jag vetat sedan länge, att jag ville bli 
lärare. Så jag kom till Bollnäs folkhögskola och där – där träffade jag violan. Det var ingen 
som spelade detta instrument på skolan, så jag testade i orkestrar och i ensembler och föll 
pladask. Dess härliga, mustiga ton, att slippa den skrikiga e-strängen och i stället få en 
mustig c-sträng var helt underbart. Jag bytte där och då, och har inte ångrat mig en sekund. 

När jag sedan kom till musikhögskolan och började utbilda mig till violapedagog märkte 
jag några saker. Det var inte så många som spelade viola! På kulturskolan där jag gjorde 
praktik fanns det inte tillräckligt med violaelever för min VFU, så jag fick ha fiolelever 
också. Jag märkte även att det inte fanns några nybörjare på instrumentet. Jag började 
fundera på om det var så här min framtida arbetssituation skulle komma att se ut. Efter fem 
år med mera praktik och några år som verksam violalärare har min förförståelse för hur det 
ser ut på violafronten på landets kulturskolor klarnat: Det är få som spelar, och de som 
spelar har bytt till viola från fiol, ofta inte förrän i högstadie-/gymnasieåldern.  

I min roll som violalärare vill jag kartlägga och utforska hur olika violapedagoger bär sig 
åt för att rekrytera och undervisa elever, då detta instrument är mycket mer okänt och 
mindre representerat än sin kända lillebror fiolen. De elever som spelar viola på landets 
kulturskolor har i de flesta fall bytt från fiolen. Varför börjar man inte undervisa i viola 
från början? Hur får man elever som spelar fiol att få upp ögonen för och byta till viola? 
Hur undervisar man en elev som bytt? Då jag och som jag upplever det många med mig 
menar att för få spelar detta förbisedda instrument, ser jag det som en viktig uppgift för 
mig i min kommande lärarroll att genomlysa denna problematik och att propagera för och 
upplysa om detta fantastiska instrument. 
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PROBLEMFORMULERING, SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR

Problemformulering 
Stråkundervisning tillhör många kulturskolors kärna, men inom stråkfamiljen är viola och 
violaundervisning traditionellt marginaliserat. Ofta får kulturskolorna tampas med 
problemet att för få spelar instrumentet. De traditionella ensembleformerna och uppdraget 
som traditionsbärare för musik- eller kulturskolan blir därav lidande. Många 
yrkesverksamma violalärare som utbildats i Sverige före 1999 har inte tagit del av någon 
violametodik i sin utbildning, vilket naturligtvis påverkar deras didaktiska val i 
undervisningen (Tjeder, 1999). Hur får man elever och hur undervisar man i detta 
instrument som det uppenbarligen råder brist på i dagens Musikskolesverige? 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre violalärares didaktiska val påverkar 
deras rekrytering och nybörjarundervisning på viola.

Frågeställningar 
Varför ska man lära ut viola? 
Hur ska man lära ut viola – till nybörjare eller befintliga fiolelever? 
Vad lär violalärarna ut till sina elever? 
Vilka konsekvenser får lärarens didaktiska val för violaeleverna och skolan? 
Vilka ramfaktorer styr förutsättningarna för att bedriva violaundervisning? 

Avgränsning
Denna uppsats handlar inte om hur man får barn att börja på kulturskolan eller hur man får 
barn att välja stråkinstrument, utan jag avgränsar mig strikt till instrumentet viola. Jag 
väljer vidare att endast fokusera på rekrytering och nybörjarundervisning på instrumentet. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING

Här följer en kort historik om violan och violaundervisning för att belysa violans roll i 
västerländsk musik och musikundervisning. 

Violan 
Violan, eller altfiolen som den också kallas, är ett stråkinstrument tillhörande 
violinfamiljen där även violinen och cellon ingår. Violan är altformen av instrumenten, 
violinen är diskanten och cellon är basen. Violan har fyra strängar och är stämd i kvinter; c, 
g, d’ och a’. Violinen är stämd en kvint högre och cellon en oktav lägre (Bonniers 
Musiklexikon 2003, s. 43). Jämfört med violinen har violan en mörkare, mjukare klang och 
är inte lika tekniskt lättrörlig (ibid.). 

Instrumenten i violinfamiljen utvecklades simultant under den första fjärdedelen av 1500-
talet i norra Italien, framför allt i Cremona. Bland de första byggarna kan nämnas Amati 
och de Saló (Riley 1980). Det påstås ofta att violan skulle vara det första och viktigaste 
instrumentet under den här perioden och att violinen och cellon ska ha utvecklats från 
violan. Viola är grundformen av ordet på italienska. Violino betyder liten viola, violon 
betyder ungefär stor viola (basfiolen) och när man lägger till –cello blir betydelsen ”mindre 
basfiol”, alltså violoncello som vi brukar förkorta till bara cello (Menuhin 1989). 

En annan anledning att tro att violan var det ledande instrumentet i violinfamiljen är att de 
viktigaste melodiförande stämmorna i ett musikaliskt sammanhang spelades eller sjöngs av 
alt- och tenorinstrument. Både alt- och tenorstämmorna spelades av violan medan violinen 
fick ta diskantstämman och cellon följde med basen (Riley 1980). 

Violans roll i musiken och i samhället 
Allteftersom tiden gick och 1500-talet blev 1600- och 1700-tal minskade violans 
popularitet för att nästan försvinna. Kompositörer började skriva fyrstämmigt för två fioler, 
en altfiol och en cello, där cello och viola (och ibland även andrafiol) hade en mindre 
betydande ackompanjerande roll. Under 1600-talet i Italien blev också triosonater med två 
fioler och en cello, alltså utan viola, omåttligt populära som kammarmusik. När Corelli i 
slutet av 1600-talet skrev sina triosonater blev de mycket populära inte bara i Italien utan 
även i resten av Europa och kompositörer runt om i Europa började skriva triosonater med 
Corelli som förebild (Menuhin 1989). 

I orkestermusik från den här tiden varierar instrumenteringen starkt och det finns ingen 
standardorkestersättning som kompositörer använder. Ibland används en viola för att 
dubbla continio-stämman (den ackompanjemangsstämma som oftast spelades av cembalo 
och cello), ibland fanns två fiol- och två violastämmor, ibland fanns ingen viola och ibland 
var det inte angivet vilket instrument som skulle spela vad. Det var i operaorkestern som 
violan fick en fast plats, först som ”utfyllnadsinstrument” mellan bas och diskant för att 
sedan få en mer och mer självständig roll, bland annat tack vare Monteverdi som skrev för 
två violastämmor i sina operor (Riley 1980). 

Under 1700-talet tog den moderna orkestersättningen med två violinstämmor, en viola och 
en cello form i Frankrike och Tyskland. Violan ansågs fortfarande vara ett 
utfyllnadsinstrument och solomusik för violan var mycket sällsynt (Riley 1980). 
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Det var inte förrän under andra halvan av 1700-talet som tyska kompositörer, framförallt 
Telemann och Mozart och senare även bröderna Karl och Anton Stamitz, började 
intressera sig för violan som mer än ”utfyllnad”. De skrev betydande verk för viola som 
soloinstrument och inkluderade den i kammarmusikaliska verk. Bröderna Stamitz gjorde 
förutom flera kompositioner även succé med sitt virtuosa violaspel i både Tyskland och 
Frankrike på många turnéer. Detta gjorde att intresset tog fart och man började inse violans 
kvalitéer som soloinstrument med dess unika klangfärg (Riley 1980). 

Undervisning på viola 
Det var under den här tiden, sent 1700-tal, som de första undervisningsmaterielen för viola 
gavs ut som ett bevis på den ökande efterfrågan på instrumentet. Även om det började 
skrivas skolor och etyder för violan fick de liten spridning. De flesta ansåg fortfarande att 
det var samma sak att spela violin och viola och därför använde de flesta violinlitteratur 
transponerad till violan och violinlärare undervisade även i viola som om det vore samma 
sak (Riley 1980). 

Det dröjde fram till sekelskiftet 1900 innan det började höjas röster för att violan skulle 
betraktas som ett eget instrument. Fram till dess hade det inte varit möjligt att studera 
violaspel vid konservatorierna och universiteten runt om i Europa. Flera av tidens 
tongivande namn inom musiklivet, däribland kompositören Hector Berlioz, var starkt emot 
detta och Berlioz yrkade i ett brev till konservatoriet i Paris att de skulle tillåta viola som 
ett eget huvudämne. Paris blev också första lärosäte att ta in violastudenter 1894 och 
anställde även en professor i violaspel (Riley 1980). 

Konservatismen bland lärosäten runt om i världen var dock stor och om undervisning i 
viola gavs över huvudet taget var det violinläraren som lärde ut det som ett biinstrument 
till violinisterna. Det var inte förrän på 1950-talet som det började bli vanligt att universitet 
började likställa violan med violinen och cellon genom att anställa violalärare och ta in 
elever med viola som huvudinstrument. Många skalböcker och etyder skrevs nu för violan 
med speciella stråk och fingersättningar för instrumentet istället för de som passar violinen 
(Riley 1980). 

Violaundervisningen i Sverige 
Utvecklingen går inte så fort överallt och Sverige har aldrig legat i framkant när det gäller 
violaundervisning. Så sent som 1999 skriver Tjeder i sitt examensarbete att hon i 
metodikundervisningen fortfarande likställs med violinister och får på eget bevåg kämpa 
för att få en lärare i just violametodik. Musikhögskolor kan med självklarhet erbjuda 
undervisning på en students huvudinstrument, men utbildar alltså violapedagoger utan att 
erbjuda violametodik. Tjeder lyfter fram en rad olikheter mellan utlärningsmetoderna för 
de båda instrumenten och påvisar behovet och nödvändigheten för inte bara 
violaundervisning utan också violametodikundervisning på högskolenivå (Tjeder, 1999).  

Vad gäller undervisningsmateriel har det även här dröjt fram till slutet på 1980-talet innan 
det kom svenskspråkig litteratur. Först ut var Curt Gårsjö med sin violaskola Hej Viola
1988, och på senare tid har även Altfiolskolan av Lars Jöneteg (2000) och Altviolinisten, 
vol. 1 och 2 av Ulrik Lundström (2007) utkommit. 

Rekrytering och nybörjarundervisning 
Utöver Tjeders arbete (1999) finns det även en uppsats av Maijgren (2008) i vilken hon 
undersöker fyra kulturskolors förhållningssätt till rekrytering och nybörjarundervisning på 
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viola och vad det får för resultat för elevantalet. Uppsatsen ”visar främst på att synen på 
hur rekrytering av violaster ska gå till varierar åtskilligt samt att detta kan ha att göra med 
vilket instrument lärarna själva helst identifierar sig med” (Maijgren 2008, s. 2). Detta 
avspeglar sig också kraftigt i elevantalet. De lärare som identifierar sig som violaster har 
en mycket större andel viola-elever (ibid, s. 12). 

Hur skolorna bedriver sin rekrytering kan alltså skilja sig åt avsevärt. En skola låter det 
vara upp till varje enskild lärare att rekrytera och har inte instrumentet med vid 
instrumentdemonstrationer för nya elever, något som andra skolor har. Ytterligare andra 
skolor kvoterar in violaelever för att få bra balans mellan stråkinstrumenten i 
orkesterverksamheten (ibid, s. 13). Två av de skolor som figurerar i Maijgrens 
undersökning har som uttalad målsättning för sin violaundervisning att den ska generera 
tillräckligt med elever för att deras ensembleverksamhet ska fungera. Detta är en av de 
viktigaste uppgifterna för skolan enligt en informant (ibid, s. 14). 

Maijgren (2008) lyfter även fram att attityden till violan och violaundervisning kan vara 
negativ bland övriga stråklärare. Vissa menar att det är problematiskt att läsa en annan klav 
och att det blir annan fingersättning (än på fiol). Att stråklärare har dålig kunskap om 
undervisningsmateriel och själva inte läser c-klav så bra är också saker som gör att 
violaundervisningen blir lidande (ibid, s. 15). Att eleverna, och ofta även föräldrarna, inte 
vet vad viola är för ett instrument framkommer också hos Maijgren (2008). Vikten av att 
lärare är goda förebilder blir då stor (ibid, s. 15-16). 

Tre av de fyra skolorna i Maijgrens (2008) undersökning bedriver nybörjarundervisning på 
viola. Det är noterbart att den skola som inte gör det har en avsevärt mindre andel 
violaelever än övriga skolor. Det är även hos denna skola som violan inte är representerad 
vid instrumentdemonstrationer (ibid, s. 17). 

En viktig åsiktsskillnad finns mellan lärarna i [stad A] och [stad B]. Båda talar om att öka 
antalet violaelever. Den förstnämnda förutsätter helt och hållet att detta ska ske genom 
rekrytering av nybörjare, ökad kvotintagning på viola. Den sistnämnda utgår från att antalet 
violaster ska öka genom överflyttning av violinelever. Detta pekar på att de båda har helt olika 
utgångspunkter för vad en violast är för något. En viktig orsak till detta tycks vara lärarnas 
egen bakgrund och hur de själva kom i kontakt med violaspel (Maijgren 2008, s. 19). 

Läraren från stad B i citatet ovan ”utmärker sig som den enda som inte talar något om 
nybörjarundervisning på viola och talar för övrigt aldrig om sig själv som violalärare. Där 
handlar allt om att styra över fiolelever” (ibid, s. 17). Maijgren (2008) konstaterar 
sammanfattningsvis att för att ett instrument ska överleva på en kulturskola måste läraren 
identifiera sig med sitt instrument, vare sig det gäller viola eller något annat (ibid, s. 21). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Jag kommer att använda begreppet didaktik för att förstå och analysera de olika lärarnas 
agerande och val. Hanken och Johansen (1998) beskriver det som att didaktiken har fokus 
på undervisnings- och inlärningsverksamheten, de val man gör och grunderna för dessa val 
(ibid, s. 18). 

Begreppet kan förklaras som tre stycken analytiska frågor; vad, varför och hur. Lärarens 
svar används för att analysera en inlärningssituation och utifrån denna analys fatta beslut 
om hur undervisningen ska bedrivas: 

• Vad ska läras ut? 
• Varför ska det läras ut? 
• Hur ska det läras ut? 

Dessa mycket översiktliga frågor ger upphov till en rad följdfrågor, men de grundar sig alla 
i de tre punkterna ovan. Frågan vad kan sammanfatta problem som kriterier och principer 
för urvalet av skolinnehåll. Varför behandlar filosofiska och ideologiska grundantaganden, 
traditioner och samhällsbehov och hur fokuserar på metoder och att optimera inlärning 
(Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 18-19). 

Jank och Meyer menar i Michael Uljens (red.) bok Didaktik (1997) att begreppet didaktik 
ger följande analytiska frågeställningar:  

• Vad man skall lära sig 
• Varför man skall lära sig 
• För vad man ska lära sig 
• Hur man skall lära sig 
• Vem som skall lära sig 
• När man skall lära sig 
• Var man skall lära sig 
• Med vem man skall lära sig 
• Genom vad man skall lära sig 

Didaktiken innefattar alltså frågor om metoder (Jank & Meyer 1997, s. 17-18). 

Jank och Meyer bryter alltså upp begreppet i fler frågor, men alla har de ursprung i de tre 
frågorna vad, varför och hur. 

Utöver de didaktiska valen som lärarna i denna uppsats gör finns det även annat som styr 
förutsättningarna för den undervisning de bedriver. Detta kallas för ramfaktorer och 
beskrivs av Hanken och Johansen (1998) som alla de förutsättningar som främjar eller 
hindrar verksamheten på något sätt, till exempel hur många instrument som finns 
tillgängliga eller kan köpas in. Det kan även vara ekonomiska, politiska eller fysiska ramar 
som läraren har att förhålla sig och sin undervisning till. Traditioner och rådande praxis på 
arbetsplatsen kan också vara ramfaktorer som styr lärarnas val i undervisningen (ibid, s. 
37-38). 

De didaktiska frågorna kan vara mycket övergripande i sin grundform och brytas ned till 
många mer specifika delfrågor sprungna ur samma övergripande fråga. Om man ser 
frågorna ur ett övergripande perspektiv i fallet för den här uppsatsen är den första frågan, 



7 

vad, självklar; det är viola som ska läras ut. Alla de lärare jag intervjuat jobbar på 
kulturskolor som ger violaundervisning på ett eller annat sätt. Punkt två är desto 
intressantare: Varför? För att få fungerande ensembler? För att få duktiga violaelever? För 
att ge fiolelever en breddning i sin kompetens? Även punkt tre, hur, kan ha mycket 
varierande svar, som ger vitt skiftande konsekvenser för hur läraren bedriver sin 
undervisning. Ska man lära ut viola till rena nybörjare eller ska man rikta in sig på att få 
fiolelever att byta till viola? Ska jag använda små instrument som generellt har en sämre 
klang för att kunna undervisa yngre barn eller ska jag vänta tills de kan använda större 
instrument som låter bättre? Om jag väljer att undervisa elever som tidigare spelat violin, 
hur lägger jag då upp undervisningen så att eleven så bra som möjligt anpassar sig till sitt 
nya instruments förutsättningar för att musicera? 

Jag vill även se hur rådande ramfaktorer spelar in på lärarnas respektive val och hur de 
avspeglar sig i undervisningen. Hur påverkar tillgången på, och kunskapen om, 
undervisningsmateriel? Hur påverkar tillgången och kvalitén på instrument i barnstorlekar? 
Hur påverkar rådande praxis, kultur och tradition? 
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METOD

Kvalitativ intervjustudie 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer med tre informanter som alla är yrkesverksamma 
violapedagoger; en som har arbetat i c:a 5 år, en som har arbetat i närmare 25 år och en 
som precis har gått i pension men som behållit några elever i ett år till. Då Patel och 
Davidson (2011) skriver att ”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 
identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningar om något fenomen” (ibid, s. 82) kändes kvalitativa intervjuer som ett 
självklart val då syftet för denna uppsats är att identifiera de tre lärarnas uppfattning om 
violaundervisning, och därmed förstå de didaktiska val de gör. 

Urval 
Utgångspunkten för denna uppsats var att intervjua tre yrkesverksamma lärare. Jag ville att 
de jag intervjuade skulle vara violalärare, inte fiollärare som även undervisar i viola. Då 
förekomsten av violalärare i mitt närområde var mycket begränsat fick jag bara tag i två 
violalärare. Men då min tredje informant, Clas, varit mycket aktiv som violalärare under 
hela sin yrkesverksamma tid trots att han i grunden är fiollärare ansåg jag att även han var 
en lämplig person att intervjua. 

Genomförande och bearbetning av intervjuerna 
Jag har intervjuat varje informant på tu man hand på dennes arbetsplats. Jag har valt att ha 
öppna frågor och ett samtalsbaserat förhållningssätt i mina intervjuer och låtit samtalen 
flöda dit de faller sig naturligt för att få så rika svar som möjligt. Detta förhållningssätt 
med låg grad av standardisering och strukturering förespråkas även av Patel och Davidson 
när det gäller kvalitativa intervjuer (2011, s. 76). De frågor jag utgått från finns att tillgå 
som bilaga till denna uppsats. Frågorna är grupperade i fem teman för att tydliggöra de 
olika ämnen de berör. 

Intervjuerna har spelats in på MiniDisc så att jag sedan har kunnat gå tillbaka för att lyssna, 
transkribera och analysera intervjuerna. Jag har i resultatpresentationen valt att 
omformulera intervjuerna till ett mer läsbart språk, dock naturligtvis utan att ändra någon 
innebörd.

Etik  
Jag utgår ifrån Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet 2002). Dessa principer bygger på fyra regler: informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid, s. 6).  

Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (ibid, s. 7). Jag inledde varje intervju med att 
förklara syftet med min uppsats och intervjuernas funktion för denna. 

Samtyckeskravet innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan” (ibid, s.9). Jag frågade varje informant om de förstod och om de var villiga 
att ställa upp under dessa förutsättningar. Samtliga informanter svarade ja. 

Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
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sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (ibid, s. 12). Jag har valt att använda fingerade 
namn på mina informanter samt lyft ut information som lätt kan röja deras identitet för att 
garantera deras anonymitet. 

Nyttjandekravet innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas 
för forskningsändamål” (ibid, s. 14). Alla uppgifter om enskilda personer som samlats in 
under intervjuerna har enbart sparats digitalt på en hårddisk i mitt förvar. 
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RESULTAT

Resultatpresentation 
Caroline 

Min första informant är Caroline som är i 30-årsåldern. Hon har jobbat på kulturskola som 
viola- och violinpedagog i c:a fem år. Hon är violast, utbildad på folkhögskola och 
högskola. Hon har både en lärarexamen och en musikerexamen från svenska 
musikhögskolor. Innan hon började arbeta på kulturskolan, där hon arbetar nu, livnärde 
hon sig som frilansmusiker under ett par år. Caroline berättar att hon är violast från början, 
hon började alltså inte med att spela fiol. Hon påbörjade sitt violaspel relativt sent i livet 
efter att ha spelat piano sedan unga år. Hon är anställd på sin kulturskola som violalärare i 
första hand. Lite drygt en tredjedel av hennes elever spelar viola och resten spelar fiol. 

Caroline har valt att använda violan som första instrument och inte låta eleverna börja på 
fiol för att sedan gå över. Hon säger att det till stor del beror på att hon vill att de ska bli 
”violaster i själ och hjärta”, att det blir ett identitetsskapande, men också att det blir lättare 
med t.ex. notläsning när de får lära sig c-klaven direkt. Kulturskolan får också från början 
en fungerande orkester med fioler, viola, cello och kontrabas. Svårigheterna med att 
undervisa nybörjare på viola menar Caroline främst är instrumenten. Det finns inte så små 
altfioler så hon strängar om vanliga fioler vilket ger en dålig klang framförallt på den låga 
c-strängen. Caroline tror dock inte att det har så stor betydelse för barnen: 

… jag kan ju inte säga att barnen lider så mycket av det, dom bryr sig faktiskt inte så 
jättemycket, men det låter ju inte så kul om c-strängen på dom minsta. 

På grund av detta ser Caroline till att de byter upp sig till större storlekar så snart det är 
fysiskt möjligt, vilket kan medföra att det blir stora grepp och en del elever får svårt att nå 
med fjärde fingret (vänster lillfinger). 

Det materiel som Caroline använder sig mest av i undervisningen är Essential elements for 
strings (Allen, Gillespie & Tellejohn Hayes 2001), som hon tycker har en bra ingång till 
notläsning och en fin skiva inspelad till. Hon kompletterar även med materiel från Eva 
Bogrens Små låtar för små stråkar (2000) som hon transponerar om själv till c-klav, samt 
från Ulrik Lundströms bok Altviolinisten (2007). Caroline förefaller vara väl bevandrad i 
undervisningslitteraturen och verkar inte ha några problem att hitta materiel till sina elever. 

På kulturskolan där Caroline jobbar används, som tidigare nämnts, omsträngade vanliga 
fioler för de minsta eleverna. Detta görs för storlekarna ¼ och ½, men från storleken ¾ och 
uppåt har de riktiga altfioler. De minsta omsträngade fiolerna låter inte så bra och Caroline 
berättar om en elev som efter att ha spelat på sin c-sträng på sin lilla omsträngade ¼-fiol 
utbrast ”Det låter som en ko!” 

På Carolines kulturskola är det inte för få violaster just nu. Det beror på, säger Caroline, att 
hela stråkkollegiet medvetet gör väldigt mycket för att få en bra balans mellan 
instrumenten. Men det måste även finnas någon som brinner för just det instrumentet, 
annars blir det ingenting av det, poängterar Caroline. Alla nya elever får prova alla fyra 
stråkinstrument när de har ”prova på-dagar” och de pratar väldigt mycket om att det finns 
två sorters fioler, en mörkare och en ljusare. ”Om man väl får eleverna att lyssna så är det 
ungefär lika många som gillar det mörka som gillar det ljusa”, säger Caroline. Hon brukar 
även säga till föräldrarna att det är lite skönare att lyssna på violan för familjen hemma och 
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för eleverna poängterar hon att de blir populära spelkompisar för att det inte är så vanligt 
med violan. Caroline betonar att det inte är några speciella fysiska egenskaper hon tittar på 
hos sina violaelever. Och myten om att det är de lite sämre violinisterna som får ”trappa 
ner” och spela enklare violastämmor fnyser hon åt och säger att det snarare är tvärt om. 

I och med att Caroline har elever som spelar viola från början har hon nästan inga som har 
bytt över efter några år som violinister. Hon hade tre tjejer när hon först kom till sin 
kulturskola som hon övertalade att byta efter två-tre års violinstudier. Av dem slutade två 
stycken efter några år och den tredje, som fastnade för klangen i c-strängen, är den enda 
som har fortsatt.  

Caroline har som tidigare nämnts inte många elever som bytt från fiol till viola, men hon 
menar att det inte är så stor skillnad mellan viola- och fiolundervisning i lägre åldrar. 
Instrumentstorlekar måste anpassas individuellt i båda fallen, så det ser hon inte som ett 
problem. Hon menar att eftersom hon själv är violast i grunden så har hon med sig en viss 
tonbildning och stråkteknik som kanske smittar av sig och gör gott även för hennes 
fiolelever. 

Lennart 

Lennart började spela fiol som femåring och bytte över till viola när han på musikskolan 
skulle vara med i en uppsättning av Schuberts H-moll-symfoni och det fattades violaster. 
Han ställde upp som violast och hade lätt för att tolka den nya klaven, och sedan dess har 
violan varit hans huvudinstrument. När han sedermera tog sin lärarexamen hade han viola 
som huvudinstrument och fiol som biinstrument. Det är även dessa instrument, samt lite 
gitarr och blockflöjt, han undervisar i på den kulturskola han jobbar på. Han har undervisat 
på kulturskolan i över tjugo år. Största delen av hans elever spelar fiol. Lennart är i 50-
årsålern. 

När Lennart började på den kulturskola han jobbar på för drygt tjugo år sedan var de bland 
de första att erbjuda undervisning på viola för nybörjare. Han hade som mest 13 nybörjare 
på viola, men allt eftersom har det avtagit och nu är det nästan uteslutande fiolelever som 
byter över. Lennart menar att de största svårigheterna med att börja direkt är dels att 
eleverna måste ha vissa fysiska förutsättningar, de måste helt enkelt vara tillräckligt stora 
eftersom musikskolan bara har instrument i storleken ¾ och uppåt, och dels är det svårt att 
få elever eftersom de och deras föräldrar inte känner till violan lika väl som fiolen. 

Jag försöker visa föräldern att det här är inte nån gris i säcken alltså med altfiol utan 
det är en fiol fast lite större, den låter lite mörkare i klangen. För att det finns sådana 
föräldrar som kommer med sina barn [och säger] ”Ja, lilla Lisa har tänkt sig att spela 
fiol, men altfiol, näää…” 

Lennart brukar visa upp instrumenten bredvid varandra och visa på skillnaden. Han brukar 
även jämföra instrumenten med stämmorna i en kör; fiolen är sopranstämman och violan är 
den något mörkare altstämman. 

Lennart använder ofta Curt Gårsjös bok Hej Viola (1988) och en amerikansk bok som heter 
String Builder (Applebaum 1985) när han undervisar rena nybörjare. Han blandar även in 
annat materiel, bland annat sådant som han har sedan sin egen musikskoletid. För de elever 
som byter över från fiol använder han ofta Lars Jönetegs Altfiolskolan (2000) och en bok 
som han inte tror finns att få tag på längre, Hans J. Larsens Bratsch Skole (1960) som han 
själv införskaffade 1970. 
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På musikskolan som Lennart jobbar på har de omsträngade fioler i ¾-storlek som minsta 
violastorlek. De har även testat att stränga om ½-fioler, men enligt Lennart lät de så illa att 
eleverna blir avskräckta. De instrument de har nu är av sådan kvalité att det är okej, tycker 
Lennart. 

Lennart upplever det som ett problem att så få spelar viola på hans kulturskola. Framför 
allt fattas det ofta elever i violastämmorna i deras orkestrar. Han lägger då fram 
bytesförslaget till dem som spelar tredjefiolstämman: 

Tredjefiolstämman låter ganska degraderat va, men spelar man första violastämman 
då låter det mycket vackrare, och då är dom villiga att byta till viola. Men då som sagt 
då är det åter igen det här med att dom måste ha rätt storlek, anatomiskt. 

Lennart poängterar flera gånger att det inte får vara som det gamla ryktet säger att det bara 
är dåliga violinister som blir violaster, utan att det snarare är tvärt om. Det krävs en hel del 
rent intellektuellt för att fixa omställningen mellan g-klav och c-klav och dessutom måste 
man som sagt vara tillräckligt stor för instrumenten menar han. Därför brukar bytet för 
Lennarts elever ske i årskurs 5-7. Det händer att en del av hans elever vill byta senare, 
oftast när de kommer upp i gymnasieålder och har provat på att spela kammarmusik. 
Under en period så beslöt de på Lennarts skola att alla som gick i 8:an och spelade fiol 
skulle testa viola en termin, och då var det några som fortsatte med viola efter det. 

Det är just det med notläsningen och omställningen mellan g-klav och c-klav som Lennart 
ser som det största problemet för de som byter över från fiol till viola. Han brukar se till att 
den viola de får från början inte är större än den fiol de haft, och på så sätt menar han att 
skillnaden i teknik och hållning blir minimal. Han säger att det brukar komma naturligt, det 
gäller bara att vänja sig vid den lägre stämningen. Han lägger störst vikt på den nya klaven 
och notläsningen för den som just bytt. 

Clas 

Clas, 67 år, är fiol- och violalärare på en kulturskola där han jobbat sedan sin examen från 
musikhögskolan 1965. Fiolen är det instrument han började spela som ung och även hans 
huvudinstrument på musikhögskolan, men han har spelat viola sedan tonåren. Han provade 
på när det fattades violaster i ensembler och klarade av att läsa klaven ganska snabbt. Clas 
har undervisat i både fiol och viola sedan han började 1965. Nu har han trappat ner sin 
undervisning för att snart gå i pension och har bara ett fåtal elever kvar. 

Clas har under hela sin karriär aldrig börjat undervisa nybörjare på viola utan de har alltid 
bytt över från fiol. Det har inte varit någon medveten strategi utan när behovet av 
altviolinist, t.ex. till en stråkkvartett, har uppstått så har han frågat någon elev om hen vill 
gå över eller ha det som biämne. Clas berättar att det finns elever som har viola som första 
instrument, men han säger att det oftast går bättre för de elever som börjat med fiol. Han 
menar att det är så mycket som är lika mellan de två instrumenten när eleverna är unga och 
att det krävs lite mer kraft och kroppsstorlek för att få ljud i en viola som inte är så liten att 
den låter dåligt. Clas menar att andra säkert jobbar på andra sätt som fungerar bra för dem, 
men att erfarenheten säger honom att detta är det effektivaste sättet att få duktiga 
altviolinister, åtminstone för honom.  

Clas använder sig av ett egenproducerat materiel när han undervisar. Han skrev den i 
början av 90-talet då han ansåg att det fanns ett behov av en svenskspråkig nybörjarskola 
för altfiol, något som inte fanns på den tiden. Den riktar sig främst till de elever som spelat 
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fiol ett par år och sedan byter över till viola, den har en brantare inlärningskurva och 
fokuserar mer på notläsning i den nya klaven.  

De instrument som Clas har att tillgå till sina elever är riktiga altfioler i storlekar 
motsvarande en ¾-fiol och uppåt. Han säger att de i ¾-storlek inte låter särskilt bra och att 
de inte provat att stränga om vanliga fioler då det skulle låta ännu sämre och mindre.

Clas anser att det är för få som spelar viola på hans kulturskola och ser det som ett 
problem. Han har jobbat på olika sätt och med olika intensitet för att öka antalet 
violaelever. När han har varit ansvarig för ensembler och orkestrar där det varit ont om 
violaster har han varit väldigt aktiv, bevakat elevunderlaget och varje dag frågat sig ”har 
jag nån elev idag som kan tänkas gå över till altfiol?”. Det gjorde att det fanns så pass 
många violaster att de klarade sig i ensemblerna, säger Clas. Han poängterar också vikten 
av att inte lägga fram det som om eleven ska byta till viola och sluta med sitt fiolspel, utan 
att ta violan också som ett biinstrument och spela det i orkestrar och ensembler. 

Att eleven är tillräckligt stor rent fysiskt är en sak som Clas tar i beaktning när någon ska 
byta, men framförallt ser han till personligheten. Han menar att det är viktigt att eleven 
passar in i den ensemble som eleven ska spela i, till exempel en stråkkvartett. Han menar 
vidare att det krävs en viss sorts personlighet hos den som ska spela viola: 

Alltså jag tycker man har märkt att vissa, det är en viss typ av människor som spelar 
altfiol, dom som kan tänka sig en underordnad roll i ett sammanhang och inte vill sitta 
längst fram och glänsa. Och nöjer sig, eller trivs med, dom trivs bättre med den där 
lite undanskymda rollen som altfiolen trots allt har än den där konsertmästarplatsen 
där man är utsatt för solistinslag och man syns bra. Så det där är också en sak som jag 
har tänkt på då när jag har värvat att det får inte vara den där konsertmästaren, den 
typen som har ambition att bli konsertmästare, dom vill inte spela [viola] men det 
finns faktiskt en viss altfiolperson. 

Det är också viktigt att de inte känner sig degraderade, säger Clas. Han är mån om att lägga 
fram förslaget om byte på så sätt att man känner sig uppskattad och behövd, till exempel i 
en ensemble. För det är alltid han som föreslår bytet, det är sällan eller aldrig eleven som 
självmant kommer och vill prova på violan. 

Bytet till viola brukar ske i varierande åldrar, säger Clas. Men de bör ha kommit en bit på 
fiolen först så att de behärskar att spela i några olika tonarter och de behöver ha tillräcklig 
fysisk storlek för de instrument som finns att tillgå. Åldern på eleverna kan variera från 
mellanstadiet och uppåt. Det är nästan alltid behovet som styr, om det behövs en violast i 
ett sammanhang frågar Clas den som han ser som mest lämpad.  

Den elev som nappar på en förfrågan om att prova violan ett tag, och det kan krävas lite 
övertalning berättar Clas, får kostnadsfritt låna en viola under en period och får lektioner 
på det nya instrumentet under några veckor. De får även låna en spelbok och får relativt 
långa läxor för att öva på notläsningen. Så fort notläsningen flyter på hyfsat kommer de 
med i den ensemble där de behövs så att de känner att de har ett sammanhang där de är 
behövda. Det brukar inte ta mer än två till tre veckor. 

Att det skulle vara jättestor skillnad mellan viola och fiol är något Clas tonar ner. Han 
berättar att många ser det som två helt olika instrument, men det håller han inte med om. 
Det svåraste för eleverna som byter är definitivt att läsa c-klaven, säger han 
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 Det tekniska har man i stort med sig från sitt fiolspel. Det är många elever som har en 
tendens att spela för nära stallet när de nyss bytt eftersom violan är längre än en fiol, men 
det brukar inte vara så svårt att rätta till menar Clas. De flesta märker mer eller mindre 
instinktivt var de ska spela för att det ska låta bra, andra får han hjälpa lite på traven. 
Längden på instrumentet medför ju också att det blir större grepp för vänsterhanden när 
man spelar. Clas menar att de intonationsproblem som uppstår i och med detta är den 
tekniska svårighet som tar längst tid att jobba bort, men det är heller inte mer problematiskt 
än att vänja sig vid en ny fiolstorlek då man bytt från t.ex. ¾ till fullstor fiol. 

En tredje detalj som skiljer sig åt instrumenten emellan är kroppshållningen, återigen 
beroende på storleken på violan jämfört med fiolen. Clas låter sina violaelever hålla violan 
lite mer framför sig än vad de gjort med fiolen för att det ska bli lättare att hålla upp 
instrumentet. 

Resultatanalys 
Jag utgår ifrån de tre didaktiska frågorna vad, varför och hur (Arfwedson & Arfwedson 
1991, s. 18-19) för att analysera de intervjuade violalärarnas didaktiska val. Den första 
frågan, vad (ska läras ut?) finner jag i sin mest övergripande form något ointressant då det 
självklara svaret är viola. Om man däremot går in på detaljnivå och ställer frågan besvaras 
den på olika sätt beroende på de didaktiska val man gjort i övriga frågor. Därför avhandlar 
jag den frågan sist av de tre. Jag lägger särskild vikt vid frågorna varför (ska man lära ut 
viola?) och hur (vill man göra för att lära ut viola? Vill man undervisa nybörjare eller 
befintliga fiolelever?) där flera följdfrågor kommer naturligt; vem ska man undervisa enligt 
vald metod och när? Jag vill även se hur rådande ramfaktorer (Hanken & Johansen 1998, 
s. 37), så som tradition och tillgång på undervisningsmateriel och instrument, styr lärarnas 
val i min analys. Men först följer en kort jämförelse av informanterna. 

Om informanterna 

De tre informanterna jag valt har flera saker gemensamt men även stora olikheter. De är 
alla utbildade på svensk musikhögskola och alla tre undervisar både i viola och i fiol. De 
två första, Caroline och Lennart, har violan som uttalat huvudinstrument medan Clas mer 
ser den som ett kärt biinstrument. Intressant att notera här är att även de som har viola som 
sitt huvudinstrument har fler fiol- än violaelever. Detta visar på fördelningen mellan 
instrumenten på musik- och kulturskolorna i Sverige. De tre informanterna representerar 
även tre olika åldersgrupper: Caroline som är i 30-årsåldern och i början av sin karriär, 
Lennart som är i 50-årsåldern och har lång erfarenhet och är mitt i sin karriär och Clas som 
är 67 år, nybliven pensionär och håller på att avsluta sin yrkeskarriär. Caroline är den enda 
av informanterna som själv inte spelade fiol innan hon började med viola. 

Alla tre undervisar i västerländsk klassisk musiktradition. Detta innebär att undervisningen 
och musicerandet till största del är notbunden. I denna tradition är stråkkvartett, 
kammarorkester och symfoniorkester, med flera, viktiga ensembleformer där violan med 
sin klang och sitt register har en betydande roll som inte kan ersättas av andra instrument. 
Violans noter noteras i c-klav, till skillnad från fiolens g-klav. 

Varför ska man lära ut viola? 

Som framgår av resultatpresentationen ser alla utom Caroline det som ett problem att det är 
för få violaster på deras skola, något som framförallt går ut över ensembleverksamheten. 
En av de största anledningarna till att lära ut viola för Lennart och Clas är följaktligen för 
att ensemblen ska fungera. Det är alltså för de andra eleverna i ensemblens skull man vill 
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ha violaster, inte för violaelevens egen. Carolines svar på frågan varför blir istället för 
elevens skull, för att lära barn att spela det instrument hon själv älskar och brinner för. Här 
ser man att lärarnas val i denna didaktiska fråga är vitt skilda, nästan i motsatsförhållande 
till varandra, trots att de i grunden har samma mål; att lära ut viola. Detta ger stora 
skillnader i hur de bedriver sin undervisning. 

Caroline är djupt engagerad i att hitta violaster bland sina nybörjare, något som Lennart 
kanske också var i början av sin karriär. Men han verkar ha tappat lite av inspirationen 
efter tjugo år och har valt vad som verkar vara en lite bekvämare väg, något som dock 
resulterar i violastbrist. Clas å sin sida verkar fortfarande ha sin entusiasm intakt, men han 
arbetar än mer efter en mer behovsstyrd tes; behövs det violaster så försöker han få fram 
violaster. Han ser violan som något man börjar spela senare i sin musikskolekarriär och 
ofta som ett komplement till fiolen. Att de inte ger violan ett egenvärde, som andra 
instrument så självklart åtnjuter, kan vara en stor anledning till att få spelar viola på Clas 
och Lennarts skolor. Caroline, som är den yngsta och nyligen utbildad, har en helt annan 
attityd till sitt instrument, vilket även avspeglas i hennes elevers syn på instrumentet. 
Denna skillnad i attityd syns även i Maijgrens studie från 2008: 

Tre av lärarna identifierar sig tydligt själva som violaster. Det är också vid deras 
skolor som violaundervisningen verkar vara mest strukturerad. De lärare som själva är 
violinister vittnar om att violaundervisning är förknippad med praktiska problem som 
tillgång på notmateriel, klavspel etc. (Maijgren 2008, s. 19). 

Det didaktiska valet varför (ska jag lära ut viola?) grundar sig i mångt och mycket i denna 
inställning till instrumentet. Som Arfwedson och Arfwedson (1991) skriver behandlar 
frågan varför just dessa ideologiska grundantaganden; För Caroline och de lärare som 
identifierar sig med och vurmar för instrumentet viola i sig är svaret för elevens skull, det 
är för att eleven ska få lära sig världens bästa instrument och få dela dennes passion att 
vara violast i själ och hjärta. Detta leder till att eleverna också brinner för sitt instrument 
och deltar i skolans ensembler med de övriga eleverna. För lärare som har violin som 
huvudinstrumentet blir valet ett annat. Svaret på frågan varför blir för ensemblens skull, 
för att de övriga eleverna ska få spela i en fungerande ensemble och att skolan ska kunna 
stoltsera med fulla ensembler av olika slag. Detta leder i bästa fall till att kortsiktigt lösa en 
viola-brist i en befintlig ensemble, men problemet kommer att återuppstå om och om igen. 
Fioleleven som, mer eller mindre frivilligt, får spela viola i ensemblen får kämpa med 
notläsning och nytt stort instrument som hen inte är van vid. Kanske finner några elever en 
passion för instrumentet, men många ser sig fortfarande som violinister som också spelar 
lite viola. 

Hur ska man lära ut viola? Till nybörjare eller till befintliga fiolelever? 

De tre informanterna gör mycket skilda val även i denna didaktiska fråga. Den enda av 
informanterna som valt att börja med violan direkt för nybörjare är Caroline, även om 
Lennart också provat det arbetssättet tidigare. För Lennarts del verkar det som om han inte 
hade något emot det, men att det blev för svårt att rekrytera. Clas däremot är av den 
bestämda uppfattningen att det blir bäst för eleverna om de börjar med fiol för att sedan 
byta över i ett senare skede när behovet finns i någon ensemble. Han har jobbat på det viset 
hela livet och anser det vara den metod som ger bäst resultat.  

Även detta didaktiska val, som enligt Arfwedson och Arfwedson (1991) fokuserar på 
metoder för undervisningen och hur man optimerar inlärningen, grundar sig i lärarens 
attityd till instrumentet. Caroline ser violan som ett självständigt instrument bland alla 
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andra och erbjuder därför nybörjarundervisning på det precis som man erbjuder på andra 
instrument. Motpolen Clas ser däremot violan som ett gott biinstrument för sina fiolelever 
och försöker förmå en del fiolelever att prova på när behov uppstår. Även om bådas 
utgångspunkt är att öka violaelevantalet gör de här helt skilda val av metod för att uppnå 
målet. Detta syns med all tydlighet även hos Maijgren (2008). Två lärare från olika städer 
vill öka antalet violaelever, den ena genom att rekrytera fler nybörjare, den andra genom 
att locka fler fiolelever att byta över (s. 19).  Den första läraren identifierar sig som violast 
medan den senare läraren ser sig själv som violinist. Detta styr deras val i frågan.  

Denna didaktiska grundfråga rörande metod kan man bryta ner till flera följdfrågor, just så 
som Jank och Meyer (1997, s.17-18) gör. Man kan till exempel fråga sig vem man ska 
undervisa. Där lägger både Lennart och Clas vikt vid elevernas fysik när de ska byta över 
till viola, att de måste vara tillräckligt stora, eftersom de inte har instrument som är mindre 
¾-storlek. Detta är inget Caroline behöver ta hänsyn till hos sina elever, tack vare att hon 
använder sig av mycket mindre instrument. 

Något som Lennart dock ser som viktigare än den fysiska storleken hos de som byter från 
fiol till viola är att de har en intellektuell nivå som gör att de snabbt kan ta till sig den nya 
klaven och därmed läsa noter bra. Alla tre informanter är nämligen eniga om att det inte är 
så stora tekniska skillnader mellan viola- och fiolspel, speciellt inte för yngre elever på 
kulturskolenivå. Caroline har i stort sett inga elever som gått från fiol till viola, men 
Lennart och Clas är eniga i att det är notläsningen i c-klav istället för g-klav som är det 
stora problemet och det som man får jobba mest med hos en elev som bytt. Visst finns det 
tekniska skillnader som måste justeras, bland annat kontaktställe för stråken och greppens 
storlek i vänsterhanden, men det korrigerar eleven i regel mycket mer naturligt och 
snabbare än notläsningen. Lennart framhåller att det är därför han vill att eleven ska vara 
tillräckligt ”snabb i huvudet” så att notläsningsomställningen inte ska bli ett för stort 
hinder. Dock slipper man problematiken helt om man som Caroline istället vågar bryta 
normen och på den didaktiska frågan vem väljer att svara ”nybörjare”. 

Clas är inne på ytterligare en sak som han ser som en viktig del i frågan vem, nämligen 
personligheten. Han menar att violaspel, och då framför allt violaspel i en ensemble, inte är 
lika exponerat och utåtriktat som den oftast mer solistiskt utformade förstafiolstämman. 
Därför menar Clas att man behöver ha en sådan personlighet att man inte nödvändigtvis 
vill stå i strålkastarljuset utan kan tänka sig och vara bekväm med en lite mer 
tillbakadragen roll. En liknande uppfattning finns hos en lärare, som liksom Clas är 
violinist, i Maijgrens (2008) arbete. Läraren hävdar där att violaster kan vara mer 
”tillbakadragna” (s. 17). Även Caroline lägger vikt vid personligheten, men hon ser det 
istället som att det skapar en viola-identitet och en grupptillhörighetskänsla att ha violan 
som sitt instrument redan från början av sitt musicerande. 

När man ska lära ut är en annan didaktisk följdfråga när det gäller metod. Gällande elever 
som byter över från fiol till viola så är Lennart och Clas överens om att de ska ha spelat 
fiol ett tag, så ofta gör de bytet då eleven är i högstadieåldern. Värt att notera är att det i 
stort sett alltid är läraren som föreslår, ibland kanske även tjatar fram, ett byte. Både 
Lennart och Clas betonar vikten av att lägga fram idén om ett byte på rätt sätt så att det inte 
känns som att eleven blir degraderad utan snarare uppskattad och behövd. Till exempel 
låter det bättre att få spela första violastämman än tredjefiolstämman. Ofta får eleven spela 
båda instrumenten ett tag och sedan se vilket som passar hen bäst. Då Caroline istället 
undervisar på viola redan från nybörjarstadiet blir byten mellan instrumenten sällsynta. Här 
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ser man att ansträngningen som görs i rekryteringsstadiet av unga elever betalar sig i 
längden då man slipper alla problem med bytet, t.ex. att behöva lära sig en ny klav för 
notläsningen, en ny hållning och att som lärare ständigt lida av viola-brist och känna sig 
tvungen att övertala eller tvinga elever för att få balans i ensembler.

Konsekvenserna av det didaktiska valet hur är tydligt; Caroline väljer metoden att 
undervisa nybörjare medan Lennart och Clas vid behov ger violaundervisning till 
befintliga fiolelever. Caroline är den som är mest uttalad violast själv och som med sitt 
viola-engagemang är den enda som inte har viola-brist på sin kulturskola. Samstämmiga 
resultat finns hos Maijgren (2008). Den enda skola i hennes undersökning som inte 
erbjuder viola som nybörjarinstrument är den skola som har minst andel violaelever (s. 17). 

Vad skall läras ut? 

Arfwedson och Arfwedson (1991) menar att frågan vad behandlar urvalet av innehåll i 
undervisningen (s. 18-19). Beroende framför allt på hur man valt att lära ut, vilken metod 
man använder, besvaras frågan på olika sätt.  

Har man som Caroline valt att undervisa nybörjare i viola behövs inget annorlunda 
innehåll i undervisningen än någon annan nybörjarinstrumentalundervisning utan man kan 
arbeta dynamiskt med alla tänkbara delar; musikalisk gestaltning, hållning, notläsning och 
tonbildning. Dock lägger Caroline viss extra tyngd på hållning då hon gärna ser att 
eleverna byter till ett större instrument så snart det är fysiskt möjligt. 

Använder man istället Clas och Lennarts metod att undervisa viola till elever som redan 
spelat fiol under ett antal år ställs man inför några specifika problem och val i sin 
undervisning. Då noterna för viola är skrivna i c-klav istället för som för fiolen i g-klav 
lägger Lennart mycket stor vikt vid just notläsningen för de elever som byter över. För att 
minimera andra tekniska problem i första stadiet väljer han att använda instrument som 
skiljer sig så lite som mjöligt i storlek från den fiol de använt tidigare. Även Clas 
poängterar att notläsningen är det som han väljer att jobba mest med hos elever som byter 
från fiol till viola. För att eleverna ska komma ikapp och kunna vara med i ensembler ger 
han dem bland annat extra långa läxor för att främja läsningen. De tekniska bitarna som 
hållning och intonation ger han inte lika stort utrymme i undervisningen, de faller ofta på 
plats mer eller mindre naturligt menar han. 

Det är tydligt att lärarens attityd och inställning till viola och violaundervisning är klart 
avgörande för alla de didaktiska valen de gör i undervisningen och i slutändan kvalitén och 
framgången för kulturskolan i fråga. 

Ramfaktorer som styr violaundervisningen 

Som Hanken och Johansen (1998) framhåller så finns det några ramfaktorer som jag 
upplever styr mina informanters val och förutsättningar i deras undervisning (s.37-38). 

Gällande undervisningsmateriel och spelböcker för violan så verkar mina tre informanter 
ha gjort tydliga och medvetna val och det är inget som de upplever som ett problem. Clas 
identifierade dock en brist på svenskspråkig nybörjarlitteratur för viola i början av sin 
karriär, men det löste han med att skriva eget materiel. Sedan dess har många alternativ 
utkommit och det finns gott om materiel att välja mellan. 
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Vad gäller instrumenten för eleverna är det ett mer problematiskt område. Violan kräver 
till sin natur en större klanglåda än fiolen för att få de lägre stämda strängarna att klinga 
fullt ut, och frågan är hur mycket man är beredd att kompromissa med det. Caroline är den 
som använder minst instrument, ända ner till omsträngade ¼-fioler. Hon medger att dessa 
instrument låter mycket dåligt, men menar att eleverna inte störs för mycket av det. 
Lennart och Clas resonerar inte likadant utan använder sig enbart av instrument av ¾-
storlek och uppåt för att de mindre låter för dåligt och avskräcker eleverna. Frågan är om 
det inte är Lennart och Clas som blir avskräckta av klangen i de små instrumenten? Ett 
barn i lågstadieålder som spelar på en ¼- eller ½-fiol får även de en mycket begränsad ton 
och en klang som knappast kan beskrivas som fyllig. Man kan anta att detta är av betydligt 
mindre vikt för eleven än vad Clas och Lennart upplever.  

Tradition väger tungt som påverkande ramfaktor för mina informanter. Lennart och Clas 
har blivit uppfostrade och utbildade med synen att violinen är det primära 
stråkinstrumentet och att man senare kan byta till eller komplettera med violan vid behov i 
orkestrar och andra ensembler. Denna syn på instrumentet ger en behovsstyrd rekrytering 
vilket aldrig ger mer än just tillräckligt med violaster för stunden och sällan skapar det som 
karaktäriserar Caroline, nämligen identifieringen med sitt instrument – att vara violast. 
Caroline är fostrad i en annan tradition, hon har alltid varit violast och har i sin 
högskoleutbildning även fått ta del av instrumentspecifik metodikundervisning. Detta har 
sannolikt bidragit till hennes syn på violan som ett självständigt instrument, lika 
existensberättigat som något annat. Denna attityd avspeglar sig i hennes elevers syn på sitt 
instrument, något som också visar sig hos Maijgren (2008). I hennes intervjuer 
framkommer att elevernas bild av instrumentet till stora delar färgas av lärarnas 
förhållningssätt till det. Om alla lärare tävlar om att få spela förstafiol och ingen vill spela 
viola (för att ingen identifierar sig som violast) så är det denna attityd man ger eleverna 
också (s. 15). 

Att vara en förebild är extra viktigt just i violans fall då instrumentet oftast är okänt både 
hos eleverna och hos deras föräldrar (Majgren 2008, s. 15-16). Även de jag har intervjuat 
lyfter fram att elever och föräldrar har dålig kännedom om violan och att man måste 
förklara vad det är och vad det innebär att spela viola. Just att få föräldrarna att förstå och 
uppskatta instrumentet är något både Lennart och Caroline är måna om. Vikten av detta 
påpekas även av Arfwedson och Arfwedson: 

På många sätt är eleverna i skolan ”representanter” för sina osynligt närvarande 
föräldrar. Det är föräldrarnas livssituation, deras historia och kultur och framför allt 
deras inställning till och förväntningar på skola och utbildning, som elever för med 
sig in i skolan och klassrummet (Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 91). 
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DISKUSSION

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre violalärares didaktiska val påverkar 
deras rekrytering och nybörjarundervisning på viola.

När jag valde ämne för den här uppsatsen hade jag intrycket av att de flesta svenska musik- 
och kulturskolorna inte erbjöd violaundervisning till nybörjare, utan att eleverna fick börja 
på fiol för att senare byta över till violan. Efter att ha arbetat med denna uppsats och tagit 
del av tidigare forskning, framför allt Maijgren (2008), så förstår jag att det är ganska 
vanligt att det går till precis så, men att det finns undantag. Det finns de som brinner för 
violan som instrument och satsar på det som nybörjarinstrument och som inte tycker att 
nackdelarna med detta överskuggar fördelarna. Sedan finns det de, som jag tror är mer 
representativa för hur det ser ut på många musik- och kulturskolor i landet, som undervisar 
sina nybörjare i fiol och när ett behov uppstår så försöker de få lämpliga fiolelever att byta 
över till viola eller spela båda instrumenten. De didaktiska val som violalärarna i denna 
undersökning gör grundar sig i denna attityd och inställning till instrumentet och den 
tradition de är uppväxta och formade av. Även om avsikterna med deras val är den samma 
gör de mycket olika didaktiska val vilket ger vitt skilda resultat.  

De lärare som väljer att ge violaundervisning till de elever som redan spelar fiol slipper 
problemen med mycket små instrument som låter dåligt medan de istället får problem med 
elevernas notläsning då dessa tvingas byta klav. Dessutom är det en ständig jakt för att inte 
ha för få violaster på sin skola. Det är också svårare att få eleverna att identifiera sig med 
sitt instrument, något som de som introducerar violan till nybörjare däremot får och ser 
som en stor fördel. De har även fördelen av att kunna upprätta kompletta och homogena 
ensembler från första nybörjarstadiet med sina elever. 

Att ha fungerande ensembler är viktigt och detta är ett mål som skolorna har och bör ha. 
Även i Maijgrens (2008) undersökning säger flera skolor att en fungerande ensemble-
verksamhet är ett av skolans mål med undervisningen (Maijgren 2008, s. 14). Men det 
kortsiktiga didaktiska val som t.ex. Clas gör, att man börjar rekrytera först när det fattas 
violaster, leder ju till att problemet med violastbrist ständigt återkommer, även om man 
(oftast) lyckas lösa det. Om man istället har viola som ett nybörjarinstrument som alla 
andra finns det en naturlig och kontinuerlig tillgång på violaster till skolans ensembler. 
Dessutom är eleverna på samma nivå som sina vänner som spelar andra instrument då de 
inte behöver lära om eller ändra på sitt spelsätt för att passa in. 

Detta får konsekvenser inte bara för de enskilda eleverna och för lärarna utan också för 
ensembleverksamheten och därmed för hela kulturskolan. Finns det inte en fungerande 
stråksektion går detta ut även över till exempel träblåseleverna då symfoniorkesterns 
stämmor blir haltande. Man åker kanske inte på en utlandsturné med kulturskolans äldsta 
ensemble för att man har för svag eller obefintlig violastämma. 

Anledningen till att det ser ut så här tror jag kan bero på det trehundraåriga förtryck av 
violan som fortfarande råder men som börjar uppmärksammas mer och mer (Riley 1980). 
Även om de flesta stråklärare håller med om att det inte är stora skillnader på instrumenten 
rent tekniskt, så är det stora skillnader i hur de är ansedda i samhället (Riley 1980) och i 
hur lärare och lärosäten har förhållit sig till dem fram till 2000-talet (Tjeder 1999). 
Merparten av dagens violin- och violalärare vid Sveriges musik- och kulturskolor är så 
pass gamla att de är uppfostrade i den för tiden rådande uppfattningen att violan är ett 
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biinstrument som man spelar vid sidan av fiolen, precis som det beskrivs i The history of 
the viola (Riley 1980) och av Tjeder (1999). Lärarna kan vurma för violan och i vissa fall 
till och med se den som sitt huvudinstrument, men de arbetar fortfarande efter äldre 
metoder och värderingar. De som har haft viola som huvudinstrument under sin utbildning 
har inte fått tillräckliga kunskaper i violametodik vilket man kan läsa om i Tjeders uppsats 
(1999) och se i Lennarts beteende. De har när de studerat till lärare vid musikhögskolan 
bara fått violinmetodik. 

De som i första hand ser sig som violinister och fiollärare bedriver nybörjarundervisning 
på det instrumentet och ser nybörjarviola som problematiskt och onödigt. Man saknar 
motivation och kunskap om materiel och instrument. Det är naturligtvis bekvämare att 
undervisa på det instrument där man känner sig ”hemma”.  

Är läraren däremot så pass ung att denne under sin lärarutbildning på musikhögskolan har 
fått ta del av metodikundervisning speciellt för sitt instrument, som Caroline, har läraren en 
mycket mer självständig och säker roll som violalärare och ser det som en självklarhet att 
det är ett eget instrument som kan spelas av nybörjare. Detta leder till att dessa lärare gör 
helt andra didaktiska val vilket alltså tycks påverka violaundervisningen positivt. Det 
framgår tydligt både i mina intervjuer och i Maijgrens (2008) undersökning att de skolor 
som erbjuder violaundervisning redan med nybörjare är de som har det bäst ställt med 
violaster. Detta bygger på att en välutbildad lärare med viola som sitt huvudinstrument har 
gått i bräschen på sin skola, skaffat in instrument och startat undervisning för nybörjare på 
viola. Jag ser detta som otroligt viktigt för en lärare att vara så pass engagerad och 
hängiven till sitt instrument. Hur ska man annars kunna förmedla detta till sina elever? Det 
handlar enligt mig om att vara en förebild och i detta fall även om att se och våga bryta 
mönster och normer för den förebilden. Uppenbarligen går det, och uppenbarligen 
överskuggar fördelarna med nybörjarundervisning de eventuella besvär och problem det 
innebär. 

Åren efter att Tjeder skrev sin uppsats, då jag själv studerade på musikhögskolan, har 
violastudenterna blivit fler och även om vi fortfarande läste mycket metodik med 
violinisterna fanns det alltså metodikkurser speciellt för oss också. Jag ser mig själv som 
violalärare i första hand och hoppas och tror att detta avspeglar sig även i mina didaktiska 
val och i attityden till instrumentet.  

Metoddiskussion 
Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med mina informanter, något som visade sig passa 
väl då jag fick rika och flödiga svar som lät mig förstå deras syn på violaundervisning och 
rekrytering. Jag kände att informanterna var avslappnade bekväma då intervjuerna ägde 
rum på tu man hand på deras respektive arbetsplats. Att analysera efter de didaktiska 
grundfrågorna gav sedan en än djupare förståelse för deras attityder och val av arbetssätt. 
På grund av tidsramarna för detta arbete valde jag att intervjua tre informanter. Jag känner 
att detta var tillräckligt, men hade det givits mer tidsutrymme hade ytterligare en intervju 
varit befogad för att få än mer bredd på resultatet.  

Vidare forskning 
Då mitt arbete enbart fokuserat på violaundervisning ur ett lärarperspektiv känner jag att 
det även vore intressant att titta på området ur ett elevperspektiv. Förslagsvis med 
intervjuer av violaelever och för att se deras inställning till instrumentet. Även 
observationer av violalärare och –elever skulle kunna ge en rikare inblick i hur 
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violaundervisning bedrivs. En tredje infallsvinkel skulle kunna vara att intervjua vuxna 
(amatör)musiker som spelat viola vid en kulturskola och se vad de har för inställning till 
sitt instrument och jämföra med vad de fått för utbildning då de var elever. Till sist skulle 
en studie liknande min kunna göras när så pass många år har gått att de flesta undervisande 
violalärarna fått violametodik i sin utbildning. 
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BILAGA: INTERVJUFRÅGOR

Om informanten: 
Berätta lite om dig själv och din bakgrund/utbildning 
Började du spela viola direkt, eller började du med något annat instrument? Kanske fiol? 
Vilket instrument är ditt eget huvudinstrument? 
Vilka instrument undervisar du i? 

Att börja eller inte börja med violaundervisning: 
Börjar du med viola direkt med några elever? 
Varför börja direkt/varför inte börja direkt? Vad finns det för svårigheter? Vad finns det för 
möjligheter och fördelar? 

Undervisningsmateriel och instrumenttillgång för violaundervisning: 
Vad använder du för materiel till dina violaelever? Är det svårt att hitta materiel/finns det 
mycket att välja mellan? 
Hur ser det ut med instrument? Finns det små altfioler? Eller omsträngade fioler? Är de 
bra?  

Om att få elever att byta till eller börja spela viola: 

Är det ett problem (för er musikskola) att för få spelar viola? 
Gör du något speciellt för att få fler att byta till/börja spela viola? 
Vem bör byta, och varför? 
När brukar bytet till viola ske hos dina elever? 
Hur går bytet till? Vem tar initiativet? 

Problem och förutsättningar för elever som börjat spela viola: 

Finns det några problem med att undervisa elever som bytt instrument? Kanske är det 
jobbigt att läsa c-klav, tungt instrument, inga förebilder, dålig motivation etc. Eller är det 
tvärt om? 
Vad är viktigast att jobba med hos en elev som just bytt, och vad är svårast för eleven? 
Notläsning? Klang? Stråkteknik? Hållning? 
Vilka bitar har man med sig från violinen som är lätta att överföra till violan, och vilka 
måste man ändra? 


