
 

  

 

 
 
  

  Fiol 1 
 
Undervisningens innehåll 
Spela låtar efter noter och på gehör (utantill), undervisning både enskilt 
och i grupp, instrumentkännedom, ergonomi, rytmik och grundläggande 
musikteori.  Utvecklingssamtal håll 1 gång/läsår. 
Målet är att eleven ska få redskap att få känna och uttrycka spelglädje! 
 
Material 
Suzuki Violin School Volume 1 och Ulrik Lundström Violinisten 1 
 
Noter/Gehör 
Den första terminen grundas på gehörsinlärning, eleven lyssnar och 
härmar men får minnesstöd i form av tabulatur d.v.s. vilken sträng och 
vilket finger som ska användas samt hur långa tonerna ska vara. 
Beroende på ålder och om eleven är läsmogen så börjar vi andra 
terminen med att läsa och förstå noter i lätt format. Not- och 
gehörsinlärning följer sen sida vid sida under kursens gång . Detta för att 
eleven ska få en likvärdig kunskap i båda inlärningsteknikerna. Alla låtar 
vi lär oss hålls i minnet genom kontinuerlig repetition under lektionerna 
och hemma. 
 
Noter/Teori  
Vi lär oss läsa noterna på sträng 2-3 och spela i första läget på sträng 1-4 
. Vi lär oss läsa korsförtecken, b-förtecken och pauser, hel-, halv- 4-del, 
8-delsnoter, att spela i 2-, 3- och 4-takt och att följa repristecken.  
 
Ergonomi 
Varje lektion startar med Uppvärmning för att inte kroppen ska belastas 
felaktigt. 
 
 
 
 



 
 
Motorik/Teknik 
Vi lär oss använda vänsterhandens fyra fingrar flexibelt över alla strängar. 
I högerhanden lär vi oss grundläggande tonbildning och legato samt att 
kunna byta mellan olika strängar. 
 
Uttrycksmedel 
Vi lär oss spela starkt och svagt, i olika tempo och med olika artikulation. 
 
Samspel 
Varje elev erbjuds undervisning två gånger i veckan, en enskild lektion 
och en lektion i Orkester/Grupplektion. På lektionen spelar vi med 
pianokomp, kompskiva eller tillsammans och lär oss att spela 
tvåstämmigt. 
 
Konserter 
Vi gör minst en konsert/ termin men det är en frivillig medverkan och vi 
spelar bara sådant som vi känner oss trygga med. Vi lär oss hur vi uppför 
oss på en scen och hur man tackar för applåder. Det är roligt att 
uppträda även om det så bara är för föräldrarna hemma! 
 
Instrument 
Instrument i passande storlek kan lånas på Musikskolan. 
 
Övning 
Det går naturligtvis inte att lära sig att spela ett instrument utan att öva. 
C:a 15-20 min 5 dagar i veckan är rimlig övning mellan lektionerna för 
att utvecklas och hålla intresset för instrumentet vid liv.  
Föräldrar är välkomna att medverka och att lära sig att spela tillsammans 
med sina barn under lektionen om intresse finns. Alla föräldrar är 
givetvis välkomna att lyssna på lektionen. 
 
Lycka till med ditt Fiolspel! 
 


