
 

  

 

 

 

    
 

 Fiol 2 
 
Undervisningens innehåll 
Spela låtar från olika musikstilar efter noter och på gehör, övningar, 
Skalor i olika tonarter, Dur-moll, undervisning både enskilt och i grupp, 
orkesterspel, ergonomi och rytmik.  Utvecklingssamtal håll 1 gång/läsår. 
Målet är att eleven ska få redskap att få känna och uttrycka spelglädje! 
 
Material 
Suzuki Violin School Volume 1-2 och Ulrik Lundström Violinisten 2 
samt ”brevidspelningslåtar” så som pop- och folkmusiklåtar. 
 
Noter/Gehör 
Vi fortsätter att kontinuerligt repetera gamla låtar på gehör samt lära oss 
nya låtar både efter gehör och noter. 
 
Noter/Teori  
Vi lär oss läsa noterna på sträng 1-4 och spela i första läget samt tredje 
läget på sträng 1-4 . Vi lär oss bl.a. återställningstecken, trioler, 16-
delsnoter, musiktermer, fler taktarter, fermat och D.C al Coda.  
 
Ergonomi 
Varje lektion startar med Uppvärmning för att inte kroppen ska belastas 
felaktigt. Eleven lär sig uppvärmningsövningar som den själv kan 
praktisera hemma. 
 
Motorik/Teknik 
Vi utvecklar vår stråkteknik för att få fler uttrycksmöjligheter. Vi 
använder oss av legato, staccato och portato. Vi lär oss Dur- och 
Mollskalor. 
 
 



 
 
 
Uttrycksmedel 
Vi använder oss av mer artikulation, vi lär oss hålla tempo men lär oss 
också att vara flexibla för ritardando och accelerando. Vi lyssnar och 
använder oss av olika klangfärger. 
 
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 spelar tvåstämmigt eller 
trestämmigt. 
 
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 vet hur vi ska föra 
oss på en scen och 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. När eleven 
uppnått fullstorlek köper eleven en egen fiol som läraren 
rekommenderar. 
 
Övning 
Det går naturligtvis inte att lära sig att spela ett instrument utan att öva. 
Ha som mål att öva varje dag, hellre korta stunder varje dag en enstaka 
långa. Alla föräldrar är givetvis välkomna att lyssna och medverka på 
lektionen. 
 
Lycka till med ditt Fiolspel! 
  


