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Raka rör och böjda munstycken

en undersökning av suzukiundervisning på flöjt

Ragnhild Dominique

Abstrakt



Den här uppsatsen handlar om tvärflöjtsundervisning inom suzukimetoden och om de
barn som deltar i den. Det är en fallstudie som beskriver elevernas, föräldrarnas och
lärarnas uppfattning om suzukimetoden och min tolkning av undervisningen som jag
har observerat. Jag har genomfört min undersökning på en suzukiskola i Sverige där jag
har intervjuat 8 flöjtelever och den ena av deras föräldrar samt deras två lärare. Jag har
också observerat deras enskilda lektion och/eller grupplektion. I resultatet beskriver jag
föräldrarnas situation utifrån yrke och musikintresse och finner att de tillhör en övre
medelklass och att de flesta är mycket intresserade av klassisk musik och själva spelar
något instrument. Jag beskriver också utförligt vad suzukimetoden bygger på och hur
undervisningen bedrivs och reflekterar över suzukimetodens fördelar och nackdelar
utifrån elevernas, föräldrarnas och lärarnas intervjusvar. I undersökningen framkommer
att suzukimetoden upplevs som mycket positiv av dessa elever, föräldrar och lärare,
men att det inte är alla barn som har möjlighet att delta i suzukiundervisning av
ekonomiska och sociala skäl.
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1

Bakgrund

Suzukiundervisning började intressera mig ordentligt under det sista året i min
musiklärarutbildning, då jag gjorde praktik hos en suzukilärare på flöjt och upplevde att
denna form av instrumentalundervisning har många fördelar. Jag fastnade för tanken
att alla har samma förutsättningar när de föds, och att miljön under de första åren
utvecklar de talanger som sedan upplevs av omgivningen som en medfödd begåvning.
Gehörsundervisningen och föräldraengagemanget upplevde jag som ett mycket positivt
inslag i undervisningen, och vikten av att tidigt få uppträda är något som jag alltid har
velat propagera för. Jag kände att jag själv skulle vilja jobba som suzukilärare och ville
därför lära mig så mycket om suzukiundervisning som möjligt.

I den här uppsatsen vill jag undersöka suzukimetoden som undervisningsform inom
instrumentalundervisningen. Jag vill göra detta arbete med undervisning på tvärflöjt
som grund. Mitt arbete torde vara intressant att läsa både för flöjtpedagoger och andra
instrumentalpedagoger, eftersom det är suzukimetoden som undervisningsform som
jag framförallt vill sätta i centrum, oberoende av vilket instrument det gäller. Det är
också ett aktuellt tema eftersom den kommunala musikskolan just nu är under stor
förändring och söker efter alternativa undervisningsformer och metoder.

I detta kapitel tar jag upp begreppen undervisning och metod för att belysa
definitionsproblemet. Jag berättar om Shinichi Suzuki och hans metod och jämför med
närliggande pedagogiska synsätt. Sist behandlar jag den forskning som finns inom detta
område. Termerna suzukiundervisning, suzukimetoden och suzukilärare är mycket
vanliga, men behöver en förklaring för att inte missförstås. En suzukilärare är en
musiklärare som undervisar enligt sin egen suzukiinspirerade metod (Landers, 1987).
Det finns olika syn på vad undervisning är. Enligt Kroksmark (1997) är undervisning en
pedagogisk verksamhet i form av lärande som utförs i en situation där det finns uttalade
lärare och elever. En pedagogisk verksamhet består oftast av minst två parter: en lärare
och en eller flera elever. Undervisning är alltså ett samarbete, och kvaliteten på
kompanjonskapet och kommunikationen mellan läraren och eleven har en avgörande
betydelse för lärandeprocessen och därmed också för resultatet. Det är alltså inte säkert
att lärande alltid sker i de situationer där undervisning pågår (Hanken & Johansen,
1998). Det som brukar kallas suzukiundervisning är som sagt undervisning inspirerad
av Shinichi Suzukis pedagogiska tankar om instrumentalundervisning.

Ordet metod används ofta inom musikpedagogiken. Begreppet används både för att
beteckna en undervisningsform, en lärandeaktivitet som t ex improvisation eller
samspel, ett förhållningssätt till undervisning från lärarens sida eller ett
musikpedagogiskt koncept. Det är alltså ett mycket komplext begrepp som kan betyda
olika saker för varje enskild människa. Det är viktigt att vara medveten om att en metod
i betydelsen ett undervisningskoncept inte är heltäckande. Elevernas individualitet,
undervisningens innehåll och olika ramfaktorer påverkar huruvida en metod bör eller
kan användas. Det är alltså inte rättvisande att klassificera en metod som bra eller dålig i
sig själv. En bra metod i ett sammanhang är inte nödvändigtvis bra i ett annat och det
existerar inte en metod som passar i alla situationer (Hanken & Johansen, 1998).
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Nielsen (1994) talar om metod och innehåll som två begrepp som ofta skiljs åt, trots att
det är svårt att definiera dem och lätt att blanda ihop deras betydelser. Det som ur en
synvinkel är metoden kan ur en annan vara innehållet. En musikalisk aktivitet kan ju
både vara ett medel och en metod, samtidigt som den kan vara ett mål och ett innehåll.
Om den ska vara det ena eller det andra eller kanske både och måste vara en bedömning
från fall till fall. Kroksmark (1997) väljer begreppet undervisningsmodell (istället för
metod) som gör anspråk på att vara heltäckande genom att inneha såväl teoretiska som
praktiska aspekter av undervisning. Han menar att en metod däremot är mer konkret
och praktiskt orienterad. Det som brukar kallas suzukimetoden skulle kunna kallas
Suzukis undervisningsmodell av instrumentalundervisning, eftersom den innehåller så
många filosofiska aspekter av undervisning vid sidan om de praktiskt konkreta
perspektiven.

Suzuki och hans metod

Shinichi Suzuki föddes i Nagoya i Japan 1898 som son till grundaren av världens största
violinfabrik. I sin bok (1969) berättar han om sitt liv i Tyskland under ungdomsåren
bland musiker och konstnärer och om det fattiga livet i Japan under kriget. Där berättar
han också hur han kom fram till sina slutsatser om utbildning och började utforma det
som sen skulle bli Talent Education eller modersmålsmetoden. Talent Education kan
bäst översättas till svenska som utbildning som utvecklar elevernas talang. 1945 startade
Suzuki den första Talent Education-utbildningen på Matsumotos Musikskola i Japan,
och i slutet av 50-talet och början av 60-talet började hans idéer spridas och
uppmärksammas i USA. 1969 publicerades hans bok Kunskap med kärlek och i mitten av
90-talet blev han nominerad till Nobels fredspris. Shinichi Suzuki avled den 26 januari
1998 i sitt hem i Matsumoto (Grilli, 1987; Honda, 1976; Madsen, 1990).

Suzuki skriver i sin bok att han alltid har tyckt om barn och velat lära av dem. Han
beundrar dem för deras spontanitet och förmåga att tro alla om gott, och han
underskattar inte deras omdöme. Därför är det viktigt även i arbete med små barn att
det är kvalitet i musiken som de spelar. Musikern Pablo Casals sa efter att ha hört en
suzukikonsert att det är föredömligt när musikundervisningen strävar efter att lära
barnen att musik inte bara är toner utan att musik är det högsta i livet (Honda, 1976).
Känslan för kvalitet utvecklas genom att konfronteras med kvalitet. Därför är det viktigt
att elever redan från början får lära sig att göra musik genom att lyssna till bra musik
och sedan härma den. Om de istället bara undervisas i att sätta rätt ton på rätt plats får
de uppfattningen att meningen med musiken är att spela rätt (Grilli, 1987). Det
viktigaste är inte att förstå musiken och dess uppbyggnad utan att få en känsla inför
den. Att lära sig spela musik är inte endast en musikangelägenhet utan gynnar hela
människan. Musikens värsta fiende är monotoniteten, och Suzuki menar att den fällan
är lätt att falla i inom musikundervisning. Därför är det viktigt att även spela musik som
inte är noterad, att improvisera, och att spela utantill. På så sätt lär sig eleverna att
koncentrera sig på att lyssna istället för att använda all energi till att sätta rätt ton på rätt
plats (Suzuki, 1982).

Musik i början av livet
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Suzukis filosofi går ut på att utbilda och fostra barn så tidigt som möjligt. Kendall (1985)
skriver att forskning på senare tid har visat det som Suzuki hela tiden har hävdat,
nämligen att musikutövning bör påbörjas redan i tre- till fyraårsåldern. Ändå har
forskningen bara kunnat visa på en liten del av den kapacitet som små barn bär på. Han
anser att barn är mest mottagliga under de första levnadsåren. Vilka talanger de
kommer att utveckla beror till stor del på vilken respons de får från sin omgivning
under den tiden. Bjørkvold (1991) menar dock att instrumentalundervisningen inte bör
börja alltför tidigt:

Övergången från spontansång till behärskning av ett instrument innebär ett kritiskt bära eller
brista. Väldigt många har mött instrumentalundervisningens krav i en utvecklingsfas när de
ännu inte är mogna för det, varken fysiskt, neurologiskt eller psykiskt /.../ fingrarnas
motorik skall färdigmogna, samspelet mellan vänster och höger hjärnhalva (lateralisering),
bör ha kommit ett gott stycke på väg (Bjørkvold, 1991, s 217).

Spädbarnsforskning har visat att vi redan som foster uppfattar och reagerar på musik
som vi hör genom magens väggar. Bjørkvold (1991) skriver att ljudforskningen kring
fosterstadiet visar att ljuden utgör en total, kroppslig erfarenhet för fostret. Från denna
fysiska registrering av ljud utvecklas ett lyssnande, och mellan den 28:e och 35:e veckan
finns neurologiska förutsättningar att lagra ljudintryck i långtidsminnet. Wahlberg
(1991) berättar att den senaste forskningen har visat att spädbarn, ibland redan efter
födelseögonblicket, är mycket kompetenta varelser med förmågor som forskarna
tidigare inte trodde förelåg. Exempelvis utvecklas smaksinnet, luktsinnet, hörselsinnet
och synsinnet redan under fosterstadiet, och redan efter några dagar börjar barnet sitt
lärande genom att härma sina föräldrar. Duve (1974) poängterar vikten av att ge
spädbarn maximal sinnesstimulering redan under de första levnadsmånaderna
beroende på att de behöver ett visst ÒinputÒ för att mogna både fysiskt och psykiskt.

Under det första levnadsåret har barnet sitt livs största känslighet för ljud; tonhöjd,
ljudstyrka, färg, klang, rytm och varaktighet. De första åren har barn också den största
inlärningskapaciteten; de uppfattar nyanser i ljud bättre och har lättare för att lära sig
och komma ihåg än senare i livet (Neuman & Lind, 1981; Stern, 1990). Musik och rörelse
är för spädbarn kommunikation, glädje och trygghet. Rörelse och röst är det språk som
barnet talar till oss, och vi kan svara på samma språk. Mammans röst, puls och rörelse
är förutsättningen för hur barnets röst och rörelse utvecklas. Upprepning är viktigt för
barns lärande och de behöver musik så tidigt som möjligt i livet för att de ska utvecklas
till harmoniska människor (Andersson Baaring, 1988; Weibust, 1984). Sundin (1995)
skriver att barnet under de första två åren utvecklar sitt grundläggande förhållande till
musik. Då avgörs om musik förknippas med trygghet och glädje eller otrygghet och
olust.

Neuman och Lind skriver att föräldrar inte behöver invänta någon speciell mognad för
att låta barn uppleva musik, istället kan det vara en hjälp för dem vid språkinlärningen
om de vuxnas tal kompletteras av andra ljud. Dessutom överförs en avspänd,
harmonisk stämning till barnet genom sång. Musikspråket är viktigare än talspråket,
eftersom det väcker fler känslor till liv både hos den som musicerar och den som
lyssnar. Neuman och Lind menar att det är att undanhålla barnen en outsinlig källa till
glädje, stimulans och tröst att inte ge dem musikupplevelse från första början av deras
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liv. Musik fungerar ju även väldigt bra som terapi vid nedstämdhet och inspirerar
barnen till improvisation och fantasi. Hammershøj (1997) skriver att barn redan i tre- till
fyraårsåldern har ett behov av att imitera och reproducera det som de ser och hör. Detta
beteende accelererar och i fem- till sexårsåldern vill de höra sina favoritmelodier om och
om igen, tills de själva kan återge dem perfekt. Detta gäller naturligtvis alla saker i
omgivningen, såväl sånger och melodier som sagor och lekar. Bjørkvold (1991) varnar
för att barns inlärningsresurser kan bli föremål för vuxnas press om instrumental-
undervisningen börjar alltför tidigt. Suzuki menar att det är vår plikt som vuxna att
uppfostra barnen på ett sätt som ger deras talanger möjlighet att utvecklas. Detta är
dock lättare sagt än gjort, och Suzuki poängterar också att det värsta en förälder eller
lärare kan göra är att försöka tvinga barnen att lära sig. Det ger nämligen oftast motsatt
effekt, barn lär sig bäst när de tycker att det är roligt (Madsen, 1990).

I ny forskning (Bojs, 1998) har musikstudenter på högskolenivå undersökts och jämförts
med jämnåriga som aldrig har spelat något instrument. Forskarna mätte hur stort
område i hörselbarken i hjärnan som aktiverades när försökspersonerna fick höra olika
toner. Det som visade sig ha avgörande betydelse för hur stort område som aktiverades
var hur tidigt de musikstuderande hade börjat spela. Det hade ingen betydelse hur ofta
de övade, eller om de hade absolut gehör, och de som hade börjat spela efter nio års
ålder aktiverade inte större område än de som aldrig hade spelat något instrument.
Gunnar Högmark skriver i en artikel i SuzukiNytt (1987):

Suzukis undervisning är helt enkelt, i högre grad än det s.k. traditionella, anpassad till hur
människan fungerar, och han är troligen också den förste, som metodiskt fört in skiv- och
bandspelare som oumbärliga hjälpmedel vid instrumentalundervisning (Högmark, 1987, s 8).

I samma artikel vill han genom hänvisning till olika forskningsrön – som inte bara
behandlar den tidiga åldern, utan även föräldern och gehörsspelet – belysa
suzukiundervisningens plats i ett vitt pedagogiskt och vetenskapligt sammanhang. Han
menar bl a att utbildningen av suzukilärarare huvudsakligen borde ske i högskolornas
regi. Suzukilärarutbildningar anordnas nu oftast av Suzukiförbundet t ex som
veckoslutskurser under ett halvår. Då läser studenterna Suzukis böcker och diskuterar
och skriver om metoden. De studerar också undervisningsmaterialet och
lektionsförloppet noggrant och praktiserar på en redan utövande lärares elever. De
examineras efter att ett flertal olika suzukipedagoger har observerat dem i
undervisningssituationen.

Miljöfaktorn

Suzuki menar att talang inte är medfödd utan att vi alla föds med samma förmåga, och
att den sedan utvecklas till det den tränas till. Suzuki hävdar miljö framför arv och
menar att begåvning eller obegåvning inte är ärftligt. Han har en relativistisk syn på
musikalitet och menar att barn inte är på något ÒnaturgivetÒ sätt när de föds, utan de
har tillåtits bli vad de är av vuxna, som ansvarar för deras miljö och ibland kanske låter
slumpen ta över allt för mycket. Han menar att många föräldrar gör det felet att de
börjar undervisa sina barn för sent, och om det inte lyckas tror de att det beror på att
deras barn är födda utan talang. Suzuki menar att alla kan, allting beror på den miljö
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som var och en föds och växer upp i. Det viktiga är att miljöpåverkan börjar redan när
barnet ligger i magen. Ett spädbarn utvecklar musikalitet genom att få lyssna till god
musik ofta och regelbundet (Suzuki, 1973). Sundin (1995) skriver att den vuxnes val av
pedagogisk metod och repertoar säger något om vilken vuxenmänniska barnet kommer
att växa upp till.

Naturligtvis ska inte arvsfaktorn glömmas bort. Arv och miljö skapar tillsammans en
människa (Landers, 1987). Honda (1976) skriver att även Suzuki var av den åsikten och
har förklarat arvsfaktorn med detta uttalande: ÒProbably the hereditary factor is the
speed with which we adapt to cirkumstances or grasp something in our mindsÒ
(Honda, 1976, s 75). Tyvärr har samhället allt som oftast överskattat arvsfaktorn och
underskattat miljöfaktorn vilket har lett till att många människor anser sig vara
omusikaliska från födseln, vilket i sin tur gör att de aldrig utvecklar sin musikalitet
(Honda, 1976). Istället för att musiken på detta sätt blir en utslagsmekanism, bör vi
förhålla oss till den som något som alla har inom sig, menar Sundin (1995). Han påpekar
att arv och miljö inte existerar separata utan visar sig i ett komplicerat samspel.
Musikaliska föräldrar för vidare sin biologiska förmåga till sina barn, men ger dem
dessutom en miljö där den musikaliska förmågan har stora utvecklingsmöjligheter: ÒVi
föds med musikaliska möjligheter, men för att de ska utvecklas krävs ett samspel med
omgivningenÒ (Sundin, 1995, s 25). Sundin menar att det komplexa begreppet
musikalitet bör undvikas och ersättas med musikalisk förmåga. Frågan är om
inställningen till musikalitet förändras bara för att begreppet byts ut. Uppfattningen att
konstnärlig talang är något som ärvs tycks vara djupt rotad i vår kultur, och en
förändring av detta kräver troligen lång tid.

Modersmålsmetoden

Suzuki kallar sin metod för modersmålsmetoden, alltså det sätt varpå ett barn lär sig sitt
modersmål; genom att härma sina föräldrar. Detta är ju den metod för lärande som vi
föds med och använder oss av automatiskt. Merriam (1964) menar ur ett globalt
antropologiskt perspektiv att det först är i en specialistutbildning till musiker som
härmningen behöver kompletteras med undervisning:

There is reason to believe that in most societies the casual performer recieves relatively little
training of a direct nature and instead learns almost entirely from imitation, while the future
specialist must almost always undergo some sort of instruction, for special skill requires
special training (Merriam,1964, s 150).

Det sätt varpå ett barn lär sig sitt modersmål skall även användas i utbildningen inom
alla ämnen, menar Suzuki. Han skriver om skolväsendet i allmänhet där han resonerar
om problem som är mycket aktuella även idag. Han menar att det är vi vuxna som har
ansvaret när elever inte klarar godkänt betyg i skolan. De har inte satt sig i den
situationen, utan vi har låtit det ske. En kultiverad människa är den som värnar om sin
nästa, kan visa kärlek till andra, njuter av livet och strävar efter att andra också ska göra
det. Det är sådana människor som vi måste fostra, menar Suzuki. Han tror att vilken
färdighet som helst kan uppnås genom konstant repetition och menar att skolan
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använder sig för mycket av instruktion och information. Suzuki anser att eleverna måste
aktiveras och tränas för att de ska kunna utveckla sina färdigheter (Suzuki, 1982).

Suzuki menar att skolan graderar och värderar eleverna, d v s säger att vissa kan och
vissa kan inte. Han säger att han i utbildningsrörelsen Talent Education inte avvisar
barn som blir efter eller får kämpa för att komma vidare. Suzuki har sagt; Òkan
producerar kanÒ, och med det menar han att en viktig komponent i personlighets-
utvecklingen är självförtroendet. Alla kan, vilka gener eller handikapp de än har, och
föräldrarna måste tro på detta och tro på sitt barn. Det vi vuxna behöver lära oss är att
vänta och ha tålamod. Vi ska stimulera lärandet och låta varje barn ta sin tid (Suzuki,
1973). Ferro (1973) skriver att det inom undervisning och uppfostran är viktigt att
komma ihåg att kärlek är människans största behov jämställt med mat, vatten, värme
och säkerhet. Närmast därefter kommer behovet av självkänsla. Det beror aldrig på
barnet självt om han eller hon inte lyckas i skolan, skriver Madsen (1990), utan det beror
på omgivningen och dess förväntningar. Alla barn kan om de får göra det i sin egen
takt. Lärande genom härmning kallas ofta inom musikpedagogik för
gehörsundervisning, vilket enligt Suzuki är det bästa sättet för eleverna att lära känna
musiken (Suzuki, 1982). Nielsen (1994) menar att det idag finns en tendens att
teoretisera musikundervisningen genom att koncentrera sig på att låta eleverna komma
i kontakt med de ytliga aspekterna på musik istället för att våga sig på de djupare
värdena. Det är dock viktigt att påpeka att musik-undervisning i de flesta kulturer är
mer eller mindre gehörsbaserad, även om det inte alltid är så uttalat som i
suzukimetoden.

Musikant och människa

Suzuki undervisar barnen i violinspel, men han menar att målet inte är att de ska bli
professionella musiker, utan musiken är medlet att utveckla andra djupare värden hos
barnet. Talent Education är en livets utbildning. Han vill med musikens hjälp utveckla
barnets hela personlighet och menar att musicerande utvecklar fantasin, minnet,
koordinationsförmågan, koncentrationsförmågan och sinnet för skönhet och konst.
ÒOm ett barn hör bra musik från den dag han föds, och lär sig att själv spela den,
utvecklar han känslighet, disciplin och uthållighet. Han får ett vackert hjärtaÒ (Suzuki,
1969, s 87). Weber, Spychiger och Patry (1993) har gjort flera jämförande studier som
visar att mer musikundervisning i skolan utvecklar eleverna även i andra ämnen som
språk och matematik. Dessutom utvecklar de sin koncentrationsförmåga och utvecklas
socialt. I en av studierna visade det sig att eleverna i de klasser som hade fått extra
musikundervisning samarbetade lättare med sina lärare och var mer vänliga mot sina
kamrater.

En mycket viktig sak när barnen börjar spela är att de ska tycka att det är roligt, skriver
Suzuki. Det får inte vara ett tvång, utan det ska för barnen kännas som en lek. Han
skojar och leker med eleverna och anser att det viktigaste är att barnet inte mister lusten
till att spela. Med tålamod och repetition börjar fröet till utveckling att gro, långsamt i
början men sedan snabbare och snabbare (Madsen, 1990; Grilli, 1987; Suzuki, 1982).

Undervisningen
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Föräldrarna spelar en stor roll i suzukiundervisningen. De medverkar vid lektionerna
för att kunna hjälpa eleverna att spela hemma. Suzukimetoden kan sägas vara en metod
för att lära föräldrarna hur de ska undervisa sina barn, skriver Madsen (1990). Detta
samarbete mellan elev, förälder och lärare brukar visas genom denna figur:

förälder

elev

lärare

Figur 1. Relationen mellan eleven, läraren och föräldern i suzukiundervisning.

Ur ett allmänpedagogisk perspektiv har Johansson och Orving (1993) behandlat
förhållandet mellan hemmet och skolan. En förälder säger i en artikel av Eva Martelius i
Sydsvenska Dagbladet (1990) att Òvi föräldrar är med så länge barnen tycker att vi ska
vara detÒ. Föräldramedverkan är alltså viktigast i början när barnen är små, men stöd
och uppmuntran från föräldrarna är viktigt för såväl små som stora barn. En brittisk
undersökning (Davidson, Sloboda & Howe, 1995/1996) visar att föräldrarnas intresse
för barnets musicerande har stor betydelse för om de kommer att fortsätta eller inte,
oberoende av om föräldrarna själva sysslar med musik:

... initial motivation for the persistent learners was extrinsically provided by the parent. With
time, however, the childrens´s motivation became increasingly intrinsic and self-sustaining.
For the children who gave up, the inverse pattern emerged: there was little extrinsic
motivation initially, then great amounts of external input at the point at which the child´s
own intrinsic motivation became almost nonexistent /.../ It is important, therefore, that
parents understand that it is their commitment to assist their child that is more important
than a high level of musical competence (s 44).

Gehörsspel

Den japanska klassiska musiken har till stor del förts vidare genom muntlig tradition.
Gehörsspelet är därför en central del i suzukimetoden. Alla stycken lärs in på gehör
genom att härma mycket korta stycken i taget, som sedan repeteras ordentligt innan
nästa del presenteras. Memoreringsövningar som att lära sig en dikt utantill eller att
spela Memory kan också vara en del av undervisningen (Madsen, 1990). Inlärning
genom härmning är ett sätt för läraren att undervisa utan krångliga förklaringar med
ord. Gunnar Högmark skriver i artikeln i Musik-kultur (1979) att suzukiläraren istället
för att anmärka i ord vilka fel barnen gör, ska ge eleven rätt bild av musiken genom
förebildning. Inom instrumentalundervisning fokuseras ofta tekniken framför gehöret
och tonbildningen, men inom suzukimetoden är alla delar lika viktiga, skriver Perkins
(1993).
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Eleverna i suzukiundervisningen har både individuella lektioner och samspelslektioner
varje vecka. Inget värderas högre än det andra, utan att ha enskild lektion och spela
tillsammans är lika viktigt enligt Suzuki. Suzukis undervisningsmaterial består av flera
böcker med stycken som alla utom de allra första är västeuropeisk konstmusik. De
första styckena är dock barnvisor och traditionella melodier, exempelvis Blinka lilla
stjärna. Suzuki har poängterat att detta material måste kompletteras med musik ur
andra genrer, framförallt musik från det egna hemlandet. Progressionstakten på
styckena är hög, men meningen är att eleven ska jobba så länge med varje stycke att
förmågan är tillräckligt utvecklad för att gå vidare. Meningen är inte att eleven ska lära
sig ett nytt stycke varje lektion! Dessutom repeteras alla stycken så att eleven alltid har
en stor utantillrepertoar (Landers, 1987).

Till varje suzukibok finns skivor där alla stycken är inspelade av en instrumentalist. På
skivorna till flöjtböckerna är det en flöjt som spelar melodierna o s v. När
intervjupersonerna i resultatkapitlet talar om ÒsuzukibandenÒ är det denna inspelade
musik de syftar på. Dessa skivor är det meningen att eleverna ska lyssna till så ofta som
möjligt så att de vet hur alla stycken låter, vilket underlättar när de ska lära sig dem.
Suzuki säger att en metod är precis så bra eller dålig som dess utövare, och även
suzukimetoden är föränderlig. ÒAs I am always studying and making progress, Suzuki
of tomorrow is different from Suzuki of todayÒ (Honda, 1976, s 105). Varje lärare tar
intryck av olika metoder för att forma sin egen undervisning och läraren är viktigare än
metoden (Schlosberg, 1987). Detta menar också den amerikanska suzukilärarutbildaren
Linda Case: ÒEn metod är ingen filosofi, en metod är bara en metod. Det finns inget liv i
den. Livet finns i lärarenÒ (Berg, 1985, s 4). Varkøy (1994) skriver att all
musikundervisning är knuten till en musikpedagogisk filosofi som i sin tur är knuten till
en musikfilosofi. Detta betyder att musikundervisningen påverkas av vilken
musikfilosofisk grundsyn musikläraren har. Därför är det viktigt att varje musiklärare
har ett reflekterande förhållande till olika musikfilosofiska riktningar.

Kritik

Hammershøj (1997) framför en övergripande kritik mot musikpedagogiska system som
Orffs, Kodalys och Suzukis, eftersom han menar att de ofta kan verka hämmande och
stela: ÒMånga pedagoger glömmer i stridens hetta att barn (och vuxna) är levande
väsen på olika utvecklingsnivåer, som kan ha svårt att ‘passa in i ett system‘ Ò (s 100).

Suzukimetoden har debatterats mycket i Sverige, särskilt under 80-talet.
Violinpedagogen Eva-Britt Tilling kallar i en artikel i Folket i Bild (Andersson, 1985)
suzukimetoden för en tvångsmetod som gör barnen till musikmaskiner. Hon säger att
det är den mekaniska upprepningen och inställningen till barnen som hon vänder sig
mot hos Suzuki. Hon menar att musik inte kan härmas in eftersom det är ett
uttrycksmedel, och barnen måste vara mogna för det de uttrycker (jfr Grilli, 1987;
Honda, 1976). Bertil Sundin kallar i samma artikel Suzukis synsätt för behavioristiskt,
alltså att människan ses som en serie reflexer. Han menar också att det är för lite lek och
för mycket allvar i suzukiundervisningen, samt att den utestänger en stor grupp barn, d
v s de vars föräldrar inte har ekonomiska resurser, tid, ork och intresse att ställa upp.
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Men denna sistnämnda kritik, menar Sundin (1995) är mer riktad till vårt samhälles
sociala organisation som gör att många föräldrar inte har möjlighet att ägna sig
tillräckligt mycket åt sina barn. Däremot anser han att suzukimetodens begränsade
repertoar och att barnets egna skapande inte ges någon plats är berättigad kritik. Dock
har metoden visat att barn i allmänhet har en högre nivå ifråga om musikaliska
prestationer än vad vuxna tidigare har insett, skriver han.

Sören Jansson beskriver i sin artikel i Barn och Musik (1991) sin kritik till
suzukimetoden i fyra punkter. Dels menar han att suzukimaterialet saknar text och inte
är ägnat att sjungas och att folkmusiktradition och improvisation förbises. Dessutom
menar han att föräldrarnas närvaro kan störa vissa barn, som kanske fungerar bättre på
lektionen om de är ensamma med läraren. Mats Wikman skriver i sin artikel i Vi
föräldrar (1984) att alla barn som har turen att ha föräldrar som kan sätta av rejält med
tid för sina barns musicerande har chansen att gå på suzukiundervisning. Bjørkvold
(1991) är kritisk till suzukimetodens översättning till andra kulturer än den japanska
med tanke på den speciella familjestrukturen i Japan. Det är Suzukis idéer som skall tas i
bruk, inte som mekanisk kopiering, utan som metapedagogiskt grepp. Om
suzukimetoden anpassas till nationella traditioner och sociokulturell verklighet kan den
utan tvivel öppna för fler, ständigt nya och spännande musikpedagogiska perspektiv.
Bjørkvold efterlyser också kritisk forskning som undersöker vad som händer med
suzukieleverna när de blir vuxna. Blir de yrkesmusiker, fritidsmusiker eller fortsätter de
inte att spela överhuvudtaget?

Kritiken mot suzukimetoden riktas sammanfattningsvis både mot några större
avgörande punkter och mot flera mindre moment. Genomgående ses överföringen av
suzukimetoden från den japanska kulturen till den västerländska som ett problem, samt
att metoden kräver mycket av föräldrarna i form av pengar, tid och intresse.
Suzukimetoden uppfattas ofta som mekanisk och opersonlig, och bilden förstärks
kanske av att den i massmedia har framställts som ett stort antal barn som står på en
scen och spelar likadant. Ett annat problem med metoden är den begränsade
repertoaren och även föräldrarnas medverkan ses ibland som en nackdel.

Andra musikpedagogiska metoder

Suzukiundervisningen är en typ av individuell instrumentalundervisning, även om den
innehåller gruppundervisning också. Fördelen med enskild undervisning är att den kan
anpassas efter det specifika barnets förutsättningar, behov och lärandestrategier.
Nackdelen kan vara barnets ensamhet. Dessutom ökar den individuella elevens
lärandekapacitet i en situation tillsammans med läraren eller andra mer erfarna
kamrater, vilket av Vygotsky kallas Òzone of proximal developmentÒ (Wood, 1998).
Flera elever kan tillsammans bearbeta intryck, sporra varandra mot målet och ges extra
lärandeeffekter av samarbetet (Hanken & Johansen, 1998).

Den äldsta och mest traditionsrika formen av musikpedagogisk verksamhet vi känner
till, består i att en person som önskar lära sig att spela, sjunga eller komponera musik
uppsöker en musiker, sångare eller kompositör för att lära sig av ÒmästarenÒ.
Begreppet mästarlärande används om de undervisningsmetoder där det finns ett strikt



10

mästare–lärlings förhållande. Mästarlärande har pågått i alla kulturer genom alla tider,
och inte bara i musik, och blir gärna konserverande på gott och ont. Värdefulla
traditioner förs vidare på ett effektivt sätt, men kreativitet och nya ideér blir lätt
utestängda eftersom eleven ska rätta sig efter ett ÒfacitÒ (Hanken & Johansen, 1998).
Denna typ av musikpedagogik är det som ofta med en negativ klang benämns
traditionell musikundervisning (jfr Sundin, 1988).

Det finns inte så många uttalade musikpedagogiska skolbildningar, men jag nämner här
tre stycken som har mer eller mindre gemensamt med suzukimetoden. Emile Jaques-
Dalcrozes metod fokuserar på rörelse, rytm och improvisation för att ge eleven en
musikalisk förståelse och upplevelse. Carl Orffs metod är mer inriktad på att eleverna
ska lära sig spela ett instrument, men betoningen ligger också på dans som hos Jaques-
Dalcroze. Även här ingår improvisation som ett viktigt element och liksom i
suzukimetoden sker lärandet i stor utsträckning genom imitation. Eleverna ska först ha
individuella instrumentallektioner för att sedan börja med ensemblespel. I början skaffar
de sig de färdigheter som behövs i det fortsatta arbetet med instrumentet. Sedan
används dessa i en förutbestämd repertoar och till improvisation där olika intervall och
skalor utgör varje progression. Zoltan Kodaly hade som utgångspunkt till sitt koncept
att alla människor har en nedärvd musikalitet som kan vidareutvecklas, och han
menade att alla som kan lära sig att läsa och skriva ett skriftspråk också kan lära sig
notation av musik. Kodaly menar att musikundervisningen bör börja när barnen är små
och att sång och framförallt hemlandets folkmusik ska vara utgångspunkten för all
musikundervisning (Hanken & Johansen, 1998; Sundin 1995).

Andra pedagogiska rörelser

Det finns även allmänpedagogiska metoder som har många tankar om undervisning
gemensamt med suzukimetoden. Rudolf Steiner var den som formulerade grunderna
för antroposofin och waldorfpedagogiken. Antroposofi syftar på människomötet och att
lära känna sig själv. I skolan måste varje individ ges möjlighet att utveckla sin
personlighet. All pedagogik uppstår i nuet, då människor möts i en ständigt fortgående
process och i waldorfpedagogiken är den individuella människans utveckling viktig:
undervisningen utgår från människans utveckling och djupt liggande förmågor som
kan väckas och tas i anspråk. Miljön är viktig, såväl den yttre som den inre, alltså både
den materiella miljön och den sociala. Waldorfpedagogiken fokuserar även mycket på
rytm och form, vilket innefattar t ex traditioner som ska ge eleverna en trygg tidsrytm.
Barns instinkt att lära gör att de till skillnad från vuxna har ett behov av upprepning.
Det är det som i vardagstal benämns som Òigenkännandets glädjeÒ (Carlgren, 1985;
Waldorf förlag, 1997).

Förebildning och efterhärmning är viktiga komponenter i waldorfpedagogiken. Istället
för att uppmärksamma elevernas fel och brister bör läraren vara en god förebild själv
och pedagogiken fokuserar mycket på den muntliga kontakten mellan läraren och
eleverna. Sinnesintrycken betonas eftersom de bidrar till att utveckla sinnesorganens
känslighet för nyanser och skillnader. Därför används av naturliga skäl musik, rörelse
och andra konstnärliga ämnen i undervisningen. På detta sätt ska lärandet gå från
handen via hjärtat till huvudet eftersom förståelsen kommer genom upplevelsen
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(Waldorf förlag, 1997). Steiner har sagt att vi måste skapa den gynnsammast möjliga
miljön, för att barnet därigenom med hjälp av oss kan fostra sig så, som det genom sitt
innersta öde måste fostra sig. Detta påminner mycket om suzukimetodens betoning på
miljön och utvecklandet av färdigheter. Även waldorfskolans föräldraengagemang
liknar suzukiskolans; föräldrarna är insatta i pedagogiken, de är delaktiga i skolarbetet
och stöttar och understödjer det. En annan likhet mellan waldorfskolan och
suzukiskolan är att de ofta är privat ägda och därför inte får försörjning från staten eller
kommunen i samma utsträckning som den vanliga grundskolan eller musikskolan.
Detta innebär att föräldrarna ofta får stå för en stor del av skolornas ekonomiska
underhåll (Svedberg & Zaar, 1998).

I den pedagogiska verksamheten i Reggio Emilia i norra Italien bedrivs undervisningen
på ett holistiskt sätt där barnen får använda sig av alla sina språk– såväl kroppsspråk,
bildspråk som sång och tal. Även i Reggio Emilias pedagogiska verksamhet är miljön en
viktig komponent och Loris Malaguzzi som startade rörelsen menade liksom Suzuki att
barnet bär på resurser som det är den vuxnes uppgift att stimulera så att de utvecklas.
Malaguzzi ansåg också att ledan är pedagogikens värsta fiende och därför är det viktigt
att undervisningen är lustfylld så att eleverna verkligen vill lära. Det viktiga i Reggio
Emilia är inte produkten utan processen (Sterner, 1997; Svedberg & Zaar, 1998). Detta
har en parallell i suzukiundervisningen. Produkten, alltså huruvida eleven blir musiker
eller fritidsmusikanter är inte det viktiga. Det är istället processen, alltså barnets
utveckling även på andra områden än det musikaliska, som är målet för
undervisningen. Den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia handlar också om att
eleverna själva ska söka sin kunskap, vilket skiljer sig från Suzukis filosofi.

Montessoripedagogiken lägger vikten vid barnets individualitet och personliga
utveckling. Varje elev får de uppgifter som passar honom eller henne utifrån personlig
mognad och individuell utveckling, inte utifrån biologisk ålder. Repetition och
upprepning är också en viktig del i montessoripedagogiken liksom i
suzukipedagogiken. Maria Montessori menade att varje nyfött barn bär på dolda
resurser som genom rätt tillfredsställda behov kan utvecklas och bli synliga. Miljön är
därför en viktig del av montessoripedagogiken. Liksom Suzuki hade Montessori ytterst
en tanke om att en god pedagogik kunde leda till fred på jorden (Svedberg & Zaar,
1998). I montessoripedagogiken liksom i waldorfpedagogiken och
suzukiundervisningen spelar föräldrarna en stor roll med mycket ansvar och inflytande.
Enligt Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) finns det många saker inom
suzukimetoden som överensstämmer med montessoripedagogiken, som t ex att lyssna
mycket på musikstycken för att få en känslighet för musik och utveckla sin musikalitet.

Enligt Célestin Freinet finns det ingen ÒFreinet-metodÒ, utan en anda och olika
tekniker som ger och tar i samarbete med varandra. Barn och vuxna lär sig genom
Òtrevande forskningÒ; de prövar sig fram, försöker, gör misstag, börjar om, lyckas och
lär sig. Freinetpedagogiken kallas ibland arbetets pedagogik som har verkligheten som
lärobok och bygger mycket på samarbete och att varje barn ska få uttrycka sig fritt
(Isaksson, 1996). Alla dessa pedagogiska rörelser bygger på specifika personers idéer om
pedagogik. Suzuki, Montessori, Steiner, Malaguzzi och Freinet grundade skolor vars
pedagogik spred sig och blev pedagogiska rörelser. Sådana skolor vars pedagogiska
ramar inte är bestämda av staten och kommunen drivs ofta i privat regi med stort
ekonomiskt och socialt stöd från föräldrarna. Både suzukimetoden,
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montessoripedagogiken, waldorfpedagogiken och den pedagogiska verksamheten i
Reggio Emilia fokuserar mycket starkt på elevernas miljö. Lärande genom härmning och
upprepning samt att lärandeprocessen är viktigare än resultatet är andra gemensamma
ståndpunkter.

Tidigare forskning om suzukimetoden

Det mesta som har skrivits om suzukimetoden är memoarer av suzukilärare som stod
Suzuki nära och handböcker i hur suzukiundervisning bedrivs, men ingenting av detta
behandlar suzukiundervisning på tvärflöjt. Bjørkvold (1991) skriver dock att
blåsinstrument på många plan är lämpliga för barn. De medger en förstahandskontakt
mellan andning, mun, kropp, lungor och magmuskler, vilket är viktigt för barnets
uppfattningsförmåga. De ger möjlighet till att röra sig och spela samtidigt och de ställer
inte de höga krav av oberoende mellan vänster och höger hand som t ex pianot gör.

American Suzuki Institute–West (1973) har gett ut en bok där flera författare tar till orda
förutom Suzuki själv. Boken innehåller instruktioner för violin- och
pianoundervisningen och ett kapitel behandlar hur undervisning i notläsning ska ske på
bästa sätt. Det skrivs även om hur viktig motivationen är, och hur viktiga föräldrarna är
för barnens motivation. I ett kapitel om psykologi i tidigt lärande skriver Ferro (1973) att
det är viktigt att läraren och föräldrarna ger barnet tid. De behöver få mycket tid till att
öva, lyssna och prova. Det är viktigt att inte för snabbt gå vidare med nästa steg. Ferro
menar att barn som får instrumentalundervisning även utvecklar sin
koordinationsförmåga och sin rumsuppfattning. Han ger rådet att alltid förklara för
barn varför de blir tillsagda att göra något, eller sluta upp med något. Endast en
tillsägelse främjar inte barnets lärande, men med en förklaring kan barnets förståelse
utvecklas.

Suzuki har själv skrivit flera böcker där han behandlar undervisningen inom Talent
Education; vikten av föräldrarnas arbete med barnen, varje barns behov av att få
utvecklas i sin egen takt och även rent praktiska råd till violinpedagogen. Han skriver
att det är av stor vikt att barnen lyssnar mycket på suzukibanden och att de spelar
styckena om och om igen. Han menar också att det beror väldigt mycket på läraren om
metoden slår väl ut. Det räcker inte med en bra metod utan det behövs en bra lärare
också. Suzuki talar om hur viktigt det är att föräldrarna och läraren inte tvingar barnen
att öva, utan de ska själva vilja det. Han skriver också om notläsning att han tycker att
det är bra att börja med det så tidigt som barnet är moget för det. Madsen (1990) har
gjort en undersökning som behandlar uppkomsten av suzukimetoden. Han behandlar
där såväl Suzukis liv och livsverk som hans filosofi och metod. Enligt Suzuki är inte
personlighet medfödd, utan formas under uppväxttiden. Detta gäller såväl tålamod och
koncentrationsförmåga som musikalitet och andra talanger. Suzuki säger till sina elever
och deras föräldrar att agera när de tänker. Han menar att tanken inte fyller någon
funktion om den inte följs av ett agerande. Lärande innebär två saker; att veta och att
göra, och båda sakerna är förutsättningar för att kunna, anser Suzuki.

Landers (1987) har undersökt vilka skillnader som finns mellan suzuki-undervisning i
Japan och i USA och undrar i sin titel om suzukimetoden kan fungera i Amerika. Han
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menar att anledningen till att Talent Education har slagit igenom så stort i Japan beror
på deras stora respekt för utbildning. Han tror inte att samma inställning finns i USA,
och därför kan suzukiundervisningen aldrig bli samma sak där som i Japan. Landers
menar att detta beror på grundläggande skillnader mellan den österländska och
västerländska kulturen. Han tror att ett lands kultur avspeglas i utbildningen även om
metoden avses vara densamma. I sin bok visar han på olika moment inom utbildningen
där han anser att de amerikanska lärarna har ÒmisslyckatsÒ: Den naturliga läromiljön
som är så viktig i suzukiutbildningen saknas hos de amerikanska familjerna. Eleverna
lyssnar för lite på musiken som de sen ska spela och är inte tillräckligt unga när de
börjar göra det. De har för få grupplektioner och lärarna spelar för lite för eleverna.
Dessutom menar Landers att lärarna själva inte är tillräckligt förtrogna med suzuki-
repertoaren. Många lärare och föräldrar använder sig av suzukimetoden på ett felaktigt
sätt, skriver Landers. Vissa söker framgång och kändisskap och andra ser på metoden
som en religion där ÒreglernaÒ inte får ifrågasättas. Enligt dem är deras tolkning av
metoden den enda rätta.

Landers menar att somliga lärare glömmer Suzukis viktiga ståndpunkt att alla kan, inte
bara vissa. Förmågan att producera och organisera ljud är sekundärt i musikskapande.
Om lärarna fokuserar för mycket på tekniken har de missförstått vad som är det
viktigaste i suzukimetoden; nämligen musicerandet. Landers menar att lärarnas största
ambition ska vara att nå alla barn med musik. Han tycker att lärarna ofta är för ivriga
och går för fort fram. Varför inte fokusera ordentligt på en nivå i taget istället för att
försöka hinna så många som möjligt så snabbt som möjligt? Landers skriver också hur
han tycker att suzukiundervisning bör bedrivas, där han bl a betonar motivation,
gehörsspel, att lyssna på musik, repetition, lek, konserterande, individualitet,
lägerverksamhet, enskild- och gruppundervisning, samarbete med föräldrarna och
föräldrainflytande. Han menar att det i alla metoder finns en risk för att eleverna
kommer att likna sina lärare för mycket i spelet, och därför är det viktigt att lärarna låter
dem vara de individer de är. Men först måste de härma, för att sedan utveckla sitt spel
till något personligt. Landers menar också att lärandet ska vara anpassat till varje elevs
egen nivå med hjälp av beröm, tålamod, motivation, konstruktiva positiva rättelser och
mycket repetition. Han undrar varför vi fokuserar på begåvad eller icke begåvad istället
för att försöka nå alla elever med lärande på deras egna villkor. Landers skriver att
filosofin för lärande måste komma först, så följer metoden för undervisning naturligt.

Även pedagogikbegreppet och diskussionen om arv kontra miljö behandlas i boken.
Landers undrar varför arv sätts mot miljö, istället för att säga arv och miljö. Han menar
att det naturligtvis är en blandning av dessa två komponenter som formar en människa.
Till sist svarar Landers på sin fråga om suzukimetoden kan fungera i USA att han tror
att den kan fungera mycket bättre än vad den gör idag. Han tror t o m att den kan bli en
spjutspets inom undervisning med rätt lärare och ledare. Eftersom Sverige också tillhör
den västerländska kulturen, kan mycket av det Landers skriver även gälla den svenska
suzukiundervisningen.

Grilli (1987) är rektor för The Suzuki Pre-School i New York, USA. Hon har tidigare
jobbat som suzukilärare i violin i Japan i flera år, i nära samarbete med Suzuki själv.
Hon har samlat material till sin bok under en tioårsperiod, då hon har bedrivit
undervisningen på sin förskola och medverkat på olika suzuki- och
undervisningskonferenser. Hennes önskan är att boken ska vara en inspirationskälla för
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undervisning, såväl inom klassrummets väggar som utanför, inom alla typer av ämnen.
Grilli menar att eleverna idag har tappat sin vilja att lära sig. De har fått det intrycket
från samhället att skolan är någonting som alla måste ta sig igenom med minsta möjliga
ansträngning, och att förväntningarna på hur de klarar av skolan är mycket låga. För att
bryta denna utveckling måste undervisningen göras till något spännande och åtråvärt
för eleverna. Krav måste ställas, men undervisningen ska anpassas efter varje barn och
ingen ska tvingas gå vidare mot en högre nivå utan att vara redo för det. Grilli skriver
att skolan som i suzukiundervisningen bör utnyttja de tidiga åren i ett barns liv, ge dem
ett gott självförtroende och utveckla deras talanger som de sedan har stor användning
för i skolan när de blir äldre, och överhuvudtaget i sina framtida liv. Hon menar också
att de stora summor som används till att rätta till tidigare misstag i
undervisningssystemet bör användas till att ge de små barnen en bra start i livet för att
undvika nya misstag. Hon vill genomföra detta med suzukiinspirerad undervisning på
förskolorna.

Grilli går också till hård attack mot ÒjantelagenÒ som vi i Sverige känner väl till.
Människor vill vara stolta över det som de kan och är bra på, och det är livsfarligt att
hämma barn i tidig ålder så att de inte vågar vara stolta över sig själva och utveckla sitt
självförtroende. När ett barn känner att det är bra på någonting kan det också känna
kreativitet och viljan att lära sig mer. Grilli menar att suzukimetoden på detta sätt inte
alls bara gäller musik, utan är övergripande för alla ämnen. Det är på denna tanke hon
har byggt upp sin förskola, där målen är att stimulera barnens förmåga att memorera,
lyssna och vara uppmärksam, koncentrera sig, utveckla finmotoriken och känna ansvar,
medkänsla och självkänsla. Hon skriver att Suzukis tankar om inlärning delas av många
andra lärare och forskare inom allmänpedagogik.

I Grillis förskola sker undervisningen i alla ämnen enligt suzukimetoden. Varje barn
jobbar i sin egen takt, den fysiska miljön är mycket viktig och i den psykiska miljön ska
det finnas gott om plats för humor. Barnen får egna ÒfamiljerÒ i förskolan, som består
av barn i olika åldrar. Tanken är att de äldre barnen ska hjälpa de mindre barnen att
lära, och på så sätt också lära sig själva. I förskolan bedrivs också violinundervisning
enligt suzukimetoden och samarbetet mellan föräldrarna och förskolan är mycket nära.
Varje vecka anordnas diskussionsgrupper för föräldrarna som också naturligtvis är med
på sina barns violinlektioner och grupplektioner. Grilli skriver att lärare måste hjälpa
föräldrarna till sina elever att tro på sig själva som föräldrar och lärare. Föräldrarna och
vuxna i allmänhet behövs i skolvärlden och utan deras stöd går inte undervisningen att
genomföra på ett tillfredsställande sätt. Boken innehåller utförliga beskrivningar av de
aktiviteter som äger rum på Grillis förskola. Hon har också utformat ett kapitel som en
fallstudie av ett av barnen. I slutet av boken finns en imponerande förteckning över
aktiviteter indelade i ämnen, förslag på böcker som de läser för barnen och musik som
de spelar för dem. Naturligtvis finns det också en beskrivning av violinundervisningens
olika steg. Grillis bok är helt enkelt en handledning för de som vill starta verksamheter i
samma anda som hennes förskola.

Ett fåtal forskningsinriktade undersökningar om svensk suzukiundervisning finns att
tillgå än så länge. Eriksson (1982) har undersökt ett antal skolor i Sverige som bedriver
suzukiundervisning. Hon har även gjort en jämförande studie av suzukiundervisning
och s k traditionell undervisning i kommunal musikskola ur social, ekonomisk,
pedagogisk, psykologisk och musikalisk aspekt. Hon sammanfattar bland annat med att
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den kommunala musikskolans verksamhet omfattar en stor kvantitet, men brister i
kvalitet, medan det för suzukiundervisningen är tvärtom.

Söhngen (1986/87) har jämfört suzukiundervisning i Sverige med
suzukiundervisningens grundtankar och hur den drivs och var tänkt att drivas i Japan.
Hon menar att föräldrar i Sverige inte har ork och tid till suzuki-undervisning på
samma sätt som föräldrar i Japan, där kanske bara den ena föräldern arbetar. Dessutom
är det inte ovanligt att svenska barns föräldrar lever på skilda håll, medan Japaner av
tradition har starka familjeband. Detta innebär att det är svårt att driva renodlad
suzukiundervisning i Sverige. Söhngen skriver också att de barn som bäst skulle behöva
suzukiundervisning aldrig får möjlighet till det på grund av sina familjeförhållanden,
och att de barn som deltar i suzukiundervisning är de vars föräldrar är mycket
intresserade och insatta i barns utveckling. Även Saaw-Schillen (1993) jämför nutidens
suzukiundervisning med Suzukis filosofi. Hon finner att undervisningen har anpassats
till våra svenska förhållanden, och menar att flera av Suzukis filosofiska tankar inte
riktigt tas på allvar av de svenska lärarna och föräldrarna.

Andersson (1994) har med hjälp av en omfattande enkät till slumpvis utvalda
suzukiföräldrar undersökt hur suzukimetoden i Sverige uppfattas av föräldrarna.
Svaren visar att suzukiundervisningen i stort sett följer metodens byggstenar som t ex
att barnen börjar spela i tre- till sexårsåldern och att föräldrarna medverkar vid
lektionerna. Eleverna har både en individuell lektion och en grupplektion varje vecka
och spelar på gehör och/eller utantill. ÒGamlaÒ stycken repeteras ofta och eleverna
framträder ofta inför publik. Hans undersökning visar också att suzukieleverna oftast
övar 4-5 dagar i veckan och att de ofta medverkar i läger och kurser som anordnas av
den lokala suzukiföreningen. Dessutom får Andersson fram att de flesta suzukieleverna
som ingår i hans undersökning deltar i suzukiundervisning som bedrivs av en
kommunal musikskola och att lite över hälften betalar en terminskostnad på mellan 100
och 450 kr. Andersson har i undersökningen av musikintresset funnit att suzukieleverna
lyssnar mest på populärmusik och näst mest på klassisk musik. Han har också frågat
hur mycket föräldrarna spelar, och fått fram att tre fjärdedelar av föräldrarna spelar
något instrument förutom den föräldrakurs de genomgår.

Av dessa forskningsrapporter är Erikssons och Anderssons de mest intressanta,
eftersom deras urval är stort och taget från hela Sverige, till skillnad från Söhngens och
Saaw-Schillens arbeten, vars undersökningar är grundade på ett litet material från
Skåne. Eftersom Anderssons uppsats är relativt ny, ger den en bra bild av hur
suzukimetoden ser ut idag i Sverige. Suzukiundervisning på flöjt behandlas dock inte i
forskningslitteraturen, förmodligen på grund av att den än så länge bedrivs endast på
ett fåtal platser i landet vilket i sin tur är avhängigt av att det finns så få utbildade lärare.
Den första utbildningen för suzukilärare på flöjt i Sverige anordnades så sent som i
början av 90-talet, men efterfrågan på utbildningar är stor och intresset växer snabbt för
suzukiundervisning på flöjt.

Metodologiska överväganden
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Problemområdet i den här undersökningen är hur suzukiundervisning bedrivs idag i
Sverige med tanke på suzukimetodens historia, relationer till annan pedagogik och
tidigare forskning på området. Jag vill undersöka hur undervisningen upplevs av
elever, föräldrar och lärare och vilka fördelar respektive nackdelar de tycker sig se.
Därför gjorde jag en fallstudie där jag använde mig av kvalitativ metod med strävan att
fokusera på mina informanters upplevelse, undervisningens process och min egen
tolkning. Enligt Merriam (1994) syftar fallstudien som forskningsmetod till att beskriva
och tolka en specifik situation eller företeelse vilket i mitt fall är suzukiundervisning på
tvärflöjt på den skola jag besökte. Metodvalet krävde att jag bedrev min forskning i
suzukiundervisningens naturliga miljö. För att ge en så heltäckande bild som möjligt
genomförde jag undersökningen med hjälp av både intervjuer och observationer. I
intervjun kan informanten sätta ord på tankar och upplevelser, men eftersom orden inte
alltid exakt representerar vad som sker på en icke verbal nivå var det en fördel att
intervjuerna kompletterades med observationer. Dessutom kunde jag på det sättet ta del
i de processer som ägde rum under lektionerna. Där kunde jag följa undervisningen och
ställa den i relation till produkten som här representeras av elevernas, föräldrarnas och
lärarnas åsikter och funderingar som jag fick kännedom om i intervjuerna (jfr Franke-
Wikberg, 1992). Resultatet av min undersökning bör däremot inte generaliseras som
gällande för all suzukiundervisning, utan berättar om detta specifika fall och bildar
mönster för fortsatta studier (jfr Kullberg, 1996).

Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka hur suzukiundervisningen på tvärflöjt
bedrivs på en svensk suzukiskola och hur den upplevs av dess elever, föräldrar och
lärare. Syftet är också att undersöka vissa sociokulturella förhållanden hos dessa
familjer som t ex föräldrarnas yrken och musikaliska aktiviteter och preferenser.

Metod

I den här undersökningen har jag använt mig av intervjuer och observationer som
datainsamlingsmetoder. Alla intervjuer och lektionsobservationer har gjorts under vt -
98 på en privat suzukiskola i en mellansvensk stad. Skolan bedriver suzukiundervisning
på flera olika instrument, varav jag har valt att studera undervisningen på tvärflöjt. Jag
kontaktade i förväg lärarna som berättade för eleverna och föräldrarna att jag skulle
komma dit och göra min undersökning. Jag försökte ta del av så många lektioner som
möjligt under de dagar som jag besökte suzukiskolan, och intervjuade de elever och
föräldrar som ville och hade tid att medverka. Jag intervjuade även de lärare vars
lektioner jag besökte. Urvalet av vilka intervjuer och observationer jag skulle använda
mig av i resultat-redovisningen är baserat på kriteriet att jag ska ha intervjuer med både
eleven och hans eller hennes ena förälder, samt observerat någon lektion där eleven
medverkar. Det finns inte något bortfall eftersom informanterna själva valde att bli
intervjuade.
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Det finns få försökspersoner av manligt kön i min undersökning, speciellt i gruppen
föräldrar och lärare. Jag har intervjuat ungefär lika många elever som föräldrar men
endast två lärare. Jag har observerat sex enskilda lektioner och två grupplektioner (se
tabell 1). Sammanlagt har jag valt ut 17 intervjuer och åtta lektioner att redovisa i denna
undersökning.

Tabell 1. Elevernas kön och ålder samt spelår. Typ av observerade lektioner samt
förälder som medverkar vid lektionerna.

elev ålder spelår lektion förälder
flicka 8 1:a enskild mamma

flicka 10 5.e enskild och
grupp

mamma

pojke 10 5:e enskild och
grupp

mamma

flicka 12 7:e enskild och
grupp

mamma

flicka 12 6:e enskild och
grupp

mamma

pojke 5 1:a enskild pappa
pojke 9 3:e enskild
flicka 11 6:e grupp mamma

Eleverna som ingår i studien är mellan 5 och 12 år gamla och har spelat mellan ett och
sju år. I de flesta fall är det mamman som medverkar vid lektionerna. Jag har observerat
elevernas enskilda lektioner utom i ett fall där jag endast har observerat elevens
grupplektion. Två av eleverna har lektion tillsammans, men den lektionen räknas ändå
som enskild eftersom en grupplektion består av mellan fyra och åtta elever. I fyra fall
har jag observerat både elevens enskilda lektion och grupplektion. Grupplektionerna
var 45 minuter långa och de enskilda lektionerna var ca 22 minuter långa med undantag
av den lektionen som två elever hade tillsammans som var 45 minuter lång.

Under observationerna satt jag med under lektionen och tittade, lyssnade och gjorde
minnesanteckningar. Dessa behandlade i stolpform vad som skedde under lektionen i
form av aktiviteter och innehåll, vad eleverna, lärarna och föräldrarna sa till varandra
samt mina upplevelser av stämningen och undervisnings-situationen. Jag medverkade
inte i lektionen, men sjöng vid något tillfälle med i slutsången vid grupplektionen och
svarade eleverna när de undrade vad jag skrev. Samma dag eller dagen efter renskrev
jag utförligt lektionerna efter mina anteckningar och mitt minne. Jag försökte då få med
så mycket detaljer och intryck som möjligt för att jag lätt skulle minnas situationen vid
min sammanställning. Observationerna medverkade också till att ge mig en bild av
eleverna, föräldrarna och lärarna inför intervjuerna.

Jag har ur mitt insamlade material valt att behandla de elevintervjuer vars föräldrar jag
intervjuade för att kunna hantera materialet på ett rättvist sätt. Detta resulterade i åtta
intervjuer med flöjtelever och den ena av var och ens föräldrar (se tabell 2). Två av



18

eleverna är syskon, och därför har jag bara sju intervjuer med föräldrar. Jag har
dessutom intervjuat två flöjtlärare som undervisar de elever som ingår i studien.

Tabell 2. Intervjufördelning mellan elever, föräldrar och lärare efter kön.

kön elever föräldrar lärare summa:
man 3 1 0 4
kvinna 5 6 2 13
summa: 8 7 2 17

Intervjuerna var halvstrukturerade, d v s jag har haft ett antal frågor som grund som
behandlar olika frågeområden, men även givit stor plats åt uppföljningsfrågor och
intervjupersonernas egna initiativ. Intervjufrågorna behandlade dels elevernas,
föräldrarnas och lärarnas bakgrund och orsaker till att de deltar i suzukiundervisning
respektive undervisar enligt suzukimetoden. Frågorna till föräldrarna och lärarna
behandlade även innehållet i suzukimetoden och skillnader mellan den och
musikundervisningen på Kulturskolan. Informanterna gav också uttryck för sina
upplevelser av fördelar respektive nackdelar med suzukimetoden samt såg på sitt
musicerande respektive på suzukimetoden ur ett framtidsperspektiv. Eleverna och
föräldrarna fick också berätta om sitt musikintresse i allmänhet.

Intervjuerna skedde inom skolans lokaler i ett avskilt rum, oftast före eller efter elevens
spellektion, eller på avtalad tid. En av lärarintervjuerna skedde hemma hos läraren.
Intervjuerna varade i allt från 10 minuter till en timme men elevintervjuerna tog i
allmänhet kortare tid än intervjuerna med föräldrar och lärare. Intervjuerna spelades in
på band, och jag transkriberade dem själv. Sammanlagt omfattade utskrifterna
approximativt 37 sidor.

Under min sammanställning fick alla personer en kombination av bokstäver och siffror
så att jag lätt kunde se om de var elever, föräldrar eller lärare, samt vilken elev, förälder
respektive lärare de hörde ihop med. Sedan förde jag samman varje renskriven
lektionsobservation med tillhörande elev- och föräldraintervjuer för att få materialet
överskådligt. I intervjutranskriberingarna gjorde jag klamrar runt de olika
frågeområdena och därefter förde jag samman elevens och förälderns svar i varje
frågeområde för att lättare få en bild av de olika familjerna. Jag samlade sedan ihop alla
föräldrars och lärares svar om uppfattningar om suzukimetoden, och ställde detta i
förhållande till observationerna för att därefter utforma de kapitel i resultatet som
behandlar suzukimetodens byggstenar.

Resultat
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I resultatdelen kommer jag att berätta om suzukiskolan som jag har besökt och om
barnen som deltar i suzukiundervisning samt deras föräldrar. Jag tar upp några
praktiska omständigheter som t ex ekonomiska och tidsmässiga faktorer, samt hur det
kommer sig att just dessa barn har börjat på suzukiundervisning. Därefter kommer jag
att beskriva suzukimetoden som undervisningsform utifrån informanternas svar och
mina observationer. Sist i resultatdelen beskriver jag min upplevelse av eleverna i
undersökningen utifrån lektionsobservationerna och intervjuerna med dem.

Elevernas sociokulturella bakgrund

Det kostar pengar att ha sina barn i suzukiskola. Terminsavgiften var vid tiden för min
undersökning 1950 kronor som kan jämföras med Kulturskolan i samma stad där
terminsavgiften var 700 kronor. Dessutom lånar föräldrarna ut 5000 kr till skolan under
den tid deras barn går där. Dessa pengar förvaltas av skolan och används till bland
annat fortbildning av lärare. Till detta tillkommer även kostnaden för instrument och för
suzukimaterialet som består av kassettband och spelböcker. Denna höga kostnad gör
naturligtvis att vem som helst inte kan låta sina barn gå på suzukiundervisning.
Kostnaden beror enligt lärarna till stor del på att suzukiundervisningen är privat, d v s
att skolorna inte får något statligt stöd för att bedriva undervisningen. Dessutom
anordnas det mycket konserter, läger och annat som kostar pengar, påpekar de. Varje
elev får också mer undervisningstid jämfört med kommunala musik- och kulturskolan,
nämligen både en enskild lektion och en grupplektion varje vecka. Grupplektionerna är
45 minuter långa, och på en 45-minuterstimme ska läraren ha två enskilda lektioner, så
varje enskild lektion blir i snitt 22,5 minuter.

Det normala är att suzukieleverna börjar vid fem års ålder, men ibland görs det
undantag t ex på grund av att någon har slutat så att en till plats blir ledig. Av de elever
som ingår i undersökningen har en börjat vid sju års ålder, två vid sex års ålder, och
resten vid fem års ålder (se tabell 3). Utifrån de yrken som föräldrarna i undersökningen
har kan sägas att dessa suzukielevers föräldrar ekonomiskt tillhör en övre medelklass.
Dessutom visar tabellen att av de 14 föräldrarna arbetar 7 stycken inom
sjukvårdssektorn, och 11 stycken har ett yrke som ofta innebär möten med människor.

Tabell 3. Elevernas kön, ålder samt spelår. Förälder som medverkar vid lektionerna,
samt hans eller hennes yrke. Yrke 2 betecknar den andra förälderns yrke.

elev ålder spelår förälder yrke yrke 2
flicka 8 1:a mamma ungdoms-

assisitent
snickare

flicka 10 5.e mamma lärare/
keramiker

verkstads-
chef

pojke 10 5:e mamma lärare lärare

flicka 12 7:e mamma läkare läkare

flicka 12 6:e mamma distrikts-
sköterska

civil-
ekonom
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pojke 5 1:a pappa tandläkare operations-
pojke 9 3:e sköterska
flicka 11 6:e mamma sjuk-

sköterska
lungläkare

Ett problem enligt flera föräldrar är att suzukiundervisningen tar mycket tid av dem.
Lektionerna ligger ofta tidigt på förmiddagen då de flesta fortfarande arbetar. Dessutom
ligger det på föräldrarnas ansvar att eleverna övar hemma och övningen ska ske
tillsammans med föräldern. Detta kräver att föräldrarna har relativt flexibla arbetstider.
En förälder har uttryckt det som att en suzukiförälder behöver ha det gott ställt på alla
plan. Men det faktum att det är föräldrarna som har ansvaret för elevernas övning är i
sig något positivt, menar några föräldrar och lärare, eftersom eleverna då inte behöver
få dåligt samvete om de inte har övat så mycket. En förälder beskriver att hennes barn
aldrig har ångest eller dåligt samvete för övningen, eftersom hon vet att hon inte själv
har det yttersta ansvaret. När de blir äldre får de naturligtvis ta mer ansvar själva, men
här handlar det om barn i 10-årsåldern där spelet fortfarande ska kännas som en lek.

Båda lärarna är överens om att de föräldrar vars barn deltar i suzukiundervisning
behöver ha god ekonomi, gott om tid och även vara starkt motiverade och positiva till
suzukimetoden. De tror att många av föräldrarna som gärna vill att deras barn ska få
den här sortens undervisning drar ner på annat för att klara av kostnaderna. Den höga
kostnaden bidrar också till ett stort engagemang från föräldrarnas sida, vilket lärarna
menar smittar av sig på barnen. För barnen är det viktigt att de ser att föräldrarna bryr
sig om deras musikutövande, säger en av lärarna. Föräldrarna till suzukieleverna får
också mycket inflytande i suzukiskolan, eftersom de betalar en insats, vilket lärarna
tycker är positivt. Trots dessa höga krav på föräldrar som vill att deras barn ska gå i
suzukiskola är det lång kö till alla platser. Föräldrarna har ofta anmält sina barn redan
när de är nyfödda för att de ska kunna få en plats. Båda lärarna menar att
suzukiundervisningen når ut till de barn vars föräldrar har pengar, tid och stark vilja.
Även om det finns relativt gott om sådana föräldrar behövs det ett stort
upptagningsområde för en sådan skola. Därför blir konsekvensen att det krävs av en
familj som vill ha tillgång till suzukiundervisning att de ska bo i en medelstor eller stor
stad.

Barns sociokulturella förhållanden påverkas även av vilken betydelse olika typer av
musik har i familjen samt de övriga familjemedlemmarnas förhållande till musik och
musicerande. Därför redovisar jag musikintresset enligt elever (se tabell 4) respektive
föräldrar (se tabell 5). Genrerna är mycket vida och jag har bestämt dem under
efterarbetet med intervjuerna. De flesta har nämnt flera typer av musik vilket förklarar
att antalet svar totalt är högre än antalet intervjuer.

Tabell 4. Musikformer som eleverna tycker om att lyssna på.

klassiskt pop/rock jazz visa folkmusik
2 6 1 0 1

Tabell 5. Musik som spelas hemma enligt föräldrarna.
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klassiskt pop/rock jazz visa folkmusik
7 7 0 2 2

Mina frågor om musiksmak visar att det hemma hos suzukifamiljerna lyssnas mest på
popmusik och klassisk musik. De flesta eleverna tycker mest om pop- och rockmusik
och föräldrarna till suzukieleverna är ofta intresserade av klassisk musik. Några
föräldrar berättade att deras barn verkade mycket intresserade av klassisk musik eller
musik överhuvudtaget redan som väldigt små barn, innan de började på
suzukiundervisning. En förälder berättar att det t o m var anledningen till att
föräldrarna anmälde barnet till suzukiskolan:

... när han var liten och nätt och jämt stod så var han mycket mer intresserad av musik än vad
vår första hade varit. Han kunde inte stå stilla utan han böjde på knäna och han var med i
rytmerna och var mer intresserad helt allmänt /.../ och då tänkte vi att om det nu finns något
litet frö av musikalitet i det här barnet så kanske det vore roligt att stötta det. Och på det här
sättet kan man ju stötta dem väldigt tidigt och det blir mer naturligt. Det är ju man själv som
förälder som väljer, de kan ju inte välja när de är så små egentligen.

Många föräldrar nämnde också ÒsuzukibandenÒ när jag undrade vad de lyssnar på för
musik hemma. Det är alltså inspelningar av de stycken som eleverna spelar på
lektionerna (se Bakgrund, Gehörsundervisning). En förälder säger att den tid som finns
för musiklyssning ofta tas upp av denna musik för att förena nytta med nöje, men hon
uttrycker också hur mysigt familjen kan ha det under den stunden och menar att utan
suzukimusiken hade de kanske inte alls tagit sig tid att lyssna på musik tillsammans. I
suzukiundervisningen ingår att föräldern också får några instrumentallektioner innan
barnet börjar spela, så att de lättare ska kunna hjälpa barnet i hemmet. Ibland har
föräldrarna spelat något instrument redan innan de kom i kontakt med suzukiskolan (se
tabell 6).

Tabell 6. Föräldrar som tidigare har spelat något instrument.

båda föräldrarna
har spelat

bara mamma
har spelat

bara pappa
har spelat

ingen har spelat

2 4 0 1

De flesta av suzukielevernas föräldrar – åtminstone mammorna – har tidigare spelat
eller spelar något instrument förutom den korta instrumentkurs som de går innan deras
barn börjar spela. Det skiljer ibland mycket mellan hur mycket de har spelat. Vissa har
spelat flera instrument och kanske gått någon typ av musikutbildning. Andra har tagit
lektioner när de var små och några har lärt sig spela lite hemma på egen hand. Generellt
kan sägas att suzukiföräldrarna har ett stort musikintresse i bakgrunden vilket
naturligtvis bidrar till deras intresse för suzukimetoden. Alla föräldrarna har fler barn
som spelar eller ska börja spela något instrument och detta är inte särskilt överraskande
eftersom det har kommit fram i intervjuerna att Suzukirörelsen oftast engagerar hela
familjer. Det ultimata exemplet på suzukimetodens möjligheter, menar en lärare, är det
barn som har äldre syskon som spelar suzukimaterialet. För det barnet blir
musicerandet så likt modersmålsinlärning som det om möjligt kan bli, vilket är vad
suzukimetoden eftersträvar. Tre av syskonen till de intervjuade eleverna går i
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suzukiskola och en ska snart börja där. Ett syskon ville inte börja spela när han blev
erbjuden en plats i suzukiskolan, så nu (några år senare) när han vill börja spela ska han
börja i den kommunala kulturskolan istället. Ett syskon går i kulturskolan eftersom
föräldrarna inte kände till suzukiskolan när hon var liten, och en elev slutade i
suzukiskolan och började i kulturskolan istället. Detta berodde enligt föräldern på att
eleven inte trivdes med att ha sin förälder med på lektionerna och att hon ville spela ett
annat instrument.

Suzukiskolan satsar mycket på PR med mycket konserter, tidningsannonser och
reportage i media. Fyra föräldrar hade hört talas om suzukimetoden genom sina
bekanta, och två hade läst om det i tidningen och på så sätt blivit intresserade. I ett fall
hade barnet en kompis som spelade i suzukiskola, vilket gjorde att hon också ville göra
det. Flera föräldrar berättar om att de själva har haft dåliga erfarenheter av
musikundervisning när de var små. De uttrycker att noterna var boven i dramat, de
skulle lära sig noter först och eventuellt musik sedan. Därför ville de att deras barn
skulle få en musikundervisning som utgår från gehörsspel och musicerande. Många
medgav att de har valt denna aktivitet åt barnen, eftersom ett barn på fem år inte kan
välja något sådant själv. Men en förälder berättar att eleven redan tidigt var intresserad
av just tvärflöjt, så i vissa fall kan eleven kanske välja själv i viss mån. Av eleverna sa
däremot de flesta att det var de själva som ville börja spela tvärflöjt, och att det var
därför de började. En elev sa att hon trodde att det var hennes föräldrar som valde det.
En elev berättar så här om varför hon började spela tvärflöjt:

Mamma och pappa tog med mig till en orkesterkonsert och så spelade de. Och det var
massor med fioler, några flöjter och några cellor och så en enda liten piccolaflöjt. Då blev jag
så imponerad av att en enda liten flöjt kunde höras över hela den orkestern, så då ville jag
spela piccolaflöjt. Men jag var tvungen att spela tvärflöjt först.

Det har tidigare nämnts att flera av eleverna anmäldes till suzukiundervisningen redan
som mycket små barn eftersom det är så lång kö för att få spela. Påverkar detta barnets
möjlighet att sedan ÒväljaÒ om de vill spela eller inte? Hurdana är föräldrarnas
förväntningar på att barnet ska vilja spela, när de mister sin köplats om de tackar nej vid
den tidpunkt då instrumentalundervisningen ska börja?

Nästan alla föräldrar jag intervjuade var kvinnor vilket talar för att det oftast är
mammorna som är den aktiva föräldern i suzukiskolan. Det verkade också som om det
största musikintresset fanns hos mammorna med tanke på hur många av dem som
själva hade spelat något instrument. I suzukiundervisningen ingår att en förälder ska
medverka vid lektionerna, föra anteckningar och ha ansvaret för elevens övning i
hemmet. I fyra av de familjer jag undersökte deltog båda föräldrarna vid lektionerna. De
hade fler än ett barn som spelar, så de hade ansvaret för varsitt barn. I tre fall var det
bara mamman som deltog i och hade ansvaret för suzukiundervisningen. Jag stötte inte
på något fall där endast pappan medverkade vid lektionerna. Några föräldrar hade
erfarenheter av att suzukimetoden inte passar alla, och menade att det då är viktigt att
acceptera det. En förälder berättade om ett äldre barn som nu har börjat i den
kommunala kulturskolan istället: ÒHon trivs nu när hon får åka iväg själv på sina
lektioner och öva själv utan att jag är med.Ò
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Sammanfattningsvis kan sägas att de elever som deltar i suzukiundervisning kommer
från familjer med ekonomisk och kulturell hög standard. Deras föräldrar, framförallt
mammorna, är mycket intresserade av och engagerade i musik i allmänhet och
suzukiundervisning i synnerhet. I nästa kapitel kommer jag att berätta om
suzukimetodens byggstenar utifrån intervjuerna och observationerna.

Suzukimetodens tre byggstenar

De tre saker om suzukimetoden som framförallt har kommit fram i mitt material är att
eleverna spelar på gehör, börjar spela tidigt och att föräldrarna är mycket delaktiga.

Gehörsspel

Denna första byggsten var för många föräldrar och lärare den viktigaste och mest
karakteristiska. De menade att allting utgår ifrån att lyssna och härma. Många föräldrar
berättade om hur de har förundrats över hur duktiga små barn är på att lära sig saker
genom härmning. De menade att gehörsundervisningen är ett mycket lekfullt och
naturligt sätt att lära sig att skapa musik. Musiken leks fram och barnen uvecklar snabbt
gehöret och erhåller en stor utantillrepertoar som ger dem självförtroende och en känsla
av att verkligen vara bra på någonting.

Under lektionerna var lärarna alltid väldigt noga med att stämma flöjterna ordentligt
med alla sina elever, såväl nybörjare som fortsättningselever. De menade att det är
viktigt att alla elever låter bra, och dessutom lär de sig att själva lyssna på intonationen
om de får träna på det från början, ansåg lärarna. Därför använde lärarna många stöd-
och intonationsövningar och eleverna och föräldrarna fick också lära sig hur de ska
stämma instrumentet och varför de ska göra på det sättet. Lärarna tyckte också att det är
mycket viktigt att få styckena att låta bra. Det ska inte bara vara rätt ton på rätt plats,
utan frasering, artikulation, dynamik och andning är minst lika viktigt, menade de. När
eleverna skulle lära sig ett stycke gick det till så att läraren spelade en liten ÒpusselbitÒ
och sedan härmade eleven. På så sätt härmar eleven inte bara toner och notvärden, utan
även frasering, andning, dynamik, klang och t o m kroppsrörelser, menade lärarna och
sjöng före när de t ex ville visa ett sätt att frasera. Sången var vanligt förekommande på
lektionerna, såväl med de yngre som med de äldre barnen. De sjöng ofta startsånger och
slutsånger, speciellt på grupplektionerna. Flera gånger var det rörelser till sångerna, och
en gång gjorde de bara rörelserna medan läraren spelade till.

Båda lärarna använde ett likartat sätt när eleverna skulle lära sig ett nytt stycke eller en
ny del i ett stycke: När läraren hade spelat den första frasen och eleven lyssnat
repeterade de samma sak tillsammans. Ibland spelade eleven själv medan läraren sjöng
och dirigerade till. När eleven hade fått öva frasen några gånger spelade läraren piano
och sjöng till, och några gånger spelade eleven alldeles själv. Då gjorde läraren istället
ett förspel på flöjt eller piano. När eleven kunde en del av stycket, t ex A-delen i ett
stycke med formen: A A B A, så spelade eleven själv alla A-delar medan läraren sjöng
till, och på B-delen spelade de tillsammans. Eleven hade lyssnat så mycket på bandet att
hon eller han visste hur det skulle låta och spelade med på gehör så mycket som möjligt.
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På så vis menade lärarna att eleverna får en helhetsupplevelse av stycket och känner att
det inte är så mycket kvar innan det är färdigt. Eleverna fick sällan ett helt stycke i läxa
första gången de spelade det, utan de fick jobba med en lagom stor ÒpusselbitÒ i taget.

Flera föräldrar menade att gehörsundervisningen bidrar till att barnen blir duktiga på
att härma och själva kan ta ut melodier som de hör på t ex radio. De menade att barnen
får en större identitet med instrumentet – de kan ta fram flöjten och använda den på
samma sätt som andra människor använder sin röst när de nynnar på en melodi.
Eftersom de har ett så utvecklat gehör och börjar i en så tidig ålder blir instrumentet en
naturlig del av barnets vardag och om de hör en sång kan de själva lära sig att spela den,
sa en förälder.

En annan förälder uttryckte det som att musiken är barnens liv, och flera föräldrar
jämförde sina barn med sig själva och menade att de känner sig mer låsta i sitt
musicerande eftersom de är så notbundna. Många berättade att de som barn hade fått
uppleva en pedagogik som är raka motsatsen till gehörsundervisning. Eller också hade
de själva fått uppleva lusten med att spela på gehör, och ville att deras barn också skulle
få vara med om detta. En del av föräldrarna betonade just leken och det roliga med att
lära sig på gehör och menade att det är en viktig ingrediens i undervisningen för så små
barn eftersom musiken ska lekas fram, inte läras ut. Eleverna hade kassettband där
styckena de spelar finns inspelade, och dessa lyssnade de på hemma. Det bidrar till att
de vet hur musiken låter redan innan de ska lära sig spela den. Att lyssna och härma på
lektionen med läraren och att lyssna och härma hemma med bandet bildar tillsammans
det som kallas för modersmålsmetoden. Det är ett sätt att efterlikna den
inlärningsmetod som redan finns inbyggda i oss av naturen. Så här förklarar en lärare:

... på samma sätt som ett barn lär sig ett språk, att mamma och pappa upprepar, och så
bygger man vidare och lägger till fler och fler ord och bygger upp ett språk. Precis på samma
vis gör vi med musiken. Man börjar med några toner och de får lyssna och härma. Och sen
bygger man vidare på musikens språk.

Många föräldrar betonade att det är viktigt att öva ofta för att likna modersmåls-
metoden så mycket som möjligt, och de sa också att det ju är grunden för all inlärning.
Övningen syns vara något som tas på stort allvar inom suzukiundervisningen, både av
eleverna, föräldrarna och lärarna. Sex av eleverna nämnde övningen som något viktigt
för att bli bra på att spela och en sa att det är viktigt att lyssna. Detta kan synas vara en
press på barnen, men det verkade mer som om det var föräldrarna som kände pressen
att hinna öva. På lektionerna arbetade lärarna mycket med olika skalor, tonarter och att
transponera stycken till andra tonarter. Ett exempel på detta som jag här vill återge var
på en lektion då eleven och läraren spelade Moster Rudy som var ett stycke som eleven
hade spelat för länge sen och kunde mycket bra. Stycket gick i C-dur och började på
tersen (e) och när de hade spelat stycket några gånger sa läraren: ÒTror du att man kan
spela Moster Rudy från fiss?Ò Hon gjorde det en gång och sedan gjorde de det
tillsammans. Eleven spelade stycket som förut hade gått i C-dur nu i D-dur, utan några
som helst problem. Han tänkte inte efter, utan lyssnade och spelade bara. När sen
läraren efteråt skulle förklara det här med att transponera, kunde eleven inte förstå det,
fastän han just hade gjort det.
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Flera av föräldrarna och lärarna jämförde suzukimetoden med den traditionella
instrumentalundervisningen som bedrivs vid de flesta kommunala kultur- och
musikskolor. Några föräldrar har barn som går i kulturskolan och båda flöjtlärarna
jobbar där. Lärarna och föräldrarna menade att den stora skillnaden är att barnen börjar
i kommunala kulturskolan vid en högre ålder och börjar med notinlärning mycket
tidigare än i suzukiundervisningen. En lärare sa om suzukieleverna i jämförelse med
flöjteleverna i kommunala kulturskolan:

... den stora skillnaden är att de har väldigt snygg ton genomgående tycker jag /.../ de får
mycket musik i sig på en gång eftersom de bara härmar, så det blir mycket musikaliskt, de
lyssnar mycket mer på vad de gör också än om man går omvägen via noter. Det blir mer
musik på en gång.

En elev spelar också piano i kulturskolan. Hon sa så här om skillnaden mellan
instrumenten: Ò... på flöjt blåser man och känner tonen, och på piano ser man bara om
man spelar fel, liksom.Ò Detta uttalande ger en känsla av att hon tycker att det är lättare
att spela flöjt än piano. Det kanske beror på att hon har spelat flöjt under en längre tid,
och därför behärskar det bättre. Frågan kan också ställas om denna skilda uppfattning
om de olika instrumenten har med undervisningen på suzukiskolan respektive
kulturskolan att göra. Flera föräldrar kallade suzukimetoden ÒfriareÒ, och jämförde då
med att läsa noter ur en spelbok. De upplevde att det är ÒfriareÒ att spela utan noter
även om läraren har bestämt vad eleven ska spela. Suzukimetoden kan egentligen vara
mycket ÒofriÒ om läraren endast följer suzukiböckerna och den repertoar som finns
där, menar en lärare. Under mina observationer och intervjuer märkte jag emellertid att
dessa suzukilärare gärna blandar in såväl annan repertoar som improvisation som
komplement till suzukimaterialet. Flera föräldrar menade också att eleverna får
använda sig av sin egen fantasi väldigt mycket och uppmanas ofta att själva komma
med ideér på musikstycken som de vill spela.

Det är inte säkert att suzukimetoden är ÒfriÒ på samma sätt i ursprungslandet Japan
eller i Finland där pedagogiken också är mycket etablerad. Detta ÒfriaÒ är kanske inte
något som kännetecknar just suzukimetoden utan snarare det svenska skolsystemet,
menade en lärare. Skolsystemet är hårdare i allmänhet i Japan och Finland, där gallring
sker i tidig ålder. Detta trodde hon smittar av sig på alla undervisningsformer, även
suzukimetoden. Hon menade också att det kan vara olika strikt på olika suzukiskolor i
Sverige. Suzukipedagogiken med dess material är ju en japansk uppfinning, och något
svenskt suzukimaterial har det inte gjorts, så jag frågade en lärare om det är en nackdel.
Hon berättade att det går lika bra att lära sig de japanska sångerna när en svensk text
sätts till trots att det är ett lite annorlunda tonmaterial. Hon trodde att barnen lär sig att
tycka om dessa sånger lika mycket som svenska sånger, och hon sa att hon ofta
kompletterar med annat material än suzukimaterialet i undervisningen, t ex svenska
visor, kända låtar och signaturmelodier som eleven känner igen.

Lärarna lät alltid eleverna vila ibland under lektionen. De fick sitta ner och lägga flöjten
ifrån sig, exempelvis när de sjöng en låt och gjorde rörelser till, eller när de jobbade med
stödövningar eller notläsningsövningar. De lärare som jag besökte berättar att de börjar
lite smått med notläsning redan när eleverna bara har spelat i ett år. De väljer sedan
notläsningsstycken som de inte har hört förut, just för att de ska kunna öva sig på
notläsningen. De får då först spela rytmen på bara en ton, innan de lägger till rätt toner.
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Undervisningen sker dock i huvudsak på gehör även när eleverna har lärt sig noter.
Ibland visade lärarna noterna i suzukiböckerna, och ibland tittade eleverna på noterna
först och spelade utantill sen. Lärarna var dock noga med att noterna inte får ta
överhanden. Om eleven gärna ville dras till noterna flyttade läraren på sig så att eleven
var tvungen att vända sig från notstället för att kunna se henne. Även de stycken som
eleverna spelade efter noter arbetade lärarna mycket musikaliskt med, som t ex vilken
riktning frasen har, dynamik och artikulation. De menade att det viktiga inte bara är att
det ska vara rätt rytm och rätt toner. Även stycken som spelas efter noter ska vara
musik.

Några föräldrar menade att frånvaron av noter kan vara en nackdel om läraren väntar
för länge med notläran. Men de sa också att detta har blivit bättre de senaste åren,
eftersom kritiken har framförts till lärarna. Men en förälder menade att det ändå kan
vara svårt att motivera eleverna att lära sig noter när de klarar sig så bra med att spela
på gehör. Istället för att titta på noterna så lyssnar de på läraren och härmar och lär sig
stycket på gehör, vilket naturligtvis försvårar notinlärningen. Eleverna tycker också att
det är roligare att spela gehörslåtarna eftersom de är mycket svårare och låter mer än de
stycken som de spelar efter noter, berättade en förälder. Det blir helt enkelt för stor
skillnad mellan styckena om de får börja med notinlärningen för sent. Även lärarna
tyckte att det kändes lite fel att eleverna ska spela lätta barnvisor efter noter, när de kan
spela t ex en Menuett av Bach utantill. En lärare efterlyste en bra ÒsuzukimetodÒ även
inom notläran som är anpassad till suzukieleverna och all den kunskap som de besitter.
Den andra läraren menade att det är viktigt att börja med noter tidigt även i
suzukimetoden, det hindrar ju inte att tonvikten läggs på gehörsundervisning. Hon
menade att läraren kan blanda in notlära så tidigt som möjligt, på ett mycket enkelt
stadium för att vänja eleverna vid noter och symboler.

Musik i början av livet

På många sätt hör gehörsspelet ihop med att börja spela tidigt. Barnen blir ju sällan
symbolmogna förrän i skolåldern, så därför är det naturligt att undervisningen sker på
gehör i början. Den tidiga åldern bidrar till att suzukibarnen lär sig lättare och snabbare,
sa en lärare. Flera föräldrar och lärare menade att suzukimetoden är ett sätt att utnyttja
den kapacitet som barnen besitter när de är små. De menade att barnen har en stor
potential och är mycket mottagliga och tacksamma att jobba med i den åldern. De
menade t o m att hela utvecklingsfasen går förlorad om undervisningen börjar när
barnen är 10 år istället. Barnen behöver stimulans för att utveckla sin musikalitet och
dessutom bidrar den här aktiviteten till en utveckling av det sociala förhållandet mellan
barnet och föräldern, påpekade flera föräldrar. Det är någonting som de gör
tillsammans.

Samtidigt som barnen lär sig melodier snabbare när de är små, så tar andra saker längre
tid, eftersom koncentrationsförmågan och finmotoriken som bäst håller på att utvecklas.
En lärare menade att den utvecklingen befrämjas när de lär sig att spela ett instrument,
vilket sedan är till gagn för dem i andra situationer. De utvecklas också socialt och lär
sig att lyssna på varandra och att spela för varandra, sa hon. Andra positiva bieffekter
med den tidiga åldern är att de har gott om tid på sig att lära sig att spela instrumentet,



27

så att de som tidigare nämnts har kommit långt i sitt spel redan vid ganska unga år.
Lärarna menade att de inte heller behöver känna sig ÒstressadeÒ av att de måste Òlära
utÒ så mycket som möjligt så fort som möjligt, som de upplevde att de kan känna sig
med elever som börjar när de är äldre. En lärare sa att hon känner en större ro med sina
suzukielever. Hon kan jobba med småsaker med dem, medan hon med flöjteleverna på
kulturskolan känner en press på sig att ge dem en mall på hur de ska spela, och visa
dem hur de lär sig koden till spelet. Med de barnen hinner hon bara få rätt ton på rätt
plats, men med suzukieleverna hinner hon jobba med det musikaliska också. Den andra
läraren menade att detta beror på att ett barn som är fem år är fullt nöjd med att hålla på
med två toner i flera veckor, medan ett äldre barn hela tiden vill komma vidare. För vem
som helst i vilken ålder som helst som börjar spela flöjt, behövs det en lång tid och
mycket spelande för att få ett bra ljud i instrumentet eftersom tonbildningen är ganska
svår. Detta har kanske inte ett äldre barn samma tålamod till som ett litet barn, trodde
hon.

Ytterligare en positiv bieffekt av en tidig studiestart är enligt flera föräldrar och lärare
att barnen blir vana att uppträda. Det beror på att de från början vänjer sig vid att spela
för andra eftersom de har grupplektioner varje vecka där de spelar både för och med
varandra. På en av de observerade lektionerna undervisades två elever i samma ålder
tillsammans. Då blandade läraren samspel med att de fick spela var för sig. Detta kräver
ju naturligtvis att eleverna ligger på ungefär samma nivå. På grupplektionerna växlade
läraren mellan gruppspel med alla, gruppspel i mindre grupper och solospel. De lekte
Följa John, d v s de turades om att spela före och de andra härmade. Eleverna fick spela
för varandra och lyssna på varandra vilket också är en del i lärandet. En lärare berättade
att hon ibland gör stämmor som några i gruppen får spela. På grupplektionerna jobbade
läraren även mycket med rytmövningar och improvisation. Ibland när eleverna hade
spelat något riktigt bra, eller när lektionen var slut får de buga sig inför föräldrarna som
applåderade dem. Detta är enligt en av lärarna typiskt för suzukimetoden där eleverna
som sagt tidigt ska vänja sig vid att uppträda och också lära sig att ta emot applåder.
Hon berättade att suzukieleverna redan från tidig ålder har konserter. Vidare sitter
föräldrarna och lyssnar på dem både under lektionerna och när de spelar hemma.
Eftersom detta kommer in väldigt tidigt i deras liv, blir det något naturligt och inte
någonting som de behöver vara nervösa inför, menade läraren. Flera föräldrar säger att
detta också avspeglas i andra situationer, t ex i skolan. De blir mer öppna och modiga,
vare sig det handlar om att läsa upp en uppsats för klassen eller spela på en avslutning.
De vet också hur de kommer att reagera vid ett uppträdande eftersom de har varit med
om det så många gånger förut. De har upplevt att lyckas och att misslyckas och vet hur
det känns, men vet också att det inte är katastrof om de skulle spela eller säga fel,
påpekar en av lärarna. De har vant sig vid att buga och tacka för applåder och de vet
hur de ska uppföra sig. Allt detta är en förmåga som också behöver och kan tränas
menar hon.

Lärarna berättade också om något som kallas för ÒdiplomstyckenÒ. När eleverna har
spelat alla stycken i den första suzukiboken fortsätter de i andra boken, och repeterar
parallellt alla stycken i första boken. Andra gången de spelar styckena kan de ju göra
dem mycket bättre än när de först lärde sig dem, de kan spela dem perfekt och precis
som de vill ha det vilket ger ett bevis på hur mycket de har gått framåt, säger en lärare.
Både första och andra gången spelar de naturligtvis utantill. För varje ÒdiplomstyckeÒ
de spelar riktigt bra får de en guldstjärna att sätta i boken. När hela boken är fylld av
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guldstjärnor blir det en ÒdiplomkonsertÒ med hela gruppen. Alla i gruppen spelar var
sitt stycke ur boken med ÒdiplomstyckenÒ som de själva har valt, och hela gruppen
spelar ett ÒdiplomstyckeÒ tillsammans som läraren har valt. En av lärarna säger att hon
ibland påverkar eleverna lite så att de väljer stycken som passar dem, men i slutändan
är det de själva som väljer. Det gör ingenting om några har valt samma stycke. Alla
stycken ackompanjeras av en pianolärare som spelar en rikt utvecklad pianostämma.

På detta sätt görs en konsert med kvalitet, tycker lärarna. Kanske enkla melodier, men
de görs på ett mycket ÒproffsigtÒ och musikaliskt sätt och med vackra pianostämmor
till. De menar att eleverna får uppleva att det låter bra, och det är viktigare än att det är
svårt. Guldstjärnor och diplom kan upplevas gammaldags för en utomstående, men det
är enligt lärarna ett sätt för eleverna att se konkreta mål att sträva mot. De menar att det
inte är något elittänkande i detta, eftersom alla kan genomföra det. Nivån på styckena i
början av första boken är så mycket lägre än i andra boken att alla klarar av detta gott
och väl, vilket ger dem självförtroende och bevis på att de kan, säger en lärare. På
lektionerna pratade också eleven, läraren och föräldern mycket om den tonsättare som
har skrivit musiken som de spelar, och på en grupplektion lyssnade de på band med
sagor och fakta om tonsättarna. Lärarna berättade också bildligt eller genom att visa om
saker som tema, variation, sekvens och andra musikaliska beståndsdelar. Lärarna
blandade upp suzukimaterialet med dels notläsningsböckerna, duetter, andra stycken
ur helt andra böcker, poplåtar och bluesgångar på gehör eller noter. De berättade att det
ibland händer att någon elev har ett önskemål på något de vill spela som läraren
anammar.

Tre föräldrar berättade att deras barn började redan under sitt första levnadsår på
babysång och senare musiklek. Det är aktiviteter där en grupp föräldrar och barn träffas
med en ledare och sjunger, dansar och klappar. Det övar upp pulskänsla, rytmkänsla
och gehör och ger dessutom en samhörighet med andra barn och vuxna och en
repertoar av sånger både för föräldrarna och barnen, berättade lärarna. Där berörs t o m
lite musikteori och notlära, för att förbereda barnen och föräldrarna för
instrumentalundervisningen. Denna aktivitet bedrivs också inom suzukiskolans väggar,
vilket bidrar till att steget till instrumentalutbildningen blir väldigt naturligt, menade en
lärare. Eftersom barnen börjar så tidigt är det ju föräldrarna som har valt denna aktivitet
åt dem, och det är något som suzukimetoden ofta får kritik för. En av lärarna sa att ett
barn som är fyra år inte säger nej, som kanske en åttaåring skulle göra. Eftersom barnen
är så små är de också mycket utsatta och löper risk att bli offer för föräldrarnas
ouppnådda drömmar. Men samma lärare menade att de aldrig kommer ifrån den risken
vilken aktivitet de än inriktar sig på. Några föräldrar trodde inte ens att det behöver
vara någonting negativt utan benämner suzukimetoden som en Òpositiv hjärntvättÒ.
Föräldrarna styr, men förhoppningsvis till något positivt.

Flera föräldrar betonade att de är mycket rädda för att påverka och pressa sina barn för
hårt, och en av dem berättade om ett äldre barn som de i efterhand tycker att de styrde
för mycket. En lärare sa att det naturligtvis är viktigt att hon säger ifrån om hon märker
att föräldrarna trycker på för mycket, men hon menade också att föräldrar som söker sig
till suzukiskolor ofta är människor som är mycket intresserade och insatta i pedagogik,
och därför medvetna om riskerna. Det framgår också i intervjuerna av föräldrarna att de
är medvetna om problemet.
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En lärare sa om kritiken att eleverna skulle bli kopior av sin lärare, att vi alla är en
produkt av våra föräldrar och den miljö som vi har växt upp och levt i. Hon trodde inte
att det är lättare att barnen tar skada av sin suzukilärare än någon annan lärare eller
vuxen person i deras närhet. En annan kritik som suzukimetoden har fått är att den har
för avsikt att utbilda elitmusiker. En av lärarna trodde att den kritiken har framkommit
p g a att suzukimaterialet består av i stort sett bara västerländsk konstmusik. Hon
berättade att hon i början tyckte att suzukimaterialet gick för fort fram, så hon blandade
upp det med annat material. Jag upplevde att suzukilärarna liksom andra lärare inte
strikt följer ett material, utan blandar upp repertoaren efter eget huvud. Lärarna menade
att deras mål är att öppna dörrarna för elevernas musikalitet och egna skapande och
hoppas att de på så sätt ska kunna känna musikglädje.

Lärarna berättade att en av de första sakerna som flöjteleverna får lära sig är hur de ska
stå när de spelar flöjt. Det lär de sig genom en sifferlek; När eleven och läraren räknar
ÒettÒ läggs den högra handen tillrätta på flöjten, när de räknar ÒtvåÒ lägger de dit den
vänstra. På ÒtreÒ tar de ett steg bakåt med höger fot och på ÒfyraÒ svingar de upp
flöjten i luften och lägger den uppifrån på läppen. När eleverna kan sifferleken får
föräldrarna räkna när eleven och läraren gör rörelserna. Sifferleken är ett sätt inom
suzukimetoden att på ett roligt sätt lära barnen att få en bra spelställning redan från
början, förklarar en lärare.

Vid observationerna framkom att det sjungs mycket på lektionerna för att eleverna ska
vara förtrogna med melodin de ska lära sig att spela redan innan de börjar spela den.
Lärarna hade satt svensk text och rörelser till som de utförde tillsammans, för att göra
det lättare att memorera låten. De elever som är så små att de inte når att spela på en
normalstor flöjt, fick använda ett böjt munstycke. För att hjälpa eleverna att komma ihåg
hur munstycket ska vridas och var fingrarna ska sättas använde sig lärarna av färgglada
klisterprickar. Märket för tummen under flöjten kallade de för tummens kudde, som
den vill ligga och vila sig på. En lärare ritade en gubbe på elevens finger som vill vila sig
på kudden. Detta är enligt läraren ett sätt varpå hon och eleven leker med annars
tråkiga saker som teknik och hållning. Läraren använde också större klistermärken i
form av figurer som hon satte i boken vid den låt som eleven hade lärt sig spela. Den
yngsta eleven ritade de låtar som han spelar i sitt ritblock eller i boken. Han hade t ex
ritat Texas Jack, Solen, Måsen Kurt o s v. I början när eleverna ska lära sig ansatsen på
tonen får de ofta öva den utan flöjt först, innan läraren sätter dit instrumentet, berättade
en lärare. När de sedan spelar kallar läraren ansatsen för att studsa med tungan. I början
övar de bara med munstycket på olika sätt. Så här berättade en elev om hur det var i
början:

... då fick jag inte sätta ihop flöjten på en gång, utan jag fick bara använda munstycket, jag
fick göra en massa grejer med det. Jag fick lära mig en massa påhittade toner som man kunde
göra med munstycket, och det hette bland annat ångbåten, loket, indianen och spöket.

En lärare gjorde härmövningar som kallades Dagens Eko. Läraren och eleven gav
varandra Dagens Eko, de fick turas om att hitta på och härma. En av lärarna gjorde flera
fingerlekar med den yngsta eleven för att dels öva finmotoriken, men även för att vila
sig från spelet och göra något annat för en stund. Det var olika ramsor med
fingerrörelser till. Läraren hade satt melodi till en av ramsorna så att eleven sedan
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kunde spela den. Hon gjorde också en övning för läppar och tunga, som baserade sig på
en saga, där illustrationer till sagan gjordes med tungrörelser och läppljud.

På lektionerna hade lärarna egna benämningar på musiktermer av olika slag. Att spela
en skala kallade de för att gå i en trappa och en fras kallades för en pusselbit eller en
chokladbit. Att klistra ihop noter var att spela legato eller tenuto och klocktoner var
toner med accenter. Detta alternativa musikspråk gör det lättare för små barn att förstå
musikens uttryck, och lättare för lärarna att förklara alla musiktermer, menade de.
Lärarna använde sig också av många liknelser för att på ett lekfullt sätt hjälpa eleverna
att minnas olika grepp eller göra och spela på ett visst sätt. Det var t ex att fingrarna
liknade något när de tog ett visst grepp, eller att eleven skulle känna sig som en
flygmaskin som tar fart i början av låten. Att mima en låt var att bara spela den med
fingrarna utan att blåsa, för att träna greppen. Då la eleven flöjten med munstycket upp
på axeln, och sen kunde de mima låten med fingrarna.

En lärare menade att flöjten som instrument är svårt att spela för små barn. Det krävs
både blåsteknik och finmotorik både i fingrar och tunga. Därför tar det ofta ganska lång
tid att lära sig, men trots det så klarar alla av det. Det verkade inte som om eleverna
upplevde den här svårigheten så starkt, eftersom endast två av dem trodde att det är
lättare att spela något annat instrument än flöjt. En elev berättade om vad som är svårt
med att spela tvärflöjt: ÒDet är det att de som absolut inte har övat på flöjt kan inte ta en
enda ton, men på cello och gitarr och sånt som är stränginstrument då kan man ju ta
toner hur lätt som helst.Ò I mina observationer och intervjuer mötte jag ett syskonpar
som båda spelade flöjt. Den yngre av dem var med på den äldres lektion och fick
därigenom med sig mycket gratis, menade läraren. När läraren och den äldre eleven
klappade rytmer, klappade den yngre med. När de sjöng sånger sjöng han med, och
framförallt fick han höra den musik som han sen skulle spela själv. Lärarna sa också att
de som har syskon som spelar har det lättare sen när de själva börjar spela, och detta
stöder ju teorin om miljö framför arv. Ingen är född musikalisk, utan det är något som
byggs upp under uppväxten (jfr Brändström, 1997).

Föräldramedverkan

Föräldrarna är mycket insatta i suzukipedagogiken eftersom de själva får en kort kurs
innan deras barn börjar. De berättade att de har möjlighet att gå på seminarier och sitta i
diskussionsgrupper och de medverkar vid alla lektioner. Jag upplevde att de är mycket
intresserade och har mycket att säga om suzukiundervisning. Föräldrarnas del i
suzukipedagogiken är oumbärlig eftersom eleverna är så små när de börjar, menade
lärarna. Men även när eleverna blir äldre är föräldrarnas engagemang viktigt för
elevernas spel. Flera föräldrar menade att de finns som ett stöd för barnen på alla plan,
och att det är något viktigt för dem. Föräldrarnas engagemang bidrar till att barnen ofta
spelar på sina instrument, vilket tillsammans med att de börjar när de är mycket små
medför att de behärskar instrumentet bra i samma ålder som andra barn vanligtvis
börjar sina instrumentalstudier om de går i en kommunal musikskola, förklarade en
lärare.

Läraren upprepade ofta för föräldern vad de gjorde, hur de spelade och varför samt
förklarade olika speltekniska saker eller musiktermer och dylikt så att föräldern kunde
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anteckna och jobba vidare med det hemma. Föräldern antecknade naturligtvis också
vad läraren ville att de skulle jobba med till nästa gång. För att hela tiden hålla igång
den stora repertoaren med utantillåtar som eleverna samlar på sig, repeterade lärarna
ofta stycken. De berättade att de också kunde använda repetitionsstyckena till
transponeringsövningar som jag berättade om tidigare, eller till andra övningar som
skal-, tonbildnings- och teknikövningar.

För lärarna är föräldrarna en hjälpande hand som gör arbetet mer meningsfullt, menar
en lärare. Om inte eleven har uppfattat allt som läraren har sagt på lektionen så har
föräldern antecknat det istället, så det kommer till nytta i alla fall. Den andra läraren
kallar det för ett teamwork mellan lärare och förälder. Läraren undervisar barnet på
lektionen, och hemma tar föräldern över och undervisar barnet. Många föräldrar tyckte
också att det är roligt att ha en aktivitet tillsammans med barnen, och barnen känner
dessutom föräldrarnas engagemang för vad de gör, menade de. Föräldern och barnet
har någonting gemensamt. Samtidigt sa flera föräldrar att engagemanget tar mycket tid
och kraft, både fysiskt och psykiskt, och kräver mycket av dem. Flera föräldrar berättade
också om gemenskapen i suzukirörelsen, som gör det hela till något mer än en
undervisningsmetod, det är snarare en ideologi eller livsstil. De talade om ett personligt
engagemang, läger för hela familjen, grupparbeten och diskussionsträffar som gör att
det blir mer än bara en musikskola.

Eleverna

Jag upplevde att eleverna i min undersökning var mycket medvetna om sitt spel och
hade ett bra självförtroende. Det visade sig också tydligt i intervjuerna med dem. På
frågan vad som är lätt med att spela tvärflöjt svarade några av dem ÒalltÒ eller Òatt
spelaÒ. Några tyckte att det finns många saker som är lätt med att spela tvärflöjt, men
kunde inte precisera dem. De äldre eleverna som hade lättare för att uttrycka sig
svarade t ex Òlåga tonerÒ eller Òatt spela trapporÒ. På frågan om vad som är svårt med
att spela tvärflöjt svarade några att det var svårt att spela när det var något fel på flöjten.
Någon svarade att det var svårt att tänka och några andra svar löd: Òhöga tonerÒ,
ÒintonationÒ, Òbyta grepp snabbtÒ och Òatt spela efter noterÒ. Många elever
berättade att de tyckte att det var svårt i början men att de nu har kommit över den
tröskeln. En elev berättade hur någon som vill lära sig att spela tvärflöjt ska tänka för att
lyckas med det: ÒInte bara tänka att det går inte, det går inte, utan man tänker; jo, jag
tränar så kommer det. Om man vill lära sigÒ.

Lärarna förklarade hur musiken ska framföras genom att spela, sjunga, dirigera eller
göra rörelser istället för att förklara det med ord. De menade att muntliga förklaringar
lätt blir tillkrånglade och svåra för barnen att förstå. Jag blev överraskad över hur lätt
eleverna hade för att härma när de har spelat i några år, ofta behövde läraren bara spela
före en gång och eleven kunde direkt spela likadant. Eleverna gungade och rörde sig
ofta när de spelade, överhuvudtaget verkade de mycket avslappnade både fysiskt och
psykiskt. Jag noterade också att eleverna ofta nynnade på musik under lektionen; de
verkade ha mycket musik inom sig och det märktes att de vet hur musiken de spelar ska
låta. Jag upplevde också att eleverna hade bra självkänsla för de vågade försöka, och var
inte rädda för att spela fel. Jag blev förundrad över vilken vacker och klar ton många
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elever hade trots att de bara var ca 10 år gamla. Men då har de ju spelat flöjt i fem år, och
kanske dessutom lite varje dag, så då var det inte så konstigt. Några elever hade t o m
ett vackert och helt naturligt vibrato, som kanske kommer automatiskt av härmningen.
Det var ingenting som läraren hade undervisat i, sa hon, och troligtvis inte något som
eleven tänkte på eller försökte göra.

Överhuvudtaget tyckte jag mig se en övergripande positiv inställning till musicerande
hos eleverna. När jag frågade dem hur de tror att de kommer att spela när de blir stora
så svarade flera att de trodde att de skulle spela mycket och fint, och någon ville kunna
spela som på suzukibanden. En skulle uppträda och flera trodde att de skulle spela på
fritiden, men en skulle inte spela alls i vuxen ålder. Allt i denna undervisning är inte
något unikt för suzukiundervisning, utan det här är en beskrivning över hur dessa
specifika lärare undervisar. All undervisning präglas ju i stor utsträckning av den lärare
som utövar den och de elever som deltar i den, och så även i suzukiundervisningen.

Diskussion

Gehörsspel

Ett positivt inslag i suzukimetoden är gehörsundervisningen, just för att undervisningen
kan bedrivas på ett lekfullt sätt som passar barnen och för att de från första början får
göra musik. Högmark (1979) menar att läraren genom förebildning inte behöver
anmärka i ord på elevens spel, utan kan istället visa hur det ska vara. Att börja med
noter direkt blockerar musicerandet och dessutom är barnen inte symbolmogna i den
tidiga åldern då suzukiundervisningen börjar. Men även musikundervisning för äldre
barn bör börja med gehörsundervisning, och när notinlärningen kommer in bör
gehörsundervisningen fortfarande finnas kvar som det viktigaste elementet. Musik är
faktiskt auditiv till sin natur.

... we should ackowledge that music is essentially an aural experience, and the best music education
involves a broad range of performance activities. Each of these act to enable, strengthen and
facilitate the development of a wide variety of musical skills and understandings (McPherson, 1995,
s 62).

Gehörsundervisningen gör också att eleverna blir skickliga på att härma och kan ta ut
låtar på egen hand, och är inte beroende av att se noterna eller bli instruerade i hur de
ska spela. Detta bidrar i många fall också till spontant improviserande och
musikskapande, som jag vill påstå är mycket utvecklande för personligheten. Jag tror
också att gehörsspelet gör undervisningen roligare för eleverna och ger dem större
utrymme att använda sig av sin kreativitet och fantasi. Jag upplevde att suzukieleverna
verkligen tyckte att det var roligt att spela, vilket också gjorde att de spelade mycket
hemma eller övade mycket för att använda ett språkbruk som är vanligt i
musikutbildningssammanhang. Det gör att de utvecklas snabbt och får en mycket
vacker ton, som båda lärarna påpekade. Det kan tyckas vara en småsak i
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sammanhanget, men tonbildningen är en av de svåraste momenten i flöjtspel och
tonkvalitén gör mycket för elevernas uppfattning om att det låter bra när de spelar.

Jag upplevde att suzukieleverna tyckte att det är kvalitet i deras spel, de hade ett gott
självförtroende, vilket är en av de viktigaste saker som vi vuxna har i uppgift att hjälpa
alla barn att utveckla. Att barnen först med hjälp av kassettband får lyssna mycket på
den musik de senare ska spela gör att de när de sen ska lära sig att spela den redan vet
hur musiken ska låta, vilket underlättar inlärningen och utnyttjar elevernas gehör
maximalt. En mycket viktig del i undervisningen är också sången som ytterligare
förenklar inlärningen samt gör den lustfylld. På det här sättet utnyttjas elevens alla
sinnen i inlärningen. Trots betoningen på gehörsundervisning inom suzukimetoden
försummas inte notinlärning, utan det vävs in på ett naturligt och lekfullt sätt när
barnen är mogna för det. Så är i alla fall fallet med den undervisning som jag har
observerat.

Musik i början av livet

Den tidiga starten för instrumentalutbildningen i suzukimetoden är positiv i den
bemärkelsen att tre- till sexårsåldern är den mest mottagliga åldern för inlärning.
Musiken blir tidigt en del av barnens liv, innan skola och andra aktiviteter kommer in i
bilden. Dessutom har eleverna gott om tid på sig att lära sig spela, och varken eleven,
läraren eller föräldern känner sig stressade över att de måste hinna med allt. Alla tjänar
på att ta det lugnt i början, eftersom inlärningen går snabbare och snabbare ju äldre de
blir, om de har fått möjlighet att lära sig i sin egen takt i början. Suzuki (1969) är också
mycket bestämd på den punkten att alla kan och att alla måste få lära sig i sin egen takt.
Ingen är omusikalisk från födseln, utan allt beror på vilken möjlighet ett barn får att
utveckla sin musikalitet i tidig ålder.

En nackdel med att börja tidigt är att barnen är så små att de inte kan välja själva.
Visserligen är det så med allt föräldrarna gör med sina barn när de är små och ur den
synvinkeln har föräldrarna en skyldighet att låta sina barn medverka i meningsfulla
aktiviteter redan från det att de föds, för att de sen när de är stora nog att själva välja
kan välja ut det som de fortfarande tycker är roligt. Mina intervjuer har också visat att
föräldrarna är mycket medvetna om att de har valt detta, och att eleverna själva måste få
bestämma om de ska fortsätta spela. En av suzukimetodens viktigaste punkter är ju just
det att barnen själva måste vilja och att spelet aldrig får bli ett tvång. Jag tror också att
föräldrarnas stora engagemang i suzukiundervisningen är en tillgång när det gäller att
utvärdera verksamheten. Flera föräldrar berättade att de kunde framföra synpunkter
och också hade gjort så, vilket hade påverkat undervisningen på ett positivt sätt. Att
föräldrarna och lärarna träffas i diskussionsgrupper om undervisningen torde vara
något som såväl andra musikskolor som grundskolan borde anamma i sin strävan efter
en kvalitetsfylld lärandemiljö.

Föräldrarna verkar medvetna om problemet med att barnen leds in i något som de
själva inte har valt, och tror sig kunna avgöra när de utövar en för stark påverkan på
sina barn. Ändå nämner någon av dem ett äldre syskon som de i efterhand tycker att de
styrde för mycket. Flera pratar också om suzukimetoden som en rörelse och en livsstil.
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Det är säkert svårt att vara en neutral förälder i alla situationer om de själva har tagit
suzukimetoden till sitt hjärta och barnet kanske har stått i kö sedan födseln. Ur denna
synvinkel ligger det ett stort ansvar på lärarna och föräldrarna att de alltid reflekterar
över och kritiskt granskar sin inställning till såväl suzukimetoden som andra metoder,
rörelser och organisationer. Det finns säkert en risk att en överentusiastisk förälder
omedvetet kan utöva alltför stark press på sitt barn, om det så gäller flöjtspel, hockey
eller politik.

Att sång och musik är bra för barn redan från födseln verkar alla forskare vara överens
om. Babyrytmik eller babysång och musiklek (det finns säkert fler benämningar på
samma form av musicerande för barn och föräldrar) torde enligt diger forskning om
musik och spädbarn vara en mycket meningsfull aktivitet som fler suzukiföreningar och
andra skolor, studieförbund o d med fördel kunde utöka sin verksamhet med. Däremot
finns det lite forskning om när barn är mogna för instrumentalundervisning. Bjørkvold
(1991) skriver att barns inlärningsresurser kan bli föremål för de vuxnas press om den
börjar för tidigt. Det bör påpekas att det inte finns någon forskning som styrker att
instrumentalundervisning bör börja tidigt och att det kan finnas ett riskmoment i detta
vad det gäller föräldrarnas och lärarnas påverkan och press. Nästan alla eleverna i
undersökningen upplevde t ex att övningen är viktig för att lära sig spela, vilket kanske
betyder att föräldrarna och lärarna ofta pratar om det.

Det som mer sällan nämns är hur länge eleverna ska fortsätta med suzukiundervisning.
Det finns material i form av böcker för att fortsätta upp på musikernivå, men mitt
intryck är att suzukimetoden framförallt gäller mindre barn. Flera av föräldrarna
berättade att deras barn Òflyttade överÒ till Kulturskolan när de gick på mellanstadiet,
eftersom deras lärare på suzukiskolan även jobbade på Kulturskolan. Även lärarna
menade att deras undervisning på Kulturskolan respektive suzukiskolan inte skiljde sig
nämnvärt när eleverna blev äldre. De varvade fortsättningsvis gehörsspel med
notbaserat spel och föräldrarna behövde inte längre följa med på lektionerna. Om
eleverna går i Kulturskolan istället för suzukiskolan får de naturligtvis inte längre någon
grupplektion varje vecka, men i gengäld kanske de kan börja i någon orkester eller
ensemble i Kulturskolans regi. I intervjuerna framkom också att de äldre stråkeleverna
kunde fortsätta att vara med i suzukiskolans stråkorkester, trots att de tog sina
instrumentallektioner i Kulturskolan.
Föräldrarnas roll

Föräldrarnas aktiva roll i suzukimetoden upplevs av både dem själva och lärarna som
en stor fördel. Ett litet barn behöver hjälp med spelet även hemma, och föräldrarnas
engagemang får barnen att känna sig uppmärksammade och att vad de gör är viktigt.
Även ett större barn behöver stöd hemifrån i såväl musikundervisning som annan
undervisning. Att föräldrarna medverkar gör ju också att det största ansvaret faller på
dem istället för på eleven. Jag uppfattade inte att eleverna i min undersökning kände
tvång, stress eller ångest för övningens skull, men å andra sidan är det säkert svårt att
uppmärksamma något sådant vid ett enstaka tillfälle. Däremot upplever jag ofta att
elever i skolan och musikskolan känner den pressen. Även om läraren ifråga inte är
sträng eller krävande på något vis, så känner eleverna ändå sig stressade och mår dåligt
om de inte har övat eller gjort läxan. Trots att läraren är förstående, så lägger eleven en
stor skuld på sig själva. Om föräldern medverkar i större grad så delar de och eleven på
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ansvaret, vilket är ett mycket viktigt stöd som barnet behöver. Detta resonemang gäller
främst mindre barn, och med åldern blir de också mogna att ta större ansvar och ska då
förstås få göra det. Dock behövs alltid det psykologiska stödet från föräldrarna. En
annan stor fördel är föräldrarnas medverkan i suzukirörelsen. Jag tror att deras
möjlighet att påverka suzukiundervisningen samt att det anordnas kurser och läger
utvecklar verksamheten och bidrar till en gemytlig stämning på suzukiskolan.

Samtidigt har jag förstått av både litteraturen och informanters svar att föräldrarnas
medverkan inte är positiv för alla. Många föräldrar upplever att det är ett hårt jobb att
vara suzukiförälder, som kräver tålamod och psykisk styrka. Det berättades också i
intervjuerna om elever som inte trivdes med att föräldrarna var med på lektionerna och
när de spelade hemma. Föräldrarnas medverkan kan även upplevas som ett problem av
lärare för att de vill för mycket och inte har tålamod att undervisa sina barn. Även här
kommer alltså pressen från föräldrarna in som en riskfaktor. Som Jansson (1991) skriver
så skulle det vara en fördel för vissa elever om föräldern inte medverkade vid lektionen.
Därför är det viktigt att läraren och föräldern har en öppen kommunikation om detta
problem och att läraren och eleven är ensamma på lektionen om det skulle behövas.

Jansson kritiserar också metoden för avsaknad av improvisation, sång och andra genrer
än västerländsk konstmusik. Jag fann att den undervisning som jag undersökte innehöll
både improvisation, sång och andra genrer, men detta beror helt och hållet på i vilken
utsträckning lärarna kompletterar suzukimaterialet med annan typ av musik. Vidare är
det tydligt att även om så görs är det fortfarande övervägande västerländsk konstmusik
som spelas under lektionerna. Suzukiundervisning som endast baseras på
suzukiböckerna har uppenbarligen en stor nackdel i frånvaron av genrebredd.

Att suzukieleverna redan från starten får möjlighet att uppträda är en fördel på det
sättet att det avdramatiserar sådana saker som nervositet och misslyckande. Dessutom
är ju framförande något som är roligt och ger motivation, och därför är det viktigt att
det inte förknippas med en dålig erfarenhet. När suzukieleverna framträder spelar de
inte de stycken som de nyligen har lärt sig, utan stycken som de har spelat länge och
kan mycket bra. Därför är deras chanser att lyckas och få stärkt självförtroende mycket
stora. Jag upplevde själv när jag gick på musikskolan och spelade frånvaron av
uppträdande som något negativt. De tillfällen som jag fick att uppträda var få och kom
sent i utbildningen. Det var bara de allra duktigaste som fick chansen, men inom
suzukiundervisningen får alla uppträda mycket redan från början.

Däremot kan det ifrågasättas om konserterande, mycket applåder och
ÒdiplomstyckenÒ klingar väl med Suzukis tankar om att processen är viktigare än
produkten. Musikstycket och konserten som produkt verkar ändå vara ganska viktigt i
suzukimetoden, och risken finns att det kan komma att väga tyngre än processen i
betydelsen elevens lärande och utveckling. Detta är inte något som har framkommit i
min undersökning utan endast en spekulation från min sida som dock kräver en
medvetenhet från föräldrarnas och lärarnas sida.

Ett viktigt inslag i suzukimetoden är också att eleverna har både en individuell lektion
och en grupplektion varje vecka. Inom instrumentalundervisning i Sverige har det ofta
diskuterats huruvida undervisningen ska ske i grupp eller enskilt, men Suzuki (1969)
hävdar att båda varianterna behövs. Gruppspelet har en viktig social roll, det är roligt



36

att spela tillsammans och eleverna övar upp samspelsförmågan. De övar sig också på att
spela för andra människor och inte minst att lyssna på varandra. Den individuella
lektionen är viktig för att eleven ska känna sig sedd. Det är inte lätt för en lärare att nå
alla elever i en grupp under en grupplektion. Under den individuella lektionen kan
läraren koncentrera sig på den specifika eleven och det som han eller hon behöver. Varje
barn ska få jobba i sin egen takt, och det är många gånger svårt att uppnå med endast
gruppundervisning.

Något som saknas inom suzukimetoden är en bra metod för notinlärningen. Som det är
nu sköter varje suzukilärare notinlärningen på sitt eget sätt, och det är också stor
skillnad på när de börjar med noter. Notinlärningen skulle kanske bli lättare att
genomföra och väva in i undervisningen om det fanns ett suzukianpassat
notinlärningsmaterial att arbeta med. Alla vanliga spelböcker utgår ju ifrån att eleven
som ska använda dem är nybörjare både på att spela och på att läsa noter, vilket ju inte
är fallet med suzukieleverna.

Ibland kan det ifrågasättas om suzukimetoden fungerar lika bra på flöjt som på fiol och
piano. Flöjt är ett svårt instrument för ett litet barn även om det böjda munstycket
hjälper eleven att nå klaffarna. Det är jobbigt att blåsa och det krävs en utvecklad
tungmotorik för att kunna sätta an tonen. Därför börjar också suzukieleverna på flöjt ett
år senare än eleverna på t ex fiol och min uppfattning är att det fungerar bra och skulle
kunna fungera även på andra blåsinstrument. Det handlar nog bara om att från lärarens
sida kunna ta fram sin egen metod att göra det hela lekfullt och ha tålamod att låta
eleven ta tid på sig.

När suzukimetoden diskuteras är det viktigt att hålla isär Suzukis filosofi och
suzukiundervisningen som den är i praktiken. Suzuki menar att när ett barn lär sig
spela ett instrument ska det vara som en lek och aldrig som ett tvång. Men Sundin
(refererat i Andersson, 1985) påpekar att det är för lite lek och för mycket allvar i
suzukimetoden. Det finns alltså en motsättning mellan filosofin och det faktiska
utövandet, som kan beskrivas som en dold läroplan som kan vara omedveten och svår
att se för den som är utövande suzukilärare eller förälder till en suzukielev. Den
undervisning som jag observerade upplevde jag som mycket lekfull och lustfylld, men
jag tror att det ligger ett mycket stort och kanske övermänskligt ansvar på föräldrarna
och lärarna att eleverna inte ska utsättas för press och kunna välja själva om de vill spela
eller inte. Både Landers (1987) och Saaw-Schillens (1993) undersökningar visar ju att
många lärare inte är tillräckligt förtrogna med Suzukis filosofi eller inte tar den på
riktigt allvar. Detta innebär att det kan finnas lärare som exempelvis inte ger leken
tillräcklig plats i undervisningen. Liksom fastslagits tidigare (Honda, 1976; Schlosberg,
1987) är det läraren som gör metoden mer än tvärtom vilket innebär att
musikundervisningen påverkas av vilken musikfilosofisk grundsyn musikläraren har
(Dyndahl och Varkøy, 1994).

Ekonomiska och sociala aspekter

De barn som deltar i suzukiundervisning är barn som har föräldrar som har ekonomiska
och tidsmässiga möjligheter att ge sina barn denna undervisning. Föräldrarna till
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suzukieleverna är ofta också mycket intresserade av pedagogik och av att deras barn ska
få växa upp i en bra miljö och få möjlighet att utveckla alla sina talanger. Av dessa
ekonomiska och sociala anledningar har inte alla barn möjlighet att få
suzukiundervisning. Detta är en stor nackdel med suzukimetoden liksom med flera
andra pedagogiska rörelser. Liksom i Montessoripedagogiken och Waldorfpedagogiken
bedrivs undervisningen ofta i privat regi, vilket innebär att staten eller kommunen inte
står för kostnaderna helt och hållet, utan föräldrarna får här betala mer för
undervisningen istället. Detta betyder ju inte att det är något fel på den pedagogiska
verksamheten i sig, men det bäddar för en uppdelning av barnen i samhället utifrån
familjebakgrund. Dessutom är skolorna i behov av att göra reklam och rekrytera fler till
sin verksamhet för att inte gå med förlust, vilket kan göra det ännu svårare för en elev
som vill sluta, eftersom det innebär att skolan mister föräldrarnas insats och kommande
terminskostnad.

I takt med att suzukiundervisningen kommer in i kommunala musikskolan minskas
oftast kostnaderna, men långt ifrån alla barn har möjlighet att gå i kommunala
musikskolan heller, så på det sättet blir suzukimetoden aldrig något för alla. Men jag
tror att både musikundervisning och annan undervisning kunde använda sig av några
av suzukimetodens idéer. Jag tror att det är mer givande för eleverna att få ta god tid på
sig och genom repetition och övning lära sig något riktigt bra hellre än att försöka hinna
lära sig så mycket som möjligt på kortast möjliga tid. Jag upplevde själv efter min
skoltid att det som jag verkligen kom ihåg var det som jag hade läst och ännu hellre
gjort många gånger. Anledningen till att repetition inte förekommer i högre grad beror
säkert inte på okunskap utan på att lärarna känner press på sig att hinna med så mycket.
Istället för kvantitet borde emellertid tyngdpunkten ligga på kvalitet.

Föräldramedverkan skulle också kunna ingå i skolor av olika slag i mycket större
utsträckning än vad det gör idag. Om föräldrar var mer insatta i skolans arbete skulle de
kunna medverka till förändringar i större grad, vilket jag tror att både personalen på
skolan och föräldrarna skulle uppleva som positivt. För en förälder är det naturligtvis
tryggt att veta vad som sker i skolan och vad lärarna har för tankar om undervisningen
och för läraren blir det lättare att nå och hjälpa eleven med kunskap om hans eller
hennes hemförhållanden. Detta gäller såväl grundskolor som musik- och kulturskolor
och det är både lärarnas och föräldrarnas ansvar att se till att kontakten mellan skolan
och hemmet fördjupas (jfr Johansson och Orving, 1993). Ett mycket aktuellt exempel på
detta är projektet Föräldraskap 2000 som nu genomförs på Gotland. Björn Andersson
berättar i ett nummer av Lärarnas Tidning (1998) om dessa föräldragrupper som i
studiecirkelform träffas för att lära känna varandra och samtala över teman som språket,
leken, pojkar och flickor, sexualitet, att sätta gränser, mobbning och massmedia. Precis
som i suzukimetoden ställer detta dock stora krav på föräldrarna både vad det gäller tid
och ork. Detta ställer också som Sundin (1995) skriver ett stort krav på vårt samhälles
sociala organisation att ge föräldrar möjlighet att ägna sig mer åt sina barn.

I min undersökning framkommer också att många av föräldrarna till suzukieleverna
själva har spelat något instrument innan de kom i kontakt med suzukimetoden och de
verkar i allmänhet mycket musikintresserade. Det framkommer precis som i
Anderssons arbete (1994) att föräldrarna och barnen ofta är intresserade av klassisk
musik, vilket är helt naturligt eftersom de kommer i kontakt med den musiken via
suzukiundervisningen. Men naturligtvis lyssnar suzukieleverna precis som alla andra
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barn och ungdomar på populärmusik också. I min undersökning framkom det att de
flesta eleverna tyckte mest om pop- och rockmusik. Föräldrarna menade däremot att det
spelades lika mycket klassisk musik som pop- och rockmusik i hemmet. Detta kan
betyda att föräldrarna gärna vill att deras barn ska lyssna på klassisk musik och att
föräldrarna gärna ville berätta det i intervjun. Frågan är om det är föräldrar som är
intresserade av klassisk musik som vill att deras barn ska gå i suzukiskola, eller om
föräldrar till suzukielever lär sig tycka om klassisk musik på grund av
suzukirepertoaren? Det skulle också vara intressant att veta om intervjusituationen har
påverkat föräldrar och elever i deras svar om musiksmak. Har de haft en föreställning
om att jag som ställer frågorna förväntar mig att de ska lyssna på klassisk musik och på
suzukibanden?

Av resultatet framgår att det oftast är mammorna till suzukieleverna som är mest
engagerade och intresserade av suzukiverksamheten. Kanske är det så att de har mer tid
att följa med sina barn, men jag tror också att intresset är större hos dem. Ingen av
mammorna som jag har intervjuat är hemmafruar, så varför skulle just de ha mer tid
över efter arbetet? Kanske är det fortfarande den traditionella synen på familjen där
mamman ska ta hand om barnen som lyser igenom i detta kvinnliga engagemang.

Det är också mammorna som i högst grad själva spelar eller har spelat något instrument
förut. Båda flöjtlärarna är kvinnor och de flesta av eleverna likaså. Detta stämmer väl
överens med tidigare forskning (jfr Brändström och Wiklund, 1995) och det verkar vara
ett problem för musikskolor i allmänhet och för instrumentet tvärflöjt i synnerhet med
denna markanta övervikt på kvinnor. Eftersom många flöjtlärare är kvinnor, lockar
flöjtspel mest flickor. Det finns också de som menar att tvärflöjt är ett feminint
instrument. Men går det verkligen att klassa ett instrument som feminint eller maskulint
i grunden? Vill flickor i allmänhet hellre spela instrument med höga tonfrekvenser och
pojkar instrument med låga tonfrekvenser, eller är detta fenomen helt enkelt en
tradition som har vuxit fram? Det jag inte vet om suzukiskolan där jag genomförde min
undersökning är om denna övervikt av kvinnor bland föräldrar, lärare och elever
existerar även inom de andra instrumentgrupperna. Med tanke på förhållandet på
kommunala musik- och kulturskolor runt om i landet är det emellertid lätt att anta att så
är fallet.

Båda lärarna i min undersökning tycker sig märka ett ökat intresse för suzukimetoden,
både bland föräldrar och musiklärare. Ruud (1994) menar att de traditionella
musikundervisningsmetoderna dit han bl a räknar metoderna av Suzuki, Orff, Kodaly
och Dalcroze, under de senaste åren har uppmärksammats alltmer. Samtidigt har
musikpedagogiken utvecklats i flera andra riktningar som t ex integrering mellan musik
och andra ämnen, ökad prioritering av rock- och populärmusik samt folkmusik,
framväxten av en musikteknologi som bl a har påverkat kompositionsundervisningen
och en ny förståelse för gehörsbaserade undervisningsformer med tonvikt på
improvisation och kreativitet. Konsekvensen av detta, menar Ruud, blir att framtidens
musiklärare måste specialisera sig, eftersom ingen kan behärska alla dessa områden.

Tillförlitlighet
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Den här undersökningen är en fallstudie av flöjtundervisningen på en specifik
suzukiskola, och jag har svårt att avgöra huruvida den är lik eller olik
flöjtundervisningen på andra suzukiskolor. Jag tror dock inte att det finns radikala
skillnader eftersom de flesta lärarna har gått samma utbildning, möjligtvis skiljer sig
progressionstakten något enligt lärarna i min undersökning. Jag har en gång tidigare
sett exempel på suzukiundervisning på flöjt, och den var mycket likartad den som jag
nu har undersökt.

Mitt material är ganska omfattande, och att använda sig av både intervjuer och
observationer borgar för en viss tillförlitlighet enligt principen om triangulering.
Eftersom urvalet inte har skett slumpmässigt kan det vara så att de föräldrar som blivit
intervjuade är de som är särskilt intresserade och positivt inställda till
suzukiundervisning. Troligt är också att föräldrarna och barnen upplevde att jag var
positivt inställd till suzukimetoden när jag intervjuade och observerade, vilket kanske
påverkade dem i deras svar. Min uppfattning är dock sammantaget att de ej i någon
större omfattning har anpassat sig eller förställt sig vid intervjuerna.

En erfarenhet jag har gjort under arbetets gång är att det är en svår konst att kunna göra
en lyckad observation eller intervju. Som observatör är det svårt att dels hinna uppfatta
allt som sker och dels hinna anteckna det som uppfattas på ett sätt som gör det möjligt
att senare förstå det och minnas det. Jag försökte använda mig av sådana knep som t ex
att anteckna elevens klädfärg eller något annat som skulle göra det lättare att minnas
eleven i efterhand, och på så sätt kunna minnas händelserna under lektionen lättare. Jag
tror också att det är viktigt att så fort som möjligt efter observationen ha möjlighet att
renskriva anteckningarna, allra helst direkt efteråt (jfr Merriam, 1994). Det är även
viktigt att vara medveten om att det som observerades under en lektion i stor
utsträckning kan vara det som forskaren förväntade sig skulle ske. Dessutom kanske det
är lättare att i efterhand minnas sådant som enligt observatören är positivt, logiskt och
självklart. Om jag hade observerat samma lektion idag ett år senare efter att ha
diskuterat och ifrågasatt min inställning kanske jag hade noterat andra saker.

Under en intervju är det viktigt att våga fråga vidare om samma ämne om svaret är
luddigt eller undvikande. En skicklig intervjuare kan snabbt improvisera fram
följdfrågor när den som intervjuas antyder något och har samtidigt känslighet för när
det är dags att lämna frågan. Det handlar till stor del om gott omdöme och god social
kompetens. Om den som intervjuas är blyg och inte särskilt pratsam (t ex ett barn) kan
det vara bra att utveckla frågan så att svaret blir fullständigt. Men om den intervjuade är
mycket pratsam kanske forskarens roll är att se till att samtalet inte driver iväg för långt
utanför ämnet. Intervjutekniken utvecklas genom att göra många intervjuer, vilket talar
för att det hade varit klokt att göra provintervjuer innan de "riktiga" intervjuerna
genomfördes. Då hade jag kanske utvecklat mina intervjufrågor på ett sätt som bidragit
mer till en kvalitativ metod.

Det är också viktigt att hitta en plats för intervjun där den som ska intervjuas känner sig
trygg, och en tid som passar henne eller honom så att intervjun inte sker under stress.
Det här upplevde jag ibland var svårt att ordna rent praktiskt. Föräldrar är ofta
stressade en vardagseftermiddag, och kanske borde de ha fått mer information om mitt
besök ganska långt i förväg så att de kunde planera in intervjun lättare. Suzukiskolan
som var platsen för intervjuerna var lugn och avstressande, men kanske gjorde den att
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barnen och föräldrarna var inställda på just suzukiundervisning när jag ställde mina
frågor. Det kanske påverkade dem i deras svar om t ex musiksmak. Det är alltså viktigt
att väga in det rumsliga och sociala sammanhanget vid tolkningen av intervjuerna.

Jag har under ht -98 använt mig av triangulering på en liten del av materialet för att
styrka undersökningens validitet. Det genomfördes med hjälp av fyra av mina
kurskamrater som fick läsa, beskriva och tolka sex av intervjuerna. Detta gav mycket
nya ideér och fick mig att se saker och ting ur andra synvinklar. Problemet med denna
metod är dock att obearbetad intervjutext är svår att läsa och tolka för den som inte har
en minnesbild från intervjutillfället. Ord säger verkligen inte alls allt och talspråket
uppfattas på ett helt annat sätt i skrift än när det talas. Betoningar av ord, språkmelodi
och ansiktsuttryck säger väldigt mycket mer än själva orden och påverkar väsentligt
tolkningen av intervjuerna.

Fortsatt forskning

Suzukimetoden är ett stort ämne som är relativt outforskat. Flera kritiker till
suzukimetoden har efterlyst en undersökning som behandlar de äldre suzukieleverna
med frågan: ÒVad hände sen?Ò Hur många av suzukieleverna fortsätter att spela under
hela skoltiden? Vad händer när de går ut grundskolan? En annan intressant
frågeställning kan vara hur suzukiundervisning skiljer sig på olika instrument. Hur
fungerar metoden på piano, och hur ser den ut på harpa eller sång som det finns
exempel på i andra länder. Hur skiljer sig suzukiundervisning i Sverige jämfört med
andra länders suzukiundervisning?

I min undersökning kommer också fram att det oftast är mammorna som engagerar sig i
suzukiundervisningen. Är det bara en tillfällighet, eller är det så det förhåller sig
överallt? Vad beror det i så fall på? Även bland eleverna och lärarna är skillnaden
mellan könen markant vilket också skulle vara intressant att utforska orsakerna till. Jag
vill även efterlysa en undersökning om vad musiklärare i allmänhet vet om
suzukimetoden och vilken inställning de har till den? Varför har inte
suzukilärarutbildningen funnits som fristående kurs på musikhögskolorna i större
utsträckning? Jag tror att musiklärare och musiklärarutbildare skulle vinna mycket på
att se suzukimetoden som en inspirationskälla till att förbättra musikundervisningen.
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