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Sammanfattning 

 
Denna uppsats handlar om Suzukimetoden. Syftet med arbetet är att beskriva metoden med 

dess styrkor och svagheter samt att få förståelse för hur tidigare suzukielever ser på sin tid 

som suzukielev.  

 

Den teoretiska bakgrunden utgörs av Lev Vygotskijs och Howard Gardners teorier. Utöver 

litteraturstudier har jag genomfört kvalitativa intervjuer med sex ungdomar/vuxna som 

tidigare varit suzukielever. De valde alla att sluta spela när de kom upp i tonåren. Det är deras 

berättelser som är studiens empiri.  

 

Resultatet visar att personerna anser att suzukitiden betytt mycket positivt för dem. Framför 

allt lyfter de fram gemenskapen som de upplevde som suzukielever. Läger, kompisar och 

grupplektioner är roliga minnen som de bär med sig och som de anser har påverkat dem 

positivt. De positiva omdömena av undervisningen dominerar. I studien framkommer dock 

några områden som lärare och föräldrar behöver reflektera över. Det berör notinlärning, 

överdrivet föräldraengagemang och konkurrens.  

 

 

Nyckelord: suzukipedagogik, suzukipedagog, suzukiundervisning, suzukielev,  

                       Lev Vygotskij, Howard Gardner 

 

 

 

Abstract 

 
This essay is about the Suzuki method. The purpose of this work is to describe the method 

and its strengths and weaknesses and to gain an understanding of how former Suzuki students 

view their studies in the Suzuki method. 

 

The theoretical background consists of Lev Vygotsky and Howard Gardner’s theories. In 

addition to literature studies, I conducted interviews with six young adults who were Suzuki 

students and who chose to quit playing when becoming teenagers. It is their stories that are 

the study’s empirical evidence. 

 

The results indicate that the Suzuki studies were very positive for them. Above all, they refer 

to the sense of community they felt as Suzuki students. Camp, friends and group lessons are 

fun memories that they share and which have been a positive influence. The positive reviews 

of teaching predominate. However, the study shows certain areas that teachers and parents 

need to reflect on. It affects note learning, excessive parental involvement and competition 

 

Keywords: Suzuki education. Suzuki method, Lev Vygotskij, Howard Gardner 
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Förord 

Att skriva uppsats är ett arbete som kräver både energi och tid. Det har jag fått uppleva under 

den senaste tiden.  Nu är jag i hamn. Jag har mött några motgångar under arbetets gång. Det 

svåraste har varit att hitta informanter. En period verkade det så hopplöst att jag inte trodde att 

jag över huvud taget skulle kunna genomföra min studie. Slutligen lyckades jag ändå få tag på 

sex före detta suzukielever som var villiga att ställa upp på intervju. Nu vill jag särskilt rikta 

ett stort tack till er! Utan er medverkan hade det inte blivit någon uppsats.   

 

Jag vill också tacka min handledare Ingvar Dahl. Tack för din uppmuntran och för dina 

kommentarer som fått mig att tänka till! 

 

Ida Gustavsson 

Arvika 2012-06-06 
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1. Inledning 

Mina föräldrar satte en fiol under hakan på mig när jag var fyra år. Det var nämligen så det 

började. Att det blev just fiol – det var mina föräldrars val. Nästan ingen fyraåring väljer själv 

att spela ett instrument och ännu mindre vilket instrument som ska spelas. Inte heller jag. Kort 

sagt: jag är ett resultat av mina föräldrars drömmar. Det kan tyckas vara ett högst tveksamt 

motiv till att sätta en fyraåring i kulturskolan.
1
 Så fel det kunde ha blivit – men tänk så rätt det 

blev - i mitt fall. Det blev förälskelse vid första ögonkastet. Vet inte om det var min fiollärares 

ljuvliga hårsvall eller hennes vackra fiol och de toner hon trollade fram ur den, som var 

föremålet för min förälskelse. Kanske var det hennes undervisningskonst, suzukimetoden. 

Troligen en kombination av allt detta. Jag var såld redan efter första lektionen. 

 

Min första fiol bestod av en tom mjölkförpackning fasttejpad på en träslev. Där stod vi i ring, 

ett tiotal 4- 6-åringar och satte ”fiolen” mellan hakan och nyckelbenet, allt medan vår fröken 

trollade fram ljuvliga toner och vi spelade luftstråk. Så småningom var det dags för en riktig 

fiol. Jag kommer väl ihåg vår resa till ett musikvaruhus där vi inhandlade 1/16-dels fiol. Det 

var med stolthet jag visade upp den för mina kompisar och min lärare. Det blev förstås ett lyft 

och det dröjde inte länge förrän den ena melodin efter den andra började ljuda från mitt 

instrument. Repertoaren blev större och större. Jag lyssnade på Suzukis musik dagen lång, 

under bilfärder, under lek och som insomningsmusik. Det var en lek och jag märkte inte hur 

mycket jag lärde mig. Jag var ett med musiken. Styckena bara satt. 

 

Det var så det började. Härefter följde år av spelande, lyssnande, suzukidagar och suzukiläger. 

Det som till en början var en lek blev så småningom allvar och jag upptäckte att jag måste 

metodiskt öva. Jag reagerade som de flesta 10 - 12-åringar, men motståndet mot att öva blev 

aldrig starkare än drivkraften att lära och att få delta i konserter. Mitt musikintresse vidgades 

                                     
1 Kommunala musikskolan har på flera platser ersatts av kulturskolan. I denna uppsats använder jag 

  genomgående benämningen kulturskola. . 
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och repertoaren som länge bestod av klassisk musik hämtad från Suzukis böcker utökades 

med folkmusik, både svensk, irländsk och finsk. Med musiken följde mycket arbete, men 

också många positiva upplevelser. Samvaron med kompisar var en viktig del och konserter 

och turnéer var positiva kryddor. Mina år vid kulturskolan kröntes av en resa till USA där jag 

i ensemblen Coll’arco deltog i ett stort antal konserter.    

Detta är min berättelse. Jag tror att jag är ganska representativ för många suzukielever, 

framför allt de som gillade undervisningssättet; de som fortsatte att spela och kanske valde att 

utbilda sig inom musiken. För mig var kulturskolan så otroligt mycket mer än att ”bara” lära 

mig spela fiol- det var en fritidsaktivitet där jag fick vara med mina kompisar, ha kul på 

orkester- och ensemblerepetitioner, konserter, läger, resor och tävlingar. Musiken blev en stor 

del av mitt liv och jag har mycket att tacka kulturskolan och suzukiundervisningen för. När 

det var dags att välja gymnasium, valde jag att läsa vid det estetiska programmet, 

musikinriktning och därefter musiklinjen på en folkhögskola. Efter det har jag studerat 

instrumentallärarprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund, inom vilket program jag skriver 

detta examensarbete. Det stod tidigt klart för mig att mitt examensarbete skulle handla om 

suzukimetoden. Infallsvinkel och problemformulering var däremot inget självklart val utan 

har växt fram under arbetets gång.    

 

Jag har planer på att så småningom gå vidare och skaffa mig behörighet att undervisa enligt 

suzukimetoden.
2
  Som ny inom musikläraryrket provar jag olika undervisningssätt och det är 

vanligt att även rutinerade instrumentallärare använder olika metoder. Mina influenser i min 

undervisning speglar mycket av suzukimetodens tankar och idéer. Jag har många funderingar 

kring metoden och ser både dess för- och nackdelar. I mitt fall överväger de positiva 

upplevelserna, men jag vet att vi elever har olika erfarenheter. En del elever slutade att spela 

ganska snart, andra höll ut länge. Jag fortsatte själv att spela och har även valt att utbilda mig 

inom musiken. När jag samtalar om mina erfarenheter som ”suzukibarn” sker det oftast med 

personer i samma situation som jag och jag har märkt att vi har ungefär liknande erfarenheter. 

Nu är jag intresserad av dem som av någon anledning slutade att spela. Hur kom det sig att de 

slutade och hur upplevde de undervisningen? Hur lyder deras berättelse? På vilket sätt har 

suzukiundervisningen påverkat dem? Jag tror att vi som utbildar oss till instrumentallärare har 

något att lära av dem.  

                                     
2
  Begreppen suzukimetod, suzukiundevisning och suzukilärare är inga entydiga benämningar. Jag kommer 

    längre fram i uppsatsen att diskutera dessa begrepp och definiera på vilket sätt de används i denna uppsats.  
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Målet med suzukiundervisning, precis som all instrumentalundervisning, är att sprida 

spelglädje och skapa möjligheter för alla att spela. Jag vill sätta mig in i Suzukis filosofi både 

genom litteraturstudier och genom kvalitativa intervjuer. Genom att ta del av vad tidigare 

suzukielever har att berätta hoppas jag få en djupare kunskap om metoden. Min uppfattning är 

att detta arbete bidrar till att utveckla min kompetens inom instrumentalläraryrket, vilket är 

examensarbetets syfte.
3
 Jag hoppas också att studiens resultat ska bidra med någon kunskap 

som kan hjälpa lärare att utveckla metoden och att undvika och förebygga några av 

fallgroparna. Resultatet borde vara intressant både för föräldrar och instrumentallärare.  

 

1.1 Suzukis metodik 

I sin bok Kunskap med kärlek beskriver Shinichi Suzuki hur han kom på idén med sin 

pedagogik.
4
 Han föddes 1898 i Nagoya i Japan, son till en fiolbyggare. Faderns fiolfabrik var 

dåtidens största i världen. Shinichi Suzuki började själv spela fiol när han var 17 år. Det 

berättas att han hörde en inspelning av Schuberts Ave Maria och detta gjorde honom berörd 

över hur fiolen kunde låta. Han försökte från första början att lära sig spela på gehör istället 

för med noter. Till en början ville inte fadern att han skulle studera violin eftersom att 

musicera låg under hans sociala status. Så småningom lyckades Shinichi Suzuki övertala sin 

pappa att låta honom spela fiol.  

 

Studierna fortsatte så småningom i Tyskland där Shinichi Suzuki vid 22 års ålder började 

studera för Karl Klingler, som var violinist i Klinglerkvartetten. Hans studietid utmärks inte 

enbart av framgång.
5
 Det fanns stunder då han kände sig hopplös och obegåvad, men så 

småningom insåg han att genom uthållighet och metodisk träning kunde han utveckla sin 

talang. I Tyskland träffade Shinichi Suzuki konsertsopranen Waltraud Prange som så 

småningom skulle bli hans fru. 1928 återvände han tillsammans med sin fru till Japan, där han 

tillsammans med sina bröder började uppträda med Suzukikvartetten. Han arbetade i många 

år som violinist och 1945 grundade han Suzuki Talent Education vid Matsumotos 

                                     
3  Johansson, B. & Svedner P.O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget i  

    Uppsala, sid. 8  
4
 Suzuki, S. (2007) Kunskap med kärlek. Ett sätt att utbilda och fostra. Hestra: Isabergs förlag. Översättning 

  S. Sjögren 
5
 Ibid. sid.35 f 
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Musikskola.
6
  

Shinichi Suzuki menar att alla barn har många talanger från födseln och att dessa behöver 

stimuleras för att kunna utvecklas. Han menar att alla barn kan lära sig spela om lärandet sker 

i små steg och med små instrument som är anpassade till barnens fysiska storlek. Suzukis 

undervisningssätt syftar inte till att skapa berömda musikaliska underbarn. Han ville att barn 

skulle uppfostras med kärlek och målet är att forma karaktärer snarare än att få fram perfekta 

musiker. Hans filosofi var att om barn uppfostrades på detta sätt, skulle de bli goda människor 

som vill åstadkomma fred och kommunikation mellan människor och länder. Suzukimetoden 

spred sig till andra asiatiska länder och så småningom till USA och Europa. Suzuki 

nominerades till Nobels fredspris på 1990-talet. Han avled i sitt hem i Matsumoto 1998.  

 

Suzukimetoden kallas även modersmålsmetoden. Suzuki beskriver hur han kom på idén. Han 

frågade sig hur det kom sig att alla japanska barn kan tala japanska. Att alla barn i hela 

världen talar sitt modersmål måste tyda på en uppseendeväckande intelligens. Detta är något 

som tas för givet och vi tycker att denna förmåga är helt naturlig. För Suzuki framstod det 

klart och tydligt att barn har möjlighet att utveckla avancerade färdigheter om bara lämpliga 

metoder används. Eftersom barn lär sig en så komplicerad process som att prata sitt 

modersmål flytande menar Suzuki att modersmålsmetoden finns inom oss och kan användas 

även i musiksammanhang. Det gäller även konsten att lära sig spela ett instrument menar han.  

Suzuki betonar fem punkter i modersmålsundervisningen.
7
 

 

- barnets och föräldrarnas glädje över framsteg  

- framsteg sker genom daglig övning 

- föräldrarnas positiva attityd 

- repetition 

- härmning 

 

Om alla barn kan lära sig ett språk i så tidig ålder borde alla barn även kunna lära sig att spela 

ett instrument. Modersmålsmodellen skulle utveckla instrumenttekniska och musikaliska 

färdigheter men också hela människan. Med musikens hjälp utvecklas hela barnets 

personlighet och musicerandet utvecklar fantasin, minnet, koordinationsförmågan, 

                                     
6
 Ibid. sid 48 

7
 Starr, W. (1976).  The Suzuki Violinist. Knoxville, Tennesee: Kingston Ellis Press, sid. 9 
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koncentrationsförmågan och sinnet för skönhet och konst.  

 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

De flesta kulturskolor, där suzukimetoden används, beskriver på sina hemsidor hur 

undervisningen går till och vilka grundtankar metoden vilar på. På vissa platser är metoden 

mycket populär, medan den på andra ställen är ifrågasatt. Många uttalar sig om metoden och 

tror sig veta dess för- och nackdelar. Lärare har olika uppfattningar och så även föräldrar. 

 

Min studie handlar om suzukiundervisning på fiol. Jag vill få en fördjupad kunskap om 

metoden, dess styrkor - och svagheter samt hur före detta suzukielever ser på undervisningen. 

Jag har valt att vända mig till före detta suzukielever i åldern 20 – 30 år. Jag tycker att detta är 

en lämplig åldersgrupp då de hunnit få distans till sin instrumentalutbildning samtidigt som 

den finns i någorlunda färskt minne. Det är många frågor som jag hoppas få besvarade. Hur 

ser ungdomarna idag på suzukiundervisningen?  Vilka minnen har de?  Hur var det att bli 

undervisad enligt suzukimetoden? Hur tycker ungdomarna idag att de blivit påverkade? Jag 

tycker att detta är intressanta frågor som det är viktigt att få svar på. Det är frågor som jag tror 

att många suzukilärare och även föräldrar funderar över. Därför kommer mitt resultat att vara 

värdefullt både för instrumentallärare och föräldrar.  

 

Studiens syfte är att undersöka suzukimetoden utifrån ett elevperspektiv. Jag vill ta reda på 

hur de elever som valde att sluta spela ser på suzukiundervisningen, hur de upplevt 

undervisningen och hur de anser att utbildningen påverkat dem. Jag begränsar min studie till 

fiolundervisning.  

 

Följande frågor ligger till grund för min studie: 

   

1. Hur uppfattar före detta suzukielever metodens styrkor och svagheter?  

2. Hur har suzukiundervisningen påverkat dem som musikanter? 

3. Vilka var orsakerna till att mina informanter slutade spela? 

  

Det finns ett definitionsproblem då det gäller begrepp som suzukimetod, suzukiundervisning, 

suzukielev och suzukilärare. Metod är i sig ett komplext begrepp. Begreppet är inte helt 

synonymt med arbetssätt inte heller med tillvägagångssätt. Det är ett strukturerat sätt att 
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arbeta med syfte att nå ett visst mål.
8
  Som lärare använder jag olika undervisningssätt och jag 

vågar påstå att jag i mitt arbete är inspirerad av suzukimetoden.  

 

Suzukimetoden är varumärkesskyddad. Det innebär att det är speciella regler som gäller. 

Enligt de bestämmelser som European Suzuki Association (ESA) har utarbetat får ingen kalla 

sig suzukilärare eller suzukipedagog utan att ha genomgått ESA:s godkända suzukilärarkurs 

samt avlagt lärarexamen. ESA betonar att den ”riktiga” suzukimetoden inte kan läras annat än 

genom suzukilärarutbildning. 

 

När jag i denna studie använder begreppet suzukimetod menar jag den väl strukturerade och 

genomtänkta metod som Suzuki utarbetat. På samma sätt använder jag begreppen 

suzukiundervisning. Jag menar helt enkelt en undervisning där läraren utger sig för att 

använda sig av suzukimetoden med de inslag som är typiska för denna metod. Jag kan dock 

inte avgöra i vilken utsträckning metoden används. Vissa lärare och kulturskolor försöker 

renodla metoden medan andra är noga med att bredda repertoaren och blandar metoden med 

andra inslag. Det ser helt enkelt olika ut på olika kulturskolor och variationen är stor både 

mellan kulturskolor och enskilda lärare. Det jag i min studie kallar suzukiundervisning är helt 

enkelt sådan undervisning där kulturskolan eller den enskilde läraren utger sig för att ägna sig 

åt suzukiundervisning. En suzukielev är en elev som deltar i suzukiundervisning enligt 

ovanstående definition. En suzukilärare är i min studie en lärare som utger sig för att vara det. 

Jag har således inte gått in och tagit reda på om mina intervjupersoners lärare är behöriga 

suzukilärare. I texten  Får vem som helst kalla sig Suzukipedagog? som återfinns på 

Svenska Suzukiförbundets hemsida redogör Haukur F. Hannesson, ordförande i European 

Suzuki Association för de regler som gäller.
9
   

 

 

 

 

 

 

                                     
8  www.NE.se 
9
  www.swesuzuki.org/varumarke.pdf 

http://www.ne.se/
http://www.swesuzuki.org/varumarke.pdf
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2. Teoretisk bakgrund 

I det här avsnittet kommer jag att beskriva Vygotskijs sociokulturella teori. Jag ser det 

sociokulturella perspektivet som en teoretisk utgångspunkt för min studie.  Det är med dessa 

glasögon som jag granskar mitt undersökningsmaterial. Därefter kommer ett avsnitt där jag 

jämför Vygotskij med Suzuki. Jag tar också upp Howard Gardner eftersom han skrivit en del 

om suzukimetodens både starka och svaga sidor. Avslutningsvis ger jag exempel på tidigare 

forskning och redogör kortfattat för några examensarbeten som jag anser hör hemma inom 

området.   

. 

2.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Utgångspunkten i Vygotskijs sociokulturella teori är att psykologiska fenomen och processer 

kan förstås i sitt historiska och sociala sammanhang. Utmärkande för perspektivet är intresset 

för lärandets sociala karaktär och sammanhang.
10

 Uppmärksamheten riktas mot situerat 

lärande som innebär att lärandet alltid sker i en bestämd situation och att kunskaperna 

förknippas med den lärandes uppfattning om denna situation. Barnet utvecklar sina 

grundläggande färdigheter i ett samspel och ett samarbete med andra. Det sociokulturella 

sammanhanget är centralt för utvecklingen. För Vygotskij är social kompetens grundläggande 

i människors utveckling. Det omfattar alla former av människors samspel och samspel 

grundlägger utvecklingen. Han betonade att alla barnens förmågor, intellektuella, emotionella 

och sociala har sina rötter i sociala relationer. De allra flesta barn är redan från början socialt 

kompetenta. Människors samspel är inte bara en metod som kan stödja lärande och 

utveckling, Vygotskij ansåg att samspel är lärande och utveckling. Den sociala och 

intellektuella utvecklingen är nära förenade med varandra. De båda utvecklingsspåren är 

förenade med varandra.
11

 

 

Vygotskij kom fram till att barnet föds med grundläggande mentala funktioner som 

uppmärksamhet, varseblivning och minne. Dessa funktioner omformas av kulturen till mer 

avancerade och högre mentala funktioner. Varje kultur utrustar barnet med vissa redskap som 

ska användas i den intellektuella anpassningen.  I västvärlden lär sig barn att skriva ner det de 

ska minnas. I skriftlösa kulturer får barnet lära sig andra minnesstrategier, t.ex. att knyta ett 

                                     
10

 Dysthe, O. (red.) (2001). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, sid. 75 

11
  Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, sid 47f 
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snöre runt ett finger för att inte glömma bort vad de ska göra. Barn är nyfikna och aktiva 

utforskare och inriktade på att lära sig nya saker. Många av de viktiga upptäckter som barn 

gör sker i ett dialogiskt samarbete mellan barnet och någon annan människa som fungerar 

som en kompetent vägledare och förebild.  Barnet försöker förstå den vuxnes instruktioner 

och ta in informationen och sedan använda den för att styra sin egen aktivitet. Utvecklingen 

går från det sociala till det individuella. Det är först efter det att en handling har utförts i 

samarbete med andra som barnet kan utföra den på egen hand. 
12

 

 

Människan kan inte ses skild från sin kultur och var vi befinner oss påverkar vilka vi är. 

Barnet förhåller sig kreativt till sin miljö och använder de delar som är meningsfulla för dess 

utveckling. Social samverkan är inte bara ramen runt individuella processer utan 

utgångspunkten för lärande och utveckling.  

 

”From the very first days of the child’s development his 

activities acquire a meaning of there own in a system of 

social behavior, and being directive towards definite 

purpose, are refracted through the prism of the child’s 

environment.”13 

 

Vygotskij beskriver den proximala utvecklingszonen som det område där vi kan förvänta oss 

att det sker intellektuell utveckling. Proximala utvecklingszoner är utrymmet mellan vad 

någon kan göra utan hjälp, respektive med hjälp. Lärarens uppgift är att identifiera var eleven 

kunskapsmässigt befinner sig och hur eleven ska kunna utvecklas med rätt stöd av 

omgivningen och att hjälpa eleven att nå denna potential.  

 

”…the distance between the actual developmental level as 

determined by independent problem solving and level of 

potential development as determined through problem 

                                     
12

  Evenshaug, O. & Hallen, D. (2001). Barn- och Ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur, sid. 136 

13
  Vygotskij, L. (1978). Mind in society. London: Harvard University Press, sid. 30 
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solving under adult guidance or in collaboration with more 

capable peers”. 14 

 

Människan och kulturen är förenade med varandra och barnet tar aktivt del av miljön och ger 

det sin mening. Kunskap finns först på en kollektiv nivå innan den hamnar på den individuella 

nivån. Barnet gör upptäckter inom ramen för dialog. Lärandet sker i två steg: först som 

interaktionell aktivitet sedan som individuellt tänkande. Barnet kan på egen hand utföra en 

handling om det först ägt rum i ett samspel. Det dialogiska samarbetet sker inom ramen för 

zonen av proximal utveckling. Det är de kognitiva uppgifter som barnet har svårt för att klara 

på egen hand, men som de löser med vägledning och uppmuntran från mer erfarna personer. 

Det är avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd och vad man kan 

prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med andra. Med handledning kan barnet 

ofta lösa problem som det har svårt att göra på egen hand. Här har den vuxne en viktig roll 

både i hemmet och i skolan genom att ge uppgifter som varken är för enkla eller alltför 

krävande.
15

 Det är inom detta område som vi kan förvänta oss en intellektuell utveckling. 

Kort sagt: där vi övar det vi ännu inte behärskar.  

 

“…what is in the zone of proximal development today will be 

the actual development level tomorrow- that is, what a child  

can do with assistance today she will be able to do by herself 

tomorrow”. 16
 

 

Vygotskij betonar att lärandet underlättas genom instruktioner och imitation. Barnet utvecklar 

kompetens i relation till de utmaningar som finns i den värld de lever. I det dialogiska 

samspelet spelar stödstrukturer (scaffolds) en viktig roll. Det innebär att de vuxna bygger upp 

en struktur som stöd så att barnet kan öka sin förståelse och kompetens, när det gäller att 

hantera problem. I takt med att barnet börjar förstå det hela drar sig den vuxne tillbaka så att 

barnet kan fortsätta på egen hand. Vygotskij betonar vikten av att fokusera på de processer 

                                     
14

  Ibid., sid. 86 
15

  Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv, sid 120 
16

  Vygotskij, L. (1978), sid. 87 
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som ej ännu är helt färdigutvecklade. En bra pedagogik är att vara inriktade på barnets 

framtida utveckling.
17

 Sambandet mellan språkbruk och tänkande är ett centralt tema i 

Vygotskijs teorier. Det tidigaste tänkandet är förspråkligt och det egocentriska talet, när små 

barn talar högt för sig själva, övergår till ett inre tal, d.v.s. till språkligt kodat tänkande som 

kan ses som ett självständigt redskap för tanken.
18

 Kommunikation och språk är inte bara 

medel utan grundvillkor för att lärande och tänkande ska kunna ske. Lärandet är situerat och 

sker i en gemenskap. Det äger rum i specifika situationer som kulturella kontexter, rum och 

platser. Individen är själv aktör och är med och skapar sin egen utveckling inom ramen för de 

sociokulturella möjligheterna som erbjuds. 

 

2.1.1 Suzuki vs Vygotskij 

Vygotskij och Suzuki levde under samma tidsperiod men växte upp i olika kulturer. Suzuki i 

Japan och Vygotskij i Vitryssland.  Suzuki fick ett långt liv. Han blev nästan 100 år gammal 

medan Vygotskij avled endast 38 år. När Suzuki var 17 år började han spela fiol och fortsatte 

sina fiolstudier i Tyskland. När Vygotskij var i samma ålder flyttade han till Moskva för att 

studera. Eftersom Vygotskij var jude fanns det ett begränsat utbud av utbildningar som han 

var tillåten att välja mellan. Han läste olika ämnen bland annat filosofi och juridik. Han 

engagerade sig också i undervisningsfrågor. Under en kort, intensiv tid efter ryska 

revolutionen lyckades han utveckla sin teori, den sociokulturella teorin. Den förbjöds dock 

under stalintiden men har återuppstått och inspirerar idag lärare i stora delar av världen. Vid      

30 års ålder återvände Suzuki till Japan där han så småningom grundade Suzuki Talent 

Education. Han fick möjlighet att utveckla sin filosofi och metod under lång tid och hans teori 

har spridit sig över hela världen. Tusentals små barn runt om i världen har lärt sig att spela 

efter hans metod.  

 

När jag nu studerat både Vygotskij och Suzuki kan jag se viktiga likheter men också en del 

skillnader. Grundtanken hos Vygotskij att vi lär i samspel med varandra i den miljö och 

kultur vi befinner oss är grundläggande även inom suzukimetodiken. En stor del av 

undervisningen bygger på samspel mellan lärare och elev. Detsamma gäller förhållandet 

föräldrar och barn.  Grupplektionerna är en viktig del i undervisningen. Då skapar lärare och 

                                     
17

  Evenshaug, O. & Hallen.D  sid 137. 
18

  Dysthe, O. (1995). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur, sid. 56 
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elever och ibland även föräldrar musik tillsammans och eleverna övar sig i att lyssna på 

varandra, Lärandet är situerat och sker i ett sammanhang. Barnen spelar i olika ensembler 

och orkestrar. Det sker ”på riktigt”, det gäller att vara väl förberedd, åhörarna finns på plats, 

barnen gör sitt bästa och mottar publikens jubel. 

 

En annan tanke hos Vygotskij är att mentala processer föregås av yttre aktivitet; 

aktiviteter som sker tillsammans med andra med stöd och hjälpmedel i specifika kulturella 

miljöer. Aktivitet är lärandets grund. När barnet lär sig spela är det hela tiden aktivt. Helst ska 

barnet spela en liten stund varje dag. När läraren spelar följer barnet med och gör luftstråk, 

ibland kan barnet spela bara på en sträng. På grupplektioner är det lek och rörelser. Det är full 

aktivitet hela tiden.  

 

Den proximala utvecklingszonen är det område där vi kan förvänta oss en utveckling. Det 

är utrymmet mellan vad någon kan göra utan hjälp och med hjälp. I detta samspel är  

stödstrukturer (scaffolds) viktiga. Den vuxne bygger upp en struktur som stöd så att 

barnet ökar sin kompetens. Trots att suzukieleven tränat på sin läxa är det kanske inte moget 

att spela på egen hand. Läraren spelar stycket tillsammans med sin elev. Barnet känner sig 

säkrare, upplever en helhet och känner sig trygg. Så småningom kan eleven spela till 

pianoackompanjemang eller helt ensam. I takt med att barnet klarar mer och mer drar sig den 

vuxne tillbaka och barnet får så småningom stå på egna ben. Vygotskij återkommer också till 

att barnet i början lånar kompetens från den vuxne och upplever att det klarar sådant som det 

egentligen inte ”kan”. Att spela tillsammans med sin lärare är ett bra exempel på att eleven 

”lånar ” kunskap. Det är också viktigt att barnet får musikstycken med en svårighetsgrad som 

hör hemma inom den proximala utvecklingszonen. Suzukis böcker har en väl genomtänkt 

repertoar med en genuin förståelse för de naturliga stadierna i barnets musikaliska 

utveckling.
19

 Vygotskij förkastar inga hjälpmedel i lärandeprocessen. Olika lärare har sina 

knep för att stödja barnet i sin utvecklingsprocess. Det handlar om ramsor och små lekar som 

”inte klämma fågelungen”. Allt detta är spännande kreativa moment som stödjer barnets 

lärande. Man ska inte heller dra sig för att gå in i sammanhang som är ett hattnummer för 

                                     
19
 Gardner, H. (1994),  sid 341.  
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stort, för det är så man kan agera huvudet högre än vad man är.
20

 Med lite lånad kompetens 

kan barnet klara avancerade uppgifter. Kompisar och vuxna fungerar som ”scaffolds”. Det 

kan gälla att spela på konserter och gruppspel. Den som inte är helt säker på sitt stycke kan 

ändå spela med i en grupp.  

 

2.2 Gardner och de multipla intelligenserna 

Howard Gardner har framför allt blivit känd för sin teori om de multipla intelligenserna. Han 

ifrågasätter den klassiska synen att det endast finns en enda mänsklig intelligens och lägger 

fram sin teori om att varje människa har flera olika ”intelligenser”. Varje individ är begåvad 

på olika sätt och har sin egen inlärningsstil. I hans ursprungliga teori beskriver han sju 

intelligenser som speglar människans personlighet och karaktär.  Det var lingvistiskt 

(språklig), musikalisk, logisk-matematisk, spatial (rumslig), kroppslig-kinestetisk, 

interpersonell (social) och intrapersonell (reflekterande) intelligens. 
21

  Efter hand har Gardner 

lagt till ytterligare intelligenser; natur-intelligens och existens-intelligens.
22

 

 

Gardner skiljer mellan intelligens och domäner. En person med musikalisk intelligens dras 

ofta till den domän som omfattar musik. För att bemästra en domän krävs det flera 

intelligenser än den rent musikaliska. Gardner nämner här kroppslig-kinestetisk och personlig 

intelligens.  Den musikaliska intelligensen kan även tillämpas inom andra domäner som dans 

och reklam. En slutsats av detta är att alla domäner kräver intelligenser av mer än ett slag. 
23

  

 

Gardner skriver att musiköra är något som framträder i unga år. Vi vet fortfarande inte hur 

och varför. Många musikaliskt skickliga barn har fått sin undervisning enligt en speciell 

metod och andra har växt upp i musikaliska hem. Bakom finns en talang som kan vara 

nedärvd, men även andra faktorer. Miljön som barnet lever i avgör om talangen kommer att 

utvecklas och visas upp.
24

 Det finns likhet mellan musikalitet och språksinne. I språket går att 

urskilja olika nivåer, som ordföljd, ordförståelse och helhet. Alla dessa nivåer är viktiga när vi 

ska analysera ett litterärt verk. På samma sätt har vi inom musiken känslighet för enskilda 

                                     
20

 Strandberg L. (2006). sid. 182 
21

  Gardner, H. (1994).  De sju intelligenserna. Jönköping: Brain Books AB.   

22
 Gardner, H. (1999) Intelligence Reframed. Multiple intelligences for the 21st century, New 

     York: Basic Books 
23 Gardner, H. (1994). sid. XVI 
24

  Ibid., sid. 92 
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toner och fraser, men även för mer omfattande strukturer och organisatoriska regler. 
25

 

  

I vårt skolsystem har musiken låg prioritet. Stor vikt läggs istället vid att utveckla andra 

kompetenser som språkliga och matematiska. Därför utvecklas knappast barnens musikalitet 

efter skolstarten utom hos barn med ovanliga musiktalanger. I andra kulturer ser det helt 

annorlunda ut.
26

 Gardner kopplar sin teori om multipla intelligenser till olika 

undervisningsmetoder och menar att hans teori bidrar med förklaring till varför vissa metoder 

är framgångsrika. Suzukimetodens framgång förklaras utifrån teorin om de multipla 

intelligenserna. Gardner undviker att diskutera arvsfaktorer kontra miljöfaktorer. Miljön 

betonas men han framhåller också att genetiska faktorer är betydelsefulla för hur barn 

utvecklas musikaliskt. Han påstår att barn som deltar i suzukiundervisning är en utvald grupp 

som ofta kommer från musikaliska familjer. Att de når så fantastiska resultat beror på det 

starka stödet från föräldrar i kombination med en väl strukturerad undervisningsmetod.
27

 

 

Gardner konstaterar att Suzuki koncentrerade sig på en enda intelligens, musikaliteten. Han 

skriver att i metodens framgång ligger en intuitiv förståelse av de naturliga stadierna i 

musikalitetens utveckling hos barn. Genom att ge barnet uppgifter som är precis lagom svåra   

underlättas övergången mellan dessa stadier. Han skriver: 

   

…Suzuki har gjort en briljant analys av en hel del faktorer - 

från agenter som överför kunskap till de intelligenser som  

aktiveras – som har stor betydelse för utsikter att bli skickliga 

musiker.28   

 

Olika faktorer är avgörande för metodens framgång. Suzukimetoden tar tillvara viktiga 

hjärnfysiologiska förutsättningar då det i denna pedagogik finns en förståelse för hur 

avgörande och känsliga för påverkan barnets första levnadsår är. Genom att låta barnet lyssna 

till väl valda musikstycken redan från födseln läggs en god grund för musikalisk utveckling. 

                                     
25

  Ibid. , sid. 100 
26

  Ibid., sid. 101 
27

  Ibid. sid. 334 
28

  Ibid.. sid. 341 f 
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Musik blir lika naturligt för barnet som talet. En faktor som inte får underskattas är att en stor 

del av undervisningen sker i grupp. Barn härmar gärna sina jämnåriga. De sporrar varandra 

och tränas i att lyssna och att samarbeta. Mammans engagemang betonas. Metoden är ett 

smart sätt att bygga vidare på förhållandet mor – barn. Denna relation är avgörande för 

barnets motivation att börja spela och för inlärningens första stadier. Suzukimetoden vilar på 

att få både mamman och barnet att engagera sig starkt i allt som rör instrumentet. Här finns en 

ömsesidig påverkan då engagemanget i sig å andra sidan stärker förhållandet mellan mamma 

och barn. Här är det viktigt att notera att Gardners beskrivning bygger på den erfarenhet han 

fått av metoden under sina besök vid Suzukis Talent Education i Matsumotos Musikskola 

men också sina egna erfarenheter som suzukiförälder. Han betonar att metoden har utvecklats 

inom ramen för ett starkt kulturellt stöd och det är ingen tillfällighet att en metod som bygger 

på mammans totala engagemang växt fram just i Japan.
29

    

 

Det finns också svagheter i metoden, påpekar Gardner. En del barn får svårt att lära sig noter 

eftersom metoden är extremt inriktad på gehör och han påpekar att barnet bör övergå till att 

spela efter noter vid 6 -7 års ålder, risken är annars att barnet då har blivit alltför bundet vid 

gehörsspel.  Den flexibilitet som gjorde att barnet till en början hade lätt för att lära sig kan 

övergå till stelhet och svårigheter att ändra metod.
30

 

 

Det finns en risk att barnet tror att det viktiga i musiken är att efterbilda ett ljud eftersom 

metoden bygger på efterbildning av vissa tolkningar. Det kan ge en bild att det bara finns ett 

accepterat sätt att spela på. Gardner påpekar att beroendet av en enda form av 

kunskapsöverföring, suzukimetoden, kan ha ett högt pris. Tanken att musikstycken kan brytas 

ner och spelas i olika tolkningar är omöjlig inom ramen för en inlärningsmetod som bygger på 

imitation. Det kan vara förklaringen till att så få suzukielever visar intresse för att komponera, 

enligt Gardner.  

 

Gardner lyfter avslutningsvis fram en annan aspekt. Mängder av timmar och energi avsätts för 

att utveckla en enda intelligens och oerhörda krav ställs på föräldern som förväntas att 

helhjärtat engagera sig i att utveckla en förmåga. Det måste ske på bekostnad av andra 

intelligenser som också kunde ha stimulerats.  
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En sammanfattning av Gardners kritik skulle kunna formuleras: Överföringen av 

suzukimetoden från japansk kultur till västerländsk är inte problemfri. Metoden kräver 

mycket av föräldrarna både då det gäller engagemang, tid och pengar. I samhällen där 

mammor inte engagerar sig lika helhjärtat blir suzukimetoden betydligt mindre framgångsrik 

och resultatet är likvärdigt med andra musikpedagogiska metoder.  Metoden har en begränsad 

repertoar som även kan verka begränsande på elevens musiksmak och musikaliska utveckling. 

Avslutningsvis betonar Gardner att det måste gå att göra vissa förändringar och ändå behålla 

metodens positiva sidor. Grundtanken skulle kunna överföras även till andra konstarter vilka 

även de skulle kunna forma karaktärer på samma sätt om de utövades med samma 

hängivenhet och noggrannhet. 
31

  

 

2.3 Tidigare forskning inom området 

Det finns en del forskning om suzukiundervisningen utförd vid högskolor och universitet i 

olika länder. Min undersökning fokuserar på den svenska suzukiundervisningen. Därför har 

jag valt att presentera studier utförda vid svenska musikhögskolor.  

 

Olika lärstilar 

Under ett läsår följde Maria Calissendorff sex förskolebarn som lärde sig spela fiol. I 

avhandlingen ”Om man inte vill spela – då blir det jättesvårt” beskrivs hur barnen 

berättade om sitt musikaliska lärande
32

. Perspektivet var barnens och en del av syftet var att 

öka förståelsen för barns lärande i undervisningssituationen där föräldrarna är närvarande. 

Undervisningen skedde i grupp. Alla lektioner och konserter under barnens första spelår 

observerades. Dessutom utfördes intervjuer med barn, föräldrar och musikpedagoger. Det 

skedde före spelstart, efter första terminen och efter andra terminen.  I avhandlingen beskrivs 

förhållandet och kommunikationen mellan elev och lärare men också eleverna emellan. Både 

föräldrar och lärare betonade att undervisningen måste upplevas rolig och lustfylld. Barnen 

tyckte det var roligt när det kändes lätt och när eleverna fick spela stycken de kunde. Det blev 

tråkigt när barnen blev fysiskt trötta, fick stå mycket och inte orkade hålla upp fiolen. Flera 

föräldrar hävdade att barnen måste ”pushas” för att spela. Detta kallar Calissendorff  

                                     
31

  Ibid. sid, 344 
32

  Calissendorff, Maria (2005). Om man inte vill spela – då blir det jättesvårt. En studie av en grupp 

     förskolebarns musikaliska lärande i fiolspel.  Avhandling. Örebro: Örebro universitet 
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”pushande frihet” och betonar att graden av frivillighet kan ifrågasättas. Barnen skilde på ”att 

spela” och ”att öva”. ”Att öva” var något som skedde i hemmat medan ”att spela” skedde på 

lektionerna. Flera elever berättade att de lärde sig bäst genom att lyssna, titta och härma. 

Författaren konstaterar att barnen har olika lärstilar och en slutsats är att läraren måste 

presentera lektionsinnehållet på olika sätt för att kunna uppmärksamma varje barns 

individuella inlärningsmetod. 

 

Lärares och elevers erfarenheter  

Det finns en del forskning som behandlar lärares och elevers erfarenheter av 

suzukiundervisning. Adriana Di Lorenzo Tillborg vid Musikhögskolan i Malmö är författare 

till examensuppsatsen Vuxna suzukibarn talar ut - En studie om konsekvenserna 

av Suzukimetoden i fem vuxnas liv (2008).
33

 Det är en kvalitativ undersökning med 

syftet att undersöka hur suzukimetoden i Sverige påverkar och formar elevernas liv. 

Författaren har intervjuat fem ungdomar i åldern 20-25 år. Hon har gjort ett strategiskt urval 

där hon för att få så stor variation som möjligt har vänt sig till intervjupersoner hämtade ur tre 

kategorier; musiker (eller musikstudent), musiklärare (eller musiklärarstudent) och personer 

med annat yrke (eller student inom annat yrke). Informanternas upplevelser är till 

övervägande del positiv. Deltagandet i läger och större konserter lyftes fram som positivt. En 

informant hade önskat att notläsningen påbörjats tidigare. Bland informanterna finns någon 

som haft nästan uteslutande positiva upplevelser av suzukimetoden. Alla informanterna anser 

att suzukimetoden är utvecklande i olika avseenden. Alla menar att metoden utvecklat deras 

minne, men då det gäller koncentration, sociala färdigheter och koordination är åsikterna 

delade. Tre av informanterna hade perioder av frustration och ångest till följd av metodens 

negativa inverkan på notläsningsförmågan.  En av dem betonar vid flera tillfällen problem 

med självförtroende och nervositet vid uppspelningar.  En sak som förvånar är att en 

informant menar att metoden haft negativ inverkan på den sociala kompetensen. Informanten 

upplever sig passa in endast i sammanhang som har med musik att göra. Resultatet innehåller 

många kritiska kommentarer om föräldrar ”som lägger sig i för mycket”.  En av 

informanterna anser att metoden haft negativ inverkan på kreativiteten. Alla informanterna 

kommer från familjer där det redan finns andra musikutövare. De har hittat sig själva och är 
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nöjda med sin tillvaro.  Författaren drar slutsatsen att suzukimetoden är en riktigt bra metod 

och de positiva sidorna väger upp de negativa då alla hennes informanter talar väl om 

metoden. Hon delar Howard Gardners uppfattning att metoden kan utvecklas och bli ännu 

bättre. 
34

 

 

Suzukipedagogik – rätt sätt för alla stråkpedagoger? är titeln på Andreas Baurs 

examensuppsats utförd vid Musikhögskolan i Malmö (2009).
35

 Studiens syfte är att ge en 

inblick i suzukipedagogers och suzukielevers erfarenheter av suzukipedagogiken. Författaren 

har belyst två sidor av suzukiundervisningen och utfört fyra kvalitativa intervjuer varav två 

stråkpedagoger med suzukiutbildning och två elever som tidigare utbildats av 

suzukipedagoger.  Den övergripande frågeställningen är: Passar suzukipedagogik alla typer av 

stråkpedagoger? Studien ger inget entydigt svar på frågan, men informanternas svar tyder på 

att suzukimetodiken i sig inte utesluter någon lärartyp. Baur redogör för olika musiklärartyper 

och drar slutsatsen att suzukipedagogiken är förenlig med olika lärarstilar och lärartyper.  

Hans resultat visar att suzukipedagogiken ger redskap och kunskap som kan underlätta för 

stråkpedagoger att utveckla sin undervisning. Hans informanter talar om suzukiinspirerad 

undervisning. Ett skäl till detta är att utbildningen är kostsam och är tidskrävande. En annan 

orsak till att vissa lärare tillämpar suzukiinspirerad undervisning kan vara att en del 

stråklärare inte sympatiserar med vissa delar av suzukipedagogiken, men ändå vill tillämpa 

valda delar av pedagogiken.   

 

Suzukifamiljen 

Ragnhild Dominiques C/D-uppsats har titeln, Raka rör och böjda munstycken - en 

undersökning av suzukiundervisning på flöjt, (1999) utförd vid instutitionen för 

musikhögskolan vid Luleå Tekniska Universitet, handlar om tvärflöjtsundervisningen inom 

suzukimetoden.
36

 Hon har genomfört sin undersökning vid en suzukiskola i Sverige, där hon 

har intervjuat åtta flöjtelever, en förälder och två lärare och utfört observationer av enskilda 
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lektioner och grupplektioner. Det är en fallstudie där hon beskriver elevers, föräldrars och 

lärares uppfattning om suzukiundervisningen samt sin egen tolkning av de observationer hon 

utfört. Hon beskriver också föräldrarnas situation utifrån yrke och musikintresse. Studien 

visar att föräldrarna tillhör en övre medelklass och att de flesta själva spelar något instrument 

och är mycket intresserade av klassisk musik. Resultatet visar att suzukimetoden upplevs 

mycket positiv av elever, föräldrar och lärare men att alla barn inte har möjlighet att ta del av 

suzukiundervisning av ekonomiska och sociala skäl. Dominique beskriver utförligt Suzukis 

filosofi och resonerar kring metodens för- och nackdelar.  

 

Notinlärning 

Flera studier behandlar notinlärning. Ett exempel är Lina Hultgrens och Stina Wallmyrs 

examensarbete som har titeln Se och hör – en jämförelse mellan not- och 

gehörsundervisning (2008) utförd vid musiklärarutbildningen i Göteborg.
37

  Syftet med 

uppsatsen är precis som titeln antyder att undersöka vikten av att använda både not- och 

gehörsbaserad undervisning. Författarna jämför olika pedagogiska metoder samt diskuterar 

hur barn lär. De har uteslutande använt sig av litteraturstudier och jämfört olika pedagogiska 

metoder. Suzukimetoden är en av dem. De frågar sig varför så stor del av dagens musikskolor 

bygger på notbaserad undervisning och vilka för- och nackdelar det finns med gehörs- resp. 

notbaserad undervisning. De diskuterar också varför, när och hur noter bör införa samt hur 

en mer varierad undervisning skulle kunna vara utformad. De betonar att begynnelsefasen i 

instrumentalspelet bör vara notfri. Före puberteten är de neurologiska förbindelserna mellan 

hjärnhalvorna inte fullt utvecklade vilket betyder att småbarn kan ha svårt att kombinera spel 

med notläsning. Resultatet visar att en varierad undervisning kan öppna upp för att möta fler 

barn och också skapa en mer lustfylld undervisningsmiljö.   

 

3. Metod 

Denna metoddel inleds med några metodologiska överväganden. Studien har en kvalitativ 

ansats och jag ger en kortfattad motivering till detta val. Vidare redogör jag för urvalet av 

informanter och ger en kortfattad presentation av dessa. Jag beskriver intervjuernas 
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genomförande samt tillvägagångssättet vid tolkning vid analysarbetet. Avslutningsvis gör jag 

några etiska överväganden samt diskuterar studien ur några trovärdighetskriterier. 

 

3.1 Metodologiska överväganden 

En forskares kunskapsintresse styr forskningsperspektiv och metod och det råder ett 

ömsesidigt påverkansförhållanden mellan forskningsproblem och forskningsstrategi. Med mitt 

forskningsproblem i fokus är det naturligt att välja en kvalitativ ansats. Suzukimetoden är mitt 

forskningsfält och det centrala för mig är att öka förståelsen för metoden. För att nå mitt syfte 

har jag valt att genom kvalitativa intervjuer lyssna till vad tidigare suzukielever har att berätta. 

Att använda ett litet antal kvalitativa intervjuer innebär att det kan bli en alldeles för platt 

undersökning. Underlaget blir för litet för att det ska vara möjligt att dra några generella 

slutsatser. Risken är att intervjuerna inte bidrar med fördjupad kunskap och att de utförs på ett 

sätt som endast bekräftar intervjuarens förutfattade meningar.
38

 Det är fallgropar som jag 

försökt att undvika. Eftersom jag själv har många års erfarenhet av att vara ett ”suzukibarn” 

och är väl insatt i hur suzukiundervisningen kan bedrivas är risken särskilt stor i mitt fall.  

Därför har jag försökt att förhålla mig kritisk till mina egna frågor men också vid tolkningen 

av mina intervjupersoners svar. Mina intervjupersoner har fått utrymme att associera på ett 

fritt sätt för att tyngdvikten skulle ligga vid det de tycker är viktigt. Det finns vissa mönster i 

mina intervjupersoners berättelse. Dessa lyfter jag fram i mitt resultat men undviker 

generaliseringar. I detta syfte har jag vänt mig till ungdomar som slutade att spela vid 

övergången mellan högstadiet och gymnasiet, eftersom jag anser att de kan ge mig kunskap 

som är direkt användbar i mitt yrke som instrumentalläraryrket. 

 

3.2 Intervjuer 

Kvale beskriver ingående den kvalitativa forskningsintervjun.
39

 Den strukturerade intervjun 

har en fast uppsättning frågor med en ordningsföljd som fastställs före intervjuns 

genomförande. En fördel med den strukturerade intervjun är att det är möjligt att jämföra 

svaren. Det finns dock en risk att intervjuaren kan missa viktiga synpunkter som inte finns 

med i de formulerade frågorna. I den öppna intervjun finns det möjlighet att under samtalets 

gång anpassa frågorna till det som framkommer i samtalet. Atmosfären är ofta informell och 

samtalet bygger på förtroende mellan intervjuare och informant.  
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3.3 Urval 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med fem före detta suzukielever i åldern 20-26 år. 

Anledningen till att jag valt denna åldersgrupp är att jag anser att de har hunnit få distans till 

tiden med suzukimetoden samtidigt som de har den i ett relativt nära minne. Att hitta före 

detta suzukielever som slutat spela var inte lätt. Jag försökte först fråga suzukilärare men fick 

ingen information den vägen. I gamla deltagarförteckningar från olika läger fann jag namn på 

olika personer som jag hörde av mig till via facebook. De sex intervjupersoner som slutligen 

ställde upp bor i olika städer och har undervisats vid olika kulturskolor och lärare. Var och en 

bidrar med sin berättelse och delar med sig av sina erfarenheter och uppfattningar om 

metoden och hur den påverkat dem. 

 

Presentation av mina informanter 

Lisa började spela fiol när hon var 4,5 år. Hennes äldre syster spelade cello. Lisa gick i 

musikklass åk. 4-9. Hon har en högskoleutbildning och är bosatt i södra Sverige. Hon är idag 

26 år. Idag ägnar hon sig inte åt musik.  

 

Ulrik började spela fiol när han var 4 – 5 år. Båda hans syskon spelade fiol. Han är idag 22 år 

och studerar på högskola i norra Sverige. Han spelar lite gitarr och har planer på att lära sig 

spela trummor.  

 

Katrin började spela fiol när hon var 4 år.  Hon spelade även piano parallellt med fiol. 

Hennes äldre syster spelade också fiol och piano. Hon gick i musikklass åk. 4 – 9.  Idag är 

Katrin 22 år och studerar på högskola i en mellansvensk stad. Hon ägnar sig inte åt musik 

idag.  

 

Tobias började spela när han var 5 år gammal. Hans äldre syster spelade också fiol. Han har 

en högskoleutbildning och bor och arbetar i en mellansvensk stad. Idag är Tobias 24 år. Han 

håller fortfarande på med musik i olika former men spelar inte fiol.  

 

Sofia började spela fiol när hon var 3 år gammal. Hon gick i musikklass åk. 4 – 9. Hennes 
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två syskon spelade också stråkinstrument. Hon har en högskoleutbildning och bor i en 

mellansvensk stad. Hon har ett stort kulturintresse. Älskar balett och opera men utövar inte 

musik själv.  

 

Alva började spela fiol när hon var 5 år gammal. Idag är Alva 20 år. Hon bor och jobbar i 

Norge. Hon ägnar sig inte åt musik idag.   

 

3.4 Genomförande av intervjuer 

För att mina intervjupersoner skulle tala så fritt som möjligt om det som är väsentligt för dem 

har jag använt mig av halvstrukturerade intervjuer. Först genomförde jag en provintervju och 

gjorde därefter vissa förändringar av intervjuguiden. (Bil. 1)  

 

Efter det att mina intervjupersoner ställt sig positiva till att delta i min studie förklarade jag 

syftet med min undersökning och vilka områden intervjun skulle handla om. Jag berättade om 

tillvägagångssättet, anonymitet, om frivilligheten att delta och att intervjusvaren inte skulle 

användas i något annat sammanhang än just denna uppsats.
40

 Mina intervjupersoner hade 

avsatt gott om tid för intervjusamtalet. Fem av intervjuerna genomfördes via skype eller 

vanlig telefon. Den sjätte intervjun genomfördes på ett café. Intervjuernas längd varierade 

mellan 30 min och 45 min. Vi hade intervjuguiden som stöd och jag försökte att styra 

samtalet så lite som möjligt för att vikten skulle läggas på det som intervjupersonerna ansåg 

väsentligt, men ändå inom ämnets ramar. Intervjuerna spelades in och skrevs därefter ut. 

Sedan började tolknings- och analysarbetet.   

 

3.5 Tolkning och analys 

Min egen förförståelse är den plattform jag utgick ifrån när jag startade mitt arbete. I 

inledningskapitelt redogör jag för den och det är troligt att den påverkat min tolkning. 
41

 

Redan att skriva ut intervjuerna innebar tolkning. Med inspelningarna som underlag skrev jag 

ner allt så ordagrant som möjligt. Jag har vid utskriften hållit mig nära skriftspråket. Det sägs 

mycket på inspelningarna och jag har lyssnat upprepade gånger för att förvissa mig om det 

egentliga innehållet. När jag fått mitt material nerskrivet började en ny process. Nu gällde det 
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att noga studera varje enskild, utskriven intervju. Jag försökte varsamt tolka mina 

informanters berättelser och fann i det insamlade materialet en struktur som jag presenterar så 

överskådligt som möjligt.
42

  

 

3.6 Etiska överväganden 

Vid en studie som denna finns vissa forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till. 

Individskyddskravet är grundläggande och innebär fyra allmänna huvudkrav: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet.43
 För att tillgodose 

informations- och samtyckeskraven har jag varit noga med att informera mina 

informanter om syftet med min studie. Deltagandet har varit helt frivilligt och det finns inget 

beroendeförhållande mellan oss. Då det gäller konfidentialitetskravet skyddar jag mina 

informanter genom att ge dem fiktiva namn och inte tala om deras bostadsort. Uppgifterna i 

intervjuerna kommer inte att användas i andra sammanhang. Därmed är nyttjandekravet 

uppnått. 

 

3.7 Kvalitetskriterier 

Staffan Larsson föreslår några kriterier för bedömning av kvalitativa studier.
44

 Han 

strukturerar dessa i kriterier som gäller framställningen som helhet, kvaliteter i 

resultatet samt validitetskriterier. När det gäller framställningen som helhet är 

förförståelsen av betydelse. Det går inte att möta något eller någon helt förutsättningslöst och 

fördomar, förväntningar och farhågor går inte att helt frigöra sig från. Genom att 

medvetandegöra dem så långt det går försöker jag pröva om mina tolkningar påverkas av den.  

 

Funderingar kring om mina intervjuer och tolkningar verkligen ger svaret på mina 

frågeställningar rör studiens validitet. Det är ett viktigt kvalitetskriterium som innebär en 
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bedömning av om undersökningens slutsatser hänger ihop eller inte. I kvalitativa 

undersökningar är detta nära förknippat med gestaltningen. Därför är gränsen mellan 

kvaliteter i framställning och validitet hos resultaten flytande. Förmedlingen till läsaren är 

således viktig och ställer krav på tydlighet i språkbruk. 

 

Det finns ett krav vid kvalitativ forskning att studien ska ge ny kunskapstillskott och att 

läsaren ska se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. Det är sex personer som är mina 

informanter och det är deras berättelser som jag återger och tolkar. Det är en gnutta ny 

kunskapstillskott som komplement till de studier som redan finns. Det kan också ge tankar om 

hur metoden ska kunna utvecklas så att svagheterna övervinns. Studien ger inte en 

heltäckande bild, men den beskriver hur mina informanter upplevt sin tidiga 

instrumentalutbildning och ger en fingervisning om vad informanterna anser är 

suzukimetodens svagheter och styrkor. 

 

4. Resultat 

I denna resultatredovisning kommer jag att redovisa det som kommit fram i intervjuerna. Jag 

har valt att redovisa informanternas svar under olika teman. Det är delvis samma teman som 

återfinns i min intervjuguide.  

 

Val av instrument 

Alla mina intervjupersoner började spela när de var i förskoleåldern. Det innebär stora 

begränsningar då det gällde möjlighet att själv välja instrument. Två av dem betonar att 

föräldrarna berättat att de själva uttryckt önskemål om att få spela just fiol.  

 

Min mamma påstår ju att jag ville spela fiol, specifikt fiol. 

Hur jag kom fram till det vet jag inte.  (Lisa) 

 

En av informanterna uppger att ingen mer i familjen spelade något instrument och att det inte 

fanns något musikintresse i familjen. De övriga fem informanterna har syskon som spelade 

stråkinstrument.  
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Föräldraspel 

I fyra fall deltog en eller båda föräldrarna i föräldraspel där de lärde sig grunderna i fiolspel. 

Syftet med denna undervisning var att föräldrarna skulle lära sig så mycket att de kunde öva 

med sina barn.   

 

Ingen av mamma eller pappa har någonsin hållit på 

med…eller ja…pappa blev en sån där suzukiförälder och 

försökte lite…(Alva) 

.  

Ett par av deltagarna uppger att det under konserterna ibland fanns ett inslag där föräldrarna 

spelade något stycke och visade vad de lärt sig.  

 

Suzukimetoden 

Att det blev just suzukimetoden berodde flera av fallen bero på att föräldrarna hört gott om 

suzukiundervisningen på den plats där de bodde. Flera platser hade en mycket aktiv 

föräldrarförening. 

 

Jag tror att det var för att mina föräldrar träffade några 

som började prata om Suzuki och att i staden vi bodde 

fanns en väldigt bra suzukiförening. Och så kollade de upp 

det och tyckte det verkade trevligt och roligt och att det 

var väldigt bra gemenskap och så där. Det var nog därför. 

(Sofia) 

 

En av informanterna betonar att det inte fanns något annat alternativ för den som ville starta 

så tidigt som vid 3-4 år. En av informanterna uppger att han inte vet varför det blev just 

suzukimetoden.  

 



29 

 
 

29 
 

Övning  

Övningen i hemmet kunde se olika ut enligt de intervjuade. Det var också skillnader i hur 

mycket tid som ägnades åt övning. En av informanterna har föräldrar som kunde 

ackompanjera på piano. Alla uppger att föräldrarna fanns med som ett stöd under övningen. 

Föräldrarna hade dessutom skrivit upp vad som skulle övas.   

 

Oftast så hade mamma… Hon var med på våra lektioner 

och så hade hon skrivit upp vad vi skulle träna på och så 

gjorde hon det. Vi kanske spelade en halvtimme eller 

nånting…nästan varje dag. Ibland var det nog varannan eller 

var tredje dag också… det var nog lite vad man kände för 

och så. (Sofia)  

 

Hur mycket tid som ägnades åt övning verkar variera. Ett par av informanterna uppger att 

föräldrarna strävade efter att barnet skulle öva en kort stund varje dag, kanske 20 min. Så 

småningom  krävdes det mer tid. 

 

De första åren när man var yngre så var väl mamma med 

ganska mycket…och så brukade vi spela ihop. Och så övade 

vi på den låten man var på i boken och lyssnade igenom 

cd:n och tragglade igenom de bitar som var svåra. (Ulrik) 

 

Att lyssna var en viktig del i suzukiundervisningen. Eleverna lyssnade på sin spelläxa så ofta 

som möjligt. Det kunde ske lite när som helst, i bilen eller kanske som insomningsmusik. Det 

var ett sätt att förbereda nästa spelläxa. Olika knep fanns för att göra övningen lustfylld.  

 

…vi fick läxor och så hade vi ett schema som vi skulle fylla 

i med färg varje gång vi övat. Och målet var ju då att få 
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färg över hela, så att man övade varje dag. (Alva) 

 

Informanterna berättar om övningen i hemmet som i flera fall skedde på initiativ 

av föräldrarna. Så småningom kunde en del av eleverna själva ta ansvar för den.  

 

Mamma var väl med när jag övade de första sju åren. Sen 

blev det mindre och mindre och jag var väl mindre 

intresserad av att öva med min mamma helt enkelt…så 

det blev väl mindre och mindre..(Ulrik)  

 

Alla informanterna uppger att föräldrarna fanns med på lektionerna och att de fick 

instruktioner av läraren om vad som skulle övas till nästa gång.  

 

 Min mor hade tagit en massa noteringar under lektionens 

gång och sen när vi startade övningen hemma sa satt hon 

sig i en fåtölj och så började jag spela och så följde vi 

dom instruktionerna…ja i princip så var det. Hon satt 

med notboken i knät och  så följde vi precis vad som 

stod i anteckningarna. (Tobias) 

 

Det är tydligt att föräldrarna hade en viktig roll vid övningen i hemmet. Även deras 

inställning och förhållningssätt hade en stor betydelse.  

 

Dom såg det aldrig som att jag måste satsa på det 

här och bli bäst på att spela. De tyckte alltid att det 

skulle vara roligt. Vi bråkade aldrig om övning hemma 

och så. Det var alltid på våra villkor liksom. (Sofia) 
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Det var inte alltid roligt att öva uttrycker informanterna. Ett par av informanterna uppger att 

det inte blev någon övning om inte föräldrarna ”puffade på”. Föräldrarna uppmanade barnet 

att öva och då kunde det bli konflikter. 

 

Jag tror att i och med att jag inte tog tag i övningen 

själv fick mina föräldrar tjata på mig väldigt mycket. Just 

då blev vi nog arga på varandra. (Katrin) 

 

Jag hade extremt dåligt tålamod. Min mamma tjatade på 

mig att jag skulle öva, så övade jag en stund, sen bråkade 

vi och jag slutade öva.  (Lisa) 

 

I informanternas svar framkommer tydligt att övningen kunde vara en källa till både glädje 

och konflikt.  

 

Repertoaren 

När det gäller repertoaren är det viktigt enligt Suzuki att följa alla stycken i böckerna i tur och 

ordning då det finns ett progressionstänkande. Inget stycke bör hoppas över tas senare.  

 

…i alla fall första boken var ganska tilltalande, med enkla 

melodier som man kände igen från andra sammanhang 

också…så jag tror att de var ganska lätta att lära sig att 

känna igen melodin och spela. (Ulrik) 

 

 

Informanterna berättar att framförallt styckena i första boken var roliga. Det var stycken de 

kände igen och lärde sig ganska snabbt. 
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Jag gillade själva konceptet med suzukiböckerna. Jag gillade 

att man fick en stjärna när man klarat av en låt… (Lisa) 

 

Att få en guldstjärna eller annat klistermärke var något som tre av informanterna lyfter fram 

som motivationshöjande. Två av informanterna uppger att de tyckte om repertoaren i första 

boken men att de också tyckte om att spela stycken utanför boken. Böckerna verkade spela en 

stor roll. Ett par av informanterna är kritiska till repertoaren.  

 

Det var ju bara klassiskt. Det var ju inget man kunde 

relatera till. Det var ju inte sån musik man själv lyssnade 

på, jag lyssnade ju på popmusik… (Katrin) 

 

Efter att ha klarat en bok var det bokuppspelning och det var stort. På uppspelningen fanns 

föräldrar och vänner närvarande.  

 

Men böckerna minns jag mest som att det var… det var 

liksom själva suzuki… Att man skulle klara alla dom här 

olika svårighetsgraderna. (Alva) 

 

Att få lyssna på bokuppspelningar med elever som kommit längre upplevdes också 

motiverande uppger en av informanterna. De som kommit längre blev förebilder och eleverna 

såg fram emot att få gå framåt i böckerna.  

 

Notläsning 

Notinlärningen var något som skedde successivt och de tillfrågade berättar att de inte tänkte 

så mycket på det.  

 

Det känns ju som att det måste skett under hela tiden… 

Man lärde sig väl noter under lektionstiden stegvis och så 
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när man började musikklasserna så lärde man sig ännu mer 

men jag tror att när jag började musikklasserna i 4:an kunde 

jag redan en hel del noter från just fiollektionerna. (Lisa)  

 

Notläsning tränades både på den individuella lektionen och på grupplektionen. Så småningom 

blev det dags att börja spela i orkester och då satte man igång med notläsning på allvar. Tre av 

informanterna uppger att detta skedde i 10-årsåldern medan en av dem anser att det skedde 

tidigare. För en av mina tillfrågade innebar notläsningen vissa problem. 

 

Grejen var ju att jag blev ju aldrig någon stjärna på noter 

ska jag väl erkänna… jag har inget minne av att jag fått 

någon undervisning i noter… så att det blev väl mer att 

man fick lära sig själv liksom. Det är möjligt att det 

påverkade mitt spelande… så det var lite halvt problem 

när man skulle spela i orkester och så… ja det är väl en av 

de negativa bitarna tycker jag…att notläsningen aldrig, inte 

för mig i alla fall, blev någon del direkt i undervisningen. 

(Ulrik) 

 

Andra kommer ihåg att det förekom undervisning i noter och att föräldrarna var 

involverade även i notinlärningen. Alla upplevde inte notläsningen som en rolig del.  

 

 

Jag minns att jag inte tyckte det var så kul med noter 

och musikteori. Det blev lite påtvingat, tyckte jag. Det 

kändes lite onödigt på nåt sätt. Eftersom man lär sig 

utantill. Det var lite svårt i den åldern att tänka att det 
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faktiskt kan vara bra att kunna noter. ( Sofia) 

 

Eleverna hade redan hunnit ganska långt och alla kunde inte se meningen med att lära sig 

noter. De var alla duktiga att härma sin lärare och spela på gehör. Att börja med noter blev en 

inbromsning.  

 

Undervisningen 

Överlag minns informanterna de individuella lektionerna som roliga och de tyckte om 

lärarens undervisningssätt.  

 

Jag tyckte att det var väldigt roligt och det var just det 

att man hade …det där med gehör. Först spelade min 

lärare och sen härmade jag…sen spelade vi tillsammans. 

(Alva) 

 

Alla informanter har inte samma uppfattning. Om man inte gick framåt blev 

inte de individuella lektionerna så positiva.  

 

Det är ju samma sak där… att man kommer vidare och vet 

att man klarat av någonting, då är det väldigt bra. Men 

sen kan man ju stå stilla på samma ställe i några veckor 

och då är det inte lika roligt… man drog sig för att gå till 

lektionerna och så. Jag kan inte riktigt säga vad det 

tråkiga var… men det var väl lite när man stod stilla och 

trampade på samma ställe i boken. (Tobias) 

 

När mina informanter berättar om undervisningen kopplar de den till läraren. Alla berättar 

att de tyckte mycket om sin lärare och att de hade en nära relation. Lärarna var väldigt 

uppmuntrande.  
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Jag tror inte att jag såg henne som min lärare riktigt. 

Hon var mer som en familjemedlem. Den första jag hade 

var det väldigt personligt och avslappnat med och den 

andra var det lite mer strängt och målinriktat med. 

Större krav. (Katrin) 

 

Eleverna hade i regel två lektioner i veckan; en enskild lektion och en grupplektion. Alla 

informanterna upplevde grupplektionerna särskilt positiva. Ett par av intervjupersonerna säger 

att de var mer glädjefulla än de individuella lektionerna.  

 

…jag minns att jag tyckte det var jättekul. Det var ju 

mycket lek då också. Man fokuserade inte bara på spelet 

utan det var en bra blandning mellan lek och spel. (Sofia) 

 

Grupplektionerna var roliga. Åtminstone i början. Så småningom var det på grupplektionerna 

som det blev tydligt om man halkade efter.   

 

Sen minns jag att när jag blev äldre och hamnade väldigt 

mycket efter i princip alla dom som var i min ålder fick 

gå i högre grupper, för att de var bättre. Då hamnade 

man i grupper där folk var mycket yngre. Då blev 

grupplektionerna en anledning till att jag inte tyckte det 

var kul att spela fiol längre. Det kändes lite pinsamt att 

spela med folk som var mycket yngre och det kändes inte 

roligt. (Lisa) 
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Gemenskapen med kompisar i samma ålder var en viktig del. Att spela 

tillsammans med yngre elever bidrog att Lisas intresse avtog.  

 

Konserter och uppspelningar 

Så småningom blev det dags för orkesterspel. Det innebar att musikintresset 

tog mer tid. Utöver lektioner och orkesterspel var det ofta konserter och 

uppspelningar som låg på helgerna. På konserterna fick man lyssna till de 

elever som hunnit längre. De blev något av förebilder.  

 

Hela upplevelsen av att spela fiol är ju relaterade till hur 

bra det gick. Jag tror att i början när man var liten 

tyckte man det var roligt att spela konsert men jag fick 

i princip aldrig spela solo på nån konsert för jag hade inte 

riktigt den talangen. (Lisa) 

 

Konserterna var viktiga ur social synvinkel. Då träffades eleverna över åldersgränserna och 

föräldrarna ställde upp och ordnade med det praktiska runt omkring konserten.  

 

Ofta var det väldigt långa konserter vill jag minnas… Det 

var många som skulle spela. Men det var kul, tyckte jag 

också. Jag kan tänka mig att föräldrarna tyckte det var 

rätt tråkigt. Haha. Men jag tyckte det var roligt i alla 

fall. (Sofia) 

 

Även eleverna kunde tycka att konserterna var långa. Ofta fanns det annat kul man kunde 

göra, som att leka bakom scenen till exempel.  

 

Vi spelade ett par låtar, sen var man mycket bakom 

scenen och lekte och hängde och sprang omkring. Det var 
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en ganska spännande lokal kommer jag ihåg. Så vi flängde 

omkring där. ( Ulrik) 

 

Alla informanterna såg konserterna som något positivt. Det var tillfällen att träffas på och 

lyssna till varandra. Då var det familjefest. Yngre eleverna stimulerades av att lyssna till de 

äldre.  En av informanterna har dock ett minne från en konsert som inte var så roligt.  

 

Under hela min fiolhistoria var det en gång jag var tvungen 

att spela solo på en konsert. Då hade jag jättemycket 

ångest. Jag minns att det inte gick så bra heller… Jag har 

för mig att jag inte riktigt ville men jag tror kanske …Ibland 

fick man känslan av att lärarna var väldigt måna om att alla 

som inte var så duktiga skulle få komma fram fast man själv 

kanske vill mest hålla sig i bakgrunden. (Lisa) 

 

Läraren hade en välmenande tanke att alla skulle få uppmärksamhet och lyftas fram. Det blev 

fel denna gång. 

    

 

Gemenskap 

Gemenskapen och vännerna var en viktig del under spelperioden visar resultatet. Mina 

informanter fick rangordna några ord som beskriver suzukitiden. Fem placerade gemenskap 

överst på listan. Den sjätte placerade gemenskap som nummer två. Han placerade lek som etta 

och kommentaren lyder: …ett sätt att umgås. Att träffa kompisar och spela och leka 

tillsammans på läger och grupplektioner bidrog till att spelningen blev rolig. En av 

intervjupersonerna framhåller att denne fick vänner under speltiden och att det är kontakter 

som håller än idag.  
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...Det blev nåt som var socialt och man fick vänner. Det 

var kul att träffa andra som också spelade fiol. …det var ju 

som en stor suzukifamilj, man lärde känna många och även 

så många engagerade föräldrar. (Lisa) 

 

En av intervjupersoner menar att denne umgicks mer med sina spelkompisar än med sina 

skolkompisar. Man fick öva så mycket på de sociala färdigheterna under suzukitiden. Det var 

inte bara de elever som spelade som var inblandade i alla suzukidagar och läger som ägde 

rum, det var även syskon och föräldrar.  

 

Läger 

När jag bad mina informanter att berätta om sina starkaste minnen var det fem av dem som 

lyfte fram alla läger som man deltog i. Då träffade man nya kompisar och andra lärare.  

 

Absolut skulle jag säga lägren vi hade, suzukiläger. Dem 

minns man ju väldigt starkt. Fast det jag minns starkast 

från lägren är ju det sociala. Alltså att man åkte på 

sommarläger och att man badade och grillade korv och 

hade mysigt liksom. (Lisa) 

 

 Spelningarna var det gemensamma intresset. Eleverna spelade i samma böcker och hade 

ungefär samma repertoar. Därför var det ingen svårighet att spela tillsammans.  

 

När vi var på läger och så där… Det var ju väldigt kul och 

man fick träffa andra som spelade samma låtar som man 

spelade ihop med. Det var väl läger i flera år i rad och så, 

minns inte hur många jag var på. Man fick ha olika lärare 
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från olika ställen, det var också kul… (Alva) 

 

På lägren var det mycket lek och skoj berättar informanterna. På sommaren badade eleverna 

och det förekom bus och spex. Föräldrarna fanns i regel med. De skötte i regel det praktiska 

och även föräldrar fick nya kontakter och upplevde gemenskap. 

 

Man hade läger och så. Det var lätt att få kontakt med 

andra på det sättet eftersom man hade samma intresse. Det 

bästa med att spela suzuki var att man hade gemenskapen. 

(Katrin) 

 

Föräldrarnas roll 

Att föräldrarnas engagemang hade stor betydelse visar intervjumaterialet tydligt. Först och 

främst är det föräldrarna som i huvudsak valt instrument en gång i tiden. Därefter gick 

föräldrarna föräldrautbildning för att klara övningen som leddes av dem ända tills barnen kom 

upp i tonåren. I minst två fall var det föräldrarna som stod för uppmaningarna att spela och 

lyssna på suzukistyckena. Det var tack vare föräldrarnas engagemang som eleverna fortsatte 

så länge som de gjorde. 

 

Spelning som gemensamt intresse var också en anledning till att de känslomässiga banden 

mellan föräldrar och barn stärktes ytterligare.  

 

Det var en positiv sak som band oss samman, för dom 

följde ju med på lektionerna och sådär och då fick man ju 

lite privattid tillsammans med sina föräldrar. De 

engagerade sig i det man gjorde och de kom och lyssnade 

på konserter och så där.  (Lisa) 
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Spelningen var hela familjens intresse och det fanns ett starkt engagemang på ett positivt sätt. 

Övningar, lektioner, konserter och läger var tillfällen då familjen var tillsammans och 

samlades kring ett gemensamt intresse.  

 

…mamma och pappa har alltid varit väldigt involverade i 

allt jag håller på med. De gillar att jag har kul och att jag 

trivs med det jag gör… jag kommer inte riktigt ihåg hur 

pass länge de var med på lektionerna och när jag övade och 

så… De har aldrig tvingat mig att spela eller nåt sånt. 

(Alva) 

 

Flera av informanterna berättade att föräldrarnas intresse och engagemang hade 

stor betydelse för spelglädjen. Suzukiaktiviteterna var hela familjens intresse.  

 

Spelglädjen försvann 

Alla mina informanter spelade ända upp i tonåren. Situationen förändrades dock.  

 

Men sen när jag kom i tonåren så blev det kanske snarare 

en konflikt runt det, därför jag ville ju liksom inte längre. 

Jag ville aldrig gå på lektioner, jag ville sluta spela men 

mamma ville att jag skulle fortsätta och då blev det att 

man ganska mycket grälade tror jag.  (Lisa) 

 

  

En annan informant berättar att hon de sista åren spelade i ett spelmanslag och att hon 

successivt övergick till folkmusik.  

 

Jag tyckte fortfarande det var rätt roligt, framför allt 

med allt runt omkring; folkmusiken, lägren, dansen och 
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så…Då tyckte jag ändå att det var rätt kul att spela för 

då spelade man så mycket och man kom liksom in i det 

då. (Alva) 

 

Alla mina informanter valde att sluta att spela i tonåren. En av dem hade de sista åren haft 

som mål att spela grundskoletiden ut och därefter sluta. En annan av informanterna uppger att 

hon valde att plugga något helt annat och att hon inte hade den tid som behövdes. En av 

informanterna uppger kompisar och föräldrar som anledningarna till att man fortsatte så 

länge.  

 

Dels var det kompisarna. Man ville fortsätta för att 

vara med dom. Väldigt stor del var ju föräldrarna. Jag 

visste att jag ville sluta, men jag höll på i 1-2 år utan 

att jag ville, men det var nog att de inte ville att jag 

skulle sluta för tidigt ifall jag skulle ångra mig.  (Katrin) 

 

Mina informanter kunde inte riktigt ge något svar på frågan varför de slutade 

spela. Övningen minskade och det blev inte roligt att komma till lektionen utan 

att kunna läxan ordentligt. Olika faktorer spelade in. Andra intressen tog 

överhanden, skolan tog mera tid och det blev tråkigt med allt tjat. Det blev en 

negativ spiral.  

 

Det var ju i mitten av högstadiet. Jag gick i 

idrottsklass istället då och ägnade mig mer åt sådana 

aktiviteter och det gjorde väl att man inte övade så 

mycket och sen var jag lite halvkass på att läsa 

noter…och det gjorde väl att orkesterspelet även om 

det var  mycket roligt vi gjorde där …man kände sig 
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inte så duktig där. Det blev ju till slut att man bara 

övade på lektionen och det var ju inte bra egentligen. 

Det var väl en nedåtgående spiral och jag hade väl andra 

saker som intresserade mer helt enkelt. ( Ulrik) 

 

Två av informanterna uttrycker att spelglädjen försvann. Något som de båda tar upp är att de 

kände sig tvungna att hänga med i samma tempo som sina spelkompisar. Halkade de efter 

blev de placerade i grupper tillsammans med yngre elever än en själv. Den sociala delen föll 

bort och därmed blev det tråkigt att spela.  

 

Det var ju väldigt mycket att jag spelade med personer 

som var väldigt mycket yngre än mig. Gemenskapen och 

det som jag tyckte var roligast försvann. Så det var väl 

mest det som gjorde att jag tappade lusten till det. Det 

var inget roligt att gå och spela längre när det inte var 

med ens vänner. ( Lisa) 

 

När inte spelningen gick så bra kände eleverna att de inte fick samma uppmärksamhet från 

läraren, som tidigare.  

 

…och sen var det att jag inte blev inspirerad och 

motiverad till att spela av läraren. Jag övergick från suzuki 

och spelade lite mer folkmusik för att se om nån annan 

genre lockade mer, men så blev det inte. (Katrin) 

 

När jag bad intervjupersonerna att rangordna några begrepp som kännetecknar deras suzukitid 

hamnade spelglädje antingen på andra eller tredje plats hos fem av informanterna. En av 
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informanterna placerade det långt ner på listan.   

 

Suzukitiden 

Alla mina informanter betonar att suzukitiden har varit en positiv del av deras liv om man ser 

till den sociala delen. Det gav möjlighet för dem att lära känna många människor. De 

utvecklades mycket som personer och övade sina sociala färdigheter. En av dem betonar att 

suzukitiden nog gjort henne till en gladare person, gett henne förståelse för kultur framför allt 

musik. En av informanterna säger att det har gett henne ett musikaliskt intresse.  

 

Det finns en viss kritik i två av mina informanters yttranden. Den hör ihop med att deras 

spelande pågick längre än vad de egentligen själv ville.  

 

Samtidigt präglades de sista åren av att jag inte tyckte 

det var roligt alls längre och jag kan tänka mig att det 

kanske varit smart att låta mig sluta tidigare. Då hade 

jag kanske haft större lust att komma tillbaka till det. 

Nu var det så länge som jag höll på med det så till sist 

så blev det ju nästan att jag hatade det. (Lisa) 

 

Hos en informant verkar det vara samvaron med kompisarna som var huvudmotivet till att 

över huvud taget spela. 

 

Alltså…jag tyckte ju inte att det var så kul. Det jag 

kommer ihåg är att det var roligt med kompisarna men 

annars tyckte jag inte att det var jätteinspirerande eller 

motiverande att spela. (Katrin) 

 

En av informanterna påpekar att instrumentet kanske inte var det rätta. Fiol kanske inte 

passade hennes personlighet. 
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Sen så har jag ju inte känt någon stolthet eller fått någon 

självförtroendeboost. Snarare tvärt om. Men det skyller 

jag på fiolen som instrument. Men det är klart att viss 

form av konkurrens och tävling fanns och det har också 

påverkat mig på sätt och vis …och jag hade ju så extremt 

dåligt tålamod, så det hade kanske varit lättare om jag 

spelat piano eller nåt. Då är det bara att trycka ner en 

tangent så kommer en ton och man behöver inte tänka på 

att det blir falskt. (Lisa) 

 

Lisa nämner konkurrens i ovanstående citat. Det återkommer hos ytterligare en av 

informanterna. 

 

Det fanns ju absolut konkurrens mellan oss. Det kan bero 

på …ja… det fanns ju föräldrar som ville att sitt barn 

skulle synas hela tiden, vilket är lite synd tycker jag. När 

bara en person tar upp all plats hela tiden…det är tråkigt. 

Ibland så blev det lite jobbigt, men över lag så var det 

bra, men sen kom stunderna som man helst ville 

slippa.(Tobias)  

 

På frågan om mina informanter skulle vilja att deras egna barn skulle delta i 

suzukiundervisning svarar två av dem tveklöst ja. Den tredje svarade ja med viss reservation 

för notläsningen (som aldrig blev av) och den fjärde betonar att hon kan tänka sig 

suzukimetoden om barnet visar ett starkt intresse för musik och fiol. Hon tillägger:  
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Jag tycker det är en väldigt bra grej för barn, men om de 

i tonåren inte vill spela längre kommer jag aldrig att tvinga 

dem fortsätta, det var deras eget val hela tiden. Men jag 

skulle inte alls ha något emot att mina barn spelade 

suzukifiol. (Alva) 

 

En informant betonar att hon skulle vilja vara lyhörd för vad barnet vill och hon kan tänka sig 

andra alternativ också. Slutligen är det en informant som betonar att barnet själv ska få välja 

om de ska spela eller inte.  

 

 

5. Diskussion   

Jag delar min diskussion i två delar. I det första avsnittet diskuterar jag mitt resultat i skenet 

av Vygotskij och tidigare forskning. Därefter följer slutord och förslag på vidare forskning.  

 

5.1 Elevrösterna 

När jag tittar på varje intervju som helhet och försöker tolka det som sägs, ser jag att det är de 

positiva omdömena som dominerar. Alla mina informanter valde att sluta spela fiol någon 

gång i tonåren. Trots detta är det ingen av dem som genomgående talar negativt om sin tid 

som suzukielev. Tvärtom, alla talar positivt om gemenskapen och alla betonar att de påverkats 

positivt av den sociala delen.  

 

Mitt resultat visar, att suzukiundervisningen sker inom en tät social gemenskap. Att lära 

tillsammans med andra är en av metodens styrkor och en bärande tanke hos Vygotskij som 

betonar att lärande är aktivitet och att samspel är lärande och utveckling. Lärandet sker i två 

steg först på en kollektiv nivå, därefter på den individuella nivån. Detta framkommer även i 

Calissendorffs avhandling och i alla de examensarbeten jag valt att ta upp i den teoretiska 

bakgrunden. Barnen har roligt. Tillsammans med varandra och med de vuxna skapar de 

musik. Läraren fungerar som stöd, eller som scafford, för att använda Vygotskijs berepp. Det 

ingår så mycket mer än ”bara” spel i suzukikonceptet. Det handlar om läger med lek, bad, bus 
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och korvgrillning. Det finns så många tillfällen att träffa kompisar och relationer skapas som 

håller upp i vuxen ålder. Det är resor och suzukidagar då familjerna gör gemensamma 

aktiviteter och eleverna spelar i olika konstellationer. Elever och föräldrar ingår i ett 

sammanhang där alla har en uppgift. Allt detta stämmer väl överens med Vygotskijs 

grundtankar om situerat lärande och att social samverkan inte bara är ramen runt individuella 

processer utan utgångspunkten för lärande och utveckling. Gemenskap är ett nyckelord och 

omfattar även relationen med läraren. Mina informanter talar om en enda stor ”suzukifamilj”. 

Det säger en del om barnets upplevelser. Det är en ”suzukifamilj” där även läraren ingår.  

 

Mitt resultat visar att repertoaren och spelböckerna har en central roll i undervisningen. 

Informanterna tyckte att stycken var roliga, särskilt i början. Progressionstanken som finns i 

suzukiböckerna är väl genomtänkt och eleverna förbereder kommande stycken genom att 

lyssna på musiken längre fram. Att möta eleven på rätt nivå och att ge utmanande uppgifter är 

helt i linje med Vygotskijs teorier om de proximala utveklingszonerna. Genom olika övningar 

förbereds svårare partier och lärandet underlättas genom instruktioner och imitation; övningar 

som fokuserar på elevens framtida utveckling.   

 

Det framgår tydligt att suzukiundervisningen kräver ett stort föräldraengagemang; ett 

engagemang både i form av tid och arbete. Det gäller allt ifrån att välja instrument åt sin 3 – 

4-åring till att delta på lektioner, ansvara för övning i hemmet och praktiskt arbete under 

konserter, suzikidagar och läger. I informanternas svar utläser jag att föräldrarnas 

engagemang kan ha en baksida. Engagemanget kan bli för stort. Kanske så stort att föräldern 

brister i lyhördhet då det gäller att lyssna till barnets signaler. Calissendorff kallar detta 

”pushande frihet ” och ifrågasätter graden av frivillighet. Ett par av mina informanter anser att 

de fick fortsätta att spela flera år efter det att de egentligen borde slutat. I all välmening pushar 

föräldrarna på sitt barn. Att låta barnet sluta känns som ett misslyckande när föräldrarna har 

lagt ner mycket tid och engagemang. Jag antar att samma känsla kan finnas hos läraren. 

Suzukiläraren är i regel starkt engagerad i sina elever och ”sin metod” och ser det som ett 

misslyckande om elever slutar.  Det är inte att se till barnets bästa. Här krävs mer kunskap och 

öppenhet mellan föräldrar och lärare för att på ett prestigelöst och ”ofarligt” sätt kunna 

diskutera vad som är bäst för barnet.   

 

När det gäller notläsning ger inte informanterna någon enhetlig bild. Alla har olika 

upplevelser. Gardner betonar att metoden är extremt inriktad på gehör och att det ofta blir 
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svårt för barnet att lära sig spela efter noter. Mina informanter lyfter också fram gehörsdelen 

som central. Ett par av dem säger att notläsningen började vid 7 – 8 års ålder, kanske tidigare, 

medan någon annan påstår att notläsningen började när hon var 9 år. Någon tycker att 

notläsningen var en rolig del av undervisningen. Ett par av de övriga tyckte det var svårt.  En 

av informanterna kan inte komma ihåg någon notundervisning alls. Han formulerar lite kritik 

och säger att det är det enda negativa med suzuki. En av informanterna säger att 

notinlärningen skedde successivt och att man inte märkte att man lärde sig. En annan av dem 

uttrycker att det var svårt att se meningen i notläsningen eftersom det fungerade så bra att 

härma och att spela på gehör. Det verkar som den egentliga notträningen började i och med 

orkesterspel för de flesta. Studiens resultat visar att notinlärning är ett område som även 

fortsättningsvis måste diskuteras. De funderingar kring notinlärning som framkommer måste 

tas på allvar. Liknande kritik återfinns både hos Gardner och i Di Lorenzo Tillborgs studier. 

När en elev börjar spela fiol bör dock inledningsperioden vara notfri, påpekar Hultgren och 

Wallmyr i sitt examensarbete. På grund av hjärnans omognad har små barn svårt för att 

kombinera spel och notläsning.   

 

Alla lyfter fram konserterna som ett starkt minne. En av dem har ett tråkigt minne. Hon säger 

att hon inte tillhörde dem som fick spela solo, men det förekom en gång och det var ingen 

positiv upplevelse för henne. Min informant antar att hennes lärare gärna ville att hon som 

inte brukade spela solo skulle få uppmärksamhet, men det blev inte så bra. Det är ett exempel 

på att läraren i all välmening kunde göra felbedömning. Min egen erfarenhet är att det var 

ungefär samma elever som spelade solo på konserterna varje gång. Det diskuterades en del 

bland föräldrar och barn. Min informants upplevelse är att det fanns vissa svårigheter i att 

vara ”rättvis” då det gällde att fördela elevers framträdanden. En av mina informanter 

framhåller att det fanns konkurrens mellan eleverna. Det kanske vara föräldrarna som var 

orsaken till det, eftersom de gärna ville att deras barn skulle synas.  

 

Att gemenskapen är viktig har jag tidigare skrivit om. Det gäller även gemenskapen mellan 

barn och föräldrar. De olika aktiviteterna som finns inbakade i suzukikonceptet är tillfällen för 

barn och föräldrar att umgås och få ”privattid”, som Lisa uttrycker det. Barn och föräldrar gör 

roliga saker tillsammans. Det känns nog så viktigt. Det gäller allt ifrån övning i hemmet till 

konserter då föräldrarna finns med som stolta åhörare. Gardner skriver att suzukimetoden 

bygger vidare på förhållandet mor – barn. Han påpekar att metoden har utvecklats inom 

ramen för starkt kulturellt stöd och det är ingen tillfällighet att en sådan metod växt fram i 
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Japan. När mina informanter berättar, nämner de omväxlande sin pappa och mamma. Hos 

fyra av informanterna verkar mamman var den som har huvudansvaret för övningen i 

hemmet, men flera talar om att papporna fanns med på lektionerna. Jag tycker inte att det går 

att utläsa något direkt mönster i mammornas resp. pappornas engagemang. Min egen 

erfarenhet är också att det fanns ungefär lika många mammor som pappor med på lektioner, 

läger och andra aktiviteter.     

 

Gardner påstår att barnen som deltar i suzukiundervisning är en utvald grupp som ofta 

kommer från musikaliska familjer. Dominiques resultat pekar i samman riktning. Hon fann att 

de flesta föräldrar själva spelade något instrument och hade ett stort musikintresse, framför 

allt för klassik musik. Av mina sex informanter är det två vars föräldrar spelar något 

instrument. Det verkar dock finnas ett musikintresse i familjerna eftersom fem av mina 

informanter har syskon som också spelar.    

 

Gardner säger att de ”fantastiska resultaten” beror på ett starkt stöd från föräldrar i 

kombination med en väl strukturerad undervisningsmetod. Mina informanter verkar alla ha 

haft ett starkt stöd hemifrån. Trots detta valde de att sluta. Här skulle jag vilja diskutera vad 

som är ett ”fantastiskt resultat”. Mina informanter spelade tills de kom upp i tonåren. De hade 

ett meningsfullt intresse under en stor del av sin uppväxt. Träffade kompisar och upplevde en 

stark gemenskap. Jag är ganska säker på att de dessutom lärde sig mycket fiolspel, som de när 

som helst med träning kan ”plocka fram” på nytt. De har övervägande roliga minnen från sin 

suzukitid och anser i huvudsak att de har påverkats positivt. Det tycker jag är ett fantastiskt 

resultat! 

   
 5.2 Slutord och vidare forskning 

Det finns ett förhållande som jag inte kan hoppa över i min diskussion. Den handlar om synen 

på lärande.  Strandberg som har uttolkat Vygotskij tar upp detta.
45

  Inom behaviorismen med 

Pavlov, Skinner och Watson i spetsen ser man barnet som ett tomt blad. Det är vuxenvärlden 

som bestämmer vad som ska skrivas på detta blad. Miljön och yttre påverkan betonas starkt. 

Yttre belöning är en stark drivkraft. Vygotskij ses som en motpol till detta synsätt. Det finns 

en likhet och det är att båda inriktningarna betonar miljön. Det finns dock en stor skillnad i 

hur individen och omgivningen förhåller sig till varandra. Vygotskij betonar att kulturen är 

                                     
45

 Ibid. sid. 18 f 
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byggd av människor och den är resultat av många människors målmedvetna och meningsfulla 

aktiviteter. Individen är någon som aktivt tar för sig av sin kultur samtidigt som hon är med 

och skapar sin kultur. På samma sätt är det med lärandet. Eleven finns i en lärande miljö och 

skapar kunskap i samspel med kamrater och vuxna. Tillbaka till Suzuki. Ibland kan 

suzukiundervisning uppfattas som ett enda jagande efter klistermärken, diplom och avklarade 

spelböcker. Då har något gått snett. Någon har inte reflekterat över sin kunskapssyn. Det kan 

gälla antingen lärare eller förälder eller båda. Det är då eleverna upplever konkurrens och 

tävling. Därför är det viktigt att reflektera över kunskapssynen bakom undervisningsformen. 

Jag skrev inledningsvis att vem som helst får inte kalla sig suzukilärare utan att ha genomgått 

ESA:s suzukilärarkurs. Min egen reflektion är att detta är jätteviktigt. En lärare som 

oreflekterat tar till sig delar av metodiken kan lätt hamna helt fel!     

 

Studien bygger på sex personers berättelser. Trots att jag inte kan dra några generella 

slutsatser är det viktigt att påpeka att varje berättelse är intressant och varje individ är viktig 

att lyssna till. Min forskningsfråga Hur uppfattar före detta suzukielever metodens 

styrkor och svagheter? får ett ganska entydigt svar. Alla lyfter fram gemenskapen och 

lusten att lära tillsammans som en styrka. En av informanterna säger att notinlärningen kom i 

bakgrunden och ett par betonar konkurrens och tävling som en av metodens svagheter. Min 

andra forskningsfråga Hur har suzukiundervisningen påverkat dem som musikanter? 

får ett otydligare svar. Suzukiundervisningen är en positiv erfarenhet men det är svårt att säga 

hur den har påverkat dem som musikanter. Alla har slutat att spela och flera av dem antyder 

att de lätt skulle kunna friska upp sina kunskaper. Min tredje forskningsfråga Vilka var 

orsakerna till att mina informanter slutade spela? får också olika svar men något 

som tas upp av ett par av mina informanter är att spelglädjen försvann när de halkade efter i 

böckerna och inte fick spela tillsammans med spelkamraterna i samma ålder. Någon säger att 

de fick andra intressen som blev starkare och drivkraften till att spela fiol avtog och därmed 

spelglädjen.  

 

Svagheten i min studie är även dess styrka. Det gäller min egen roll. Jag har hela tiden varit 

medveten om att min förförståelse påverkar min tolkning och har därför försökt att vakta på 

mig själv. Min förförståelse är också en styrka. Jag känner igen och kan identifiera nästan allt 

som mina informanter berättar om. Det underlättar min förståelse och min kunskap har 
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fördjupats. Jag har också fått veta något om metodens styrkor och svagheter och några av 

mina hypoteser har blivit bekräftade.  

 

Det finns vissa uppgifter i informanternas berättelse som alla suzukilärare och föräldrar bör 

fundera över. Det gäller notinlärning, konkurrens samt föräldrars och lärares förhållningssätt. 

Detta är viktigt att lyssna till och reflektera över. Gardner menar att metoden kan utvecklas. 

Det är något som även min studie visar.  

 

Suzukimetoden kräver mycket engagemang i form av arbete och tid. Att spela upp till tre 

gånger i veckan och däremellan träna på spelläxor tar stor del av fritiden. Så stor del att det 

knappast finns utrymme för någon ytterligare aktivitet. Jag tänker att det är ett viktigt val som 

föräldrarna gör när de väljer instrument åt sin 3-4-åring. Barnet kanske skulle ha större 

förutsättningar inom ett annat område eller med ett annat instrument. Det kan en förälder 

aldrig veta. Gardner lyfter fram en liknande aspekt när han skriver att man inom suzuki satsar 

mycket energi på att utveckla en enda intelligens. Sker det på bekostnad av övriga 

intelligenser eller gynnar musikutövandet lärandet rent generellt? Under min tid som 

”suzukibarn” talades det mycket i suzukikretsar om att musikutövandet hade en positiv 

inverkan på mer teoretiska skolämnen. Det finns också senare erfarenheter som tyder på att 

estetiska ämnen har en positiv inverkan även på andra områden. Musiken har idag låg 

prioritet både i grundskolan och i gymnasieskolan och utrymmet för estetiska ämnen har 

minskat. Det förefaller vara en olycklig satsning.  

 

Musikutövandets inverkan på annat lärande är ett ämne som det vore intressant att forska 

vidare inom. Det skulle också vara meningsfullt att studera på ett djupare plan hur 

suzukiundervisningen påverkar notläsningsförmågan. Ännu ett förslag är att studera hur 

suzukiundervisningen påverkar personlighets- och identitetsutvecklingen. Det är områden 

som berörs i min studie men som är långt ifrån färdigutforskade.    
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 Bil. 1 

 

INTERVJUGUIDE   

 

Samtalet kommer att handla om suzukimetoden. Jag är intresserad av ta del av dina 

synpunkter på metoden, hur du upplevde undervisningen och hur du tror att den har påverkat 

dig. Vi kommer att ta upp följande områden: 

 

 

    Exempel på frågor: 

Musik i hemmet  Förekom det musik i ditt hem? 

   Är det någon mer i familjen som spelar något 

instrument? I så fall vilket? 

  
 

Val av instrument  Hur kom det sig att det blev just fiol när du valde 

instrument? 

   Hur gammal var du när du började spela? 

 

 

Val av metod  Hur kom det sig att det blev just suzuki? 

I vilken utsträckning kunde du /din familj påverka 

metodvalet? 

 

 

Övning   Vad har du för minnen av övningen i hemmet? 

   Hur var din inställning? Hur upplevde du övningen? 

   Vem hade ansvaret för övningen? 

Hur mycket övade du? Kunde någon ackompanjera 

dej? 

 

 

Repertoar   Vad tyckte du om repertoaren när du var liten? 

   Vad tyckte du om suzukiböckerna? 

   Hur påverkade böckerna din spellust? 

 

 

Notläsning   Berätta om hur och när du lärde dig noter! 

   Vad hade du för inställning till notläsning? 

 

 

Grupplektioner  Hur upplevde du grupplektionerna? 

 

 

 

Individuella lektioner  Hur upplevde du de enskilda lektionerna? 

 

 

Konserter   Hur upplevde du konserterna? 

Läger, suzukidagar  Berätta om dessa! 
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Förhållandet lärare – elev                      Hur var relationen mellan dej och din lärare? 

Berätta något minne om dej och din lärare! 

 

dig - kompisar Berätta om relationerna mellan dej och övriga 

suzikielever! 

  Berätta om relationen mellan dej och andra kompisar 

 

barn - föräldrar Hur påverkade spelningen relationen till dina 

föräldrar?  

 

 

Minnen från suzukitiden  Vilka är dina starkaste minnen från suzukitiden! 

   Berätta några minnen, både roliga och tråkiga. 

 

 

Spelglädje, tvång, konkurrens Kommentera dessa begrepp! Vilka av begreppen  

lek, stolthet, gemenskap,  beskriver bäst din suzukitid? Rangordna!  

tävling, 

 

 

Drivkraft, motivation  Beskriv vad som gjorde att du fortsatte spela 

(spellust, föräldrar, längtan att lära, inspiration från 

lärare, kompisar, konserter, grupplektioner,  

   att få spela solo, belöning, känslan att du utvecklades 

på instrumentet). 

   Beskriv vad som gjorde att du slutade spela. 

 

 

Din uppfattning om suzukimetoden  Hur skulle du idag vilja beskriva din suzukitid? 

idag.    Hur har suzukitiden påverkat dig som person? 

Skulle du vilja att ditt eget barn utbildas enligt 

suzukimetoden? 

   Vad har du idag för uppfattning om repertoaren 

   (val av musikstycken, progression)? 

 

 

 

Din inställning till musik idag Fritidsintresse, yrke 

 


