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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur elever uppfattar sin egen fiolundervisning och 

om man kan uppnå bra resultat utan negativ jämförelse eller tävlan. 

Undersökningen grundar sig på åtta djupintervjuer med fiolelever i åldrarna 8-19 år. Alla hade en 

stark vilja som gör att de vill utvecklas och känna sig nöjda med sina prestationer. Att viss kon-

kurrens eller tävlan kan existera mellan fiolelever var nästan alla överens om. Trots att några elever 

även har sett den negativa sidan av tävlandet, är de överens om att jämförelse kan vara bra så länge 

den är positiv. 

 

Nyckelord: fiolundervisning, konkurrens, motivation. 

 

 

Abstract 
 

The purpose of this essay was to find out how violin students apprehend their tuition and if it is 

possible to achieve good results without negative comparison or competition.  

 

The examination is based on eight in-depth interviews with violin students between 8 and19 years 

of age. All of the students had a strong will to develop and to feel satisfied with their achievements. 

Almost all of them agree that some degree of comparison and competition between violin students 

does exist. Although some of the students had seen negative sides of such competition, they agree 

on comparison as a good thing as long as it´s positive. 

 

Keywords: violin tuition, comparison, motivation. 
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Förord  
 

Jag började, tack vare mina föräldrar, spela fiol som femåring enligt Suzuki-metoden. Jag har, som 

de flesta andra elever, varit i perioder där det känns tråkigt och jobbigt att spela, men jag har lyckats 

att ta mig igenom de perioderna med hjälp av uppmuntran från min omgivning. När det kom till 

övning var mina föräldrar väldigt kreativa och försökte ofta hitta på nya sätt och nya lekar som 

skulle motivera mig. Mina föräldrar har varit nyckeln till mitt musicerande, vilket kanske är verk-

ligheten för de flesta ”Suzuki-barn”. 

 

När jag var sju år började jag åka på olika Suzuki-läger. Det första vi barn frågade varandra när vi 

möttes var följande fyra frågor:  

 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Var kommer du ifrån? 

Vilket stycke är du på? 

 

Jag har under senare år börjat tänka mer och mer på dessa fyra frågors betydelse, och ställt mig 

själv frågan; Är det någon skillnad på de krav som ställs på barn och ungdomar inom Suzuki-

metoden jämfört med barn och ungdomar som spelar enligt andra, mer ”traditionella” metoder?  

Ses dessa frågor som ett stressande moment i Suzuki-barnens vardag, eller är det bara jag som  

vuxen som reagerar när jag tänker på det?  

 

Jag själv drabbades inte av tanken att jag var tvungen att vara bäst hela tiden. Självklart blev jag 

påverkad, men jag hade spelkompisar som konstant blev jämförda. Inte bara med och av sig själva, 

utan också av sina föräldrar.  

 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till: 

Min handledare Ingvar Dahl som har varit en otrolig inspirationskälla.  

De elever som ställt upp på intervjuer och även deras föräldrar för att jag fått använda deras barns 

tankar i mitt arbete. Vi har mycket att lära av våra barn och ungdomar. De sitter på tankar och 

berättelser om livet som vi borde ta på största allvar och hysa stor respekt för. Tack för er ärlighet! 

Mina närmsta vänner för många timmar av givande diskussioner. 

De lärare och rektorer som hjälpt mig hitta elever till min undersökning. 

 

 

Arvika, maj 2008 

 

Gabriella Blomstervall
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Inledning 

 
Syfte 
 
Mitt mål är att utbilda mig till Suzuki-pedagog, men Suzuki-metoden kritiseras ofta ur olika 

aspekter. Bl a möter man påståendet att Suzuki-elever jämför sig med vandra på ett mer negativt 

sätt än elever som undervisas ”traditionellt”. Stämmer detta? Kan man kringgå tävlan mellan 

barnen, eller är det så att denna tävlan behövs för att eleverna skall utvecklas? 

 

 

Hypotes 
 

Den hypotes jag med min undersökning ville prova var följande:  

Suzuki-elever är så styrda av metodens böcker och av att lyckas ”bli klara” med ett stycke att den 

musikaliska delen ofta faller bort. Det blir viktigare att hela tiden vara bäst i gruppen, så att man 

glömmer av att det är musik man håller på med. Elever som undervisas mer traditionellt har gene-

rellt sett inte lika mycket press på sig hemifrån och inte samma tävlingsinriktade inställning till 

fiolspelet. Sådana elever är därför ofta mer självgående och målmedvetna, medan Suzuki-elever 

styrs av ett högre utarbetat system där allt i princip förefaller vara uträknat redan från start. 

 

 

Bakgrund 
 

Jag har i min uppsats intervjuat dels s k Suzuki-elever, dels elever som undervisas på mer tradi-

tionellt sätt.  

 

Vad menas då med Suzuki-elever? Så här definierar jag begreppet i denna uppsats: 

Suzuki-elever är de som spelar enligt metodens grundfilosofi och har en lärare med utbildning inom 

Suzuki-pedagogik. 

 

Alla Suzuki-elever jag talat med har en lärare som har Suzuki-pedagogutbildning och använder 

Suzukis material. Övriga elever som blivit intervjuade har inte använt Suzukis material. Dessa 

kallar jag i denna uppsats för ”traditionella” elever. De skolor som använts av de elever jag pratat 

med är Kjell-Åke Åsbergs fiolskola ”Jag lär mig spela fiol”, ”Små låtar för små stråkar” av Eva 

Bogren och ”Solos for young violinists” av Barbara Barber.     

 
Jag vill även klargöra begrepp som jämförelse, tävlan och konkurrens. Med hjälp av jämförelse eller 

tävlan elever emellan kan konkurrens uppstå. Denna konkurrens kan vara positiv eller negativ 

beroende på yttre och/eller inre faktorer som bl.a. självkänsla eller föräldrapåverkan. Således kan 

även jämförelsen och tävlan mellan eleverna vara positiv eller negativ eftersom den ger konsekven-

ser åt det ena eller det andra hållet. En positiv jämförelse, tävlan och konkurrens kan leda till moti-

vation och utveckling, medan en negativ jämförelse, tävlan och konkurrens kan ha en nedbrytande 

effekt på eleven.  

 

Suzuki-metoden 

Schinichi Suzuki föddes 17 oktober 1898 i Nagoya, Japan. Hans far ägde vid denna tidpunkt värl-

dens största violinfabrik där Shinichi och hans syskon brukade tillbringa mycket tid. Trots detta  

hade Shinichi hunnit fylla sjutton år innan han började studera violin. När han avslutat sina studier i  

Japan begav han sig till Tyskland för att studera violin för Karl Klinger. Där träffade han också sin 

fru, Waltraud, som han tog med sig tillbaka till Japan 1928. Han började då ge konserter och under-

visa i sitt hemland. Han började efter ett tag intressera sig mer och mer för undervisning och små 
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barns inlärningskapacitet. Då väcktes tanken om ”Talent Education”, eller ”Suzuki-metoden” som 

vi kallar den i Sverige.  

 
Suzuki (1977) anser att musikalitet inte är medfödd vilket innebär att ”alla kan”. Han anser att varje 

människa är född med anlag (t.ex. musikaliska), men att dessa bara utvecklas om de befinner sig i 

rätt miljö. Hans tanke med metoden var att använda musiken som medel istället för mål för att på så 

sätt utveckla sidor hos barnet som han/hon har nytta av senare i livet. Genom sin metod ville han 

träna koncentrationsförmåga, minneskapacitet, samarbetsförmåga, motorik och förmågan att lyssna. 

 
”Vad är människans yttersta strävan i livet? Det är att söka kärlek, sanning, renhet och 

skönhet. Det gäller Dig, mig, alla. Om denna bok kan bli till hjälp, om också bara lite, 

kan jag nog inte säga hur lycklig jag skulle känna mig.”(Kunskap med Kärlek, förordet) 

 

Hans metod, som har funnits i Sverige sedan 1970-talet, bygger på ett samarbete mellan elev, 

förälder och lärare. Eftersom barnet oftast är mellan tre och fem år när han/hon börjar spela är 

föräldrarna en viktig faktor i inlärningsprocessen. Innan barnet får börja spela, går föräldrarna en 

kurs i grundläggande teknik och spel. Detta för att lättare kunna agera förebild hemma. Under 

lektionerna sitter föräldern och antecknar för att veta vad som skall övas på till nästa gång.  

 

Själva metoden går ut på att lära sig spela ett instrument på samma sätt som man lär sig tala ett 

språk. Genom att lyssna på sin omgivning och härma det man hör, lär sig ett barn ett språk utan att 

någon frågar sig hur det gick till. Suzuki ansåg att man kan lära sig spela ett instrument på samma 

sätt. Genom att lyssna på alla stycken innan och under tiden man spelar dem går det fort att lära sig 

alla nya moment.  

 

Notläsningen introduceras inte förrän eleven är mogen för detta. Det viktigaste till en början är att 

barnet skall kunna spela rent och rytmiskt korrekt utan en notbild. De stycken man lärt sig, fort-

sätter man att spela under lång tid. På så sätt kan dessa alltid tas upp och förbättras i takt med att 

eleven blir bättre.  

 

Suzuki-metoden består av 10 böcker där, till skillnad från andra metoder, varje nytt stycke 

innehåller en ny teknisk svårighet. Man kan därför inte hoppa från stycke till stycke med bibehållen 

teknisk progression, utan måste hålla sig till den väl genomtänkta litteraturens ordningsföljd. Detta 

leder till att alla spelar alla stycken i samma ordning. Detta kan vara ett problem eftersom det lätt 

kan uppstå en tävlan mellan olika elever. Genom att föräldrar sitter med sina barn på lektionerna de 

första åren, finns det en eventuell risk att kraven hemifrån blir högre. När är jämförelsen en sporre, 

och när går den till överdrift? Per König (1996) skriver i sin uppsats ”Huru Suzuki undervisar sina 

barn”: 
 

”Dels känner man stor beundran och respekt för barnet, dess föräldrar och lärare. Dels 

överfalls man av en skepsis, som sticker fram likt vassa taggar, med frågor som: 

-Är det barnet som vill, eller mamma och pappa? 

-Har barnet fått försaka något för att nå så långt? 

-Tar man inte skada av att ”drivas” så hårt som Suzuki-undervisning innebär?” 

 

Debatter om Suzuki-metoden 

König beskriver i sin uppsats även en del av debatten runt Suzuki-metoden, bl a att de sociala klass-

skillnaderna kan växa sig stora på grund av det starka föräldrastöd som krävs inom Suzuki-

metoden.  

 
”Björkvold har i sin bok ”Den musiska människan” (1991) sökt analysera Suzuki-

metoden. Den har, enligt honom, ingen barnkulturell förankring och pressas fram av 

vuxnas klara ambition och effektivitet”  (König 1996) 
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Enligt Sundin (1995) borde dock inte själva metoden bära ansvar för denna fråga, utan samhället i 

allmänhet.  

 

Den mest stormiga debatten hittills angående Suzuki-metoden inträffade under mitten av åttiotalet 

då metoden ännu var relativt ny innanför Sveriges gränser. Man ifrågasatte då starkt metoden som 

hel-het och ansåg att den inte passade in i vårt samhällssystem. Idag har debatten lugnat ner sig och 

metoden ses inte längre som något främmande. Dock förekommer av och till fortfarande en stor 

förundran och ibland misstänksamhet inför vissa av metodens spektakulära konserter och elevernas 

prestationer. 

 

Lindblom (2000) beskriver i sitt examensarbete musikpedagogen Ulla Mobergs syn på metodens 

nackdelar. Moberg anser att gruppundervisningsideologin som förekommer inom Suzuki-metoden 

inte har någon förankring i moderna pedagogiska principer och att självständigt musikaliskt tänkan-

de inte uppmuntras: 
 

"Metoden bygger på en medveten indoktrinering med viss typ av musik, nämligen väs-

terländsk konstmusik i dur och moll. Om barnen tidigt styrs in på detta tonspråk, får de 

svårt att tillgodogöra sig musikformer med andra stildrag. 

 

Hemlärarmedverkan förutsätter intresserade äldre personer i barnets omgivning. Hur 

når vi då de barn vars föräldrar förvärvsarbetar, ensamförälder eller de som inte har 

tid eller orkar? Utesluts dessa barn då automatiskt från möjlighet till musikfostran? 

 

Musikuppfostran enligt Suzuki har stora likheter med träning till idrottsliga pres-

tationer "idrottsbroilers".  

Var kommer det kreativa momentet in som anses så viktigt i all undervisning? 

 

I små barns musikuppfostran är rörelsen en viktig del av träningen. Ingår någon form 

av dans, rytmik etc. i Suzuki-metoden? 

 

Ytterst hamnar diskussionen om vi skall få fram tekniskt drivna musikmaskiner, som kan 

härma de svåraste violinkonsterna vid späd ålder eller om målet är att med musiken 

som ett av flera medel hjälpa barn, vuxna och äldre att uttrycka sig själva och utvecklas 

till mogna personligheter.” 

 
 

Några exempel på ”traditionellt material” 

 

”Jag lär mig spela fiol” är en fiolskola i tre delar skriven av Kjell-Åke Åsberg. Den är i första hand 

ämnad för undervisning på musikskola/kulturskola.  

 

Första boken börjar helt från grunden och eleven får lära sig hållning, vänsterhandsteknik och hö-

gerhandsteknik. För att på lättaste sätt kunna befästa denna kunskap, har Åsberg använt sig av ett så 

litet tonmaterial som möjligt i början. I hans böcker finns inga ackordanalyser eftersom dessa lätt 

kan förväxlas med tonnamn. 

 

I andra boken får man spela i tonarterna mellan B-dur och E-dur för att lära sig de grepp som 

förekommer i vänster hand. Åsberg uppmuntrar även till transponering. Längst bak i boken finns 

även stråkövningar som kan användas vid behov i passande tonart. 

 

I tredje boken går Åsberg igenom lägespel för andra och tredje läget. Även här handlar det om att 

stabilisera vänster hand. 
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”Små låtar för små stråkar” 

Eva Bogren som gett ut boken ”Små låtar för små stråkar” ville skapa en spelbok som främjade en 

ergonomisk hållning där man snabbare kan få en frihet i spelet. Samtidigt som hållningen kommer 

på plats är målet att eleven skall ha roligt och kunna öva mer avancerade tekniker, t.ex. lägeväx-

lingar, vibrato, dubbelgrepp, flageoletter, fingerstråk och olika stråkarter. Boken är uppdelad i sex 

delar - uppvärmingslåtar, fiolhållningslåtar, stråkhållningslåtar, lösa stränglåtar, fingerlåtar och lätta 

låtar - som också kan användas parallellt.  

 
”Solos for young violinists” 

I sin samling ”Solos for young violinists” har Barbara Barber samlat över 50 stycken för violin och 

piano. Samlingen består av sex böcker med tillhörande CD-inspelning. På CD-skivan kan man välja 

att lyssna på hur det ska låta eller spela endast med pianokompet. Bland de utvalda styckena finns 

båda välkända och mindre kända kompositioner. Svårighetsgraden på repertoaren är allt från grund-

läggande till mer avancerat.  

 

 

Människans drivande kraft 

Redan från början lär människan sig att kämpa för sin egen överlevnad. Spermien som jagar ägget 

är det första tecknet på människans tävlan. Att de flesta elitidottsmän eller musiker på hög nivå har 

upplevt någon form av motgång har troligen hjälpt dem till den position där de befinner sig idag. 

Människan har en vilja att lösa problem och få svar på det han eller hon undrar över. 

 

Eva Rusz skriver i sin bok ”Bli en vinnare med kognitiv coaching” (2007): 
 

Det här är min övertygelse:  

Att kämpa är verkligen det mest vinnande förhållningssättet. Idrottsutövare måste alltid 

vårda och ”se över” sina kognitiva strategier, att de verkligen både tänker och beter sig 

på ett ”kämpande” sätt. Det gäller oss andra också! Inställningen och förväntan ska 

alltid vara att man ska göra sitt bästa och på att man kan vinna.” 
 

Samtidigt kan Rusz se att det finns en fara i att kämpa för mycket. Att vilja prestera för mycket och 

ha för höga krav på sig själv, kan leda till utbrändhet. Eftersom människan har en önskan att vara 

bra på det han/hon gör och att känna sig uppskattad, kan denna press bli så stor att personen i fråga 

kan känna sig utnyttjad istället.    

 

När ett barn är mellan ett och tre år, börjar det klara av vardagssituationer på egen hand. Barnet 

upplever också då en glädje av att kunna själv. Med denna glädje kommer även ett obehag över att 

vara tvungen att klara sig på egen hand.  

 
“Eftersom föräldrarnas krav ofta förknippas med hot, kan det hos barnen uppstå en 

känsla av ångest för att mista föräldrars kärlek, vilket i sin tur utlöser en strävan efter 

att vara snäll och duktig.” (Jerlang, 1994) 

 

När barn har uppnått en ålder mellan tre och fem år har de kommit till en fas då de är rädda för 

straff och konsekvenser. Detta gör att ett barn vill göra sig till lags med sin “rival” och försöka 

efterlikna denne så mycket som möjligt. När barnet kommit från detta stadium ... 

 
“... är barnet i stånd att beakta andra barn som något annat än fiender och rivaler.”                

                                                                                                               (Jerlang, 1994) 
 

I Jerlang (1994) beskriver Leif Larsen olika stadier som ett barn går igenom i sin sociala 

utveckling: 
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“Stadium 1: Det icke-sociala stadiet (ca 0-3 år), där barn beskrivs som socialt blinda 

inför jämnåriga. Nog för att man kan använda dem som vilket annat ledarskap som 

helst, men inte som någon att umgås med. 

 

Stadium 2: Det egocentriska stadiet (ca 3-7 år). Barnet leker fortfarande helst på egen 

hand och motsätter sig andra barns inblandning. Kontakter tas ofta med andra barn för 

att rekvirera dem som medhjälpare i det egna lekprojektet, men barnet svarar sällan på 

andra barns kontakter. 

 

Stadium 3: Perioden för social utforskning (ca 7-13 år). Barnet leker nu tillsammans 

med andra och är inställt på att anpassa sitt bidrag till den gemensamma leken efter de 

andras. Samarbetet försiggår dock fortfarande endast på det konkreta planet. 

 

Stadium 4: Medveten organisation av sociala kontakter (från ca 13 år). Man diskuterar 

och planerar tillsammans, innan man sätter i gång samarbetet. 

 

Jerlang behandlar i sin bok lekens betydelse för barnets utveckling. Där leken är frivillig blir den 

inte till en produkt, utan blir istället till en process där barnet deltar med känslor och energi. 

 
“Barnets situation präglas i allmänhet av vanmakt i förhållande till vuxnas makt men 

kan i leken göra sig kvitt sin vanmakt och själv definiera sin roll. Barnet kan så att säga 

i leken gå bakåt i utvecklingen (regression) för att finna tidigare perioders olika former 

av behovstillfredsställelse, något som (åter)skapar känslan av trygghet, varefter barnet 

åter kan gå framåt i utvecklingen (progression).” 

 

 

Problemformulering 
 

Är det någon skillnad på krav som ställs på barn inom traditionell fiolundervisning och inom 

Suzuki-undervisning? 

Hur påverkade är elever av sin omgivning när det gäller att prestera och att lyckas med sitt fiolspel? 

Hur viktigt är det för eleven med mål och motivation? 

Hur uppfattas de olika undervisningsmetoderna utifrån elevernas perspektiv? 

Hur uppfattas begrepp som jämförelse, konkurrens och tävlan i de olika metoderna utifrån elevernas 

perspektiv?  
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Metod 
 

För att undersöka om jämförelser och krav är något som tynger fiolelever intervjuade jag åtta 

elever; fyra elever som spelar enligt Suzuki-metoden och fyra elever som spelar enligt en 

traditionell metod. För att få ett så brett åldersperspektiv som möjligt valde jag elever mellan 8 och 

19 år. Eleverna kommer från olika ställen i Sverige. Vissa fick jag kontakt med genom deras lärare 

och vissa kontaktade jag personligen. De som blev kontaktade genom sin lärare fick hem en lapp 

där jag informerade om hur intervjun skulle gå till och vart de skulle vända sig om de var 

intresserade av att delta. Efter att läraren fått in intresseanmälningar från sina elever gavs listan 

vidare till mig med namn och telefonnummer till elever. Utifrån dessa namn diskuterade jag i ett av 

fallen med läraren vilka elever som skulle vara mest ärliga och spontana i sina svar. Innan jag 

intervjuade varje elev hade jag även informerat föräldrarna. Ur de som anmälde sig som frivilliga 

gjorde jag ett urval för att de intervjuade skulle representera ett så stort åldersspektrum som möjligt. 

 

Alla intervjuer skedde genom personliga möten i elevernas hem, med undantag för en intervju som 

ägde rum i ett avskilt rum på en skola. Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter. Alla elever har 

fått samma frågor, men om vi under samtalets gång kom in på något intressant sidospår som jag 

ville veta mer om, frågade jag vidare om detta allt eftersom. 

 

Jag valde en öppen intervjuform för att få så djupgående svar som möjligt. Min förhoppning var att 

jag skulle få eleven att tänka till och berätta mycket om sina egna erfarenheter, även om samtalet 

därigenom ibland kom att beröra annat än frågan i sig.  

 

 

Intervjufrågor till elever 
 

Pojke/Flicka?   

Ålder?   

Hur länge har du spelat? 

 

  1. Berätta om hur du började spela fiol. 

  2. Vad brukar du tänka på/Hur känns det när du går till lektionen? 

  3. Vad brukar du tänka på/Hur känns det under lektionen? 

  4. Vad brukar du tänka på/Hur känns det efter lektionen? 

  5. Vad brukar du tänka på/Hur känns det när du övar/spelar hemma för dig själv? 

  6. Vad brukar du tänka på /Hur känns det när du övar/spelar tillsammans med andra? 

  7. Vad brukar din lärare göra/säga på lektionen? 

  8. Vad brukar dina föräldrar göra/säga efter lektionen och under veckan? 

  9. Vad är mest kul med att spela? Varför? 

10. Vad är minst kul med att spela? Varför? 

11. Har du någon gång varit på väg att sluta spela? Berätta! 

12a. Har du någon kompis som slutat spela fiol? 

    b. Vet du varför de slutade? Om inte - Vad tror du det berodde på? Vad kan det bero på när man    

         vill sluta? 

13a. Händer det att du och dina kompisar "tävlar" eller jämför er med varandra när vi spelar? 

    b. Hur känns det? Berätta! 

14. Är det viktigt att spela rätt? 

15. Hur vet man att någon spelar bättre än en annan? 

16. Kommer du fortsätta spela när du är vuxen? 
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Resultatredovisning 
 

 

Inledningsvis presenteras respondenterna, varefter intervjuerna redovisas i sammanfattad form, 

fråga för fråga.  

 

 

Presentation av respondenter    

 
Suzuki-eleverna har tilldelats fingerade namn på S… och de ”traditionella” eleverna namn på T… 

 
Elever från Suzuki-metoden: 

Susanne  

Flicka, 14 år. Har spelat i 9,5 år. 

 

Simon 

Pojke, 17 år. Har spelat i 11,5 år. 

 

Saga 

Flicka, 10 år. Har spelat i fyra eller fem år. började när hon var 6,5 år. 

 

Samuel 

Pojke, 19 år. Har spelat i 14 år. 

(Samtliga Suzuki-elever spelar främst ur Suzuki-böckerna, men använder även lösblad ibland). 

 

Elever från traditionella metoder 

Tilda 

Flicka, 10 år. Har spelat i 2 år.  

Spelar ur ”Jag lär mig spela fiol 1”. Innan hon fick den boken spelade hon ur ”Små låtar för små 

stråkar”. I båda böckerna hoppade hon från stycke till stycke. Hon får även lösblad. 

 

Tanja 

Flicka, 8 år. Har spelat i snart 2 år.  

Spelar ur ”Jag lär mig spela fiol 1”. Innan hon fick den boken spelade hon ur ”Små låtar för små 

stråkar”. I båda böckerna hoppade hon från stycke till stycke. Hon får även lösblad. 

 

Therese 

Flicka, 18 år. Har spelat i 10 år.  

Therese har både folkmusiklektioner och klassiska lektioner, vilket gör att hon har två olika lärare. 

På folkmusiklektionerna spelar hon mest på gehör, men får även ett fåtal noter som stöd. På de 

klassiska lektionerna spelar hon ej ur någon bok och har inte haft någon spelbok på väldigt många 

år. Hon har dock en bok med Kayser-etyder som hon spelar ur ibland. 

 

Tova 

Flicka, 14 år. Har spelat i 2 år.  

Spelar både från lösa noter och ur böcker. Hon började spela ur ”Jag lär mig spela fiol 1”. Böckerna 

hon använder är ”Solos for young violinists 1” av Barbara Barber och ”Jag lär mej spela fiol 3”. 

Hon spelar också ur Sevcic opus 2 part 1. Även hon hoppar från stycke till stycke i böckerna. 
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Intervjusammanfattning 
 

1. Berätta om hur du började spela fiol. 

De tre elever som börjat spela när de var fem år, Susanne, Simon och Samuel, kunde inte välja 

något annat instrument än fiol vid denna ålder. Två av dem, Simon och Samuel, har också äldre 

syskon som spelade något instrument innan. Samuel säger följande i sin intervju: 

 
”Man kan väl säga att mina föräldrar tvingade mig mer eller mindre... nä, jag vet 

inte.... sen har jag väl... ah... sen har jag velat spela.” 
 

Även Therese hade ett äldre syskon som spelade något instrument. I hennes fall har musikintresset 

och musikutövandet legat i familjen långt innan hon blev född. Hon bestämde på eget initiativ att 

det var fiol hon ville spela.  

 

Saga berättar i citatet nedan om hur hon kom på, vid 6,5 års ålder, att hon ville börja spela fiol: 

 
”Jag kollade på bollibompa och så var det nån tjej där som, som hade kommit på en 

egen låt som hon spelade på fiol och hennes pappa spelade gitarr, och då tyckte jag det 

var så fräckt när hon spelade på fiolen så då ville jag också börja spela.” 

 

Tilda, Tova och Tanja var på en prova-på-dag på musikskolan/kulturskolan och fastnade för just 

fiol. Tanja hade bestämt sig för många år sedan att hon skulle spela fiol, så hennes val blev inte så 

svårt. 

 

Tova hade den vårterminen då hon gick i trean fått pröva på att spela fiol i skolan en gång i veckan. 

När hon sen var på instrumentdemonstration på musikskolan sa den läraren samma sak som de hade 

sagt i skolan: 

 
”den läraren som hjälpte mig där sa också att jag borde börja spela fiol och att det var 

rätt instrument för mig. Så eftersom jag hade hört från flera håll att fiol skulle passa 

mig och jag tyckte det verkade kul så ville jag börja spela.” 

 

 

2. Vad brukar du tänka på/Hur känns det när du går till lektionen? 

Tilda, Tanja och Tova, berättar att de oftast burkar känna sig glada och att det känns spännande att 

gå till lektionen. Tova säger följande:  

 
”Jag vet ju hur det är nu och sådär, så det känns ju inte så märkvärdigt eller så. Men 

det är ju roligt!”  

 
Hon nämner även hur det kändes när hon precis börjat spela: 

 
”Det var lite nervöst dom första gångerna att gå dit och sådär... eh... men jag tyckte det 

var kul direkt.” 
 

Eleverna Susanne, Saga, Samuel och Therese uttrycker att de ofta har dåligt samvete över att de inte 

övat tillräckligt på sin läxa. Samuel är en av dem som uttrycker att det känns jobbigt om man inte 

övat på läxan:  

 
ja, oftast är väl att jag inte har övar tillräckligt men... eh... men det.. ja.. och då tänker 

jag väl att... ja... njae, jag kanske inte skulle gått idag fast... 

Så du känner dåligt samvete över att du inte övar? 

Ja, ibland ja... 
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Susanne säger: 

 
”Man spelar och försöker göra så gott man kan liksom. Så man inte gör fel igen på 

samma sak man gjorde förra veckan, utan att man väljer att annat ställe. (skrattar)”  

 

Gemensamt för alla elever jag pratat med är att de har en stark önskan av att de vill bli bättre på att 

spela. 

 

 

3. Vad brukar du tänka på/Hur känns det under lektionen? 

Under lektionen koncentrerar alla elever sig på vad som händer just då t.ex. vilka instruktioner de 

får, hållning, teknik och noter. Många av eleverna uttrycker att de vill göra sitt bästa.  

Tanja uttrycker en rädsla för att spela fel: 

 
”Jag är ju rädd att jag ska spela fel. 

Är det farligt att spela fel? 

Men jag vill inte det... 

Varför vill man inte spela fel? 

 För att jag vill att det ska låta så bra som möjligt.” 

 
Hon fortsätter att förklara: 

 
”Om man gör fel, då ska man ju strunta i det och bara fortsätta spela. För ibland när 

jag spelar fel, då kan det bli så att bara såhär att jag tappar bort mig och såntdära och 

så får man börja om hela låten från början.” 

 

Susanne och Simon säger att de koncentrerar sig mycket på att komma ihåg vad de ska öva på 

under veckan.  

 

 

4. Vad brukar du tänka på/Hur känns det efter lektionen?  

Några elever nämner att de tycker att det är svårt att de tänker så mycket på skolan och alla läxor, så 

att de inte reflekterar så mycket över hur det gick på lektionen. 

 

Eleverna Saga, Samuel och Tilda har lektioner eller aktiviteter precis efter fiollektionen.  

Några av eleverna känner även av att deras lärare är stressad. Samuel är en av dem: 

 
”fiollektionerna, dom har brukat vara vid fyratiden sådär... tjugo minuter eller nåt sånt. 

ibland 40 minuter om jag har riktigt tur. och då har det varit liksom att... ja, nu ska jag 

vara på nästa grej om tio minuter. Jag är stressad och sådär. Men hon är också 

stressad!” 

 

Susanne, Tilda, Tanja och Tova känner sig glada efter lektionen. Tova berättar att hon brukar känna 

sig inspirerad: 

 
”Men ofta är det så här att efter lektionen när jag precis har spelat. Då... Det är då jag 

känner att jag verkligen tycker om att spela och då vill jag spela mera direkt när jag 

kommer hem.” 

 

När jag frågar varför hon känner sig så inspirerad, svarar hon: 

 
”för att då har jag liksom fått hjälp och vet hur jag ska spela dom låtarna... om det är 

saker jag funderat på och sådär, eller hakat upp mig på. Och sen har jag ofta lärt mig 

något nytt. Och det är bra.” 
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Även Tanja berättar att det känns inspirerande efter lektionen: 

 
”Vad bra, nu har jag fått lära mig en ny låt. Jag känner mycket... mig mycket bättre på 

att spela nu.” 

 

Susanne och Simon försöker komma ihåg vad de ska öva på och vad de gjorde på lektionen.  

 

Therese berättar att hon brukar skriva ner vad hon har i läxa. Hon nämner också hur det känns att ha 

stora krav på sig själv: 

 
”usch... då har man ju känt att man gjort ett dåligt jobb, men ändå så tycker dom att det 

gick bra. Men själv är jag inte nöjd över mig själv. Fastän läraren tyckte det var bra. 

Ibland så har man ju för stora krav på sig själv.” 

 

När hon fick frågan om det bara är negativt att ha krav på sig själv svarade hon följande: 

 
”Nej, det taggar ju så att man gör läxan tills nästa gång bättre. Att man övar ännu mer, 

ännu mer liksom. Man höjer ju... man höjer liksom nivån. Men det kan ju bli för mycket 

övning. Den dagen du inte klarar det så gräver du liksom en grav ungefär. Du liksom 

går ännu längre ner. Man måste ju liksom ha kvar gnistan.” 

 

 

5. Vad brukar du tänka på/Hur känns det när du övar/spelar hemma för dig själv? 

Alla elever försöker skaffa sig en helhet av stycket det första de gör. De flesta eleverna brukar spela 

igenom hela stycket, några lyssnar på det. Några av eleverna förklarar hur de gör om de stöter på ett 

svårt ställe i läxan: 

 

Tilda förklarar: 

 
”Jag brukar spela igenom låtarna tills jag kan dom. Om det är nåt stycke jag inte kan 

eller som jag tyckte var lite svårt, spelar jag först igenom det massa gånger. Sen så tar 

jag hela låten.” 

 

Susanne säger så här om varför man ska öva på det svåra stället: 

 
”Så man inte hakar upp sig på det. För det är inte så roligt att spela samma ställe 120 

gånger liksom.” 

 

Therese berättar att hon brukar spela låten till hon har den i sig. Hon berättar också att hon kan bli 

irriterad om det inte går bra att öva: 

 
”Ibland så är jag ju så hära... Jag blir riktigt förbannad när... särskilt när man är själv 

hemma och inte det går. Det är då jag tänder till. Jag är så nära att slänga ut fiolen 

genom fönstret ibland så du anar det inte... liksom. Jag kan ju ta och praktiskt taget 

slänga den i pannan liksom. Det är så illa ibland. Jag står och skriker, och svär, och 

hoppar. Jag kan springa runt ett varv i huset och bara...” 

 

 

 

6. Vad brukar du tänka på /Hur känns det när du övar/spelar tillsammans med andra? 

Susanne och Tova tycker att man kan bli mer medveten om sin egen hållning när man spelar 

tillsammans med andra. Susanne förklarar: 
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”man lär ju sig utav om man ser anda spela då kanske man tänker; åh, den höll väldigt 

högt upp fiolen. Det måste jag också tänka på att hålla här. Eller du vet, såna grejer… 

sånt som är synligt.” 
 

Saga kan ibland tycka att det är jobbigt att spela tillsammans med andra: 

 
”Ibland är det lite jobbigt om man inte kan låten, men... det är ju inte såhär... om man 

kan lite utav den och så spelar man fel. Det kan vara lite jobbigt för jag har ju... man 

har ju en på ena sidan och en på andra sidan och båda hör ju om jag spelar fel, och det 

kan vara lite jobbigt. Fast det är bara att fortsätta.” 

 

De flesta tänker på helheten och att det är viktigt att hitta samma klang. Samuel berättar vad han 

tycker är mest spännande med att spela tillsammans med andra: 

 
”Du lär dig samspelet mellan alla personer och hör mer hur klangen skall vara. Och 

sen har du i och för sig, om det är en kvartett, då har du fyra olika viljor och dom kan 

göra att det låter väldigt mycket bättre än bara en person.” 

 

Några nämner också att det är viktigt att man spelar samma stråk och att man ska spela i samma 

tempo. Tilda var en av dem: 

 
”Man ska dra stråken i samma... så att inte... ah... någon börjar typ uppstråk och andra 

börjar nerstråk. och att ingen spelar för fort och sådär...” 

 

 

7. Vad brukar din lärare göra/säga på lektionen? 

Tilda, Samuel och Therese nämner att deras lärare tar sig tid till den sociala biten på lektionen. 

 

Therese har två olika lärare som jobbar väldigt olika. Den ena sitter på en stol och lyssnar när hon 

spelar igenom läxan. Här beskriver hon hur han brukar ge henne instruktioner: 

 
”Han kanske mer fysiskt tar... ah.. men ställer mig framför spegeln och liksom. 

Då står han och möblerar om armar och händer och fingrar. Och ibland kan det 

va så att... ah... han spelar först och sen ska jag härma liksom och försöka ändra 

på det och så.” 

 

Ofta är hans instruktioner bildliga: 

 
”Tänk att du äter gröt...” 

 

Hennes andra lärare spelar alltid med henne på lektionen till skillnad från Sagas eller Susannes 

lärare som spelar med när eleven vill, eller Tanjas lärare som bara spelar med om eleven skall lära 

sig en ny låt. 

 

Susanne berättar att hon känner av att hennes lärare är stressad över tiden, och att hon känner att de 

inte lägger ner tillräckligt mycket tid på svåra ställen i stycket: 

 
”Så spelar jag så långt… hela låten, eller så långt jag kommer typ. sen säger hon… ah. 

Men , jag märkte att det var någonting här typ. Och så säger hon vad det var. Och så 

kanske vi spelar igenom det tre gånger. Funkar det inte så struntar vi i det.” 

 

Några av eleverna börjar prata om mål i undervisningen. Simon känner att han kan styra 

undervisningen ganska mycket medan Samuel säger att det är läraren som bestämmer repertoar i 

första hand. När det kommer till mål och varför han spelar kan han inte komma ihåg att hans lärare 
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någonsin frågat honom vad han har för drömmar. Han kan få välja vad han vill jobba med just den 

lektionen. 

 

Tilda upplever att hon kan få olika mycket instruktioner från lektion till lektion. Saga och Samuel 

upplever att läraren inte ger mycket instruktioner, däremot säger Samuel att läraren kan ge tips. 

Therese och Simon nämner samma sak. Sistnämnd säger: 

 
”Hon ger ju tips och sånt då. Mest det, hur man kan göra för att förbättra sig och så. 

Det är ganska mycket teknik då. Sånt som man kanske inte kommer på själv.”  

 

Två av eleverna, Saga och Tanja, har även en lärare som spelar piano på lektionen. 

 

Tova beskriver en typisk lektion: 

 
”Hon brukar titta och lyssna hur det har gått med det jag skulle öva på från veckan 

innan. Säger till om det är något i hållningen jag behöver tänka på, kommenterar 

ibland om jag spelar fel eller tappar bort mig i noterna. Efter att jag har spelat en låt 

säger hon hur hon tycker att jag spelade och om det var någon skillnad från förra 

veckan, om jag kan låten bra eller behöver den i läxa en vecka till. Om det är ett stycke 

jag behöver hjälp med, om det är något jag inte förstår eller om det är ett nytt sätt att 

spela, nya toner eller liknande, så kan hon förklara och vi spelar igenom ställen som är 

svåra. Ibland spelar hon med mig, ibland andra stämmor och ibland kompar hon med 

piano.” 

 

 

8. Vad brukar dina föräldrar göra/säga efter lektionen och under veckan? 

Föräldrarna till Susanne, Saga och Therese pratar mycket om fiolen och lektioner i allmänhet.  

Tanja upplever att föräldrarna inte brukar säga något speciellt under veckan.  

 

Tova berättar: 

 
”När jag kommer hem från lektionen frågar dom ofta om det gick bra och om det var 

kul. Då berättar jag lite om vad jag håller på med just nu och hur det går och så. Under 

veckan frågar de ibland om jag har spelat något de sista dagarna, fast det är liksom 

inte så att dom behöver påminna mig om att spela för det gör jag ändå.” 

 

Susanne och Saga har föräldrar som brukar påminna om de inte har övat på ett tag. Saga: 

 
”Ibland får dom ju säga till mig om jag typ har glömt bort att öva på fiolen. Det är inte 

så ofta. Jag brukar oftast göra det själv. Dom brukar inte säga så mycket.” 

 

Både Simon och Tilda känner att det finns mycket uppmuntran hemifrån. Simon förklarar: 

 
”Det är ganska mycket uppmuntran och så. Dom vill gärna att jag fortsätter och så. Det 

är ganska mycket uppmuntran...” 

 

Samuel berättar vad han kan tycka är jobbigt med föräldrarna under veckan: 

 
”En bidragande faktor till att jag inte övar hemma längre... det kom jag på precis nu 

också. Det är väl att... ah... speciellt min pappa. Han... när... alltså, när jag väl står och 

övar hemma så kommer han och berömmer mig väldigt mycket för att jag övar. Och det 

är väl lite jobbigt ibland.” 
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Han fortsätter: 

 
”Jag är väl inte en sån som liksom vill ha beröm för varje sak jag gör bra, utan liksom 

bara en liten vink över att det är bra. Men liksom inte att det ska vara jättebra, jättebra, 

jättebra jättebra utan... på en övning tillexempel, alltså om man är i en grupp nu 

tillexempel, så tycker jag det är väldigt... Jag tror att jag tycker det är väldigt mycket 

bättre att det är liksom en glad min eller liksom sådär för en själv, för att det är bra. 

Och sen att... om man gör nåt fel. Då kan man säga det. För då vet alla vad man inte 

bör göra. Och sen om det är jättebra, så absolut kan läraren uppmuntra det. Men jag är 

väl inte den personen. Nä... Jag är inte den personen som vill ha jätteuppmärksamhet 

om jag gör något bra.” 

 

 

9. Vad är mest kul med att spela? Varför? 

Fyra av eleverna berättade att musikupplevelsen de fick av att spela var viktigt. De tror att de fått ett  

musikintresse genom fiolen som de inte hade hittat om de aldrig börjat spela något instrument. 

Susanne berättar att hon lyssnar på musiken på ett annat sätt än vad hennes kompisar som inte 

spelar gör: 

 
”Dom bara lyssnar och ba: åh, Gud vad fint hon sjöng! Ja ba: Ah det var ju typ falskt 

på alla toner, men jättefint. Det är lite så. Dom ba: nej men det är det ju inte. Men man 

hör ju det eftersom man är så van att lyssna på ett annat sätt.” 
 

De flesta känner också att gemenskapen man har tillsammans med sina spelkompisar, och att spela 

tillsammans med andra gör det extra roligt att spela. Simon säger även: 

 
”Sedan glädjer man ju andra förutom sig själv också. Så man gör alla runt en glad.” 

 

Saga tycker att konserter är väldigt roligt att spela på, medan Tanja tycker att fiolen är ett väldigt 

fint instrument. 

 

Två av eleverna, Tilda och Tova, tycker allt är lika roligt med att spela. Efter en stunds betänketid 

säger Tova: 

 
”Orkester till exempel, det är kul. För att då spelar man med andra och man hör att det 

låter bra tillsammans och så är det olika stämmor. Och när jag spelar själv så är det 

också roligt för då lär jag mej ju mer vad jag behöver koncentrera mig på och sådär. 

och sen är det ju allting annat också att man träffar så många nya människor liksom så 

man kan ha roligt tillsammans och sådär...” 

 
Therese har en tydlig bild av vad som gör att hon tycker att det är roligt att spela: 

 
”Det är att ha ett mål, ett konkret mål. Någonting man jobbar för, att man utvecklar sig 

hela tiden... så en utveckling... och att man hör att det blir någonting. Visst, du kan 

skriva en uppsats... Åh vad skönt, den är färdig. men det att höra resultat. Att höra sig 

själv. När jag är åttio år kan jag förmodligen fortsätta spela hoppas man på. Det kan 

inte en idrottare göra lika... för då har dom så många knäskador. Men det är ju lite så 

hära nånting man alltid har med sig och allmänt och socialt är det ju skönt. Det är ju 

det... Musikaliteten finns överallt. Det handlar om utveckling och mål tror jag...” 

 

 

10. Vad är minst kul med att spela? Varför? 

Tre av eleverna (Susanne, Samuel och Therese) uttrycker att det inte är roligt när man hakar upp sig 

på ett ställe och man inte vet hur man skall ta sig vidare. Susanne säger: 
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”Om man hakar upp sej på ett ställe och så kommer man verkligen inte igenom det och 

så kan ingen hjälpa en. Det är nog det tråkigaste när man liksom, man kommer ingen-

stans, men man kan... ingen kan hjälpa en...” 

 
Simon tycker att övningen både kan kännas rolig och tråkig. På min fråga svarar han: 

 
”Att man måste öva för att bli bra kanske. Fast det kanske inte skulle va så kul om man 

inte behövde öva heller. Om alla skulle va bra på allting. Jag vet inte... Det tar tid det 

gör det. Det gör det. Jag skulle behöva längre dagar, längre veckor. Annars finns det 

ingen mer nackdel som jag kan komma  på. Alltså allt tar ju upp tid. Ah, skolan, 

övningen och träning. Man måste ju kunna få plats med allting i veckan.” 

 

Therese tycker att en etyd eller en tråkig läxa kan göra så att man känner sig omotiverad. Saga hade 

lite svårare att komma på något som inte var roligt med att spela. Till sist svarade hon: 

 
”Om fiolen går sönder.” 

  

Det var även tre av eleverna som inte tyckte det fanns något som var tråkigt med att spela. (Tilda, 

Tanja och Tova) 

 

 

11. Har du någon gång varit på väg att sluta spela? Berätta! 

Två av eleverna har aldrig varit på väg att sluta. Tilda svarar ”Nej” utan att tveka. Susanne erkänner 

att hon ibland kan använda det som utpressning: 

 
”Ja, det kan hända att det har varit nånting såhär, att mamma säger såhär "Du får 

ingen häst.". "Nä, då vill inte jag spela fiol längre". Det kan va så du vet.. Nä, men det 

är aldrig nånting som... Ah, nu slutar jag. Nu vill jag inte. Det har aldrig varit så. 

Alltså, det är klart att ibland känner man att man inte vill eller att man inte orkar eller 

så, att det inte är jättekul. Men det är inte alls så att man... "Nu ringer vi och... nu 

lägger vi av med det här". Det är ju inte så liksom. Man är så inne i det.” 

 

Både Simon och Samuel har känt att de har velat lägga av att spela flera gånger. Ingen av dem hade 

nära kompisar som sysslade med musik på samma sätt. Samuel berättade om den tuffa perioden när 

han gick i fyran: 

 
”Då var det ju såhär att mamma följde med på lektionerna. ja... och då var det väl att 

jag la av med att öva hemma, men hon tvingade mig att gå på lektionerna och det är jag 

faktiskt väldigt glad över nu... att hon gjorde. För då har jag fått så mycket mer vänner. 

Det är väl den enda gången som jag har velat sluta” 

 

Tanja fick ont i ryggen mitt i en termin, men eftersom avgiften var betalad, fortsatte hon terminen 

ut. När det onda i ryggen försvunnit och terminen tagit slut, ville hon spela igen. Saga ville också 

sluta mitt i en termin: 

 
”Det var väl nån gång för några år sen. Då brukade jag inte öva så mycket för jag... 

jag vet inte varför jag inte övade. Jag var väl för mycket med kompisar eller nåt. Då 

ville jag typ sluta spela, fast mamma sa till mig att hon hade betalat för hela terminen 

så jag fick inte sluta. Fast jag slutade aldrig... Nu känns det bra.” 

 

Therese berättar att hon kan bli irriterad när omgivningen vill höra henne spela: 

 
”När man var i tolvårsåldern så frågade farmor och så: Kan du inte spela bit då? Och 

då var det nära att jag slutade för jag gillade inte det där tjatet.”  
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Att det kan vara lite jobbigare och kännas tråkigare ibland intygar Tova. Men hon har också en 

lösning på hur det ska bli roligare igen: 

 
”Det är ju bara att öva och spela, så blir det ju bättre sen...” 

 

 

12 a. Har du någon kompis som slutat spela fiol? 

     b. Vet du varför de slutade? Om inte - Vad tror du det berodde på? Vad kan det bero på när man   

     vill sluta? 

Tre av eleverna (Susanne, Therese och Tova) har haft kompisar som har slutat spela fiol. 

På frågan vad det kan bero på svarar många att man har många andra intressen som tar tid. 

Att inte få välja själv tror Susanne spelar stor roll: 

 
”Men, det kan väl hända att man... alltså som Suzuki-metoden är ju att man börjar som 

liten. Det kan hända att då fick man inte välja själv att man ville spela, och då kan det 

både bli att man inte tycker det är kul, att föräldrarna tvingar som en. Eller att man 

tycker det är jättekul och liksom så. Och om man inte tycker det är kul, då blir det ju 

bara tråkigare och tråkigare och så spelar man ju mindre och mindre. och då kan man 

ju inte liksom... och sen när man har då exempel fotboll då, om hon tycker det är 

roligare då är det ju inte så himla lätt att hålla uppe fiolen liksom. Det blir ju så.” 

 

Susanne, Tilda och Therese tycker det är viktigt med en bra lärare. Tilda berättar hur en bra lärare 

skall vara: 

 
”Den ska berömma en när man är duktig och att.. såhär att den ska visa en hur man ska 

göra. ja, den ska va en bra lärare.” 

 

Susanne beskriver också hur en bra lärare skall vara: 

 
”En bra lärare är väl positiv... eller okej det är klart om det är någon kritik kan dom ju 

inte "hehe, du spelade fel". Det är ju inte så, men jag menar... alltså dom får ju va glada 

och så ska dom typ... Allstå det ska ju inte bara va att man kommer dit och ba´, "jaha, 

har du övat?", alltså inte så här seriöst. Man får ju fråga typ "Ah, vad har du gjort 

idag?" eller liksom, kunna va lite mer så... och sen... som, då lär man ju känna själva 

personen och läraren bättre och sen tycker man det är roligare, liksom att "åh, nu ska 

vi dit!" liksom, så... Annars blir det mer : "Jaha, nu blir det spelning." Det är lite mer... 

nu ska vi... eller hur? Nä, men dom ska va glada och så försöka att inte bli stressade av 

tiden. eller såhär att man ska försöka ändå ha god tid på sej och kunna även... Jag tror 

inte det är lätt för lärare att ha god tid på sig när de har massa elever på en dag och 

liksom såhär. Men ibland känner man väl det att deras raster är mer värda än själva 

lektionen. och det kan hända... Det är lite irriterande ibland...” 

 

Tanja berättar att man kan vilja sluta om man får ont när man spelar. Simon, Samuel och Tova, tror 

tror även att man kan tycka det är tråkigt och ansträngande och vill sluta för det. Saga och Tilda tror 

att tråkiga eller för svåra låtar kan vara orsaken till att man vill sluta spela. 

 

Saga tror att det kan bero på övningen: 

 
”Man tycker att det kan vara jobbigt att öva.” 

 
Hon berättade även hur man kan göra det roligare att öva: 

 
”Man kan ju typ göra lekar...” 
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Therese pratar återigen om motivation. Hon menar att om den inte finns hos eleven, är det svårt att 

få dem att fortsätta spela. Hon säger också att man kan känna att man valt fel instrument. Men det 

viktigaste tror hon är: 

 
”Mamma och pappa sa inte så mycket men de har alltid stöttat mig genom att köra mig. 

Dom har alltid... Mamma försökte spela med mig... eftersom hon hade spelat fiol, så 

köpte hon sig en fiol. 

 

Hon pratar även om den negativa sidan en förälder kan ha: 

 
”Du få inte som förälder var nonchalant. Du kanske vill att ungen ska spela elbas, men 

han vill spela fiol. Då är det bara att inse det.” 

 

 

13 a. Händer det att du och dina kompisar "tävlar" eller jämför er med varandra när vi spelar? 

     b. Hur känns det? Berätta! 

Susanne berättar att hon jämförde sig mer med andra när hon var mindre. Jag frågar henne om det 

var viktigt att ha spelat långt i böckerna: 

 
”Ja, det var väl... eller inte viktigt så. Det var ju inte det första man sa när man kom till 

lektionen. Men det var ofta så att "Jaha, hur långt har du kommit nu då?" "Ja, nämen 

jag är i femte..." "Jaha, jag är i sjätte". Det var lite såhär...” 

 
Simon upplever att nivån i den grupp han spelar är så spridd så det går inte att jämföra sig med 

varandra. Både Saga och Samuel är helt säkra på att det existerar en tävlan mellan eleverna som 

både kan vara positiv och negativ. Samuel berättar: 

 
”Pressen som blir från andra, sådär att... Ja, men jag är bättre än dig. Det är ju lite 

negativt, men... Det kan ju vara en liten sporre men... Men pressen hemifrån det är ju 

värst tycker jag.” 

 
Tova upplever också att man jämför sig med varandra. Hon tror att man kan lära sig mycket av det 

men att det även kan ha en negativ effekt. 
 

Tanja och hennes kompis spelar ur samma bok, men har aldrig känt att de jämför sig med varandra.  

Tilda känner inte heller att hon jämfört sig med någon annan. Therese har aldrig känt det själv, men 

har haft spelkompisar som jämförde sig med varandra: 

 
”Nu så är det mer så att... Går det bra för en kompis, åh vad kul liksom! Då peppar 

man lite mer. Och liksom fixar du det och vi var typ på samma nivå för ett år sedan. 

Kan inte jag också hamna där? Jag tänker inte på att jämföra mig med nån, utan jag 

tänker på: Gud, vad bra dom är istället.” 

 

 

 14. Är det viktigt att spela rätt? 

Samuel tycker att det beror på vilken nivå man befinner sig om det är viktigt att spela rätt eller inte. 

Både Samuel och Therese har sökt till musikhögskolan. Då upplevde båda att det var väldigt viktigt 

att spela rätt. Samuel: 

 
”Ja, det är ju det, men där är det ju ändå... alltså att få in känslan för hur låten ska 

vara, alltså hur själva känslan som du delar ut när du spelar låten. Själva helheten är 

 ju viktigast. Men om det blir en felton här och där... det spelar ingen roll. Hellre att 

man spelar helt fel än att det är liksom... att det är fel helhet.” 
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Susanne tycker att det kan vara pinsamt att spela fel ibland: 

 
”Ja, det är klart. Det kan ju bli pinsamt om man spelar fel typ om man spelar i orkes-

tern och så har alla paus och så tror man att nu kommer nån ah... och så, "oups, fel". 

Precis efter dom andra. Det kan ju bli lite pinsamt, men eftersom men... ah... för det 

hörs ju så väl. Men när man är i våran lilla grupp då känner man ju alla. Då är det ju 

inget å skämmas över, när man gör fel. Det är ju liksom bara å...  Det är ju liksom inget 

farligt. Man tar inte åt sig...” 

 

Saga och Tanja tycker att det är viktigt att spela rätt på konserter, medan Susanne, Tilda och 

Therese inte tycker att det gör något. En gång innan en konsert sa en person till Therese: 

 
”men spelar du fel, du vet, dödsstraffet är avskaffat”  

 

På lektionen, anser Saga, Tanja och Therese, är det inte så viktigt att spela rätt. Tanja tycker även, 

till skillnad från Saga, att det är viktigt att spela rätt hemma. 

 
”Man kanske tränar hemma som jag gjorde där med Titanic att jag övade jättemycket 

på den bara för konserten i fredags. Och då, då tyckte jag att jag blev jätteduktig. Jag 

spelade knappast ett enda fel.” 

 

Många av eleverna berättar att det är roligare att spela rätt och att man känner sig mer nöjd med sig 

själv då. Simon förklarar: 

 
”Jag vill ju få det så nära perfekt som möjligt, vill man ju. För det låter ju bättre och 

blir då troligtvis kul också... om man får det... Det är roligare om man spelar mer rätt 

än mer fel. Det är väl ganska viktigt... För att bli nöjd med sig själv.” 

 

Tova: 

 
”Jag tror att det är det att jag vill klara det bara och jag vill spela rätt. Och oftast blir 

det bra.”  

 

 

15. Hur vet man att någon spelar bättre än en annan? 

Hållning är en sak som avgör om man kan se att någon spelar bättre än en annan, anser Samuel, 

Tilda och Tova. Samuel och Tova nämner att handleden är ett ställe att kontrollera om hållningen är 

fin. Man kan också se på tekniken. Samuel berättar: 

 
”Som till exempel på vänsterhanden. Om man har en hängande handled, ett fågelbo 

(visar och böjer handleden så att ”fågelboet” kan ligga i handflatan) alltså om man 

inte har en sån, då blir ju rörligheten mycket bättre. Då når man ju mycket bättre, och 

då kan man ju spela snabbare också...”  

 

Något mer som Samuel tycker är viktigt är ett snyggt vibrato. Tova tycker att man kan höra det på 

om musikern använder nyanser och kan hålla ut tonerna. 

 

Det som de flesta svarat är säkerheten i spelet och en fin ton. Susanne: 

 
”Man kan ju höra det på tonen. Dom är ju säkrare och därför tror jag inte att dom bryr 

sig inte riktigt om dom gör fel. Dom känns ju ändå så säkra dom... Dom är ju liksom 

säkra på instrumentet. 

Man kan lämna det bakom sig om man spelar fel, medan vi spelar... eller om man inte 

är riktigt bra så spelar man fel, då kanske det är hela världen liksom...” 
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Att spela rent är också viktigt anser Susanne, Saga och Tilda. Den sistnämnda säger: 

 
”Om man sätter fingrarna fel så låter det ju inte precis fint.” 

 

Tanja tror inte att man kan höra att någon spelar bättre än någon annan: 
”Någon kanske är jättebra på en låt och en annan kanske är jättebra på en annan låt” 

 

Simon säger också i sin intervju: 

 
”Det handlar ju mycket om det tillfället då, gör det ju. så, det kan ju bli olika för olika 

gånger. Men om man nu ska utgå ifrån att det... ah, att dom spelar sitt bästa båda 

gångerna då så... ja, jag antar att man utgår efter hur... allstå. hur liksom det är skrivet 

i en bok för att det är menat att det ska va så. Sen kan man ha sina personliga tolk-

ningar av låten. Jag antar att man utgår ifrån att det ska va så likt originalet som 

möjligt då.” 

 

 

16. Kommer du fortsätta spela när du är vuxen? 

Alla vill fortsätta att spela som vuxna.  

 

Två av dem, Samuel och Therese, har sökt till musikhögskolan. Samuel är lite tveksam hur han vill 

att framtiden ska se ut och vet inte riktigt hur han ställer sig vill en eventuell plats på 

musikhögskolan.  

 

Therese däremot, har klara mål och drömmar framför sig. Om hon trots allt inte skulle jobba med 

musik tror hon ändå att fiolen kommer ta upp stor del av hennes liv: 

 
”Jag har ju ändå spelat i tio år liksom. Alltså jag har ju nästan lagt ner halva livet i 

alla fall på att spela. Så många timmar man har lagt ner. Det är bortkastad tid annars, 

och sen det att det är ett nöje. Det är ju kul!”   

 

Ingen av de andra är beredda att lägga av med fiolspelandet. Tanja, som precis fått ärva en fiol som 

ligger och väntar på henne säger: 

 
”Ja det tror jag. Annars blir jag av med min vuxenfiol.” 
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Diskussion 
 

 

Metod 
 

I intervjusituationen kan det uppstå tillfällen då man ställer följdfrågor som är vinklade. Detta kan 

vara riskabelt för resultatet, eftersom svaren då inte kommer från eleverna utan blir tydligt färgade 

av den som ställer frågorna. När man inte är van vid att formulera följdfrågor under tiden ett samtal 

pågår, händer det lätt att man vinklar frågorna för att man vill höra och få med allt eleverna tänker 

på.  

 

Självklart kan man heller inte veta om eleverna är helt sanningsenliga. Eftersom eleverna själva är 

de enda som vet precis vad de tänker och hur de känner, kan jag bara lita på deras ord.  

 

Innan jag genomförde de intervjuer jag har tagit med i arbetet, gjorde jag två provintervjuer. Dessa 

valde jag att inte ta med i undersökningen på grund av att jag var så fokuserad på att ställa frågor 

och få svar, att jag inte lyssnade tillräckligt på den jag pratade med. Jag lärde mig mycket av att 

lyssna på de inspelade intervjuerna. När jag sedan fortsatte intervjua, kändes det mycket mer natur-

ligt och jag var inte lika orolig för tystnaden eller för att bara fokusera på frågan och få svar på just 

den. Med facit i hand kanske jag borde haft fler respondenter för att kunna styrka undersökningen 

ytterligare.  

I min sista intervju valde jag dock att fokusera så mycket på samtalet mellan eleven och mig själv, 

att jag glömde ställa tre frågor. Dessa fick eleven svara på i efterhand via mejl. 

  

Reaktioner 
 

Mitt ämne väckte uppenbarligen starka reaktioner runt om bland lärare och rektorer. Många blev 

tveksamma och jag fick ibland kommentarer som ”Varför måste du hitta alla problem, kan du inte 

skriva om det som är bra istället?”. Detta faktum drev mig framåt. Troligen existerar inte någon 

”riskfri” undervisningsmetod, och ett sätt att få en metod att växa sig stark kan ju vara att hitta 

eventuella problem och lösa dessa. Eller är det så att begreppet metod inte existerar, eftersom alla 

lärare har en unik personlighet och egna erfarenheter?  

I Lärarnas tidning nr 13/2006 skrevs det: 

”Poängen är inte att läraren ska hitta rätt lärstil. Poängen är att läraren ska äga för-

ståelse, insikter och färdigheter i de pedagogiska processerna så att han/hon har till-

räckligt bred metodisk repertoar att vägleda eleverna så att de kan få hjälp med att ta 

sig till kunskaperna på sitt individuella sätt.” 

 

Resultatanalys och kommentarer 
 

När det kommer till hur eleverna började spela fiol skiljer sig detta väldigt mycket från elev till 

elev. Mycket pekar på att valet av instrument i en del fall har påverkats av att föräldrarna vill att 

deras barn skall spela ett instrument och att fiol var det enda som fanns att välja på vid denna ålder. 

För de som började spela efter de var fem år har det egna valet varit mer förekommande. Orsaken 

till varför de har valt just det instrument kan variera mycket. I en del fall har det berott på att man på 

något sätt har musiken i familjen. De som valt instrumentet själv har innan det aktiva valet kommit i 

kontakt med instrumentet på ett eller annat vis.  
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Magnus Eriksson skriver i sin artikel ”Musik- och kulturskolorna sviker musiklivet”: 

 
”Rektorerna säger att barnen skall erbjudas spela vilket instrument de själva vill. Det 

kan låta bra men hur kan ett barn veta att han/hon vill spela bastuba valthorn, klarinett 

eller fagott om de aldrig stött på dessa instrument?”   
 

Kanske är det så att vi påverkar våra barn mer än vad vi tror när det kommer till instrumentval. Vi 

kanske är för dåliga på att upplysa våra barn om att andra instrumentalternativ finns att tillgå. Jag är 

mycket väl medveten om att fiol kanske är det enda instrument, som finns att tillgå vid denna tidiga 

ålder, men att visa på andra instrument efter hand, ser inte jag som en nackdel. Jag tror att det 

snarare kan vara en fördel att kanske föreslå ett annat instrument, om man nu som lärare eller 

förälder märker att glöden hos eleven försvinner. 

 

Det verkar som om det finns en stark önskan hos alla de elever jag pratat med om att bli bättre på 

sitt instrument. De elever som befinner sig på en högre nivå kan ofta känna dåligt samvete över att 

inte ha övat tillräckligt, men de känner ändå att de går till lektionen för sin egen skull. Kanske kom-

mer det dåliga samvetet som en konsekvens av alla de krav som ställs på dagens barn och ungdo-

mar? Det gäller att prioritera för att hinna med ”allt” och att orka med det tempo som man har - eller 

förväntas ha.  

 

Många anser att motivationen är mycket viktig för deras lärande. I sin avhandling ”Om man inte vill 

spela – då blir det jättesvårt” skriver Maria Calissendorf (2005): 

 
”Motivation är avgörande för de flesta former av inlärning  och att lära sig spela ett 

instrument är inget undantag. Om motivationen brister, trots att alla andra kriterier för 

att lära sig är mer än tillräckligt tillgodosedda, kommer inga stora framsteg att göras.” 

 

Kanske är det därför många av de eleverna jag pratat med vill betona vikten av att hitta något i 

undervisningen som de känner att de kan hitta en motivation och drivkraft i? 

 

Även under lektionen vill eleverna gärna göra bra ifrån sig. De är också tydligt fokuserade på vad 

de ska göra och lärarens instruktioner verkar vara det som är viktigast. Att de är så koncentrerade på 

”nuet” under lektionen tror jag hänger ihop med att de vill bli bättre och se sig själva utvecklas. 

Många av dem uttrycker att man inte vill göra fel för då känner man sig inte lika nöjd med sig själv.  
 

”Tydligt är att barn och ungdomar ser musicerandet som något som i första hand är till 

för dom själva, en källa till egen lust och till egen glädje.” (ur Musikalisk Mångfald, 

musikläraren nr 3, 2003) 

 

När lektionen har nått sitt slut är elevernas tankar redan någon annanstans. Aktiviteter utanför 

skolan och läxor tar mycket tid och energi. Många känner att de inte hinner fokusera så mycket på 

fiolen som de vill, utan måste prioritera. Två elever nämnde även att lärarna kan kännas stressade 

ibland. De känner sig ändå väldigt inspirerade att gå hem och öva för att bli bättre till nästa gång. 

Trots att de kan känna att kraven på sig själv kan bli väldigt höga, är de inte säkra på att dessa krav 

måste kännas negativa. Men kanske är det så att krav måste ställas på människan för att han/hon 

skall kunna utvecklas. Kanske har människan en naturlig drivkraft att hela tiden vilja förbättra sig 

själv och sina förutsättningar? Flera elever nämnde att de ville bli bättre och utvecklas för att känna 

sig nöjda med sig själva. De tycker att det är viktigt att spela rätt för att känna sig tillfreds med sig 

själva. Är det så att självkänslan ökar i takt med lyckade prestationer?  

 
”Andra undersökningar visar att sambandet mellan skolprestationer och självkänsla 

klart och tydligt styrs av vilken vikt som den närmaste omgivningen lägger vid skol-

mässiga resultat. Man har t ex funnit att sambandet mellan skolprestationer och själv-

känsla är starkast för de elever som utsätts för ett kraftigt tryck från föräldrarnas sida 
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att göra bra ifrån sig i skolan. Detta föräldratryck verkar dels vara en spegling av ett 

mer generellt kulturellt tryck mot teoretiska framgångar i olika ämnen och dels vara 

starkast i storstäderna.  

Situationen är mest kritisk för svaga elever som har ett starkt föräldratryck som 

ytterligare förstärks av konkurrensen i klassen.” (Evenshaug & Hallen 1992) 

 

Gemensamt för alla elever i min undersökning är, att de känner ett stöd från sina föräldrar.  

I Suzuki-metoden är föräldrarna en av de viktigaste grundstenarna. Kanske visar föräldrar där  

ibland ett för stort intresse och engagemang genom att låta sina barn börja spela redan i femårs-

åldern? Därmed inte sagt att föräldrarna till barn i traditionell fiolundervisning visar mindre stöd!  

 

Petter Linde konstaterar i sitt examensarbete ”Föräldrars påverkan på musicerandet” (2000) att 

stödet från föräldrar kan se väldigt olika ut. Han frågade 46 barn vid kommunala musikskolan i 

Stockholm om de kände att deras föräldrar visade intresse för deras spel. Alla svarade att de kände 

ett stöd hemifrån och att det kunde yttra sig i att föräldrarna kom och lyssnade på konserter, att de 

höll kontakt med läraren, musicerade tillsammans med eleven hemma, körde eleven till lektionen 

etc. Sju av dessa barn tyckte emellertid, att det kunde vara negativt att ha intresserade föräldrar för 

att det t.ex. kunde vara svårt att sluta eller att de lade sig i för mycket. 

 

Oftast är föräldrar i Suzuki-metoden närvarande på sina barns lektioner, för att kunna agera före-

döme och lärare hemma. Kanske tär detta på relationen mellan barn och föräldrar ibland? Men det 

kanske också kan hjälpa eleverna att drivas framåt och underhålla motivationen och viljan att 

utvecklas.  

 

I en folder som Svenska Suzuki-förbundet utgivit, står följande rader om övningen hemma: 

”Övningen hemma är en aktivitet där både barn och föräldrar deltar. Den sker på 

barnets betingelser med hjälp av föräldrarna där drivkraften är det pedagogiska 

förnuftet och inte förälderns eventuellt orimliga ambitioner.” 

 

Eleverna i min undersökning berättade, att det första de gjorde när de skulle lära sig ett nytt stycke 

var att skaffa sig en överblick och helhet av det. Detta kunde dock ske på olika sätt från elev till 

elev. På frågan om de fått lära sig hur man gör när man övar hemma, visar svaren att de nog inte har 

fått några verktyg för detta och har svårt att veta hur de ska lösa ett problem hemma.  

 

Några elever nämnde även att det var viktigt att känna ett mål med övningen. Att öva inför en 

konsert kan vara en otrolig sporre, vilket även Sofia Söderqvist (2004) tar upp i sitt examensarbete 

”Det skadar väl aldrig med lite musik...”. Hon skriver där att: 

 
”föräldrarna uppfattade det som att barnen övade mer hemma om de hade ett speciellt 

mål att öva inför.”  

 

I gruppspel känner eleverna att de kan lära sig mycket av varandra när det kommer till samspel, 

hållning och teknik. Det känns som om drivkraften att bli bättre är mycket stark även här. Kanske 

vill de bevisa för varandra att de kan spela ett stycke eller har övat extra mycket på något sedan 

förra lektionen. 

 

Eftersom alla lärare undervisar olika, kan jag här inte se något tydligt mönster, som skiljer den ena 

metoden ifrån den andra. Vissa lärare ger t.ex. mer instruktioner än andra, vissa spelar tillsammans 

med sina elever, etc. Gemensamt för alla är att de försöker anpassa sig till eleverna och göra så att 

de känner att de utvecklas genom både självförtroende och i spelet. När det gäller de långsiktiga 

målen verkar inte läraren och eleven ha pratat alls om detta, vilket oftast resulterat i att läraren 

bestämt repertoar utan något större inflytande av eleven. 
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Kommentaren från 14-åriga Susanne (som spelat nästan 10 år!) tycker jag var skrämmande.  
”Så spelar jag så långt… hela låten, eller så långt jag kommer typ. sen säger hon… ah. 

Men , jag märkte att det var någonting här typ. Och så säger hon vad det var. Och så 

kanske vi spelar igenom det tre gånger. Funkar det inte så struntar vi i det.” 

 

Hon var även en av dem som sa att hon inte hade tillräckligt mycket verktyg för att kunna gå hem 

och veta precis hur hon skulle öva.  

 

Kanske är det så som Ulf Thyréen (2004) skriver i sin artikel ”Musik åt alla!”: 

 
¨Läraren måste ge barn möjlighet att tänka och reflektera och inte i första hand höra 

om barn svarar rätt eller fel på frågor”  

 

Att få barn att själva analysera vad de gör och se läraren som en handledare har Silwa Claesson 

skrivit om (Lehndahl, B & Runesson, U 1995):  :   
 

”Since learning is something that the pupil has to do himself and for himself, the 

initiative lies with the learner. The teacher is a guide and director; he steers the 

boat, but the energy that propels it must come from those who are learning. The 

more a teacher is aware of the past experiences of students, of their hopes, 

desires, chief interests, the better will he understand the forces at work that need 

to be directed and utilized for the formation of  reflective habits. The number and 

quality of these factors vary from person to person. They cannot therefor be 

categorically enumerated in a book.”  
 

Kanske kan detta sättet att tänka underlätta för eleverna att vara mer och mer sin egen handledare 

när det kommer till den egna övningen hemma. 

 

Vad som är mest kul med att spela skiljer sig väldigt mycket från person till person. Alla känner 

dock att fiolen har givit dem många upplevelser och minnen. Att kunna något som gör att man 

känner sig speciell. Susanne berättade om en upplevelse som hon än idag kan minnas och vara stolt 

över: 
”Jag kommer ihåg när jag var mindre, och så sa dom alltid :Vad snabba fingrar du har 

när vi spela den här, vad heter den?... perpetual motion. Ah, och jag var så stolt att jag 

liksom hade så snabba fingrar. Och ibland när jag spelar någon snabb låt då tänker jag 

fortfarande på det. Ja ba, åh, vad fort det går! Så det är la typ nånting man tänker på 

ibland såhär när man… när man, ahh… men annars vet jag inte. Men det är ju alltid en 

rolig grej som man tänker på så…när man ska spela snabba låtar.” 

 

När det kommer till vad som är minst kul med att spela skiljer sig svaren också väldigt mycket från 

varandra. Att känna att man utvecklas och kan saker är viktigt för många. Bland det tråkigaste är 

när man hakar upp sig på ett ställe och inte vet hur man ska komma vidare, tycker många i min 

undersökning. De elever som inte får rätt verktyg av sin lärare kanske tappar gnistan. Att känna 

framsteg skrivs det om i artikeln ”Vad ska bestämma innehållet?” (Fotnoten 3/05) 

 
”Allt färre elever är beredda att lägga tid och energi på att lära sig spela ett orkester-

instrument, Istället vill många ägna sig åt sådant som ger snabba resultat och som gör 

att de kan få stå på scen.”  

 

De elever som känner att de inte har tillräckligt mycket motivation eller att de inte gör framsteg 

med sitt fiolspel har en tendens att vilja sluta spela. Andra intressen och pressen från skolan tar upp 

mycket tid och många elever upplever att de inte har tid med allt som ska hinnas med. Kanske är det 

därför många elever följer exemplet i citatet ovan.  
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Det fanns även en tanke bland mina informanter att om Suzuki-elever inte fick välja instrument 

själva, kunde detta leda till att de vill byta instrument  eller rent av sluta. 

 

Att ha en bra lärare är också av stor vikt enligt de svarande. De är överens om att en lärare skall 

kunna möta varje individ och undervisa utifrån hans eller hennes unika behov. Eleverna lägger 

också stor vikt vid den sociala kontakten. Att ”bli sedd” är en av de viktigaste punkterna, liksom att 

man känner att man har en relation med läraren: 

 
”Om en lärare ska uppfylla sitt uppdrag, nämligen att kunna leda elevernas lärande 

måste hon eller han veta hur såväl individer som grupper lär bäst” (Ögat, Örat eller 

handen?, Pedagogiska magasinet 3/06) 

 

När man har ont kan det förstås också vara svårt att känna lusten att spela, liksom ett sviktande stöd 

från föräldrarna. 

 

Tre av eleverna i undersökningen uppfattade ingen negativ konkurrens eller tävlan. Alla utom en 

elev har känt av att det existerar ”jämförelse” bland elever, men frågan är om det kan kallas 

”tävlan”? Tomas Lindblom tog upp denna fråga i sitt examensarbete och fick följande resultat:  

 
”Två av eleverna kunde inte minnas att det fanns konkurrens mellan eleverna i grup-

pen, medan de övriga på olika sätt hade upplevt att det fanns en viss stress, men det 

verkar inte som om man upplevt det negativt. En uttrycker sig såhär: ”Ja, jag var själv 

avundsjuk på dom som var bättre än jag själv. De flesta ville också spela solo vid kon-

serter, men jag vet inte direkt om det är någon nackdel med konkurrens, man övar ju 

mera då, och dessutom speglar det ju vardagslivet”. En tyckte att det märktes på läg-

ren, när det samlandes folk från olika orter, och att det kunde vara lärarna som 

”trissade upp konkurrensen.” (Tomas Lindblom, 2000) 

 

Den elev som inte känt av någon jämförelse eller tävlan kunde heller inte säga att någon spelar 

bättre än någon annan. Att alla är bra på olika saker var en självklarhet för henne. 

 

Att alla elever vill fortsätta spela som vuxna ser jag som ett gott betyg till de som undervisat dessa i 

fiol. Susanne har redan börjat planera för framtiden: 

 
”om jag kommer ha barn då kommer dom också spela. Det är ju lika med ett måste. 

nämen... 

Vad ska dom få spela då? 

Fiol. Ja, men det är ju lättast, för det kan ju jag. och så... ah, och sen. Alltså, det är ju 

en erfarenhet man får för livet liksom för å kunna känna mer i musiken och det ger 

mycket eller såhär...” 

 

Simon och Samuel uttryckte tydligare än flickorna att de gick till lektionen för sin egen skull. Ändå 

var det dessa två som också starkast uttryckte att bristen på tid gjorde att de var tvugna att prioritera. 

Båda har upplevt tuffa perioder då de helst ville sluta eftersom ingen av deras vänner spelade fiol.  

 

Jag lade märke till att de elever som spelat flest år, hade en önskan att kunna vara mer självgående. 

De uppskattade även den musikaliska allmänbildning de fått ta del av genom sitt fiolspel till en 

större grad än de som inte spelat så länge. 

 

De äldre eleverna (Simon, Samuel och Therese, 17–19 år gamla) talade även mycket om tolkning 

och nyansering i fiolspelet. Musikalitet är också något de värdesätter högre än att spela rätt toner. 

De äldre eleverna känner också en större oro över att gå till fiollektionen, än de som inte spelat i 

lika många år. De har oftare dåligt samvete över att inte kunna läxan “så bra som de borde”. 

Motivation och mål nämns oftare bland de äldre eleverna. 
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Att komma på något som är tråkigt med att spela visar sig vara svårt för de två yngsta eleverna 

(Tanja och Tilda). De berättar också att de aldrig upplevt någon jämförelse mellan elever. 

 

De äldsta i undersökningen, Samuel och Therese, har sökt till Musikhögskolan. De kommer båda 

från familjer där syskon eller andra familjemedlemmar spelat ett instrument. Till skillnad från 

Samuel, kommer Therese från en familj där musiken har funnits med länge. Therese bestämde sig 

för att spela fiol alldeles själv, medan Samuels instrumentval gjordes av hans föräldrar. Båda dessa 

säger sig känna ”dåligt samvete” över att inte prioritera fiolen. De ställer också höga krav på sig 

själva och vill alltid göra sitt bästa. När de spelar i en ensemble lyssnar båda mycket till helheten 

och den musikaliska upplevelsen sätts ofta i främsta rummet. Båda uppger dessutom att de har 

föräldrar som stöttat dem genom alla år. Samuel nämner dock att han kan tycka det är jobbigt med 

för mycket uppmuntran från sina föräldrar. Han har aldrig känt någon press från deras sida, men 

gillar inte när de berömmer honom för mycket.  

 

Samuel har till skillnad från Therese inte gått någon estetisk utbildning på gymnasiet, och hans 

inställning till musiken verkar vara mindre målinriktad än den Therese visar upp. Hon anser att det 

bästa med fiolspelet är att jobba inför ett konkret mål. Samuel däremot ”övar på” men kämpar inte 

lika intensivt. Han tycker om upplevelsen av den klassiska musiken, och att sitta mitt i en bra 

orkester och spela är bland det bästa som finns. Gemensamt är att de bär på en motivation som gör 

att de vill fortsätta att spela. De är överens om att fiolen och musiken är något som förenar 

människor genom hela livet.  

 

Båda tycker att det är frustrerande när man inte vet hur man ska lösa ett tekniskt problem hemma 

men är överens om att ett hinder som övervinns är ett steg i utvecklingen. Båda berättar också att de 

upplever det som jobbigt när släkt och vänner ber dem att “spela något”. 

 

Att jämförelse och tävlan existerar är båda beredda att hålla med om, även om varken Samuel eller 

Therese själva har stått i centrum för någon sådan. Samuel berättar även att han känner till 

spelkompisar, som haft en stor press på sig hemifrån. 

 

Samuel och Therese berättar båda om när de sökte till musikhögskolan. Att spela rätt i den 

situationen var väldigt viktigt. Samuel konstaterar ändå att den musikaliska helheten och att 

förmedla rätt känsla vid detta tillfälle var det viktigaste.  
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Slutsats 
 

Innan jag började med min undersökning hade jag en tanke om att barn inom Suzuki-metoden var 

mer stressade av att ”bli klara” med ett stycke. Delvis tycker jag mig se att det är så, även om del-

tagarna i min undersökning inte beskriver denna förväntan som ett tävlingsmoment eller något som 

är negativt. De Suzuki-elever jag har pratat med tycks hur som helst vara mer medvetna om sin 

egen progression än de traditionella elever som förekommer i min undersökning. Jag tycker mig 

också se att de som spelat längst har lättast för att analysera sitt eget spel. Utifrån intervjuerna har 

jag konstaterat att de elever som spelat kortast tid har svårare att värdera sitt eget spel.   

 

Är Suzuki-elever mer medvetna om sitt eget spel på grund av att de har kommit längre i sin egen 

progression än en ”traditionell” elev i samma ålder? Har föräldrarnas engagemang och 

lektionsnärvaro under de tidigaste åren av Suzuki-elevernas spel varit en bidragande faktor till 

denna medvetenhet? 

 

Jag har inte lyckats att får klarhet i om elever känner sig pressade av sin omgivning att lyckas med 

sitt fiolspel. Jag har däremot fått reda på att elever vill ha klara och tydliga mål att jobba emot. De 

vill också gärna vara med och påverka, och känna att de har en bra relation till sina lärare. 

 



 

 30 

Referenser 
 
Barber, Barbara (1996): Solos for young violinists, Summy-Birchard Music  

Bogren, Eva (2000): Små låtar för små stråkar, Förlaget Lutfisken AB 

Calisendorff, Maria (2005): ”Om man inte vill spela – då blir det jättesvårt”, Örebro universitet, 

Universitetsbiblioteket 

Eriksson, Magnus (2002): Musik- och kulturskolorna sviker musiklivet, Kultursmockan dec 02 

Evenshaug, Oddbjörn & Hallen Dag (1992): Barn- och ungdomspsykologi, översättning: Björn 

Nilsson, Gyldendal och Studentlitteratur 

 

Jerlang, Espen (1994): Barnets utveckling – en helhet, Psykologiska och pedagogiska teman 

sammanställda av Espen Jerlang, Runa förlag, Stockholm 

 

König, Per (1996): Huru Suzuki undervisar sina barn, Tonåriga Suzuki-elevers uppfattningar om 

metoden utifrån egna erfarenheter. Uppsats, Högskolan för lärarutbildning och Kommunikation, 

HLK, i Jönköping. Pedagogik 41-60 poäng.  

 

Lehndahl, B & Runesson, U (1995): Vägar till elevers lärande, studentlitteratur, kap 7, ”Vilken 

betydelse har elevernas uppfattningar för undervisningen”, Silwa Claesson. 

 

Lindblom, Tomas (våren 2000): Lyssna, Härma, Lära, Examensarbete våren 2000, 

Musikhögskolan Ingesund 

 

Linde, Petter (våren 2000): Föräldrars påverkan på musicerandet, Examensarbete 10 p inom 

musiklärarutbildningen, IEAa, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

 

Lärstil bygger på varje elevs styrkor och behov, Lärarnas tidning nr 13/2006 

 

Musikalisk mångfald?, Musikläraren nr 3 2003 

 

Rusz, Eva (2007): Bli en vinnare med kognitiv coaching, ScandBook AB, Falun 

 

Sundin, Bertil (1995): Barns musikaliska utveckling, Liber Utbildning AB, Stockholm 

 

Suzuki, Schinichi (1977): Kunskap med kärlek, Skolmusik, Gislaved 

 

Svenska Suzukiförbundets hemsida, http://www.swesuzuki.org/Suzukifolder.pdf och  

http://suzukiassociation.org/about/suzuki/ 

 

Söderqvist, Sofia (2004): ”Det kan väl aldrig skada med lite musik...”, examensarbete 2004, 

Musikhögskolan Ingesund 

 

Thyréen, Ulf (2004): Musik åt alla!, Fotnoten 5/04 

 

Vad ska bestämma innehållet? Fotnoten 3/05 

 

Åsberg, Kjell-Åke (1989, reviderad 1990): Jag lär mig spela fiol 1, Omslag och illustrationer Reijo 

Stävenborg, Viss Musikförlag 

 

http://www.swesuzuki.org/Suzukifolder.pdf
http://www.swesuzuki.org/Suzukifolder.pdf
http://www.swesuzuki.org/Suzukifolder.pdf


 

 31 

Åsberg, Kjell-Åke (1991): Jag lär mig spela fiol 2, Omslag och illustrationer Reijo Stävenborg, 

Viss Musikförlag, Boden Sweden 

 

Åsberg, Kjell-Åke (1998): Jag lär mig spela fiol 3, Omslag och illustrationer Reijo Stävenborg, 

Notposten AB, Moholm Sweden 

 

Ögat, Örat eller handen?, Pedagogiska magasinet 3/06 

 

 


