
LARARE OCH ELEV
Avsnitt 3. Om förskolebarn, Del II: Metodik

- Av Göran Berg -
"En särskild instrumentalmetodik för förskolebarn, trehövs det verkligen? Fiolspel är väl samma sak för små som
stora? Det är väl bara att ta en vanlig violinmetod och tillföra mer barnpsykologi? Eller varför inte vänta tills de
är stora nog för de gängse metoderna och låta dem leka rnedan de är små?"

Frågor som dessa får man höra ibland. De
hade knappast uppkommit, om inte suzuki-
metoden funnits; i och med den har begrep-
pet individuell förskoleundervisning fått en
definitiv placering i utbildningsvärlden. Ti-
digare var sådant undantag, bam från olika
tider och ämnesområden med driftiga för-
äldrar. Ett klassiskt exempel var Mozart med
pappa Leopold. Inom allmän skolpedagogik
däremot. har förskolan varit och är föremål
för mycken forskning och utveckling. Namn
som Montessori, Steiner och Waidorf från
vårt sekel vittnar om det, ända tillbaka till
Fröbel (Kindergartens skapare), Pestalozzi
och Rosseau, som startade hela rörelsen på
Mozarts tid. Inom musikpedagogiken har
Dalcroze, Kodaly och Orff på 1900-talet
sysslat med de små bamens musikliv, medan
Suzukis reformpedagogik ännu är den enda
som ägnar sig åt små barns individuella
instrumentalutbildning, något som orsakar
såväl debatt, mest bland musikpedagoger,
som glädje bland familjer.

Jag kan i detta artikelformat inte beröra allt
som ovanstående inledning egentligen mo-
tiverar. Jag vill i stället med utgångspunkt
från Suzukis violinskolas första stycke,
"Blinka lilla stjärna med variationer",be-
röra några av de ämnesmetodiska innova-
tioner, som framsprungit direkt ur det lilla
bamets "krav" på en metodik, vilket placerar
Suzuki och suzukilärarjobbet i utbildningens
frontlinje i dag.

Först praktik, sedan teori
Först av allt förutsätter vi numera att eleven
redan kan musiken genom att ha lyssnat i
förväg, vilket i sin tur eliminerar notläsning
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och fokuserar det praktiska i spelet, ett klart
"krav" från vår tänkta treåring. Alia dessa
ingredienser innebär en rätt okontroversiell
tiliämpning av strategin "först praktik, se'n
teori", först finna materialet och bearbeta det
och dzirur hitta teoretiska modeller. en oeda-
gogik som både Suzuki och Monressori har
gjort til1 sin. Därför blir spelet av nödvändig-
het ett gehörsspel till en början, något som
spelmän i folkmusiktradition (också av
nödvändighet) tillämpat i århundraden. Det
är intressant att se hur suzukimetoden är oå
frammarsch i områden med rik iolkmusik-
tradition. Nästan en femtedel av Svenska
Suzukiförbundets lokalföreningar finns nu
inom landskapet Dalarnas gränser och i USA
är suzukirörelsen stark i stater som Arkansas
och Tennessee. med rika folkmusikrötter.
Förskolebarnets " gehörsspelskrav" syns alltså
stämma in på en gammal gehörstradition
utvecklad "på fältet", långt ifrån akademiska
och teoretiska skolbildnin ear.

Repetition
Tyvfur tolkas detta ord oftast negativt, som
tråkigt och enahanda, då det egentligen är
mycket positivt. Det positiva måste dock
oftast läras ut till mänr.riskor i vårt tidspressade
samhälle. Repetition är så tidskonsumerande
att människan måste lugna ned sitt inre tempo
för att kunna utnyttja fenomenet. "Den upp-
riktiga repetitionens skönhet" kallar Suzuki
den träning som leder till glädjen att se sin
egen förmåga förbättras. I musik såväl som
idrott åir det särskilt nödvändigt med en avse-
värd satsning på upprepning, t o m drill, för
att nå full effekt i sin träning. Det gäller bara
att finna positiva och motiverande infalls-
vinklar så att man vill repetera. "Repetition
är studiemas moder" är det gamla ordsprå-
ket, som latingymnasister på sin tid fick lära
sig! Faktum är att repetition zir just så viktig
i alla sorters studier, från förskola till univer-
sitet; i undervisning för utvecklingsstörda
har den en enorm betydelse.

"Blinka lilla stjäma" i suzukiskolan blir
första ämnet för repetition i och med de
rytmiska variationer som föregår själva me-
lodin. På så sätt hålls eleven kvar på samma
kända material under en så lång tid, att en
gedigen stråkteknisk kunskap grundläggs
samtidigt med melodiinlärningen. Vi "tvin-
gas" öva samma saker ur olika synvinklar,
och på så sätt får repetitionen den berikande
effekt på teknik och tonbildning som avsett
var. Rytmiska variationer är också en
övningstaktik som tillämpas på högre nivå,
där eleven själv får uppfinna sådana varian-
ter för att lösa upp svårigheter i passager och
andra detaljer i avancerade stycken.

Elev från kurse.n i Höör 1992 .
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Repetition är en perfekt metodik för vår
treåring. Hans idoga repeterande är så själv-
klar att han själv aldrig blir trött på det.
Tvärtom: repetition är en urmetod som alla
barn tillärnpar spontant i sitt eget inlärand<\
av överlevnadsfärdigheter: stå, gå, lyfta oc,
flytta saker, tala, skriva, läsa, klä på sig, äta
etc. Hur iänge kan inte ett barn sitta och leka
med samma leksak, när han är djupt engage-
rad i en lek. Repetition innebär också ordning
och trygghet. Ett bam tycker om, ja är of'^
beroende av, att t ex samma godnattrutirr
upprepas varje kväll, att få höra samma
godnattsaga exakt med samma ordl Nej, den
förste att klaga på repetitionens tjatighet
kommer att bli den vuxne! Och visst är det
påfrestande ibland, men, föräldrar, försök i
stället stötta bamets repetitionslust och klaga
inte inför honom, det kan faktiskt få honom
att "tycka att det är tråkigt", när han egentli-
gen har den naturligt positiva inställningen
han behöver för sin utvecklins.

Snabba rörelser
Vidare bygger Blinka lilla stjärna-variatio-
nerna på korta notvärden, vilket är lika med
snabba rörelser, samt en klar och koncis
tonbildning. Tonen hämtas ur ett kraftfullt
anslag, stråkstarten, som i ljudhänseende lik-
nar ett pizzicato. Den stoppas sedan kvickt
med en muskelansats i stråkarmen. innan
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spänningar och okontroll skapat problem'

Gradvis ökas stråklängd och varieras stråk-

hastighet i takt med att armen 1är sig kontrol-
lera stråken, och man blir klar att spela själva

melodin, som har iängre noter. Dl'irför iir det

viktigt att de rytmiska variationerna spelas

före melodin. Att gå direkt på sången vore att

missa hela denna stråkskolning. Variatio-
nerna appellerar direkt till vår tre-årings lätthet

för snabba rörelser. Sarntidigt gynnas ut-

vecklingen av hans nervsystem och motorik,

eftersom snabba rörelser bättre stimulerar
dessa centra i hjärnan.

66;1a ncllvärden och snabba rörel:er går

stick i stiiv emot traditionella fiolskolor, dtir

början blirmer som att "lära sig grammatiken
först", att först lära sig spela de långa

notvärdena, hel-, halv- och fjärdeclelsnoter,
rjärefier de snabbare. Detta har sannolikt

1^ rvecklals ur iaklumel att notläsning vilrit
t ,lälvklart l'rån börian. De långa rlol\ ärdena

kan kanske anses lättare att läsa och att teo-

retiskt utgå från, men knappast att utföra
tekniskt. Det är faktiskt svårare iör en ny-

^bör.jare 
att få en vacker ton med langa

| :råkdrag och att ha kontroil över stråkarmen.' 
Utgår man iiån vår treårings möjligheter blir
detta solklart, på grund av hans outvecklade
motoriks svärighet med långsammu rörelser.

Dessutom har han inte den teoretiska anknyt-
ningen i notläsningen. Det innebär i sin tur att

han inte behöver "lida" av ås1'nen av de

respektingivande svarta sextondelarna i de

snabba variationer han sPelar!

Tonen
En bra ton är berikande för en människas

utveckling. Under åren har jag bevistat en

stor mängd suzukikonserter, där tre- till
sexåringar satsar hela sin inlevelse och tek-

nik för att få en mlrimal ton ur sina små

åttondelsfioler. Man kan inte annat än be-

unclra hur långt vår treåring kan kornma i

^utveckling och användning av sin ton. IVlin

I iOigare erfarenhet med traditionell under-- 
visning är tyvär en mycket tråkig kontrast.
Från mina musikskoleår, innan vi inf-örde

suzukiun-dervisning, minns jag med blan-

dade känslor en oändlig rad musikskoleelever

6 år efter år utföra pinsamma upplöranderr på

| .'leuupp-spelningar. Långt innan de ens haft

en aning om någon egen spelförmåga hop-
pade de av, fullt förståeligt, vilket jag tror
främst berott på den dåliga ton de produce-

rade på sina instrument. Jag har ofta undrat

vad de eleverna fick för syn på sitt eget

musicerande, på musikskolan, på musik?

Ganska negativ, lir jag rädd' Att växa upp

med en vacker ton invid örat slår an pä

personligheten både i tysisk och andlig me-

ning, för förskolebarn alldeles särskilt, men

i tonåren alldeles särskilt känsligt.

Sedan vi började använda suzukimetodik i
musikskolan har stråkelevernas lon i gemen

blivit avsevdrt mycket bänre. Hur många

föräldrar kom inte sedan och förundrade sig

över att "det blev ju inte det fiolgnissel jag

befarade! Det låter ju bra från början!" Det

sorgliga faktumet var alltså att det var så

siälvklart med fiolspel som fult, att ett bättre

t{"&,

Fr',tn lägret i Hi;tir l9q2

resultat blev en sensationi En ganska nedslå-

ende förutsättning för en verksamhet, sär-

skilt med bam. Jag är glad att vi kunde vända

det.

Bygga en repertoar och framträda
Elevema får från sin första fiolbok både

bygga upp repertoar och spelförmåga på det

stzin<ligt ökande antalet musikstycken. Suzuki
pläderar för ett "återanvändande" av musik i
pedagogiskt syfte genom att låta barnen öva

redan inlärd repertoar och på så sätt fördjupa
kunskaperna om den egna spelförmågan.

Inget stycke passeras och glöms utan ln-

förlivas. Konserter blir sedan de viktigaste

tillfällena för "repetition" av repertoar, pre-

cis på samma sätt som för prot'essionella

solister. Inte spelar Itzhak Perlman en ny

violinkonsert vid varje tillfälle? Nej, han

repeterar in ett redan inlärt stycke för kanske

hundrade gången för att det ska bli bättre än

nånsin! Kanske zir det därför som så många

kommer för att lyssna: "Hur komtner han att

spela i kvä11?" Detta är en repetitionsstrategi,
som i vårt sammanhang fungerar allra bäst
just i de lägsta åldrama. men som måste
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förklaras om och om igen t-ör äldre elever och

vuxna och förvisso också användas med takt

och förstirelse upp i åldrarna' Men för en

treåring iir allt han kan utföra väl en dyrbar-
het som han äger, och som han kan upprepa

många, många gånger (precis som Perlman),

om ingen instruerar honom annorledes.

Det finns mycket mer förskolemetodiskt
att hämta ur suzukiskolans första volym,

men låt mig kort bara upprepa hur uppenbar

anknytningen till barnens värld är. Därmed

är musicerande nu inte 1ängre förbehållet
vissa barn. Det finns all anledning att tro att

vår tänkta treåring såväl som alla andra barn

och föräldrar som vill, taktiskt kan lära sig

spela, och att deras utveckling gynnas av

denna aktivitet. De måste bara få en bra Iärare

som förstår sig på dem och Suzukis koncept.

Och se, där har vi ett stort problem, ett ämne

för en helt ny artikeM nästa avsnitt kommer
jag dock inte att skriva om det, utan om en

annan känslig ålderskategori, min favoritålder

bland elevema: tonåringarnal Hur passar de

in i denna förskolemetod?

N ästa av snitt : T onårin,e,arna
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Förstklassigt videoband med John Kendall
Under en sommarkurs i Mölnlycke 1990

med professor John Kendall USA, spelades

en film in. Huvudsyftet var att med delta-

garnas hjälp dokumentera en del av John

Kendalls enorma kunskap inom violinpe-
dagogik. Resultatet blev ett l00-minuters
videoband med fyra olika delar. Inspelningen
gjordes av AV-Media i Göteborg och håller

mycket god ljud- och bildkvalit6'
I pedagogiskt hänseende är detta material

mycket bra. Tack vare professor Kendalls
långa erlarenhet läcker filmen ett mycket

brett register av violinmetodik - alltifrån
Suzukibok 5 till elever som spelat ut hela

Suzukilitteraturen.
Filmen kan användas som metodiskt

hjälpmedel för ltirare på dessa nivåer, samt

för elever att genom självstudier titta och

spela med videon i de olika övningsmo-
menten.

Videon kan beställas genom Leif Elving
telefon 0300-257 05. Priset är 250:- + porto.
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