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LARARE OCH ELEY
Iakttagelser ur en fiollärares vardag

av Göran Berg
I förra numret av SuzukiNytt, l99l:4 inledde Göran Berg en artikelserie om musiklärarens vardag. Här följer den andra
artikeln i serien. Göran Berg och SuzukiNytts redaktion ser förväntansfullt fram emot bidrag och kommentarer från andra
intresserade, musiklärare, föräldrar, elever.

Andra avsnittet: Om förskolebarn, del I
Det mest revolutionerande i mitt yrkes-
liv inträffade när förskolebamen gjorde
entr6 i mitt undervisningsrum!

Denna artikel samt den följande hand-
larom dessa erfarenhetermed små bams
instrumentalspel. Undervisning har både
en metodisk och en mänsklig sida, där
den mänskliga sidans betydelse för för-
skolebam är så dominerande att jag här
nästan helt kommer att dgna mig åt den
och i en andra artikel taupp ämnespeda-
gogiska ide6r. Jag har också mest tre-
åriga nybörjare i tankama, eftersom de
är de yngsta jag kan tänka mig att jobba
med.

Själv kom jag i kontakt med instru-
mentalundervisning som nioårig block-
flöjtselev. Efter ett år fick man "välja
instrument" som det hette. I mitt fall blev
detfiol förvidare avancemang i kommu-
nens musikskola. Efter att som högskole-
student gån fiolliirarutbildning, blivit
musikskollärare och praktiserat yrket i
åtta år, kom jag i närkontaktmed Suzukis
idd om fiolundervisning. Nu, fjorton år
senare, inser jag vilken betydelse det
mötet fick för hela min uppfattning om
inläming och pedagogik. Upptäckten av
suzukimetoden råkade sammanfalla med
tiden som småbarnspappa, vilket gav
mig personlig närhet till denna ålders-
kategori. Suzukis respektfulla och
framstegspositiva id6er om bams möj-
ligheter blev för mig lika betydelsefulla
nn jag självlärde mig till pappa såväl
som till en mer komplett lärare. Mina
egna barns speciella krav på sin förälder
sammanstrålade med förskoleelevernas
på medmZinniskan läraren. Efter en tid
upptäckte jag att många "sanningar"
avslöjade av de små bamen, också var
möjliga att använda för äldre barn.
Förskolebamets spontana, raka och iirliga
krav på den vuxne filtrerade fram en
lärarroll, där många detaljer drevs till sin
spets och satte förstoringsglas på pro-
blem, som skolbam och äldre omedvetet
verkade lägga en dimridå över, antingen
av lojalitet, respekt eller fullgörande av
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en förväntad elevroll. Detta är något som
förskolebam är befriade fran i början.

Att växa upp med musik
Jag förstår om många lärare och föräld-
rar föredrar fyra till sex år som lämplig
begynnelseålder med i regel snabba kon-
kreta resultat. Men vill man börja iinnu
tidigare i treårsåldem, och verkligen
prova Suzukis grundid6 attvcixa upp med
musik genom spel på instrument får man
vara beredd på att ge verksamheten en
karaktär av "så ett frö", att leva med
musik, instrument och teknik och för-
vänta direkta spelresultat längre fram.
Det är en nog så viktig verksamhet som
passar många familjer, dock inte alla.
Man måste ju inte nödviindigtvis spela
ett instrument för att växa upp med mu-
sik. Bamrytmik, musiklekis, dans och
liknande är en perfekt musikverksamhet
för många bam. Rytmik, som vi känner
det från nuvarande högskoleutbildning,
iir så viktigt för bamen att varje suzuki-
program borde ha det som obligatoriskt
ämne vid sidan om eller som introduk-
tion till spel på instrument. Rytmiken ger
barnen chans att erfara musik och impro-
visation med hela kroppen och sinnena,
inte bara de fingrar och händer som spe-
lar på ett instrument, vilket iir väsentligt
just för förskolebam.

Skrattet - mått på framgång
Som liirare i förskoleinstrumentalunder-
visning uppleverman en del säregenheter
som betonar problem i lärarrolllen och
tvingar till självanalys. T ex gör småbar-
nets begränsade förmåga till koncentra-
tion och överblick att läraren måste kunna
fokusera direkt på huvudproblemet. Han
får finna sig i att lösa endast ett (eller
ibland inget) problem i veckan, attvara
en tydlig förebild, samtidigt vara glad
och rolig, ej långrandig men inställd på
långsiktiga måI. En treåring har obön-
hörligt och självcentrerat förankrat sig i
den miinskliga tillvaron, vilket gör att
man måste bry sig mer om honom dn om
ämnet. Mår inte bamet bra, är på gott

humör och känner trygghet kan kom-
munikationen med honom totalt utebli,
och då blir det ingen musik. hur gämq
man än vill. Och tvärtom, har elevc
roligt, är positiv ochvill, finns det inget
som kan stoppa honom. Och då blir det
musik! Måttet på framgång blir (tempo-
rärt) inte spelet utan skratten. Spelkvalitd
kommer iusenfalt med tiden, sorn , -'
biprodukt först, kan man säga. Förutsätt-
ningen är att läraren har förmåga att
blanda in de väsentligafakta som behövs
för ett bra spel, att dessa metodiska in-
struktioner börjat bära frukt, samt att
läraren får hjälp genom föräldems fulla
samarbete. Det verkar också som om
instruktioner i denna miljö blir mycket
effektiva, och att spelkvalitdn därav ofta
blir såhög sommannumeraförväntar sig
av suzukielever i gemen. Att säga att
läraren är en "lektant" är alltså osant, en
anklagelse som faktiskt förekommer i
kritik av denna undervisning. Det gäller
förvisso att vara underhållande, men
under krav på kristallklara mål och syf-
ten med leken och undervisningen i irl
timt samarbete med föräldern.

Tvinga och muta eller locka och
uppmuntra
Tvång är helt bortkastat, inspiration he-
ter nyckelordet. Förr i tiden tvingaC -
och mutades barn som endaväg till inlåir-
ning, något som vi nu förkastar med all
rätt. Viss okunnigkritik, somhörts under
åren, bottnar förmodligen i misstankar
om att just det är fallet inom suzuki-
metodiken, något som jag med glädje
dementerar. Något generaliserat kan man
säga att ju yngre barn, desto åirligare, ju
äldre, desto mer mottagliga för att få
någon form av fördel. En fördel som
treåringar knappast kan överblicka iir att
bli motiverade att öva därför att det ut-
vecklar spelet. Det är alltför långsiktigt,
och snarare något de vuxna inser och
som elevema lär sig vartefter. Därför är
det inget fel att motivera små bam med
utommusikaliska medel. Det finns mas-
sor av goda idder som inte dr varken



-tvång eller muta, som i lekform eller som
belöning kan motivera ett bam att öva på

ett musikstycke, förbättra en detalj eller
bara spendera viss tid med instrumentet.
Id6ema kan vara mycket enkla och naiva.
Som låirare och förälder måste man hdr
verkligen tänka positivt och kreativt, ta
fram bamet i sig själv och hitta på sko-
jiga saker. Exempel: ställ upp några al-
temativ och låt slumpen avgöra vad/hur
mycket som ska göras genom att dra lott,
snurra en visare på en skiva, kasta tär-
ning, blunda och peka, öppna luckor på

en "övningskalender". Denna oförutsäg-
barhet älskas av barn, då alla, bam som
vuxna, blir jämställda och ingen person

bestämmer förloppet. Att låta ett barn då

och då helt bestämma själv kan fungera
'^ra och vara mycket viktigt för många,

som blir inspirerade av att t ex få be-
stämma ordningen på lektionen eller
undervisa en detalj på sin mamma eller
pappa så man känner att man kan mer än

*in förälder.

Att göra överenskommelser och öva i
en positiv miljö på lektionen är också en

strategi som hjälper till att få saker och
ting gjorda och att ge goda övningsrutiner.
Exempel: för att få eleven att öva en

detalj i spelet några gånger för att eta-

blera kvalitdn genom upprepning av den
korrekta versionen säg fem till tio "per-

fekta" gånger, brukar jag säga utma-
nande: "Jättebra! Detta spelar du verkli-
gen fint! Kan du nu upprepa det så bra
fem gånger till?" Svaret bör bli ja, och
man hjälper till att hålla räkningen. Om
någon av upprepningama inte blir så

lyckad, räkna inte med den i de fem
gångema utan be om nytt försök' Bam

,anser konsekvens mycket väl och tar lätt
*nsvar, om miljön åir positiv. Såirskilt
positivt blir det när ett bam har kämpat
sig igenom ett problem på så sätt och
verkligen förbättrat! Kan man skapa

. inst en sädan lyckosam situation per

,<tion med ett solklart mål att uppnå,
kan man vara nöjd som ldrare! Jag re-
kommenderar för övrigt eget skapande

av id6er, både av lärare och föräldrar,
eftersom allabam 2ir olika och ingaknep
varar för evigt. Utgå från de generella

nyckelorden inspiration, oförutsög'
barhet, eleven bestämmer, slump, över-
enskomme ls e, ly c kas, kons ekv e ns, glädi e.

Förberedelse viktigt
Ett treåring bestämmer sin egen inliir-
ningstakt. Ingen låirare i viirlden kan be-
stämma hur snabbt han ska täcka in de

steg som krävs för framgång i vuxen
mening. Det gäller att ageta snabbt nåir

stämningen åir god för en stunds koncen-
trerat arbete, vilket också gällerhemma.

Blir det en minut, tre, fem eller tjugo
rninuteri dag? Detbestäms avbamet och
r,rmständighetema för stunden, och den
vuxne måste visa sig nöjd därmed. Res-

ten av lektionstiden kan föräldern få till
en egen spellektion och/eller diskus-
sionsstund. Det är bra om föräldem har
förberett sitt barn innan med att sova

middag, äta, dricka, gå på toaletten, vara
i tid utan jåikt, kort sagt skapat en har-
monisk och god miljö omkring lektio-
nen. Hur långt eller kort själva arbetet
slutligen blir, bör det i alla händelser
avslutas då barnet är i bäst form, innan en

nedgång i uppmiirksamheten börj at anas,

för att han ska kunna lämna lektionen i
bästa stämning.

Ldraren har ett stort ansvar i arbetet
med förskolebam. En tre-fyraåring har
många fler år framför sig som musikant
än en tioåring, och låiraren måste tillsam-
mans med föräldem vara mYcket vak-
sam på hans fysiska utveckling, så att
instrumentspelet inte ställer till framtida
problem. Det är mycket väsentligt med

avspänning, en sund motorisk utveck-
ling och en anatomiskt riktig hållning
och fattning av instrumentet. Samtidigt
får man vara beredd på täta förlindringar
i takt med tillväxten. På så sätt kan ett
klokt lärar/föräldrateam använda
instrumentalspelet som hjälp till upp-
byggande av god hållning, motorik och

allmän kroppskontroll.

Läraren blir en vän
Också på det psykologiska området har

ansvaret ökat jämfört med barn i skolål-
dem. Visade attityder och sagda ord till
ett förskolebam av en vuxen utanför
familjen blir mycket mer betydelsefulla
än om ldraren varit en av många i skolan.
Även håir får spelet en terapeutisk bety-
delse i utvecklandet av bamets begrepp
om tidsindelning samt hans koncentra-
tion. minne. emotioner och andra men-

tala kapaciteter. Suzukiläraren blir på så

sätt en väl så inflytelserik person i bar-
nets uppväxt. Ibland kan lärarens insyn i
familjelivets funktioner bli mycket per-

sonliga, en niirhet alla parter måste vara

införstådda med för barnets bästa. Det
är mycket information som måste utby-
tas, och ansvaret vilar på läraren att den

viktiga föräldrakontakten fungerar innan
och efter man börjat spela. I gengäld, för
att ekvationen ska gå ihop, måste föräld-
rarna informera tillbaka om sitt bam,
stötta läraren och visa bamet en positiv
attityd. Och, om de inte åir nöjda med

något klaga för ldraren, inte för bamet.

Metodik och medmänsklighet
Det gåtfulla folket, de små bamen, har

Göran Berg, denna gång medfiolen i rritt
hand.

verkligen givit mig nya perspektiv på

mitt j obb. B alansgången mellan metodik
och musik kontra mänsklighet och
naturligthet får svetten att rinna efter
ryggen än i dag! Att med sin undervis-
ning och sin personliga påverkan delta i
utvecklingen av ett så ungt och absorbe-

rande sinne iir ett ständigt ansvar, tungt
på sätt och vis. Samtidigt ger dessa bam
mig mina allra bästa och roligaste ögon-
blick i veckan genom sin ärliga och raka
respons. Ett bam behöver en glad fyr till
ldrare,en professionell uppgift som mer
än andra måste komma ur djuP emPati,

inlevelse att sätta sig själv in i att vara

bamet. Endast ett ytligt rollspel fungerar
inte i l2ingden.

Jag tycker ingen behöver kiinna sig
tvingad att ta sig an förskolebam, bara
för att man undervisar suzuki. Det per-

sonliga engagemanget kan passa vissa

bättre iin andra, och ingen instrumental-
lärarutbildning finns ännu som fullt in-
kluderar denna ålderskategori i sin läro-
plan. Om man som låirare vill kåinna på

det, bör man först känna sig själv: tycka
mycket om småbam, respektera dem och
deras föräldrar, gilla attvara med dem,

kunna leva sig in i deras tillvaro och helst

ha erfarenhet av dem. Om du känner dig
själv så, tveka inte att ta steget. Var
beredd på att det blir som att utbilda sig
på nytt, både jobbigt och roligt, men du
kan också räkna med att barnen och
världen behöver lärare som kan och vill
ta det steget!

Nästa avsnitt:
Om förskolebam, del2: metodik


