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Förord 

Genom upplysningar från vänner, studiekamrater och kollegor samlade jag på 
olika sätt på mig kunskap och erfarenhet till detta arbete. 

Bemötandet jag fick av de som jag kom i kontakt med under mitt 
undersökande arbete var mycket fint och jag vill tacka alla medverkande. Jag 
är otroligt tacksam för att jag fick ta del av era erfarenheter. Det betyder 
mycket för mig! 

Jag vill också rikta ett varmt tack till min handledare Per-Henrik 
Holgersson för stöd och hjälp under arbetets gång! 
 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

Sammanfattning 

Det här examensarbetet tar upp Suzukiundervisning på klarinett. Syfte var att 
få fördjupad kunskap i varför klarinett inte är ett officiellt Suzukiinstrument.  

Tidigare forskning visar på det gynnsamma i att inhämta kunskap i unga 
år. Tidig start är en av byggstenarna i Suzukipedagogiken, men hur fungerar 
egentligen klarinettundervisning i unga år? Det finns en stor mängd litteratur 
som berör Suzukiundervisning på olika sätt. Forskning har också gjorts om 
instrumentalundervisning. Ytterst lite litteratur berör klarinett och 
Suzukiundervisning tillsammans. 

Det senaste instrumentet som introducerats som officiellt 
Suzukiinstrument är trumpeten. Detta arbete har gjorts av Ann-Marie 
Sundberg. Hennes arbete inspirerade mig till att skriva denna uppsats. 

Min undersökning är en triangulär undersökning. Jag har valt att fokusera 
på den kvalitativa intervjun som metod men samtal och observationer har 
också varit viktiga för min undersökning. I delstudie 1 besökte jag, gjorde 
observationer hos och förde samtal med lärare, pedagoger och musiker som 
på olika sätt är insatta i ämnet. Delstudie 2 bestod av en intervju med en 
klarinettpedagog. Enligt min undersökning är denna informant den som 
genom sin undervisning och sitt arbete har kommit närmast min 
frågeställning.  

Efter sammanställning och analys av det insamlade materialet har jag 
kommit fram till följande: resultatet visar att det inte finns ett enhetligt svar 
på min fråga då svaren från informanterna inte samstämmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: instrumentalundervisning, klarinett, Suzukimetoden, 
träblåsinstrument, träblåsmetodik 
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1. Inledning 

”Suzuki  på  klarinett.  Finns  det?” Detta är en fråga som jag har fått många 
gånger och som jag därför har jag valt att fokusera på i mitt examensarbete. 
För tillfället är svaret nej, klarinett är inte ett officiellt Suzukiinstrument och 
någon Suzukiundevisning kan därför inte bedrivas på klarinett. International 
Suzuki Association (ISA) äger rättigheterna till varumärket och all 
verksamhet som bedrivs måste vara godkänd av ISA. Jag ställde mig frågan: 
Är det möjligt att bedriva Suzukiundervisning på klarinett? Vilket arbete har 
gjorts på området? Undervisar någon lärare Suzukiinspirerat på klarinett? Jag 
fann ett behov hos mig själv att ta reda på mer om möjligheterna att göra 
klarinetten till ett officiellt Suzukiinstrument. 

Som lärarstudent och blivande instrumentalpedagog värdesätter jag 
undervisningsmetoder med ett holistiskt synsätt. Jag tror på en undervisning 
som utvecklar hela människan. Min uppfattning är att Suzukimetoden är en 
sådan metod och detta är en av anledningarna till varför den tilltalar mig. Min 
ambition med detta arbete är att kunna bidra till att utveckla 
klarinettundervisningen och att få fler yngre barn att vilja spela klarinett. Om 
man kan få en fungerande Suzukiundervisning på klarinett så är min 
övertygelse att antalet klarinettelever skulle öka. Det finns även möjlighet att 
höja den tekniska nivån hos klarinetteleverna. Antalet sökande på klarinett till 
musikhögskolorna skulle också öka samt möjligheten att höja nivån på de 
professionella musikerna. Statistik från Sveriges musik- och kulturskoleråd 
(SMOK) visar att läsåret 1976-1977 var antalet klarinettelever på Sveriges 
musikskolor ca 15 400 elever, 7,7 procent av det totala antalet 
musikskolelever. Läsåret 2010-2011 var antalet 4 000 klarinettelever på 
Sveriges musik- och kulturskolor, 2,4 procent av det totala antalet 
kulturskolelever. Om utveckling fortsätter i samma linjära trend neråt 
kommer antalet klarinettelever år 2025 att vara 0. Som blivande 
klarinettlärare bekymrar det sjunkande antalet klarinettelever mig.  

För att få mer kännedom om Suzukimetoden tog jag kontakt med olika 
företrädare. Sven Sjögren har sedan Svenska Suzukiförbundet (SSZ) startade 
1983 varit dess ordförande. Sjögren är den svenska översattaren till Shinichi 
Suzukis bok Kunskap med kärlek och blev 1985 utnämnd till teacher trainer 
av Suzukimetodens grundare, Shinichi Suzuki. I ett mail till Sjögren frågar 
jag om han känner till någon som undervisar Suzukiinspirerat på klarinett. 
Ordföranden för SSZ returnerar frågan till mig och ber mig intresserat att 
berätta mer om mitt arbete. Jag tolkar detta som att något känt arbete i fråga 
inte har gjorts. 

Suzukimetodens grundare Shinichi Suzuki var violinist. Därför är metoden 
från början konstruerad för violin. Alla instrument har sina olika svårigheter. 
Vad som upplevs som teknisk avancerat på ett instrument kan vara lätt på ett 
annat. Att översätta en undervisningsmetod som är konstruerad för ett 
instrument till ett annat instrument kan också innebära svårigheter. Därför är 
det inte självklart att använda sig av samma pedagogik och musikaliska 
repertoar för alla instrument. Det är heller inte en självklarhet att översätta en 
pedagogik som är konstruerad kring ett specifikt lands kultur till ett annat 
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lands kultur. Detta problem tas upp av Kendall (1985) och Bjørkvold (2005). 
Tidig start är en av grundstenarna i Suzukipedagogiken. Detta har förespåkats 
av många, bland andra Klingberg (2011). Klingberg menar att före sex års 
ålder är barnets hjärna som mest mottaglig för att utveckla nya färdigheter 
och kunskaper. Hjärnans möjligheter att skapa nya synapser, kontakt mellan 
hjärnans nervceller, är då som störst. 

Inom vissa instrumentgrupper som violin och piano har det sedan länge 
funnits en tradition av att undervisa i tidiga åldrar. Det anses av många 
pedagoger som lämpligt och i vissa fall till och med nödvändigt för att nå ett 
gott resultat (Sundberg 2012). Är detta möjligt även för klarinett, och kan 
Suzukiundervisning vara en väg dit? 

1.1. Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka varför klarinett inte är ett officiellt 
Suzukiinstrument. Jag har under arbetets gång använt mig av följande 
forskningsfrågor: 
 

 Finns det någon klarinettlärare som undervisar Suzukiinspirerat på 
klarinett? 

 Vad anser olika instrumentalpedagoger om hur Suzukiundervisning 
kan fungera på klarinett? 

 Varför är inte klarinett ett officiellt Suzukiinstrument? 
 
Min hypotes är att ingen pedagog ännu har tagit sig an uppgiften att göra 
klarinetten till ett officiellt Suzukiinstrument och arbeta fram ett 
undervisningsmaterial. Vilka kan anledningarna till detta vara? 

2. Bakgrund 

I följande kapitel ges en beskrivning av bakgrunden till arbetet och 
uppkomsten av arbetet, utredande av viktiga begrepp som förekommer i 
arbetet och en beskrivning av Suzukipedagogiken. 
  
Under våren 2012 gjorde jag i samband med min utbildning på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm praktik hos bleckblåsläraren Ann-Marie 
Sundberg på Nacka musikskola. Jag kände sedan tidigare till ett projekt som 
Sundberg drev vilket handlade om att göra trumpeten till ett officiellt 
Suzukiinstrument. Undervisningen som jag besökte under min praktik var 
inte Suzukiundervisning men Sundberg och jag förde under dessa veckor 
samtal om bland annat pedagogik och om blåsundervisning för 3-5 åringar. 
Jag har själv ingen erfarenhet av att undervisa så små barn på klarinett. 
Efterhand väcktes frågor och funderingar hos mig. Kunde detta vara något 
som kunde passa för klarinettundervisning och har det kanske redan gjorts?  

Jag har själv ingen erfarenhet av att bli undervisad enligt Suzukimetoden 
men jag har vänner och studiekamrater från de olika skolor som jag tidigare 
har studerat på som har lärt sig spela instrument genom Suzukimetoden. 
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Därigenom har jag skapat mig en bild av vad Suzukiundervisning innebär. 
Jag är fostrad i kommunala musikskolans verksamhet vilket innebar att jag 
deltog i instrumentundervisning, ensemble- och orkesterverksamhet. Under 
mina ungdomsår tog jag även del av Svenska kyrkans musikverksamhet och 
sjöng i barnkör, ungdomskör och fick pianoundervisning. Jag kommer genom 
detta arbetes färdigställande att ta min examen vid Instrument- och 
ensemblelärarutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Mitt 
huvudinstrument under utbildningen har varit klarinett. 

Min förförståelse för Suzukiundervisning säger mig att eleverna tidigt får 
en bred och gedigen kunskap samt en teknisk skicklighet på sitt instrument. 
Sundberg (2012) menar att instrumentgrupper som fiol och piano sedan länge 
har en tradition att börja undervisa i tidiga åldrar. Det anses av många 
pedagoger lämpligt och i vissa fall till och med nödvändigt för att nå ett gott 
resultat. Jag vill undersöka om en tidig start är lämplig även på klarinett. 

2.1. Ämnesgenomgång 
I följande avsnitt ges en presentation av ämnet och de begrepp som 
förekommer i arbetet. Detta med avsikt att ge läsaren en bakgrund att förhålla 
sig till. Jag börjar en kort musikpedagogisk historia. Därefter följer en 
beskrivning av den kommunala musikskolan och kulturskolan och en 
beskrivning av begreppet traditionell instrumentalundervisning. 
Suzukiinspirerad instrumentalundervisning, Suzukiundervisning och 
begreppet officiellt Suzukiinstrument förklaras. Läsaren får en kortare 
historisk redogörelse av klarinettens utveckling. Därefter beskrivs tänderna 
och munmuskulaturen som är två viktiga förutsättningar för klarinettspel. Jag 
ger en kort redogörelse av Suzukimetodens framväxt och sist berörs tidigare 
forskning på området. 
 
I detta arbete kommer jag att använda mig an NE:s definition av begreppet 
musikpedagogik. NE definierar musikpedagogik som en sammanfattande 
benämning på både praktiska och teoretiska aspekter på innehåll och metoder 
inom olika former av undervisning i musik.1 Jag är medveten om att området 
är mycket stort och här följer en kort sammanfattning. NE menar att av 
särskild betydelse som utgångspunkter för västerlandets musikpedagogik blev 
vissa grundläggande frågor, till exempel om musikens möjlighet att påverka 
individen och dess samhälleliga funktioner. Vidare skriver man att i det 
medeltida skolväsendet kom musiken att bli ett av de viktigaste ämnena 
såsom en av de sju artes liberales. Guido från Arezzo, början av 1000-talet 
introducerade musikpedagogiska metoder som används än i dag. Guido 
kombinerade de grafiska symbolerna för toner (neumer) med ett 
notlinjesystem. Härur härleddes termen solmisation som benämning på 
konsten att på detta sätt sjunga efter noter. Enligt NE hade 
instrumentalpedagogiken sin framväxt under 1400- och 1500-talen och från 
1600-talet ersattes tonstavelsenamnen i stor utsträckning av bokstavsnamn (c, 
d, e och så vidare) i kombination med siffror. Under 1800- och 1900-talen 

                                                 
1 Se hemsida: http://www.ne.se/musikpedagogik, Nationalencyklopedin 
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förgrenades musikpedagogiken i samband med behoven av både en 
specialiserad yrkesutbildning genom konservatorier och högskolor och kraven 
på musikbildning för alla i det allmänna skolväsendet och i musikskolor. Den 
pedagogiska utbildningen vid Musikaliska akademiens undervisningsverk 
(från 1867 konservatorium) ledde 1903 till inrättande av den första tjänsten i 
skolsång. Enligt NE har under 1900-talet ett antal musikpedagoger framträtt 
med ambitionen att bana nya vägar, bl.a. Émile Jaques-Dalcroze, som 
betonade det kroppsligas betydelse i inlärningen och införde element av 
improvisation. Med Jaques-Dalcroze blev musikpedagogiken också infogad i 
musikterapeutiska (läkepedagogiska) strävanden. NE beskriver kort Shinichi 
Suzukis metod som en metod med syfte att effektivisera 
instrumentalundervisningen, i första hand på stråkinstrument, genom att 
påbörja den i 3–4-årsåldern. 
 I detta arbete använder jag mig av NE:s definition av vad begreppet 
kommunal musikskola innebär. NE beskriver begreppet som en benämning på 
frivillig musikundervisning i kommunal regi.2 Enligt NE tillkom den 
kommunala musikskolan under 1940-talet som ett komplement till den 
klassvis bedrivna musikundervisningen i skolorna och som en kommunal 
förstärkning av den frivilliga instrumentalundervisningen i läroverk, 
realskolor och flickskolor. Vidare skriver NE att en viktig drivkraft var 
behovet av nyrekrytering i musiklivet och genom den kommunala 
musikskolan har bredden och kvaliteten inom det professionella musiklivet 
ökat väsentligt. För amatörensembler inom kommunerna har den kommunala 
musikskolan haft stor betydelse. År 1998 fanns kommunalt anordnad frivillig 
musikundervisning i nästan alla Sveriges kommuner; ca 335 000 barn och 
ungdomar deltog i verksamheten varje vecka, där av 180 000 i ämneskurs på 
olika instrument. Under senare delen av 1980-talet breddades den kommunala 
musikskolan på många håll till att omfatta även bland annat dans, teater och 
bild. Ett 70-tal kommuner hade 1998 infört benämningen kulturskola för 
verksamheten inom minst tre olika sådana grenar. Enligt NE har den 
kommunala musikskolan sedan starten uteslutande finansierats genom 
kommunala anslag och elevavgifter. År 1996 bildades Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd (SMOK) med uppgift att vara ett nätverk för landets musik- 
och kulturskolor. 
 Med begreppet traditionell menar jag i detta arbete en 
instrumentalundervisning av den typen, som jag uppfattar det ofta bedrivs vid 
musik- eller kulturskolor och som inte är Suzukiundervisning. 
 Vid några tillfällen i detta arbete förekommer begreppet Suzukiinspirerad 
instrumentalundervisning. Med detta menas instrumentalundervisning där 
flera av Suzukipedagogikens byggstenar används, men som av olika 
anledningar inte kan kallas sig Suzukiundervisning fullt ut. Varumärket ägs 
av ISA och föreskrifter finns för vad som ingår i begreppet. 
 Suzukiundervisning är sådan undervisning som bedrivs av certifierade 
Suzukipedagoger utifrån Suzukipedagogikens grundstenar. 
 För att ett instrument ska kallas officiellt Suzukiinstrument krävs att 
undervisningsmaterialet och instrumentet är godkänt av ISA. 

                                                 
2 Se hemsida: http://www.ne.se/lang/kommunal-musikskola, Nationalencyklopedin 
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 Enligt NE är klarinett ett slags träblåsinstrument med övervägande 
cylindrisk borrning och munstycke med enkelt rörblad, fäst på undersidan av 
munstycket.3 Den moderna klarinetten har i regel sju grepphål och cirka 20 
klaffar. Av akustiska skäl överblåst i duodeciman (oktav+kvint) kräver 
klarinetten fler tonhål än oktaverande träblås. Detta komplicerar 
greppsystemet något men ger ett stort tonomfång jämfört med många andra 
blåsinstrument. Den mest vanligt förekommande (sopran)klarinetten är Bb-
stämd och klingar heltonen lägre än noterat. Orkester-/kammarmusikern har 
också en A-klarinett som ligger ytterligare en halvton lägre med något 
mjukare klang, och får vara beredd att alternera på basklarinett, vanligen i Bb 
en oktav lägre än Bb-klarinetten. Ytterligare medlemmar ur den stora 
klarinettfamiljen är bland annat sopranino i Eb. C-klarinetten är vanligt 
förekommande inom folkmusiken. 
 Enligt NE är Chalumeau klarinettens blockflöjtsliknande föregångare, 
konstruerad ca 1690 av J.C. Denner (1655-1707) i Nürnberg. Han eller hans 
söner lät en av chalumeauns båda klaffar få funktion av registerklaff, vilket 
med övergång till cylindrisk borrning gjorde överblåsning användbar. Med 
sitt karakteristiska klockstycke och en klang i det övre registret, liknande 
klarintrumpet, fick det nya instrumentet heta klarinett. Än i dag kallas dock 
dess låga register för chalumeau. Den tvåklaffiga barockklarinetten i C eller 
D fick snart en tredje klaff och på Mozarts tid fanns redan en mångsidig 
femklaffig klarinett oftast i Bb eller A. Vad många inte känner till är att vid 
denna tid övergavs inom konstmusiken i stort sett det ursprungliga maneret 
att blåsa klarinetten med rörbladet på översidan. Vidare beskriver NE 
klarinettens utveckling under 1800-talet där en genomgripande utveckling 
skedde främst av klaffmekanik och greppsystem. Detta ledde fram till dagens 
tyska klarinetter med oehlersystem och franska klarinetter med modifierat 
boehmsystem, de senare vanligast i de flesta länder, till exempel Sverige. 
Förutom i symfoni-, kammar- och blåsmusik har klarinetten spelat en viktig 
roll inom jazzen samt i olika länders folkmusik. 
 Vissa förenklade skolmodeller har utvecklats på senare tid. Däribland 
Clarinéo som är en plastklarinett stämd i C gjord för att passa små barn. 
 Framtänder är en förutsättning för att kunna spela klarinet. Enligt NE får 
människan två omgångar naturliga tänder.4 Mjölktänderna, de primära 
tänderna, är 20 till antalet, 10 i vardera käken i form av 4 framtänder, 2 
hörntänder (caniner) och 4 kindtänder (molarer). Oftast är det de mittersta 
framtänderna i underkäken som först bryter igenom tandköttet vid omkring 
1/2 års ålder. Enligt NE är alla mjölktänder frambrutna vid 2 1/2 års ålder 
och i 6-årsåldern börjar de permanenta tänderna växa fram. Oftast kommer 
de så kallade 6-årständerna först. Dessa är de främre av de stora 
kindtänderna, molarerna. De bryter igenom tandköttet bakom de innersta 
mjölkmolarerna. Därefter brukar underkäksframtänderna växlas. 
 I instrumentalsammanhang kallas munställning för embouchyr. Enligt 
Clinically oriented anatomy (2006) är munmuskulaturen eller orbicularis oris 
rund vilket har betydese för klarinettembouchyren. 

                                                 
3 Se hemsida: http://www.ne.se/lang/klarinett/225935, Nationalencyklopedin 
4 Se hemsida: http://www.ne.se/tänder/människan, Nationalencyklopedin 
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 Suzukimetoden skapades av violinisten Shinich Suzuki i Japan 1945. 
Metoden bygger på modersmålsprincipen, att alla barn kan lära sig spela ett 
instrument på samma sätt som de kan lära sig tala sitt modesmål.  

Tillborg menar att alla kan lära sig att spela ett musikinstrument om de 
bara får en bra fostran och träning (Tillborg, 2008). Som pedagog har man 
stort inflytande på eleverna, inte bara tekniskt och musikaliskt utan man har 
även inflytande över deras personliga utveckling. Suzuki menar att pedagoger 
kan bidra till att forma barnen till harmoniska människor med 
instrumentalundervisning som medel. 
 Shinichi Suzuki föddes i Nagoya, Japan 1898. Hans far var ägare till en 
violinfabrik och han förväntade sig att sonen en dag skulle ta över efter 
honom. Bauer (2009) tar i sitt examensarbete upp Suzukis egen uppväxt och 
skriver om det anmärkningsvärda i att Suzuki, sin uppväxt till trots, inte 
började spela violin förrän vid 17 års ålder och inte påbörjade sina 
violinstudier förrän vid 21 års ålder. Detta kan jämföras med de elever som 
Suzuki själv undervisade, vilka påbörjade sin violinundervisning vid tre års 
ålder. 

På 1920-talet flyttade Suzuki till Tyskland för att studera violin. Där 
träffade Suzuki sångerskan Waltraud Prange som han senare gifte sig med. 
Suzuki återvände 1928 tillsammans med sin fru till Japan, där han under en 
tid var verksam som musiker.  

Efterhand blev Suzukis metod mer och mer uppmärksammad 
internationellt (Sundin, 1995). År 1964 reste Suzuki till USA på en turné 
tillsammans med några av sina elever. Som ett led i metodens framväxt kom 
1969 Suzukis egen bok Kunskap med kärlek där han bland annat beskriver sin 
uppväxt och skapandet av metoden som han kallar Talent education - 
modersmålsmetoden. Talent education finns i dag representerad över hela 
världen och är numra känd som Suzukimetoden. 

Suzuki menar att vi med utbildning och fostran kan få mer fred och 
förståelse och en värld där människor känner sig lyckliga och harmoniska 
(Suzuki, 1969/2000). I mitten av 1990-talet var Suzuki nominerad till Nobels 
fredspris. Grundtanken med Suzukimetoden är inte att producera 
professionella musiker utan att utveckla hela människan. 
 Shinichi Suzuki avled 100 år gammal i sitt hem i Japan den 26 januari 
1998. 
 Enligt Starr (1976/2005) visar Suzukis observationer på 
modersmålsmetoden att barnet får: omgivningens stimulans, konstant 
upprepning för att åstadkomma första ordet, mer uppmärksamhet från 
föräldrarna när det börjar tala, naturlig utveckling genom daglig övning och 
entusiasm och lycka vid varje erövrande av en ny förmåga.
 Suzukimetoden utvecklar koncentrationsförmåga, minne och motorik 
(SSZ).5  Dominique (1999) skriver om musik som ett medel för att utveckla 
fantasin, minnet, koordinationsförmåga, koncentrationsförmåga och sinnet för 
konst.  
 Enligt (ISA)6 ska alla som undervisar enligt Suzukimetoden inneha ett 
certifikat. Detta för att garantera kvalitén på undervisningen. ISA erbjuder 
                                                 
5 Se hemsida: http://www.swesuzuki.org/ 
6 Se hemsida: http://internationalsuzuki.org/policies.htm 
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lärarutbildningar på olika nivåer. Efter avklarad utbildning och examination 
inför en av ESA utsedd jury7 har man rätt att kalla sig Suzukilärare. För att 
antas till kursen krävs i de flesta fall högskoleexamen eller motsvarande och 
spelprov kan förekomma. Vid införandet av ett nytt Suzukiinstrument gäller 
följande: ”all future adaptations for new instrument and new education areas 
covered by the Suzuki Method will be created by an international committee” 
(ISA8).  
 Eftersom Suzuki själv var violinist utvecklades till en början hans metod 
enbart för violin, men den har senare kommit att innefatta många andra 
instrument. De officiella Suzukiinstrumenten är: violin, viola, cello, 
kontrabas, piano, kyrkorgel, tvärflöjt, blockflöjt, gitarr, harpa, sång, 
mandolin, det traditionella japanska stränginstrumentet koto och early 
childhood education (SSZ).9 Det senaste instrumentet som har upptagits som 
officiellt Suzukiinstrument är trumpet, vilket skedde 15 oktober 2011 
(Sundberg 2012).  
 Enligt SSZ:s stadgar bygger Suzukimetoden på följande byggstenar: tidig 
start, lyssnande, alla kan, föräldern, individuell lektion, grupplektion, 
arbetssätt, repetition, memorering, tonen, notläsning, repertoar och konserter. 
 Suzuki (ibid) menar att alla barn som får en bra fostran och träning kan nå 
en hög utbildningsnivå, men en sådan fostran och träning måste börja från 
den dag barnet föds (ibid, s. 9). Forskning på området har lett till att man idag 
är enig om att erfarenheten från människans första år formar mycket av 
människans senare liv (Sundin 1995, s. 27). Typen av påverkan från 
vuxenvärlden under dessa år får därför långtgående konsekvenser för barnet 
senare i livet. Även Klingberg (2011) menar att en tidig start är gynnsam för 
inlärningsprocessen. Han menar att före sex års ålder är barnets hjärna som 
mest mottaglig för att utveckla nya färdigheter och kunskaper. Hjärnans 
möjligheter att skapa nya synapser, kontakt mellan hjärans nervceller, är då 
som störst. Fagius (2001)  menar att ett flertal pedagogiskt inriktade 
undersökningar har visat att musikaliskt talangfulla eller tränade barn tenderar 
att prestera bättre än andra, särskilt i test som ställer krav på spatial, rumslig 
förmåga. Suzuki menar att varje barn har anlag men måste ha stimulans för 
att kunna utvecklas och gärna så tidigt som möjligt. (ibid) Under 1990-talet 
har några forskargrupper rapporterat att just aktiv musikträning, inklusive 
notläsning och instrumentalspel, tycks kunna förstärka inlärningsförmågan på 
utommusikaliska områden (Fagius, 2001, s. 170). En kort rapport i Nature 
1996 beskrev hur ett femtiotal 5-7-åringar fått strukturerad undervisning i 
musik och bildkonst, och sju månader senare presterade bättre i ett 
matematiskt test än en lika stor grupp barn som fått sedvanlig 
lågstadieundervisning; språkligt uppstod ingen skillnad i grupperna. Studien 
fortgick även nästföljande läsår, vilket ledde till att den iakttagna skillnaden i 
matematisk färdighet mellan grupperna förstärktes, medan de språkliga 
fortfarande var likvärdiga. Fagius beskriver hur man drog slutsatsen att 
musikträningen förbättrade elevernas allmänna attityd till inlärning samt att 
musikträningen kanske medförde en mera specifik träning av den förmåga 
                                                 
7 Se hemsida: http://www.swesuzuki.org/larare.html 
8 Se hemsida: http://internationalsuzuki.org/policies.htm 
9 Se hemsida: http://www.swesuzuki.org/ 
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som deltar i matematiskt tänkande. Denna undersökning ger således också 
stöd för slutsatsen att musikutövning bidrar till att stimulera och öva upp 
tänkandet i vissa avseenden. 
 Sundberg (2012) hävdar vikten av en tidig start. Detta belyses i en intervju 
i hennes arbete. Informanterna är två bröder som deltagit i ett Suzukiprojekt 
och börjat spela trombon vid sex års ålder. Vid intervjutillfället var pojkarna 
tretton respektive elva år gamla. Sundberg frågar eleverna om de tyckte att 
det var bra att började spela trombon så tidigt. Den ena pojken tittar konstigt 
på Sundberg och säger att det fattar du väl, att om vi inte hade börjat spela så 
tidigt hade vi inte spelat trombon i dag. Informanterna menar att andra 
intressen som rockmusik och datorer är alltför attraktiva bara några år senare 
och lockar mer. 
 SSZ menar att barnet i början av sina instrumentstudier inte ska vara 
bundet av en notbild eller belastas med hur musiken teoretiskt är uppbyggd, 
utan ha den hörda musiken som rättesnöre (SSZ).10 De första åren av 
undervisningen bygger på lyssnade och att efterlikna en ljudande förebild. 
Därför uppnår barnen snabbt en tillfredsställande nivå eftersom de omedvetet 
rättar sig efter en förebild. Noter används inte i undervisningen de första åren. 
Detta kan liknas vid modersmålsinlärning där all inlärning sker via härmning. 
Till Suzukimetodens undervisningsmaterial medföljer skivor som eleven och 
föräldern rekommenderas att lyssna på och öva tillsammans med så ofta som 
möjligt.  
 Pedagogiken bygger på ett nära samarbete mellan tre parter: barn, föräldrar 
och lärare. Suzukiundervisningen tar sin början i en föräldrakurs där 
föräldrarna får studera pedagogikens filosofi och instrumentets grunder. 
Föräldrarna deltar sedan passivt på barnets individuella lektioner och för 
anteckningar för att kunna hjälpa barnet att öva hemma mellan lektionerna. 
Suzuki pratar om naturliga framsteg genom daglig övning (Starr, 1976). 
Individuella instrumentlektioner hålls vanligtvis en gång i veckan. Målet är 
också att barnen ska ha en gemensam grupplektion varje vecka då föräldrarna 
bland annat deltar som uppmuntrande publik. På så sätt kan läraren och 
föräldern hjälpa varandra i barnets utvecklingsprocess (Starr, 1976). 
 Brändström och Wiklund menar att uppmuntran är en viktig del av 
instrumentalundervisningen.  ”Det bestående intrycket av den forskning som 
utförts av Davidsson med flera (1994) är att föräldrarna spelar en nyckelroll i 
barnets musikstudier genom att stödja och motivera på ꞌrättꞌ sätt, men outsagt 
också  genom  att  välja  ꞌrättꞌ skola och musiklärare. Dessa sistnämnda val är 
avsevärt nedtonade i en skolform som den svenska kommunala musikskolan 
men desto tydligare hos de barn och ungdomar  som  tar  privatlektioner” 
(Brändström & Wiklund, 1995, s. 25). 
 I Suzukiundervisningen läggs stor vikt vid att eleven ska öva på lyssnande, 
klanguppfattning och tonbildning.  
 Undervisningen sker utifrån en fastlagd repertoar vilket gör att alla 
Suzukielever världen över kan spela tillsammans.   
 Konserter och uppspel är en viktig del av pedagogiken. 

                                                 
10 Se hemsida: http://www.swesuzuki.org/ 
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 Den tidigare forskningen på området representeras bland andra av 
Bjørkvold, norsk professor i musikvetenskap (2005). Han behandlar områden 
som skapande och lärande, musik och barnkultur. För detta arbete har 
avsnitten om människans uppväxt med musiken varit mest betydande. Det 
samma gäller Sundin (1995) som ger en förståelse för hur barn upplever och 
skapar musik under olika faser av utvecklingen.  
 Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap har forskat på barns 
minne och utveckling (2011). Detta är relativt ny forskning som enligt mig är 
mycket intressant för den som intresserar sig för pedagogiskt arbete. 
 Jan Fagius, docent i neurologi vid Uppsala universitet, amatörmusiker och 
körsångare, ger i Hemisfärernas musik (2001) en sammanfattning av hur 
hjärnan gör musik.  
 Brändström och Wiklund (1995) diskuterar frågor som: Vem är den 
kommunala musikskolan och musiklärarutbildningen till för? Vilka medvetna 
och omedvetna val av musikalisk aktivitet fattas av barn och ungdomar och 
hur påverkas dessa val av sociala, geografiska och könsmässiga 
förutsättningar? Hur åstadkommer man en musikundervisning som bygger på 
elevens eget ansvar och initiativ? Jag anser att detta är viktiga frågor och har 
haft god användning av Brändströms och Wiklunds resultat i detta arbete.  
 Markensten (2006) försöker i en intervjustudie att ta reda på av vilka 
anledningar barn och ungdomar slutar spela vid Stockholms kulturskola. 
Studier som dessa är viktiga för att utvärdera och förbättra verksamheten. 
 Flera svenska examensarbeten, rapporter och avhandlingar belyser 
Suzukimetoden ur olika perspektiv. Bauer (2009) ger i sitt examensarbete 
Suzukipedagogik - rätt arbetssätt för alla stråkpedagoger? en inblick i 
svenska Suzukipedagogers och tidigare Suzukielevers betraktelser, åsikter 
och erfarenheter kring Suzukipedagoger och Suzukipedagogiken. Di Lorenzo 
Tillborg (2008) har i en intervjustudie undersökt konsekvenserna som 
instrumentalundervisning enligt Suzukimetoden kan ge. Gustavsson (2012) 
tar i sitt examensarbete upp Suzukimetodens styrkor och svagheter och 
belyser tidigare Suzukielevers syn på sin instrumentalundervisning. Saxin 
(2000) undersöker om det kan vara en fördel för en lärare inom den 
traditionella undervisningen att också vara Suzukilärare. Även Eriksson 
(1982) jämför traditionell undervisning och Suzukiundervisning. Dominique 
(1999) undersöker Suzukiundervisning på flöjt. Sundberg (2012) utforskar i 
sin rapport möjligheterna för små barn, 4-6 år, att börja spela trumpet. 
  Jag har inom ramen för detta arbete hittat en artikel som kombinerar 
Suzukiundevisning och klarinett. Schleuter (1974) kommenterar Spertis 
forskning. Sperti undersökte vad Suzukiundervisnigen kan ha för effekter på 
klarinettundervisning. Sperti menar att Suzukiundervisning på klarinett kan 
ge en högre teknisk nivå än andra, mer traditionella undervisningsmetoder 
kan ge. 

3. Metod 

Min undersökning är en triangulär (Stukát, 2011) undersökning. Jag har valt 
att fokusera på den kvalitativa intervjun som metod men samtal och 
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observationer har också varit viktiga för min undersökning. Dessa samtal och 
observationer har gett mig en större förståelse för ämnet. I detta kapitel 
redogör jag för min metod och mitt urval. Jag gör även en analys av metoden. 
 
Forskningsintervju är en intervju vars ändamål är att erhålla beskrivningar av 
den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening 
(Kvale, 1997). Stukát (2011) menar att forskningsintervjun inte är ett samtal 
mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som definierar och 
kontrollerar situationen. Ämnet för intervjun presenteras av forskaren, som 
också kritiskt följer upp den intervjuades svar på frågorna. Stukát förtydligar 
vidare att ett av de vanligaste arbetsredskapen inom utbildningsvetenskapen 
är intervjun. Här avses forskningsintervjun, alltså inte andra former av 
intervjuer, till exempel medieintervjuer i journalistik. Stukát menar att 
forskningsintervjun har andra och större krav så som att i rapporteringen 
kunna motivera frågornas relevans, förklara mycket noga hur man har burit 
sig åt och visa att tolkningarna är hållbara och giltiga.  
 I samtalen skedde ett utbyte av erfarenheter mellan mig och informanten 
vilket gjorde oss mer jämlika. Detta, anser jag var skillnaden mellan 
intervjuerna och samtalen. 
 Delstudie 1 var en triangulär undersökning som innefattade flera 
informanter. Delstudie 2 bestod av en längre intervju med en informant. 
 Sju av informanterna har jag personligen besökt. Med en av informanterna 
skedde kontakten via telefon och två informanter korresponderade jag med 
via e-mail. Jag upplevde att jag fick ut mer genom att träffa dem personligen. 
Jag prioriterade därför detta trots att det var både tidskrävande och kostsamt. 
Dessa möten har skett på fem olika orter och jag beskostade resorna själv. 
Fem av informanterna besökte jag i samband med instrumentalundervisning. 
Utifrån undervisningsexemplen diskuterade vi sedan frågan.  

3.1. Urval 
Ett snöbollsurval är en urvalsmetod där forskaren letar efter en eller några 
personer som har de speciella egenskaper man är intresserad av att studera 
(Stukát, 2011). Dessa personer hjälper sedan till att ytterligare peka ut andra 
relevanta informanter som i sin tur identifierar andra och så vidare. Snöbollen 
växer. Denna metodik kan vara lämplig när forskaren har svårt att komma i 
kontakt med populationen av något skäl; det kan handla om att 
undersökningen och frågorna rör sig om ett känsligt ämne eller 
överhuvudtaget att det är en svårtillgänglig grupp. Stukát menar att genom att 
utnyttja informella nätverk av vänner och bekanta snarare än formella kanaler, 
kan annars stängda dörrar öppnas (ibid).  
 Jag valde inte min undersökningsgrupp från början utan den växte fram 
efter hand. Informanterna i listan nedan blev grunden för delstudie 1, men jag 
har även fått möjlighet att prata med kollegor till dem i lärarrum och vid olika 
undervisningssituationer. Informanterna är inte enbart Suzukipedagoger. Flera 
av dem bedriver traditionell instrumentundervisning på musik- eller 
kulturskola. Min undersökning är gjord med fokus på klarinettundervisning 
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och Suzukiundervisning. Mitt urval har skett efter mitt eget omdöme och egen 
erfarenhet men även med hjälp av informanterna i delstudie 1.  
 Min undersökningsgrupp består av tio informanter. 

3.2. Delstudie 1 
I delstudie 1 besökte jag lärare, pedagoger och musiker som på olika sätt är 
insatta i ämnet. Jag besökte undervisning på flera olika musikskolor och 
kulturskolor med både traditionell undervisning och Suzukiundervisning. Jag 
ville skapa mig en bättre bild av vad Suzukiundervisning innebär och ta del 
av olika lärares och pedagogers erfarenheter. Jag använde mig av en 
förhållandevis liten undersökningsgrupp. 
 

3.2.1. Informanter 

 
A) Klarinettlärare som arbetar med klarinettundervisning och 

klarinettmetodik. 
B) Bleckblåslärare med Suzukierfarenhet. 
C) Violinlärare med Suzukierfarenhet och erfarenhet av 

stråkmetodikundervisning. 
D) Violinlärare med Suzukierfarenhet. 
E) Tvärflöjtslärare med Suzukierfarenhet, även Suzukiförälder. 
F) Violinlärare. 
G) Klarinettlärare, även Suzukiförälder. 
H) Bleckblåslärare med erfarenhet av att undervisa små barn. 
I) Saxofonlärare med erfarenhet av att undervisa små barn, även 

Suzukiförälder. 
 

3.2.2. Ann-Marie Sundberg 

Ann-Marie Sundberg har varit en av mina största inspirationskällor i samband 
med det här arbetet. Hon har varit drivande i projektet att göra trumpeten till 
officiellt Suzukiinstrument och beskriver i sin rapport Trumpetundervisning 
för små barn (2012) hur arbetet gick till. Jag besökte under våren 2012 och 
tidig höst 2012 hennes undervisning på Nacka musikskola för att se hur 
arbetet gick till och för att skaffa mig mer kunskap på området. 

3.2.3. Processbeskrivning delstudie 1  

Mina möten gick till på följande sätt: 
 

1. Jag besökte A på hans arbetsplats. Intervju, 60 minuter. 
2. Jag besökte vid två olika lektionstillfällen B:s undervisning och gjorde 

observationer. Undervisningen bestod av trumpetundervisning, enskilt 
och i grupp med relativt små barn. Jag och B har haft kontakt vid 
andra tillfällen och haft möjlighet att diskutera ämnet. 

3. Jag och C träffades på en av hennes arbetsplatser. Vi förde ett cirka 40 
minuter långt samtal. Senare besökte jag under två dagar C:s 
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violinundervisning som bestod av både Suzukiundervisning och 
traditionell undervisning där jag gjorde observationer. Elevernas 
åldrarna varierade från 4 till 18 år. I samband med detta fick vi även 
möjlighet att prata och diskutera detta arbetes ämne. 

4. Jag och D har korresponderat via mail.  
5. Under fyra timmar besökte jag E:s undervisning som i detta fall var av 

traditionell form där jag gjorde observationer. I samband med detta 
fick vi möjlighet att diskutera. 

6. Jag och F korresponderade via e-mail.  
7. Under två dagar besökte jag G:s undervisning. Flera lektioner var 

Lek-verksamhet och traditionell orkesterverksamhet med yngre 
elever. Jag gjorde observationer och vi samtalade kring ämnet. 

8. Jag besökte H:s Lek-verksamhet och hade ett cirka 30 minuter lång 
intervju på H:s arbetsplats. 

9. Intervjun med I gjordes på telefon och pågick i ca 30 minuter. Jag har 
även tagit del av I:s åsikter genom mailkorrespondens. 

3.2.4. Metodanalys delstudie 1 

Jag har under delstudie 1 använt mig av anteckningar för att minnas vad som 
sades vid samtalen och intervjuerna. En brist med anteckningar jämfört med 
inspelningar är att vissa saker kan falla bort. 

3.3. Delstudie 2 
Delstudie 2 består av en halvstrukturerad forskningsintervju (Kvale, 1997) 
med en klarinettpedagog och Suzukiförälder. Informanten kommer att vara 
anonym och jag har valt att använda ett fingerat namn - Anna. 
Anna har jobbat aktivt med en Suzukiinspirerad verksamhet och enligt min 
undersökning är hon den som genom detta arbete har kommit närmast min 
frågeställning. Vad som också är intressant är att Annas barn har lärt sig att 
spela enligt Suzukimetoden. Detta gör att hon på flera olika sätt är insatt i 
metodens olika moment. Jag kände inte till Anna innan jag kom i kontakt 
med henne genom denna studie. 
 Mitt besök hos Anna varade från cirka 09:00-15:00. Intervjun gjordes 
utifrån av mig tidigare bestämda teman. Stundtals diskuterades närliggande 
frågor, som jag vid intervjutillfället bedömde som icke relevanta för 
undersökningen. Jag valde då att stänga av inspelningsutrustingen. Detta 
resulterade i cirka tre timmars inspelat material. 
 Enligt Kvale (1997) är ändamålet med en kvalitativ forskningsintervju att 
erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 
tolka deras mening. Den här aktuella intervjuformen är en halvstrukturerad 
intervju som omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. Men på 
samma gång finns möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form 
och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelsen från de 
intervjuade. 
 I en kvalitativ intervjustudie använder man sig av fasta frågeområden till 
skillnad från den strukturerade intervjun som har fasta frågor. Min intervju 
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med Anna var en halvstrukturerad intervju. Intervjufrågor var utformade mer 
som teman. Exempel: Tänder, anpassade instrument och utrustning. 
 I mitt sökande efter individer som har kännedom om Suzukiundervisning 
på klarinett kom jag i kontakt med Anna. När jag kontaktade henne svarade 
hon: ”Hej Cecilia! Detta är ett alldeles för stort område. Kan vi träffas och 
prata?” Framför en sprakande brasa hemma hos Anna diskuterade vi 
klarinett, klarinettmetodik, Suzukiundervisning och mycket annat under en 
mycket givande och intensiv dag. 
 Under arbetets gång använde jag mig av följande metod: 

3.3.2. Processbeskrivning delstudie 2 

Efter att ha arbetat en tid med delstudie 1 kom jag fram till att delstudie 2 
skulle bestå av en intervju. Jag förberedde intervjun genom att lära mig mer 
om olika intervjumetoder i allmänhet (Kvale, 1997). Jag formulerade 
intervjuns syfte och beskrivning av ämnet för intervjun genom tematisering 
och formulerade och förberedde intervjufrågor och intervjutema (Kvale 1997, 
s. 85). Exempel på intervjuteman: anpassade instrument och utrustning. Jag 
lärde mig mer om ämnet och intervjupersonen. En del tid lades även på att 
planera resan, boka biljetter och korrespondera med Anna. 
 Jag genomförde min intervju med hjälp av att förbereda intervjufrågor och 
intervjuteman. Jag spelade in stora delar av samtalet och skrev 
minnesanteckningar. Intervjun fördes i form av ett samtal som även vidrörde 
ämnen som gick utanför mina forskningsfrågor.  
 Analys och efterarbete skedde genom att jag lyssnade igenom 
inspelningarna och överförde dem från talspråk till skriftspråk. Jag satte sedan 
ut tidskoder för de citat som jag upplevde som viktigast. Eter hand började 
jag transkribera delar av samtalet. Utifrån mina forskningsfrågor och min 
egen erfarenhet (Fejes, 2009, s. 64) tolkade jag texten och sorterade den i tre 
färgkategorier. Rosa=intressant, bearbeta. Gul=transkribera. Grön=icke 
relevant för min undersökning. Den gröna texten markerade jag även med en 
mindre teckenstorlek för att den skulle ta mindre plats i dokumentet. 
 
Exempel: 
3-10:40- 15:50 Vill du ha mer te? Kanske en större kopp? (Grönmarkerat) 
5-43:46 Hur många klarinettister är ni på Musikhögskolan i Stockholm just nu? 
(Grönmarkerat) 
15:50 Ett av de första instrumenten som blev tillverkade. Lyons klarinett. 
(Rosamerkerat) 
2:50 Enligt min mening är det verkligen det största framsteget på [klarinett] 
instrumentmarknaden på 150 år. (Gulmarkerat) 
 
Detta gav mig de rubriker som jag kommer att redovisa i arbetets 
resultatkapitel. 
 I arbetsprocessen ingick även att översätta intervjun till svenska från 
informantens språk. 
 Jag lyssnade på inspelningarna ett flertal gånger. Efter hand 
utkristalliserade sig ett antal teman: instrument, utrustning, klang, föräldrar, 
repertoar, anatomi, Annas bakgrund, referenser, kultur och Suzukiinspirerad 
undervisning. 
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 Inspelningarna finns lagrade i sin helhet men kommer att förstöras när 
arbetsprocessen är slutförd. Anna önskar att inspelningsmaterialet efter den 
här undersökningen är slutförd ska förstöras. 
 Till sist ställer jag mig frågan om jag verkligen undersökte det som jag 
ville undersöka i min studie? Stundtals under arbetets gång hade jag svårt att 
veta vad som har varit arbetsområdet och vad som har varit min egen 
nyfikenhet inom undervisningsområdet. Jag besökte Blåslek och Träblåslek 
och trodde att det hade med mitt examensarbete att göra. Det visade sig dock 
vara långt från min frågeställning. Lekverksamheten är ett alternativ för att 
börja undervisa i tidigare åldrar men det är inte Suzukiundervisning. 

4. Resultat 

I följande kapitel redovisas resultaten från undersökningen. Resultaten har 
framkommit genom en triangulär studie bestående av studiebesök, 
observationer, samtal och intervjuer med olika företrädare. Alla möten har 
genomförts under perioden maj 2012 till december 2012. Urvalet var ett så 
kallat snöbollsurval där forskaren letar efter en eller några personer som har 
de speciella egenskaperna man är intressrad av att studera. Dessa personer 
hjälper sedan till att ytterligare peka ut andra relevanta informanter som i sin 
tur identifierar andra och så vidare (Stukát, 2011). Mina möten med 
informanterna skedde utifrån följande forskningsfrågor: 
 

 Finns det någon klarinettlärare som undervisar Suzukiinspirerat på 
klarinett? 

 Vad anser olika instrumentalpedagoger om hur Suzukiundervisning 
kan fungera på klarinett? 

 Varför är inte klarinett ett officiellt Suzukiinstrument? 

4.1. Delstudie 1 
Insamlingen av data gav mig god kunskap och kännedom om 
Suzukiundervisning, i synnerhet på violin. Studien gav mig även insikt i 
blåsundervisning av flera olika slag. Den gav diskussionsunderlag för mina 
forskningsfrågor och resulterade även i att jag fick kännedom om informanten 
i delstudie 2.  
  
Vad anser olika instrumentalpedagoger om Suzukiundervisning på klarinett? 
B är positivt inställd till att göra klarinetten till ett officiellt Suzukiinstrument. 
B understryker vikten av att börja spela ett musikinstrument i tidig ålder. 
Detta, menar hon är gemensamt för många instrumentgrupper, däribland 
klarinetten. Hon tror att en tidig start är en förutsättning för att klarinetten 
som musikskoleinstrument ska kunna bli mer populärt igen. Hon säger att hon 
inte har någon uppfattning om hur just klarinetten som Suzukiinstrument 
skulle fungera eftersom hon själv är bleckblåslärare men hon tror att en 
anpassning av instrumentet för tidig start är en förutsättning.  
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 A som är väl insatt i klarinettmetodikens område ställer sig själv frågan 
Vilken [start]ålder är lämplig för klarinett? A menar att klarinettens 
embouchyr11 ställer höga krav på eleven att kunna förstå och hantera sina 
munmuskler. Han menar också att det är viktigt att eleven, på grund av låg 
ålder inte lär sig en nödlösning som senare måste korrigeras på därför att 
munställningen saknar möjlighet för eleven att uttrycka dynamik, artikulation 
eller intonation. A menar att risken för denna nödlösningsmunställning ökar i 
gruppundervisning. Mycket av uppmärksamheten hos lärarna måste läggas på 
att kontroller barnens munställning och A påvisar därför en större svårighet 
att undervisa i grupp på klarinett än till exempel fiol. Gruppundervisning är 
en stor och viktig del av Suzukiunderviningen. A menar att anpassade 
klarinetter är en förutsättning för en tidig start. Precis som min Anna 
förespråkar A Clarinéo. 
 Flera av mina informanter menar att klarinett är ett svårt instrument på 
många sätt. De menar att klarinetten är tung att hålla och att avståndet mellan 
fingerhålen för ett barn kan upplevas som långt även på en C-klarinett, som är 
en mindre modell än standardmodellen Bb-klarinett. Många hål måste täckas 
av små och korta barnfingrar. Här skiljer sig klarinetten från saxofonen där 
hålen täcks med klaffar. Klarinetten kan också upplevas som relativs trögblåst 
jämfört med till exempel en blockflöjt.  
 

Bara det att få fram en ton på en klarinett är så pass svårt att det måste till 
enormt mycket kunskap hos en lärare och tålmodighet hos eleven och helst 
även från föräldrarna. (Informant delstudie 2) 
 

Varför är inte klarinetten ett officiellt Suzukiinstrument? Både Ann-Marie 
Sundberg och Anna menar att det är ett mycket krävande projekt och att det 
krävs mycket arbete från den som tar sig an projeketet att göra klarinetten till 
ett officiellt Suzukiinstrument. 
 Flera av de pedagogerna som jag har kommit i kontakt med under mitt 
undersökande arbete både i delstudie 1 och 2 har tagit del av 
Suzukiundervisnig genom att deras barn har lärt sig att spela ett 
musikinstrument genom Suzukimetoden. I detta sammanhang har 
pedagogerna intagit rollen som förälder och inte som lärare. Dessa 
erfarenheter förde samtalen till en högre nivå och skapade, för mig en unik 
förståelse för ämnet. 
 Att barn tappar sina mjölktänder var ett av de första problemen som jag 
började fundera på under min arbetsprocess. Jag diskuterade frågan med flera 
av mina informanter. En bleckblåslärare upplever inte några större problem 
och en saxofonlärare nämner tandställning som ett mycket större problem än 
tappande av mjölktänder.  
 Med hjälp av frågan om någon av mina informanter kände till någon som 
undervisar Suzukiinspirerat på klarinett kom jag i kontakt med informanten i 
delstudie 2. Jag har inte lyckats komma i kontakt med någon mer som 
undervisar Suzukiinspirerat på klarinett. 
 Eftersom jag ville fördjupa mig inom området instrumentundervisning för 
små barn besökte jag vid två tillfällen så kallad  Lekverksamhet.  ”Brasslek” 

                                                 
11 Munställning. 
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startades och utvecklades 1995 i Linköpings kulturskola av Annmari Wangin, 
brasslärare och Hillevi Larsson, rytmiklärare (Sundberg, 2012). 
Verksamheten riktar sig till elever i första klass i skolan och tanken är att den 
ska fungera som förberedande undervisning för musikskolans ämneskurs. 
Eleverna får i en musikalisk helhet prova på olika brassinstrument, sjunga, 
spela och på ett lekfullt sätt arbeta med musikaliska parametrar som puls, 
rytm och tonhöjd. Progressionen är mycket låg, endast tre toner första året 
och inlärningen sker via sång och handtecken. Eleverna tar inte hem 
instrumentet första läsåret. Andra spelåret har eleverna valt ett 
favoritinstrument som de själva köper eller hyr och undervisningen fortsätter 
ungefär på samma sätt. Tonförrådet utökas till fyra toner och man lär sig 
noter. När eleverna det tredje året väljer att fortsätta i musikskolan är de 
förberedda på ett helt annat sätt än de elever som väljer att börja direkt i 
ämneskurs.  

4.2. Delstudie 2 
Informanten kommer i denna rapport att vara anonym och har fått det fiktiva 
namnet Anna. Nedan redovisas en sammanfattning av intervjun med Anna. 
Anna har lång erfarenhet som klarinettpedagog och har vana att undervisa 
många olika åldersgrupper. Hon har även deltagit aktivt i Suzukiundervisning 
genom att hennes barn lärde sig att spela ett musikinstrument genom 
Suzukimetoden. Anna är sedan några år tillbaka pensionär och i inte längre 
yrkesverksam som pedagog. 
 Under intervjun framkom följande förutsättningar, som enligt Anna måste 
fungera för att Suzukimetoden ska kunna användas på klarinett. Rubrikerna 
skapades med hjälp av en färgmarkeringsmetod som beskrivs i 
processbeskrivningen, delstudie 2. Rubrikerna var: anpassade klarinetter, 
repertoar, klang, skapa musik från första början (som Anna valde att uttrycka 
sig), munmuskulatur och tänder, Suzukiinspirerad klarinettundervisning samt 
att översätta en undervisningsmetod från en kultur till en annan. 
 Den första förutsättningen, enligt Anna för att Suzukiundervisning för 
klarinett ska fungera är mindre klarinetter som är ergonomisk anpassade för 
små barn. Instrumenten måste också ha ett fördelaktigt pris och vara 
kompatibelt tillsammans med andra instrument i ensembler och orkestrar. 
Anna har i sin undervisning använt sig av en klarinettmodell som numera 
heter Clainéo. I denna rapport benämns den av Anna som Lyons klarinett. 

 
1995 hade jag en väldigt god engelska vän som plötsligt ringer mig från 
London och säger: 'Anna, jag står i en musikinstrumentbutik i London och de 
har ett så väldigt konstig instrument här. De säger att det är en klarinett, men 
det ser ut som spacy grejer.' Då sa jag: 'Köp det, snälla du, fråga inte vad det 
kostar, köp den bara!' Det var en Lyons klarinett. Den uppfanns 1993, 1994 
fick den Brittish deisignpris och i mars 1995 fick jag mitt första exemplar. 
[...] 1995 började jag undervisa på det här instrumentet. Jag reste till London 
och fyllde en jättestor resväska. 15 stycken tog jag med mig hem. 
 
Enligt min mening är det verkligen det största framsteget på 
[klarinett]instrumentmarknaden på 150 år. 
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Små barn måste ha små instrument. Det är en förutsättning för Suzuki. 
 
Om man över huvud taget skulle tänka sig detta [Suzukiundervisning på 
klarinett] så måste man ha ett instrument som små barn kan spela på. 
Lyonsklarinetten är fantastisk. Det är ett C-instrument, det vill säga att 
mensuren12 är liten [...]och så är den billig. Den kostar ju nästan ingenting, 
den kostar ett par tusen kronor, som trekvartsfiol på Suzuki. Det går. 
 
Att Suzukibarn skulle börja på Bb-klarinett. Det går inte. Den väger över 800 
g och Lyonsklarinett väger 200 g. 
 
Med tanke på de svårigheter som ett barn med en klarinett i händerna möter 
bara för att få fram en ton skulle jag säga att Suzukimetoden inte är möjlig. 
Den måste skräddarsys.  
 

Bb-klarinett är den vanligast förekommande klarinettmodellen i dagens 
klarinettundervisning och är enligt Anna allt för tung för att kunna användas 
av ett litet barn. 

 
Det är ett väldigt viktigt moment att ett sådant instrument måste uppfinnas 
eller det som vi redan har är en förutsättning för att Suzukimetoden ska kunna 
användas på klarinett. Så, instrumentet är den första förutsättningen. Det 
instrumentet får inte vara dyrt. 
 
Självklart kan man undervisa på klarinett efter Suzukimetoden men först är 
det en del förutsättningar som måste falla på plats. Först instrumentet [...] Det 
instrumentet måste kunna användas i ensembler på musikskolor. Alla noter är 
skriva i huvudsak för Bb-klarinett. [...] Många av mina elever hade problem i 
sina orkestrar eftersom ledarna inte ville transponera de enkla melodierna från 
Bb-klarinett till C-klarinett.  

 
Anna beskriver på ett mycket positivt sätt fördelarna med att använda sig av 
Clarinéo i sin undervisning.  
 På ett videoklipp från brittisk TV, ITV framträder den engelske 
klarinettisten Julian Bliss fem år gammal med en Lyonsklarinett.13 Bliss är ett 
exempel på hur en tidig start med ett anpassat instrument kan ge goda 
resultat. Bliss är född 1989 och har på ett mycket framgångsrikt sätt skapat 
sig en karriär som solist och kammarmusiker. Bliss diskuterades vid ett flertal 
gånger under intervjun. 
 För att kunna utöva Suzukiundervisning på klarinett menar Anna att 
undervisningsmaterialet är mycket betydelsefullt. Som undervisande lärare 
insåg Anna att det inte fanns något material som passade hennes metodik. 
Därför konstruerade hon ett eget. Materialet bygger på långa toner, legatospel 
och fraser. Materialet omfattar cirka 40 korta melodier som spelas 
tillsammans med pianokomp. Till materialet medföljer en kompskiva som 
kan användas vid övning. Tillsammans med Clarinéoklarinetterna använde 
Anna detta material i sin egen undervisning. Hon menar att Suzukirepertoaren 
som finns för stråk inte passar för klarinett. Den är alltför tekniskt avancerat 
att spela för en nybörjarklarinettist. För att konstruera ett eget material krävs 
det mycket arbete. Hon menar också att det krävs uppfinningsrikedom och 

                                                 
12 Måttförhållande hos musikinstrument. 
13 Se hemsida: http://www.youtube.com/watch?v=vY57deAbYsE 



18 
 

kreativitet för att konstruera ett material som inte uppfattas som tråkigt av 
barnen eftersom repertoaren, enligt Anna måste bygga på långa toner och 
långa fraser för att bygga en korrekt munställning. 

 
Suzukimetoden för klarinett skulle mycket väl kunna  fungera  men  ”basics” 
för alla andra [Suzuki]instrument är enkla barnsånger eller klassiska melodier 
som är väldigt kända. I vart fall i vår kultur är de kända i apparater runt ett 
litet barn som börjar att spela. [...] Men de melodierna som en klarinettist 
börjar spela de finns inte i vår musikkultur. De måste vara så enkla och det 
måste vara vackert och det måste vara helst kända men det är så många saker 
som inte funkar. Suzukibarn på klarinett skulle inte ha några vänner att spela 
med. [...]Om du inte lär barnen att spela vackert från början hur i all världen 
ska de lära sig musik? De förstår den inte.  
 
Suzukis användning av kända melodier är en väldigt viktig faktor i 
undervisningen. Det fungerar inte på klarinett. Jag vet ingeting som kan 
användas på nybörjarstadiet som kommer på metodisk fundament så som du 
ser där. Du kanske gör det men jag gör det inte. Du måste skriva något själv 
och då är det helt okänt.  
 
Slutsatsen måste nödvändigtvis inte bli 'Det går inte.' Visst går det, men det 
krävs bara väldigt mycket klokt arbete och kanske lite research till för att 
Suzuki ska kunna användas också för klarinett. Bara det att bygga upp 
munmuskulaturen utan att materialet ska bli en tråkig utgåva är en mycket 
stor utmaning. 
 

Anna menar att det inte är svårt att spela fort på klarinett, teknik är inte ett 
problem. Hon upplever att många elever som hon har träffat under sin karriär 
kunde spela fort men hade i jämförelse mycket sämre klang. Det är något 
som, enligt Anna är svårt att lära sig senare i livet. Långa toner och 
klangbildning är en förutsättning för att bygga en korrekt munställning. Anna 
framhåller även vikten av föräldrarnas engagemang.  

 
Lär du barnen att spela vackert först så går det, annars förstör du musiken för 
dem. Det är inte svårt att lära barnen att spela fort. 
 
Alltså, föräldrarna måste stötta dig till 100 % för att du ska lyckas. Om 
föräldrarna inte är med på den leken så slutar eleven. 
 
Om du som lärare kan hålla en vacker ton eller lägga några enkla ackord på 
pianot till så plötsligt förstår eleven att det är en vacker klang, fin samklang. Då 
är det mycket lättare att få barnen att spela långa toner. Men de måste ha någon 
som gör det roligt annars gör de det inte. [Spelar långa toner] 

 

Anna säger att man som elev måste kunna skapa musik från första början.  
Hon menar att om man ska undervisa små barn på klarinett får inte 
instrumentet stå i vägen för att på ett lustfyllt sätt kunna uttrycka sig 
musikaliskt. 
 

Det är mycket som måste falla på plats för att man ska kunna använda 
Suzukimetoden på klarinett. Instrumentet är det första och sen så är det 
förutsättningen att kunna skapa musik med en gång. Di, di, di, tam, tam 
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[informanten sjunger på Köttbular med lingon14] Den låten är utmanande och 
roligt. Att hålla en lång ton, nej det är tråkigt. Så Suzukimetoden måste 
byggas från botten och väldigt många element måste falla på plats. 
 

De problem som en klarinettist stöter på vad gäller munmuskulatur finns 
enligt Anna inte hos andra instrument, det är unikt för klarinetten. Anna 
menar att brassmusiker har möjlighet att ändra munställning om de för 
tillfälligt har problem med exempelvis tänder eller munsår. Det går inte för en 
klarinettist eftersom munmuskulaturen är rund och därför bara korrekt kan 
användas på ett sätt.  
 Att barn tappar sina tänder i sexårsåldern är ett problem enligt Anna. 
 När jag frågade Anna om hon kände till någon annan som undervisat 
Suzukiinspirerat på klarinett blev svaret kort. 
 

Nej, eh... Nej! 
 

Anna understryker svårigheten i att översätta en undervisningsmetod från en 
kultur till en annan. Detta gäller både instrumentkulturen - från violin till 
klarinett som landskultur - från japansk till Svensk kultur.  

Jag tror Suzuki som global musikundervisningsmetod, jag tror inte den kan 
användas på klarinett. Om jag hade fortsatt med mitt projekt hade jag velat 
använda folkmelodier, psalmer och vaggvisor som komplement till de 40 
melodier som jag själv har komponerat. [...] Om man skulle använda 
Suzukimetoden på klarinett så måste det vara relaterat till kultur. Det måste 
vara sådana melodier som baren sjunger på dagis eller som föräldrar eller 
mor- och farföräldrar sjunger när de vaggar barnen till sömns. Då kunde man, 
men det är i stort sett lugna, romantiske melodier och de kunde gott passa. 
Eller möjligtvis om man verkligen ville forska på området och leta bland hela 
folksamlingar så skulle du kunna hitta det du behöver. Men det är ändå inte 
säkert att du kan använda de melodier som du hittar. Det är inte alls säkert att 
barnen känner igen dem. Da, da, di, di, dam [Informanten sjunger på en 
långsam, sorgsen folkmelodi] Det är sådana låtar som du skulle kunna 
använda till Suzukimetoden, i alla fall i Norge och Sverige. Men, så kommer 
du till Finland: 'Varför då? Det här är tråkigt! Jag har ingen relation till det 
här.' Om du vill komma fram till en slutsats eller en konklusion så tror jag att 
det är ganska viktigt att först analysera vad för slags intryck de två första 
Suzukiböckerna på fiol ger. För om man kommer vidare, över den tröskeln 
på klarinett så kan man spela vad man vill. Vad är det som är så fängslande? 
Fiolbarnen lär sig det utan problem, de vill bara spela. Varför? Varför kan vi 
inte ha det på klarinett? Melodierna är ju så kända och fina. Jo, för att ingen 
klarar av att spela dem. Så är det! 

4.3. Sammanfattning 
Insamlingen av data i delstudie 1 gav mig god kunskap och kännedom om 
Suzukiundervisning, i synnerhet på violin. Studien gav mig även insikt i 
blåsundervisning av flera olika slag. Den gav diskussionsunderlag för mina 
forskningsfrågor och resulterade även i att jag fick kännedom om informanten 
i delstudie 2.  

                                                 
14 Ett av de första musikstycken som presenteras i Suzukibok 1 för violin. 
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 Delstudie 2 kan sammanfattas med att anpassade klarinetter är den första 
förutsättningen enligt Anna för att Suzukiundervisning på klarinett ska 
fungera. Undervisningsrepertoar är också ett viktigt moment som kräver 
mycket arbete för den som ger sig in i ett sådant projekt. Klang är en mycket 
viktig förutsättning för att barnen ska kunna förstå musik. Att kunna skapa 
musik från första början är viktigt och då krävs anpassade, mindre klarinetter. 
Munsmuskulatur och tänder är ett avancerat område som kräver mycket 
kunskap och erfarenhet hos läraren. Suzukiinspirerad klarinettundervisning 
skulle, enligt Anna mycket väl kunna fungera men då måste många eller alla 
dessa pusselbitar falla på plats. Till sist diskuteras svårigheterna i att översätta 
en undervisningsmetod från en kultur till en annan. Anna menar att det är 
mycket avancerat. 
 

5. Diskussion och vidare forskning 

Syftet med detta arbete var att undersöka varför klarinetten inte är ett 
officiellt Suzukiinstrument. Jag har under processens gång arbetat utifrån 
följande forskningsfrågor: 
 

 Finns det någon klarinettlärare som undervisar Suzukiinspirerat på 
klarinett? 

 Vad anser olika instrumentalpedagoger om hur Suzukiundervisning 
kan fungera på klarinett? 

 Varför är inte klarinett ett officiellt Suzukiinstrument? 
 
Jag kommer i följande kapitel att försöka ge svar på dessa frågor och 
diskutera mitt resultat utifrån följande sammanfattande rubriker: krävande 
projekt, mjölktänder, anpassade klarinetter och utrustning, finns det någon 
klarinettlärare som undervisar Suzukiinspirerat på klarinett, vad anser olika 
företrädare om hur Suzukiundervisning kan fungera på klarinett, vilket arbete 
har gjorts på området och är det möjligt att bedriva Suzukiverksamhet på 
klarinett samt vad kan undersökningen tillföra? 
 

5.1. Ett krävande projekt 
Min inledande hypotes var att ingen ännu hade tagit sig an uppgiften att göra 
klarinetten till ett officiellt Suzukiinstrument och att arbeta fram ett 
undervisningsmaterial. Jag ställde mig frågan vilka anledningar detta kunde 
bero på. De två informanterna i min undersökning som är insatta i frågan att 
framställa ett nytt Suzukimaterial eller ett Suzukiinspirerat material menar att 
detta är en mycket krävande arbetsprocess. Anna är tveksam men menar att 
det går. Ann-Marie Sundberg understryker att det är krävande men visar med 
sitt eget resultat att det är fullt möjligt att instifta ett nytt Suzukiinstrument. 
Vid ett tillfälle berättade Ann-Marie Sundberg om ett Suzukiinspirerat projekt 
som hon kände till sedan tidigare. Projektet innefattade flera instrument som 
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än i dag inte är officiella Suzukiinstrument. Jag frågade varför Sundberg 
trodde att projektet inte hade lett fram till att göra instrumenten till officiella 
Suzukiinstrument.  Hon  svarade  med  ett  leende:  ”Det projektet är antagligen 
oavslutat därför att det är mycket krävande att  slutföra  ett  sådant  projekt.” 
Detta kan förstås som en anledning till varför klarinetten inte är ett officiellt 
Suzukiinstrument. 
 Att ingen har ansett sig ha tid och ork att ta sig an Suzukiklarinettprojektet 
kan ha flera orsaker. Vad finns det för utrymme i en kulturskollärares tjänst? 
Uppmuntras lärarna att producera egna undervisningsmaterial? Uppmuntras 
de till att fortbilda sig och vidga sina vyer? Detta är frågor som jag inte har 
haft möjlighet att undersöka inom ramen för detta arbete, men som jag gärna 
skulle fördjupa mig mer i vid ett senare tillfälle. 
 Anna gav mig tips att forska och leta fram material som passar för 
Suzukiundervisning på klarinett. Material som enligt henne skulle passa är 
enkla folkmelodier, psalmer eller vaggsånger. Detta är ett ämne för vidare 
forskning. 

5.2. Tänder 
Ingen av mina informanter ser mjölktandstappningen som en orsak till 
avskriva möjligheten att göra klarinetten till officiellt Suzukiinstrument men 
fakta kvarstår: under en viss tid av barnens liv saknas framtänder - en 
förutsättning för att kunna spela klarinett. Ett ämne för vidare forskning är att 
undersöka möjligheten att använda och producera någon form av 
tandersätting för denna period. Användning av dubbelläppsmetoden skulle 
också kunna underlätta under denna tid. Vanligtvis använder en klarinettist 
sig av en embouchyr där framtänderna ligger an mot munstycket. I vissa fall 
förekommer dubbelläpp. Då viks överläppen in och ligger mellan framtänder 
och munstycke.  

5.3. Anpassade instrument och anpassad utrustning 
Flera informanter i min undersökning understryker vikten av att använda 
anpassade klarinetter när man undervisar små barn. Jag ställer mig frågan om 
detta är vanligt förekommande i svenska musik- och kulturskolor? Jag undrar 
också hur vanligt förekommande det är att klarinettlärare använder sig av 
plaströr i sin undervisning?15 Jag anser att användandet av plaströr skulle 
underlätta undervisningen av små barn genom att minska antalet svåra 
moment i tidig ålder. Jag har tidigare kommit i kontakt med instrumentet 
Chalumeau som till uteseendet liknar en blockflöjt försett med ett 
klarinettmunstycke. Instrumentet är en mindre typ av klarinett utan klaffar 
som gör det möjligt för små barn att lära sig grunderna för hur man spelar 

                                                 
15 Mest vanligt förekommande bland klarinettister är att använda sig av rörblad gjort av ett 
träliknande material som heter Arundo donax.  
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klarinett.16 Användning av Clainéo, som tidigare förekommit i arbetet och 
Chalumeau skulle kunna underlätta undervisning i tidiga år.  
 Markensten (2009) menar att 9 procent av barnen som slutade spela i 
Stockholms kommunala musikskola slutade på grund av kostnadsskäl. Vi kan 
dock inte utläsa av studien hur många barn som aldrig hade möjlighet att 
börja spela ett instrument av kostnadsskäl. Anna menar att det är viktigt att 
instrumenten som barnen börjar spela på är billiga att köpa.  

5.4. Finns det någon klarinettlärare som undervisar 
Suzukiinspirerat på klarinett? 

Under mitt undersökande arbete har jag hittat en klarinettlärare som har 
undervisat Suzukiinspirerat på klarinett men jag vill påpeka att min 
undersökning inte är en fullständig kartläggning. 
 

5.5. Vad anser olika instrumentalpedagoger om hur 
Suzukiundervisning kan fungera på klarinett? 

Många av mina informanter anser, utifrån deras olika erfarenhet att 
Suzukiundervisning på klarinett kunde fungera bra och är positiva inställda. 
Intressant är att Anna, som är mest insatt i just min fråga inte är helt 
övertygad och stundtals negativt inställd. 
 Är en tidig start möjlig för klarinettundervisning? Svaren som har 
framkommit genom min studie kan förstås som att det mycket väl skulle 
kunna fungera, med ett uppehåll för tandtappning. Jag skulle föreslå en 
kombination med mer fokus på kropp och rörelse under den perioden som 
klarinettspel inte är möjligt. Denna period kan också ge möjlighet att fokusera 
på fingertekniska detaljer och öka förståelsen för tungmuskulatur och 
andningsteknik. 

5.6. Vilket arbete har gjorts på området? 
Anna har stor erfarenhet av att undervisa Suzuikiinspirerat på klarinett men 
har  inte  slutfört  ”projekt  Suzukiklarinett” genom en konfrontation med en 
jury från ISA. Av intervjun framkommer inte om hans egentliga mål var att 
göra klarinetten till ett officiellt Suzukiinstrument. Sperti (Schleuter, 1964) 
menar att Suzukiundervisning kan ha positiva effekter på 
klarinettundervisning och jag håller med. 

                                                 
16 Se hemsida: 
http://www.hansonclarinets.com/Hanson_Clarinet_Company._Making_Music_in_Great_Brit
ain./Chalumeau.html 



23 
 

5.7. Vad kan undersökningen tillföra? 
Som jag tidigare nämnt visar en undersökning från SMOK att läsåret 1976-
1977 var antalet klarinettelever var ca 15 400, 7,7 procent av det totala antalet 
musikskolelever. Läsåret 2010-2011 var antalet klarinettelever ca 4 000 
elever, 2,4 procent av det totala antalet musik- och kulturskolelever. Som 
blivande klarinettlärare bekymrar det sjunkande antalet klarinettelever mig. 
En undervisning i lägre åldrar skulle kunna bidra till att göra instrumentet och 
musiken till en mer naturlig del av barnens liv. Det skulle kunna också vara 
ett sätt att få fler att vilja spela klarinett och att sedan även fortsätta att spela 
klarinett.  
 Jag hoppas att mina slutsatser kan bidra till att leda 
klarinettundervisningen framåt och ge fler verktyg åt oss klarinettlärare. Jag 
hoppas att den kan fungera som inspiration för klarinettlärare att lära sig ännu 
mer om olika undervisningsmetoder och skaffa sig fler nya influenser. 
 Studien skulle kunna bidra till att utveckla klarinettundervisningen och ta 
den lägre ner i åldrarna. Enligt SMOK börjar de flesta elever i dag sin 
musikinstrumentundervisning vid 9 års ålder (Krafft, 2012). 
 Studien kan fungera som en förstudie för den som vill ta sig an uppgiften 
att göra klarinett till ett officiellt Suzukiinstrument.  
 Genom att informera mig med A i delstudie 1 fick jag veta att försök till 
bildande av ett svenskt klarinettsamfund tidigare har gjorts dock utan 
framgångsrikt resultat. Om det inte är möjligt att samordna enbart 
klarinettlärare kanske en möjlighet vore att ansluta alla träblåslärare till ett 
förbund liknande Svenska Pianopedagogförbundet. Pedagogiska samtal skulle 
kunna föras och olika kartläggningar och utvärderingar av verksamheten 
skulle bli möjliga. I denna studie har jag dock inte haft möjlighet att 
undersöka vilka olika förbund som redan finns, nationellt och internationellt. 
 Jag vill än en gång understryka vikten av att hålla sig till de 
forskningsetiska principerna. Var noga med att informera samtliga 
informanter om vad arbetet och intervjun innebär.  
 Jag vill också råda alla som ska skriva ett examensarbete att vara nöjd med 
det arbete som du gör just nu. Kom i håg att allting har sin tid och måste få ta 
sin tid. Våga ge tid åt arbetsprocessen. Arbeta på många olika sätt. Prova 
både att skriva på dagen och på kvällen. Arbeta hemma och på biblioteket. 
Tillåt dig själv att ha perioder när du arbeta under press med tydliga mål och 
perioder när du är mer avslappnad och skriver enbart av lust. 

5.8. Bias 
Nationalencyklopedin beskriver begreppet bias på följande sätt: bias [bai´əәs]  
(engelska, 'fördom', i sin tur av fornfranska biais 'sned'), snedvridning. 
Allmänt: felaktigheter i vetenskapliga resultat p.g.a. något systematiskt fel i 
forskningsprocessen vad gäller t.ex. insamling av data, bearbetning eller 
analys av resultat (NE17). Man kan också beskriva det som den egna 
påverkan. 
                                                 
17 bias. http://www.ne.se/lang/bias/128448, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-01-05. 



24 
 

 Som blivande klarinettlärare är jag insatt i ämnet klarinettundervisning. 
Jag har också ett stort intresse för olika undervisningsmetoder. Innan jag 
började med detta arbete hade jag en vag uppfattning av vad 
Suzukiundervisning innebär. Detta ger mig en unik bakgrund både positivt 
och negativt. Ingen annan än jag skulle kunna göra denna undersökning 
 Fördelen är att jag känner till ämnet klarinett och klarinettundervisning 
och kan ge en djupgående beskrivningar av området. Precis på samma sätt 
som undervisning utvecklar mig som musiker kan detta arbete utveckla min 
egen förståelse för ämnet. När jag undervisar beskriver jag för mina elever 
hur jag tänker. I detta arbete har jag rett ut begrepp som länge har varit 
självklara för mig. Detta utredande har gett mig en vidare och mer klar syn.  

5.9. Sammanfattning av arbetsprocessen 
Som musiker är jag van att arbeta självständigt i samband med övning på mitt 
instrument. Detta har gjort att jag har känt mig trygg i det självständiga 
arbetet som ett examensarbete innebär. En mycket stor del av arbetet har 
bestått av att lära sig skrivandets hantverk.  
 Det finns många anledningar till varför Anna kan ha svarat som hon gjorde 
under intervjun. Nedan följer några anledningar som jag särskilt noterade 
under intervjun och i samband med efterarbetet. 

5.10. Metoddiskussion 
 Intervjun utfördes i Annas hem vilket borde vara en fördel för att hon 
skulle känna sig avslappnad i intervjusituationen. 
 Anna var vid intervjutillfället mycket förkyld. Detta kan ha lett till att hon 
inte svarade på samma sätt som hon skulle ha gjort om hon var frisk.  
 På förekommen anledning informerade hon mig om en förvärvad 
hörselskada. Hörselskadan i kombination med förkylningen gjorde att hon vid 
intervjutillfället hörde mycket dåligt. Detta kan innebära att hon missförstod 
mina frågor. 
 Anna pratade inte svenska. Det kan ha inneburit missförstånd i form av 
språkliga feltolkningar både hos henne och hos mig. Eftersom hon är från ett 
annat land kan också kulturella feltolkningar ha gjorts. 
 Anna är pensionär sedan fem år tillbaka. Detta kan innebära att hon 
svarade annorlunda än hon skulle ha gjort som yrkesverksam. Möjligheten 
finns att hon har en annan bild av sitt yrkesliv än hon hade när hon var 
verksam. Minnen kan förvanskas på både ett negativt och ett positivt sätt. Att 
Anna är pensionär kan också innebära att hon är utarbetat och därför är 
tveksam till klarinetten som officiellt Suzukiinstrument. En ung pedagog 
kanske skulle ha svarat på ett annat sätt.  
 Efter intervjuernas genomförande förstod jag direkt att det är mycket svårt 
att minnas sådant som jag inte har spelat in. Om jag skulle göra intervjuerna 
en gång till skulle jag spela in hela samtalet för att vara säker på att inte gå 
miste om något. Det blir dock mycket material att bearbeta. 
 Intervjutekniken växte fram efter hand. När jag utvärderar arbetet inser jag 
att jag skulle ha gjort på ett helt annat sätt, men jag var tvungen att börja 
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någon stans. Om jag skulle ha gjort intervjun en gång till hade jag använt mig 
av fasta frågor istället för fasta frågeområden men detta arbetssätt kräver mer 
kunskap och förberedelse hos intervjuaren. 
 Min intervju i delstudie 2 blev inte som jag hade föreställt mig. Nästa gång 
kommer jag att vara mer strikt vad gäller de forskningsetiska principerna. Jag 
råder alla nya forskare att även om det känns ovant och obekvämt vara 
mycket noggrann med att informera sina informanter om vad som gäller. 
Eftersom jag tidigare inte har gjort något liknande arbete förstod jag inte 
vikten av de forskningsetiska principerna. Det är möjligt att om jag hade varit 
tydligare med intervjuns avgränsning hade fått andra svar. Nu var gränsen 
flytande för vad som var intervju, samtal och studiebesök. 
 Om jag från början hade haft en tydligare bild av delstudie 1 hade jag haft 
fler tydliga frågor att ställa till mina informanter och i ett senare skede mer 
material att bearbeta. Jag började trevande. Kvalitén med min undersökning 
är att jag skapade jag mig en bred bild av ämnet. 
 I intervjun i delstudie 2 höll jag en mycket låg profil under samtalets gång. 
Anna pratade trots att jag ställde få frågor. Jag uppfattade henne som mycket 
generös och pratsam.  
 

5.11. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
Studiens tillförlitlighet. 

En möjlig felkälla kan vara att informanterna helt enkelt inte talar sanning.  
 Jag är en individ som tror gott om andra. Detta kan vid vissa tillfällen 
drabba mig på ett negativt sätt. Min godtrogna inställning gör att jag inte är 
tillräckligt kritiskt granskande. I efterhand ställer jag mig också kritisk till 
mitt eget handlande när jag besökte Anna. Jag reste till ett annat land och 
besökte en person som jag aldrig har träffat förut. Av denna anledning kan en 
neutral intervjuplats vara en fördel. 
 Resultatet är en tolkning av vad klarinettundervisning och 
Suzukiundervisning innebär utifrån min egen uppfattning och erfarenheter. 
Annan litteratur har hjälp mig till distans men detta är problematiskt. Det är 
ett sätt att neutralisera mig själv. Det finns en risk med att definiera begreppet 
på egen hand utan någon utomstående expert på området eftersom de egna 
misstagen i definitionen lätt kan förbises (Davidsson & Patel, 1994). 
 En annan möjlig felkälla kan vara att jag och mina informanter har olika 
ålder och därmed olika syn på arbetslivet. Jag avslutar i och med detta arbete 
mina studier och alla mina informanter är erfarna pedagoger. Därmed har vi 
olika förståelse och infallsvinklar till ämnet och olika syn på läraryrket. 

5.12. Slutord 
Att använda små klarinetter är mycket behagligare för barnen. Detta gör att de 
kan få en positiv grundinställning till sin undervisning och inte ha klarinetten 
som ett hinder mellan sig och musicerandet. Jag tycker att det skulle vara 
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intressant att göra en kartläggning på området. I hur stor ursträckning används 
små klarinetter i Sverige i dag?  
 I skrivandes stund är klarinett inte ett officiellt Suzukiinstrument och 
någon Suzukiundevisning kan därför inte bedrivas på klarinett. Detta öppnar 
för fortsatt forskning på området. 
 Jag skulle önska att jag som instrumentlärarstudent hade fått en mer 
grundlig genomgång av de alternativa undevisningsmetoder som finns, till 
exempel Suzukimetoden. Detta är kunskap som jag anser är viktigt för en 
blivande instrumentlärare att känna till eftersom det kan leda till en bredare 
förståelse för yrket.  
 ”Vem som helst som följer en metod eller en ledande pedagog skall skriva 
under med sitt eget namn under den berömda pedagogens, bara som ett tecken 
på den egna kreativitetens betydelse. [...] Detta skulle inte betecknas som en 
fåfänga utan snarare som ett  deklarerande  av  en  sanning” (Starr 1976/2004, s. 
6). Exempel: Jag undervisar enligt Suzuki-Hilmerby-metoden. 
 Jag vill understryka vikten av att som lärare ha ett öppet sinne och skaffa 
sig influenser från många olika håll. Detta öpnnar för möjligheten att hela 
tiden bli en ännu mer mångfacetterad lärare. Under arbetets gång har jag fått 
en ännu mer ödmjuk inställning och en stor respekt för läraryrket och för 
passionerade pedagoger. Ordet lärarvirtuoser har många gånger förekommit i 
mina tankar. Det är lärare som dessa som gör att metoder som Suzukimetoden 
kan växa fram.  
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Allt har sin tid, 
det finns en tid för allt som sker under himlen: 

 
en tid för födelse, en tid för död, 

en tid att plantera, en tid att rycka upp, 
 

en tid att dräpa, en tid att läka, 
en tid att riva ner, en tid att bygga upp, 

 
en tid att gråta, en tid att le, 

en tid att sörja, en tid att dansa, 
 

en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar, 
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag, 

 
en tid att skaffa, en tid att mista, 
en tid att spara, en tid att kasta, 

 
en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, 

en tid att tiga, en tid att tala, 
 

en tid att älska, en tid att hata, 
en tid för krig, en tid för fred. 

 
Predikaren (3:1-8) 
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