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Útdráttur 
	  
Í ritgerðinni er fjallað um Suzuki tónlistarkennsluaðferðina en hún  er kennd við 

upphafsmann sinn  Shinichi Suzuki fiðluleikara. Suzuki var fæddur og uppalinn í 

Japan, sonur virts fiðlusmiðs og var það fyrir tilstuðlan starfs föðurins sem áhugi hans 

vaknaði á því að leika á fiðlu. Suzuki dvaldi lengi í Þýskalandi við nám en sneri að 

því loknu til heimalands síns og hóf þá fljótlega að kenna fiðluleik. Umfang 

kennslunnar var fyrst um sinn smátt í sniðum en ekki leið á löngu áður en fjöldi barna 

var farinn að stunda nám við skóla hans. Í dag er Suzuki kennsluaðferðin kennd um 

allan heim og nýtur hún mikilla vinsælda og virðingar. 

Í ritgerðinni er sagt frá upphafi kennsluaðferðarinnar og skýrt frá því hvernig námið er 

uppbyggt. Börn byrja almennt mjög ung í námi en nálgun þess tekur  mið af því 

hvernig börn læra móðurmál sitt. Suzuki  var sannfærður um að öll börn ættu erindi í 

tónlistarnám og þróaði hann kennsluaðferð sína með það að leiðarljósi. 

Vegna ungs aldurs nemenda er aðkoma og virkni foreldra  mjög mikil í Suzukinámi. 

Kennsluaðferðin  hefur því nokkra sérstöðu í samanburði við hefðbundið 

tónlistarnám. Annað sem einkennir aðferðina er að ekki er stuðst við nótnalestur fyrr 

en þó nokkuð er liðið á tónlistarnám nemenda. Fjallað er um það hvernig Suzuki 

kennsluaðferðin barst til Íslands og hvernig hún hefur þróast hér á landi. Í upphafi var 

aðferðin aðeins kennd á fiðlu en hefur nú náð útbreiðslu til fjölmargra annarra 

hljóðfæra. Boðið er upp á nám í kennslufræði á þessu sviði hér á landi sem erlendis og 

er mikil ásókn í það nám. 

Sjálf stundaði ég nám í Suzukifiðluleik og hef ég einnig kennt samkvæmt henni. Ég 

hef mikinn áhuga á þróun kennslu á þessu sviði og er það ástæða þess að ég skrifa 

þessa ritgerð. 
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1. Inngangur 
Suzuki tónlistaraðferðin hefur notið vaxandi vinsælda í tónlistarkennslu barna á 

liðnum árum. Mikil þróun hefur orðið í kennslu á Suzuki aðferðinni hér á landi frá því 

að ég hóf nám í henni fyrir tæpum fimmtán árum. Hún hefur nokkra sérstöðu þar sem 

börn byrja mjög ung í hljóðfæranámi. Foreldrar verða þar af leiðandi að vera mjög 

virkir í námi barna sinna. Aðferðin er jafnan kölluð „móðurmálsaðferðin”, þar sem að 

börnin byrja í tónlistarnámi á sama tíma og þau læri eigið móðurmál. Enn fremur 

byggir aðferðin á því að á fyrstu árunum er lögð áhersla á að læra eftir eyra en ekki á 

nótnalestur líkt og í hefðbundnu tónlistarnámi.  

Í ritgerðinni er fjallað um upphafsmann Suzuki aðferðarfræðinnar, uppbyggingu 

námsins og skoðað hvernig námið hefur þróast hér á landi. Ég tók viðtal við 

píanóleikarann Kristin Örn Kristinsson sem var meðal annars einn af fyrstu Suzuki 

kennurunum hér á landi, og fyrrum meðleikari minn. Hann skrifaði fyrstu og einu 

íslensku Suzuki bókina, Suzuki tónlistaruppeldi, árið 1998. 

Sjálf stundaði ég Suzukinám í fiðluleik frá sjö ára aldri og hef hug á að starfa við 

kennslu á þessu sviði í framtíðinni svo efnið er mér hugleikið. Það sem er einna 

merkilegast við þessa aðferð er að hún er kennd víðsvegar um allan heim og er þannig 

uppbyggð að nemendur frá ólíkum heimshornum geta komið saman og talað sama 

tungumálið í gegnum tónlist hljóðfæra þeirra. 

2. Suzuki tónlistaraðferðin 

2.1 Shinichi Suzuki 
Suzuki kennsluaðferðin er kennd við upphafsmann sinn, Shinichi Suzuki. Hann 

fæddist þann 17. október árið 1898 í borginni Nagoya sem er vestan Tókýó, 

höfuðborg Japans.1 Faðir hans Masakichi Suzuki var hljóðfærasmiður og smíðaði 

meðal annars japanska hljóðfærið Shamisen. Hljóðfærið er þriggja strengja og líkist 

banjó en er upprunalega frá Kína og var smíðað fyrst á 14. öld.2 

                                                
1 Kristinn Örn Kristinsson 1998: 35 
2 Luke Abbott 2011 
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Masakichi smíðaði fyrstu japönsku fiðluna árið 1888, og stuttu seinna skrifaði hann 

undir samning um að smíða tíu fiðlur á mánuði í fiðluverksmiðju sinni.3 

Shinichi Suzuki byrjaði snemma að hafa áhuga á fiðlusmíði föður síns og þegar hann 

lauk verslunarskólanum fékk hann grammafón í gjöf frá föður sínum. Suzuki yngri 

hlustaði mikið á hljómplötur með fiðlusnillingnum Mischa Elman. Hann varð 

heillaður af tónlistinni og þótti honum stórmerkilegt að hljóðfæri sem faðir hans hefði 

smíðað gæti myndað svona guðdómlegan hljóm. Fljótlega ákvað hann að fá eina fiðlu 

að láni úr verksmiðjunni og byrjaði æfa sig af fullum krafti. Hann hlustaði margsinnis 

á hljómplötu með menúett eftir Haydn og eftir rúman mánuð gat hann leikið verkið 

eftir minni.4 

Eftir þetta varð ekki aftur snúið og árið 1921 hélt Suzuki til Berlínar í Þýskalandi í leit 

að hæfasta fiðlukennaranum sem völ væri á. Honum auðnaðist sá heiður að verða eini 

einkanemandi Karls Klingler eftir að hafa hlotið áheyrn hjá honum. Karl Klingler var 

virtur fiðluleikari og tónskáld. Hann fæddist árið 1879 en lést árið 1971. Suzuki 

dvaldi átta ár við fiðlunám í Berlín. Hann kynntist konuefni sínu Waltraud Prange á 

þessu tímabili, en hún var komin af mikilli tónlistarfjölskyldu og lærði sjálf söng og 

píanóleik. Eftir að þau gengu í hjónaband árið 1928 héldu þau til Japans og settust að í 

Tókýó.5 

Við komuna til Japan hóf Suzuki að kenna fiðluleik. Dag einn kom faðir með ungan 

son sinn til Suzuki í þeirri von að sá síðarnefndi gæti kennt drengnum á fiðlu. Suzuki 

var fullur efasemda um að hægt væri að kenna svo ungu barni á hljóðfæri en við 

nánari umhugsun fór hann að tengja nám í tónlist við það hvernig börn læra 

móðurmál sitt. Hann sá hvað umhverfið hefur mikil áhrif á málþroska barna og spurði 

sig hvort hið sama gæti ekki átt við um tónlistina. Ef börn alast upp við tónlist hljóta 

hæfileikar til frekari tónlistariðkunar að myndast. Þessi fyrsti nemandi Suzuki náði 

góðum árangri. Við það sannfærðist Suzuki um að hægt væri að kenna öllum börnum 

að leika á fiðlu, ekki einungis þeim hæfileikaríku. Þessi uppgötvun markar upphaf 

Suzuki kennsluaðferðarinnar.6 

                                                
3 Kristinn Örn Kristinsson 1998:18-19 
4 Ibid: 22-23 
5 Ibid: 26-29 
6 Kristinn Örn Kristinsson 1998:30-31 
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Árið 1946 stofnaði Suzuki tónlistarskóla sinn The Talent Education Research 

Institute. Aðstaðan var ekki góð og voru aðeins þrír nemendur í byrjun sem deildu 

einu hljóðfæri.7 Fimm árum síðar voru fyrstu útskriftartónleikarnir haldnir. Nemendur 

voru þá orðnir tæplega 200. Nemendum fjölgaði talsvert á skömmum tíma en ári 

seinna voru þeir orðnir 363 útskriftarnemendurnir sem léku saman á fiðlur sínar. Eftir 

þá útskrift var ákveðið að halda árlega hátíð þar sem öllum nemendum skólans gæfist 

kostur á að koma fram. Þeir voru haldnir í fyrsta skiptið árið 1955 í íþróttahöll 

Tókýóborgar og tóku 1500 börn þátt í atburðinum.8 Suzuki var enda mikill mannvinur 

og löðuðust börn að honum. 

2.2 Uppbygging 
Eins og áður hefur komið fram byggir Shinichi Suzuki kennsluaðferð sína á 

hugmyndafræði móðurmálsaðferðarinnar. Börn læra móðurmál sitt á mjög 

náttúrulegan hátt. Þau heyra og skynja talmálið í kringum sig alveg frá fjórða mánuði 

í móðurkviði.9Umhverfi barna skiptir höfuðmáli fyrstu æviárin. Tengingarnar í heila 

barna myndast hraðast frá fæðingu og fram að þriggja ára aldri. Talmál og tónlist eru 

dæmi um hluti sem örva heilann og mynda þessar tengingar í heila barna. Þess vegna 

skiptir umhverfið svo miklu máli fyrstu árin. Börn hafa þann eiginleika að draga að 

sér allar þær upplýsingar sem eru í umhverfi þeirra líkt og svampur dregur í sig vatn. 

Sýnt hefur verið fram á að ef barn byrjar snemma í tónlistarnámi þá hefur það örvandi 

árangur á ýmsum öðrum sviðum náms.10 

Margir hverjir foreldrar og jafnvel tónlistarkennarar eiga það til að vilja finna hina 

alræmdu snilligáfu hjá börnum sínum og flest höfum við heyrt sagt að viðkomandi 

hafi erft tónlistargáfuna frá ættingja eða að það sé mikil tónlist í fjölskyldunni, þetta 

barn sé undrabarn og svo framvegis. Suzuki var alfarið á móti þessum hugsunarhætti 

og var sannfærður um að umhverfið, uppörvunin og hvatningin skipti mestu máli.11  

                                                
7 Kristinn Örn Kristinsson 1998: 33 
8 Ibid: 36 
9 Ibid: 47-48 
10 Kristinn Örn Kristinsson 1998: 35 
11 Kristinn Örn Kristinsson 1998: 50-51 
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2.3 Aðferð 
Suzuki nám skiptist í einkatíma annars vegar og hóptíma hins vegar. Nemendur geta 

yfirleitt valið um hálft nám sem er ½ klst á viku eða fullt nám sem er 1 klst á viku. 

Hóptímar eru haldnir aðra hverja viku og eru yfirleitt haldnir á laugardögum hér á 

landi og standa yfir í um það bil klukkustund. Nemendum er skipt í hópa eftir getu. 

Til dæmis má nefna það að nemendur í Allegro Suzuki tónlistarskólanum skiptast í 

sjö hópa og eru fjögur til fjórtán börn frá aldrinum þriggja til fjórtán ára í hverjum 

hópi.12 

Tónleikar eru mikilvægur þáttur allra nemenda í Suzuki námi. Markvisst er stefnt á 

þátttöku á tónleikum og fá börnin að sýna árangur vinnu sinnar þar. Þetta ferli hefst 

strax í upphafi náms, jafnvel þótt nemendur séu ekki búnir að læra heilt verk. Það er 

afrek að standa fyrir framan sína nánustu og jafnvel ókunnuga og spila, en það að 

venjast því að koma fram á tónleikum strax frá unga aldri getur hjálpað til við að 

draga úr sviðsskrekk sem gæti myndast við tónleikahald þegar þau verða eldri. 

Hegðun og framkoma á tónleikum er í þessum skilning mikilvægur lærdómur. Gott er 

fyrir barnið að fylgja tónleika hefðum og sýna samnemendum sínum tillitssemi með 

því að fara ekki út af tónleikum þegar aðrir nemendur eru að spila, heldur einungis 

milli laga ef nauðsyn krefur. Foreldrar hafa það hlutverk að leiðbeina börnum sínum 

og vera þeim góð fyrirmynd. Suzukinemendur eiga alltaf að geta brugðist jákvætt við 

og spilað verkin sem kennarar biðja þau um að spila hvort sem það er í einkatíma eða 

hóptíma. Það er ekki litið á það sem gilda afsökun ef nemandi gleymir nótum og 

segjist því ekki getað spilað með. 

Endurtekningar eru mikilvægur þáttur aðferðarinnar, þ.e. að rifja upp eldra 

námsefni.13 Þegar börn eru að læra að tala eru sömu orðin sögð aftur og aftur þangað 

til þau ná tökum á þeim. Það sama gildir um Suzuki aðferðina. Ekki er nóg að 

endurtaka verkin nokkrum sinnum heldur þarf að flytja þau mörgum sinnum, en passa 

þarf að upprifjunin verði ekki vélræn. Suzuki lagði mikla áherslu á að vinna í einu 

atriði í einu og þess vegna er mikilvægt að nemendur einbeiti sér ekki að mörgum 

hlutum í einu. Hugmyndin er sú að búta niður verk í smáa áfanga til að hægt sé að ná 

þeim auðveldlega. Síðan eru þeir bútar síendurteknir heima fyrir næsta tíma. Þegar 

                                                
12 Skólanámskrá 2013 
13 Skólanámskrá 2013 
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þessir hlutir eru komnir í líkamsminnið er hægt að snúa sér að nýjum verkefnum. Það 

er t.d. hægt að bæta tóninn, túlkun, lipurð sem og minnistæknina. Öll leikskólalögin 

sem við lærðum í leikskóla getum við enn sungið í dag. Það sama gildir um Suzuki 

nemendur og verkin sem þeir læra.14 

Talið er að um 70-80% af æfingatíma barnsins fari í upprifjun. Það er hluti af 

uppskrift Suzuki. Það getur verið erfitt fyrir barn að læra einungis ný verk. Þess vegna 

eru gömlu verkin tekin aftur og aftur og oft eru gömlu lögin einnig nýtt til að vinna 

einhverja ákveðna tækni í nýju verkunum. Þetta er þáttur sem gleymist oft því að 

kennarar vilja oft fá nemandann til að vinna hraðar en þá getur tæknin farið úr 

skorðum og þá geta falskar nótur farið að láta á sér kræla. Það gæti einnig hjálpað 

sjálfsáliti barnsins að spila eldri verk og spila þau hreint, frekar en að glíma við ný 

verk endalaust. Það er ákveðinn hæfileiki að geta spilað hreint.15  

Kennarar nota límmiða talsvert í kennslu sinni sem hvatningu fyrir unga nemendur 

sína. Því betur sem nemandinn undirbýr sig fyrir einkatíma sína því meiri líkur á að 

hann fái glaðning í formi límmiða. Þessi hefð hefur verið partur af Suzuki aðferðinni í 

mörg ár hér á landi. Merkingin á bak við límmiðann felur í sér hrós kennarans 

gagnvart nemanda sínum og ekki er laust við að nemandinn upplifi sig stoltan fyrir 

vikið. Kennarar gefa límmiða við mismunandi tilefni. Sumir fá glaðning þegar þeir 

eru duglegir og standa sig vel í tímanum, aðrir fá einungis límmiða ef þeir hafa lokið 

ákveðnum verkum og svo framvegis.   

Nótnalestur er ekki aðalatriði Suzuki nemenda samkvæmt reglum aðferðarinnar. Hann 

er yfirleitt kynntur fyrir nemanda þegar hann er kominn með góða handstöðu og 

tónmyndun þannig að hann geti einbeitt sér að nótnalestrinum. Nemandi hefur þá 

lokið við fyrsta hefti Suzuki námsefnisins. Það tók Suzuki um tíu ár að þróa 

námsefnið fyrir fyrstu fiðlukennslubókina. Hann notaði mikið af þjóðlögum en einnig 

samdi hann sjálfur mörg laganna. Fyrsta kennslubókin er aðallega ætluð foreldrum 

þar sem börnin hefja flest námið milli fjögurra og fimm ára aldurs. Þegar barnið hefur 

lokið við fyrstu bók Suzuki eru haldnir tónleikar í tilefni þess. Þá fær nemandi 

skírteini sem sýnir fram á útskrift bókar. Þetta ferli er svo endurtekið við lok hverrar 

kennslubókar en Suzuki skrifaði alls tíu kennslubækur. Hvert verk undirbýr 

                                                
14 Kristinn Örn Kristinsson 1998: 69-71 
15 Kristinn Örn Kristinsson 2013 
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nemandann undir það næsta og í stað þess að hafa einungis æfingar, er bókin full af 

skemmtilegum verkum sem vinna á ákveðinni tækni í hverju lagi. Með hverri bók 

fylgir geisladiskur með öllum verkunum ásamt meðleik á píanó.  

Gott er fyrir börnin að þekkja líka verkin sem þau eru að læra. Þess vegna er mikið af 

þekktum sönglögum notuð til að auka áhuga nemendans. Einnig eru lög í popp eða 

jazz stíl spiluð. Þau höfða gjarnan meira til barna heldur en klassíski stílinn og gæti 

það verið tilvalið tækifæri til að vekja áhuga barnsins á ný ef því er farið að leiðast í 

tónlistarnámi sínu.16  

Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að barn sýni skyndilega merki um að því sé farið 

að leiðast námið. Oft má þó leita skýringa til foreldra og hlutverks þeirra í námi 

barnsins og spyrja hvort þeir fari rétt að eður ei. Skynjun barnsins við fiðluna felst 

oftast í skemmtun. Það er því ekki talið heppilegt að viðhorf foreldra sé strangt 

gagnvart náminu því að það er mun skemmtilegara fyrir barnið að líta á námið sem 

skemmtun frekar en skyldu.17 Til er undraverð saga af Suzuki nema í Japan sem var 

einungis þriggja ára þegar móðir hans keypti fiðlu sem leikfang handa honum í stað 

dúkku. Sagan segir að hann lék jafnan í þrjá tíma á dag á fiðlu sína við undirleik sama 

tónverks aftur og aftur sem móðir hans spilaði af hljómflutningstæki. Barnið lék sér 

að fiðlunni allan liðlangan daginn líkt og um leikfang væri að ræða, en móðirin 

leiðbeindi barninu af og til samkvæmt Suzuki aðferðinni.18  

3. Þróun námsins  

3.1 Foreldrahlutverkið 
Suzuki tónlistaraðferðin er ákaflega frábrugðin venjulegu tónlistarnámi. Miklar kröfur 

eru gerðar til bæði kennara og foreldra. Foreldrar gegna þannig mikilvægu hlutverki í 

námsframvindu barnsins og deila í raun sameiginlegri ábyrgð með kennaranum á 

árangri þess í námi. Þeir mæta t.d. í alla tíma barnsins og sjá um heimaæfingar þess. 

Oft læra foreldrarnir einnig á hljóðfæri, bæði til að skilja betur aðferðina og geta 

hjálpað barninu enn meir við heimaæfingarnar. Það skiptir miklu máli að foreldrar 

setji tónlistarnámið inn í dagskipun barnsins líkt og með heimalærdóm skólans 
                                                
16 Kristinn Örn Kristinsson 1998: 86 
17 Shinichi Suzuki 1983: 96  
18 Ibid 
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Foreldrar eru hvattir til að hafa minnisblokk meðferðis í hverri kennslustund til þess 

að skrifa hjá sér mikilvæg atriði sem er hægt að fara yfir þegar heim er komið. Ef 

foreldri á ekki þess kost að aðstoða barnið við heimalærdóminn, þá getur barnið nýtt 

sér þá punkta sem foreldrið hefur ritað í minnisblokkina sér til stuðnings við 

æfingarnar. En mikilvægt er að foreldrar mæti í alla tíma fyrsta ársins og gefi sér tíma 

til þess að æfa með börnunum á hverjum degi.19  

Nú til dags eru flestir foreldrar í fullri vinnu og hafa mjög lítinn tíma til að æfa 
með barninu á hverjum degi. Best væri ef foreldrar væru ekki bæði að vinna 
allan daginn heldur annað foreldrið vinni bara hálfan daginn, en auðvitað er 
það ekki eins auðvelt og það hljómar.20  

 

Mikil áhersla er lögð á ástúð, hrós og hvatningu í Suzuki náminu. Umhyggja foreldra 

getur stuðlað að rólegu andrúmslofti fyrir barnið. Gott er að hrósa barninu til að hvetja 

það til frekari dáða.21 Aðferðin er fyrst og fremst byggð á hlustun og herminámi. Ekki 

er nóg að æfa sig á hverjum degi heldur er mikilvægur hluti af Suzuki náminu að 

hlusta á allt það námsefni sem þau eru að læra, undirbúa eða eiga eftir að læra í 

framtíðinni. Það er einnig mikilvægt fyrir nemandann að vera í tengslum við hið 

almenna tónlistarlíf og sækja sem flesta tónleika.   

Foreldrar þurfa að vera þolinmóðir því vissulega eru endurtekningar ekki það 

skemmtilegasta en börnin mega ekki skynja það ef foreldrum leiðist því þá getur þeim 

sjálfum farið að leiðast. Börnin verða ekki svo auðveldlega leið á hlutum eins og 

foreldrar, til dæmis má nefna þegar þau byrja að læra að telja þá væri sniðugt að setja 

það í samhengi við tónlistaræfingar.22 

Auðvelt er að útskýra þessa samvinnu kennarans, foreldris og nemandans með Suzuki 

þríhyrningnum. Hann táknar samvinnu milli þeirra þriggja. Einnig táknar hringurinn 

utan um þríhyrninginn umhverfið, en það spilar stórt hlutverk í námi barnsins.23 

                                                
19 Kristinn Örn Kristinsson 1998: 62 
20 Kristinn Örn Kristinsson 2013 
21 Kristinn Örn Kristinsson1998: 54 
22 Ibid: 66-67 
23 Skólanámskrá 2013 
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Mynd 3: Suzukiþríhyrningurinn.24 

 

Ráðlegt er að foreldrar venji börnin á að hlusta daglega á tónlistina sem fylgir Suzuki 

bókunum á hverjum degi og æfi sig samhliða hlustuninni. Það er sömuleiðis áhrifaríkt 

að hlusta á alls kyns tónlist. Það skiptir einnig miklu máli að foreldrar séu jákvæðir og 

myndi jákvætt umhverfi í kringum barnið.25 Dagleg hlustun er alger nauðsyn þannig 

að móðurmálsaðferðin virki og er atriði sem foreldrar bera ábyrgð á. Sniðugt er að 

búa til nokkur afrit af Suzuki geisladiskunum til að geta alltaf hlustað á hvenær sem 

er. 

Margir hverjir foreldrar segjast hafa orðið betri í foreldrahlutverkinu eftir að hafa 

tekið virkan þátt í Suzuki námi barna sinna. Tímarnir hafa breyst mikið á 

undanförnum árum og áratugum. Það er af sem áður var þegar annað foreldrið, 

yfirleitt móðirin, var heimavinnandi. Nú fara báðir foreldrar í vinnu og börnin í skóla. 

Samskipti barna og foreldra hafa því kannski minnkað undanfarin ár. Suzuki námið er 

þannig ekki aðeins tónlistarnám fyrir börn, heldur getur það einnig verið kærkomin 

leið til að styrkja fjölskyldubönd.26  

3.2 Áhugi  
Áhugi barns getur enst í mislangan tíma. Það fer eftir aldri og þroska. Upphaf 

tónlistarnáms barna byrjar með því að hlusta á samnemendur og jafnaldra sína leika á 

hljóðfæri. Það getur vakið mikinn áhuga.27 Þannig venjast þau tónlistinni því að hún 

                                                
24 Chrissie Telma Guðmundsdóttir 2013 
25 Brynja Tomer 1991: 6 
26 Kristinn Örn Kristinsson 1998: 91-92 
27 Brynja Tomer 1991: 6 
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er allt öðruvísi en sú tónlist sem flestir krakkar hlusta á í dag.28 Þar kynnast þau einnig 

kennaranum og vilja fá að fara sjálf í spilatíma líka. Það vekur líka áhuga hjá barninu 

ef foreldrar reyna einnig að læra á hljóðfærið. Mikilvægt er að foreldrar geri sér grein 

fyrir því hvað þeir séu að fara út í og að þeir séu tilbúnir til að vinna með börnunum á 

jákvæðan hátt.29 

Það getur verið strembið að æfa með barninu á hverjum degi en það krefst það 

mikillar þolinmæði og skipulagningu. Það koma tímabil hjá öllum nemendum að þeir 

hafa lítinn sem engann áhuga til að æfa sig og reyna jafnvel að komast hjá því. Þau 

geta fundið upp á ýmsum afsökunum eins og þreytu. Mikilvægt að að foreldri 

viðhaldi hinni jákvæðu ró. Hrós gæti til dæmis bætt skap þeirra.  

Hér á landi var gerð óformleg könnun um hvað foreldrum finnst skipta mestu máli í 

sambandi við tónlistarnám. Niðurstaðan var sú að námið ætti að vera skemmtilegt. En 

spyrja má hvað er skemmtilegt? Er það að sleppa því að æfa sig því að það er 

leiðinlegt? Eða er gaman að ná árangri því að maður er búinn að æfa sig? Í dag er það 

viðhorf gjarnan ríkjandi að leggja ekki of mikið á barnið, þrýsta ekki of mikið á það 

og láta það ráða sér sjálft. En lítil börn vita ekki hvað þeim er fyrir bestu, það þarf að 

ala þau upp. Tónlistarnám er í þessum skilningi gagnleg aðferð við að kenna barninu 

aga, að ef það æfir sig á hverjum degi skref fyrir skref, þá nær það árangri. Það getur 

einnig verið erfitt fyrir barnið að viðhalda athygli ef það stundar fleiri tómstundir en 

tónlistarnám, s.s. ballett, fimleika eða fótbolta. Álagið gæti orðið of mikið og þá 

dregst jafnan úr áhuganum.30  

Áherslur sem þessar eru mjög í anda þess sem Suzuki boðaði í sinni kennslu. Suzuki 

ólst upp við strangt uppeldi en það varð til þess að sjálfur lagði hann mikla áherslu á 

ástúð, hrós og hvatningu í allri sinni nálgun og kennslu. Hann taldi að það myndi skila 

betri árangri. Suzuki talaði einnig um að það eigi að hrósa fyrir það sem barnið gerir 

vel, og að það sé innistæða fyrir hrósinu. Kennarar þurfa að vera einlægir í því sem 

þeir segja. Skilaboðin til nemandans þurfa að vera skýr svo að þau misskiljist ekki.31  

                                                
28 Elísabet Jónasdóttir 1985: 4 
29 Kristinn Örn Kristinsson 1998:  60-62 
30 Kristinn Örn Kristinsson 2013 
31 Ibid 
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Viðhorf þjóðfélagsins til náms er einnig mjög ólíkt. Til dæmis má nefna 
austurhluta Evrópu. Foreldrar taka tónlistarnám þar mjög alvarlega. Ef þú ert í 
tónlistarnámi þá þarftu að æfa þig og ná árangri. Þeir eru vanir því að það sé 
mikil samkeppni í tónlistarskólum, að ef þú stendur þig ekki vel þá gætir þú 
dottið út.32 

4. Suzukikennsla á Íslandi 

4.1 Upphaf og þróun 
Michael Clark er upphafsmaður Suzuki aðferðarinnar hér á Íslandi, en hann kynnti 

hana fyrst á Akureyri árið 1977. Hann hafði áður farið á sumarnámskeið í 

Bandaríkjunum og studdist eftir það við hugmyndafræði Suzuki í kennslu. Í kjölfarið 

fylgdu svo tveir kennarar sem höfðu farið á Suzuki kennslunámskeið erlendis, þau 

Lilja Hjaltadóttir og Haukur F. Hannesson. 33  Lilja Hjaltadóttir kynntist Suzuki 

hugmyndafræðinni í Bandaríkjunum þegar hún stundaði meistaranám í fiðluleik árið 

1978 en hún var sú fyrsta sem hóf að kenna eftir aðferðinni á Akureyri eða árið 

1982.34 Kennari Lilju og Michaels var John Kendall en hann kom til Íslands árið 

1983. Haukur stundaði nám í London og hóf Suzuki kennslu sína á selló í 

Tónlistarskólanum á Seltjarnarnesi árið 1983. Suzuki námskeið voru bæði haldin í 

Reykjavík og á Akureyri til skiptis frá árinu 1985 en á því ári var Íslenska Suzuki-

sambandið stofnað.35 Haukur var frumkvöðull þess að stofna Tónlistarskóla Íslenska 

Suzukisambandsins árið 1988. Íslenskir Suzukinemendur, foreldrar og kennarar hafa 

farið á hin ýmsu alþjóðlegu námskeið. Til dæmis má nefna heimsóknir til Svíþjóðar, 

Skotlands, Írlands, Jótlands, Slóveníu og Bretlands.36  

Kennsla samkvæmt Suzuki kennslufræðinni hefur aukist gríðalega hér á landi frá 

upphafi hennar. Í dag hafa 69 kennarar útskrifast með réttindi til Suzuki kennslu. Í 

upphafi var aðeins kennt á fiðlu en nú er kennt á fiðlu, píanó, víólu, selló, orgel, gítar, 

þverflautu og söng. Alls eru 14 skólar sem kenna samkvæmt Suzuki aðferðinni en 

aðeins tveir þeirra eru Suzuki skólar. Nemendafjöldinn hefur aukist og eru um 600 

nemendur að stunda Suzuki nám á Íslandi í dag. Erlendis er verið að kenna Suzuki 

                                                
32 Kristinn Örn Kristinsson 2013 
33 Ibid 
34 Brynja Tomer 1991: 6 
35 Kristinn Örn Kristinsson 2013 
36 Kristinn Örn Kristinsson.1998: 144-145 
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aðfeðina á nánast flest hljóðfæri. Þau eru meðal annars fiðla, víóla, selló, píanó, bassi, 

flauta, gítar, harpa, rödd, orgel, mandólína og trompet.37 

Íslenska Suzukisambandið var stofnað árið 1985 í Tónlistarskólanum á Seltjarnarnesi 

og stóðu bæði hljóðfærakennarar og foreldrar að stofnuninni. Tilgangur félagsins er 

að stuðla að útbreiðslu aðferðar Schinichi Suzuki á Íslandi og sér sambandið meðal 

annars um tónleikahald og námskeið auk þess sem það skipuleggur og rekur 

námsbraut fyrir verðandi Suzuki kennara.38 Kennarar eru einnig alltaf að læra nýjar 

kennsluaðferðir, en Kennurum er þannig gert að sækja endurmenntun til að læra nýjar 

kennsluaðferðir, en Suzuki var ötull við að innleiða nýjungar í tónlistarkennslunni. 

sinni.39 Þeir sem vilja verða Suzuki kennarar verða að hafa mikinn áhuga á náminu, 

finnast gaman að vinna með börnum og að sjálfsögðu hafa gaman af tónlist. Þeir þurfa 

einnig að vera nógu agaðir til að læra námsefnið utanað. Þá er mikilvægt að tileinka 

sér eiginleikann til að hrósa nemendum og innleiða árangursríkt skipulag. Námið er 

skipt í 5.stig og tekur það um það bil fimm ár að ljúka því. Í hverju stigi eru 

helgarnámskeið, æfingakennsla og undirbúningur.40  

Á fiðlu gefur 1. stig réttindi til kennslu í bók eitt, 2. stig bók sex og sjö og 5. 
stig bók átta, níu og tíu.41 

 

Hugmyndafræðilegur grunnur Suzuki aðferðarinnar er alltaf sá sami, en útfærslan,  

tæknin og tónbókmenntirnar hafa breyst í tímans rás. Verkum úr ýmsum áttum hefur 

til dæmis verið bætt við píanóbækur Suzuki í gegnum árin til að hafa námið sem 

fjölbreyttast. Í strengjaverkum er ágreiningur yfir því hvernig bogastrok eiga að vera. 

Flest verkin eru frá barrokktímabilinu en allir hafa mismunandi skoðanir á barrokk 

verkum. Vandamálið er að þegar nemendur frá mismunandi löndum hittast er enn 

flóknara að allir séu með sömu bogastrokin vegna mismunandi þessa ágreinings. 

                                                
37 Þórdís Stross 2013 
38 Kristinn Örn Kristinsson 1998:145-146 
39 Ibid: 133 
40 Ibid: 141-142 
41 Kristinn Örn Kristinsson 1998: 142 
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5. Niðurlag 
Suzukikennsluaðferðin nýtur mikilla vinsælda hér á landi og annars staðar, og stundar 

fjöldi barna tónlistarnám samkvæmt henni. Sífellt fleiri tónlistarkennarar stunda nám í 

Suzuki kennslufræði. Það er því óhætt að að ætla að áhrifa hennar muni gæta talsvert í 

framtíðinni. Sú hugmyndafræði að börn byrji kornung  í tónlistarnámi sem minnir á 

máltöku barna á  móðurmáli sínu er góð og gild. Einnig er sú virkni foreldra barnanna 

sem kennsluaðferðin krefst af hinu jákvæða, kannski ekki hvað síst í dag á tímum 

mikils hraða og tímaskorts. 

Suzuki aðferðin er hluti af tónlistaruppeldi margra starfandi tónlistarmanna og þeir 

sem alist hafa upp sem Suzuki nemendur eru talsvert vel settir þegar kemur að því að 

spila eftir minni. Ég hef lengi kynnt mér Suzuki námið og hef á því mikinn áhuga. Ég 

er þó frekar ósammála því að lesa ekki nótur strax í upphafi tónlistarnámsins. Sjálf 

hóf ég Suzuki nám sjö ára gömul og fékk ekki neina leiðsögn  í nótnalestri fyrr en á 

fjórða ári í tónlistarnámi mínu. Það er að mínu mati mjög óheppilegt þar sem að ég er 

enn í dag að kljást við að lesa nótur hratt og auðveldlega. Ein meginástæða Suzuki 

kennslunnar er að byrja snemma og læra aðferðina eins og móðurmálið og er það 

mjög jákvætt. Það sama ætti að gilda um nótnalesturinn að mínu mati. Börn læra að 

lesa alveg frá fimm ára aldri. Af hverju þá ekki að bæta við nótnalestrinum við ef 

barnið hefur jafnvel búið stundað Suzuki nám frá fjögurra ára aldri? Þessi skoðun mín 

hefur myndast út frá eigin reynslu. 

Minnistækninni má líka breyta. Kennarar eiga það til að halda í aðferðina aðeins of 

lengi. Þessi aðferð er kölluð móðurmálsaðferð og er ætlum ungum börnum. Að mínu 

mati fannst mér ég hafa staldrað of lengi við Suzuki nám eða alveg fram til þrettán ára 

aldurs. Skoðanir fólks eru mismunandi í þessum efnum, en það vekur athygli að 

meirihluti nemenda í Julliard-skólanum hefur Suzuki tónlistaraðferðina í grunni 

sínum.42 Til gamans má nefna einn nemanda frá Íslandi sem lauk BA gráðu í fiðluleik 

vorið 2013 við Julliard-skólannn og stundar þar nú meistaranám. Sá nemandi er 

einnig fyrrum Suzuki nemandi. 

Nú til dags er sægur til af kennsluaðferðum og kennslubókum um Suzuki aðferðina. 

Mikilvægt er fyrir hvern þann  sem hyggur á atvinnu við tónlistarkennslu í framtíðinni 

                                                
42 Kristinn Örn Kristinsson 1998: 35 
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að skoða alla þá möguleika sem eru í boði nú til dags. Aðferðirnar eru ótalmargar og 

mismunandi. Suzuki aðferðin hentar kannski ekki hverjum kennara sem er. Mér finnst 

mikilvægt að útskrifaðir kennarar séu með mikinn áhuga fyrir þeirri aðferð sem þeir 

vilja kenna og þróa með nemendum sínum í framtíðinni. Þá geta þeir miðlað þeirri 

ástríðu til tónlistarkennslu áfram til kennara framtíðarinnar.  
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Viðauki 

Spurningar sem voru lagðar fyrir viðtal við Kristinn Örn Kristinsson. 

 

• Hvert er upphaf Suzuki kennsluaðferðarinnar á Íslandi, hver var 
fyrstur til að koma henni á fót hér og hvaða ár var það? 

 
• Hefur aðferðin tekið einhverjum breytingum/þróast á þessum árum 

sem liðið hafa? 
 

• Ef svo er á hvaða hátt?, Hefur sama eða svipuð þróun átt sér stað 
erlendis?  

 
• Asía og Evrópa eru mismunandi menningarheimar og í okkar 

augum eru Asíubúar mun strangari gagnvart uppeldi og menntun 
barna sinna. Ber Suzuki kennsluaðferðin merki þess?  

 
• Hvernig fer þetta saman við þá áherslu á hvatningu og umhyggju 

sem einkennir aðferðina samkvæmt því sem segjir í bók þinni? 
 

• Ég hef eftir Suzukikennara að 70% af æfingartímanum barnsins 
fari í upprifjun. Ert þú sammála? 

 
• Hvenær byrjaðir þú að kenna Suzuki aðferðina á Íslandi? 

 
• Hefur þú einungis kennt samkvæmt Suzuki aðferðinni? 

 
• Hefuru skoðun á því hvort betra sé að stunda venjulegt 

tónlistarnám eða Suzuki tónlistarnám? 
 

• Eru mikil aðsókn í Suzuki kennslufræðinám hér á landi? 
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Myndaskrá 
 

Mynd 1: Chrissie Telma Guðmundsdóttir. 2013. Teikning höfundar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


