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Syfte  
Instrumentgrupper i fiol och piano har sedan länge 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. Min frågeställning är om detta är ett alternativ för trumpet. Syftet med projektet ”Trum-

petundervisning för små barn” är därför att utforska på vilka sätt det är möjligt för små barn, 4-6 

år, att börja spela trumpet.  

Bakgrund 

Förförståelse 
Alltsedan tidigt åttiotal har jag varit nyfiken på och sökt kunskap om möjligheten att börja un-

dervisa små barn i trumpetspel. Efter en längre tids undervisningsuppehåll, då jag var verksam 

som musiker, började jag då åter arbeta som bleckblåspedagog i Norrköpings Musikskola.  

 

Två av mina kollegor vid den tiden var utbildade Suzukipedagoger på fiol. Vid olika elevkonser-

ter kom jag i kontakt med deras verksamhet och såg deras otroligt fina resultat. Många små barn 

musicerade på en för sin ålder både teknisk och musikalisk hög nivå. Jag blev mycket impone-

rad och avundsjuk och önskade att denna möjlighet även skulle finnas för trumpet. 

 

Jag blev så pass intresserad att jag tog fram min fiol som legat oanvänd en längre tid och åkte 

sommaren 1987 på ett Suzukiläger i närheten av Borås, Viskadalens folkhögskola. Jag har haft 

fiol som biämne under hela min utbildning så jag tänkte att jag nog skulle passa in på nivå 1. 

Lägret var för elever men där fanns också lärarkurser på olika nivåer. Lärare var auktoriteter 

inom Suzukivärlden som John Kendall, USA och Sven Sjögren, Sverige. 

 

På lägret fick jag en god inblick i Suzukimetoden och jag frågade Sven Sjögren som förutom 

lärare var Svenska Suzukiförbundets ordförande, om det fanns planer på att även göra trumpet 

till ett Suzukiinstrument. Svaret jag fick var att han hade hört talas om att någonting var på gång 

och att det nog skulle komma snart. 

 

Eftersom ingenting hände under många år började jag själv tillsammans med olika kollegor un-

dervisa allt yngre och yngre barn. Mina första försök gjorde jag i Mariehamn på Åland tillsam-

mans med läraren för musiklekis Anita Henriksson. Detta utvecklades senare till Brassrytmik 

när jag år 2000 började arbeta på Nacka Musikskola, då arbetade jag tillsammans med rytmik-

pedagogen Birgitta Neuman. 

 

Ingen av dessa verksamheter är eller har direkt varit en ren instrumentalutbildning utan mer fun-

gerat som förberedande undervisning och rekryteringsverksamhet till min ordinarie bleckblås-

undervisning. Min önskan att få möjlighet att börja undervisa små barn på trumpet har därför 

hela tiden funnits kvar.  

Traditionell bleckblåsundervisning  
Min uppfattning är att bleckblåslärare hittills ansett att det är lämpligt för barn att börja spela 

trumpet och andra bleckblåsinstrument vid cirka 9 års ålder. I Norrköping där jag arbetade på 

80-talet, fick eleverna börja spela instrument när de gick i 3:e klass i skolan. I andra musikskolor 

fick eleverna börja sin instrumentalutbildning redan i andra klass. Detta ansågs dock av många 

vara förkastligt eftersom barnen var för små och att utvecklingen därigenom blev alltför lång-

sam. 

 

Det lärarna önskade var att eleverna skulle ha en väl utvecklad fysik så att de orkade hantera de 

tunga instrumenten. Det talades om att eleverna skulle ha stora utvecklade lungor så att de orka-
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de blåsa kraftigt och de måste absolut ha fått sina permanenta framtänder. Utan nya framtänder 

var det ingen idé att börja spela ansåg man.  

 

Om eleverna dessutom var äldre och mer mogna utvecklades de snabbare. Det fanns alltså ingen 

anledning att börja tidigare eftersom resultatet ändå skulle bli detsamma. Elever som är cirka 9 

år är också oftast symbolmogna och har lärt sig läsa, så det fungerar bra att börja undervisa di-

rekt med noter ur en spelbok. Gehörsbaserad nybörjarundervisning var inte särskilt vanligt då. 

 

Även om tiderna har förändrats och vi ser en tendens till att familjer vill låta sina barn börja spe-

la tidigare än förut, lever generellt sett denna uppfattning kvar. Det är helt upp till pedagogen att 

anta utmaningen att bryta mönstret. Mycket kunskap saknas dock fortfarande vilket gör att 

många tvekar och känner sig osäkra. Många skolor erbjuder inte ens möjligheten att undervisa 

små barn. 

Min utgångspunkt 
Min utgångspunkt när jag utformade detta projekt var följande påståenden som jag inte helt hade 

satt mig in i, utan bara anade och en del egen erfarenhet. 

Barnens mentala mottaglighet 
Före sex års ålder är barnets hjärna som mest mottaglig för att utveckla nya färdigheter och kun-

skaper. Hjärnans möjligheter att skapa nya synapser, kontakter mellan hjärnans nervceller, är då 

som störst (Klingberg 2011). 

 

Inom fler undervisningsmetoder, bland annat Suzukimetoden och Colour Strings, jämförs in-

strumentalundervisningen med de sätt som den unga människan lär sig ett språk dvs. tidig start i 

en stimulerande miljö där man samspelar med sin omgivning. Barnen härmar, lär sig uppfatta 

och känna igen, återskapar och lär sig till slut använda kunskapen själv. Vad gäller språk finns 

det en gräns vid 5-6 års ålder när språkcentrat i vänster hjärnhalva inte längre utvecklas (Hav-

nesköld & Risholm Mothander 2009).  

 

Själv brukar jag måla upp en bild av barnets hjärna som en blommande sommaräng där barnet 

har möjligheter att gå åt vilket håll som helst medan den vuxnes hjärna mer är att jämföra med 

ett motorvägssystem där hastigheten visserligen är mycket högre men valfriheten inte alls den-

samma. 

Strukturerad gehörsbaserad undervisning 
Av förklarliga skäl måste all undervisning med små barn ske på gehör och utantill. Med struktu-

rerad gehörsbaserad undervisning menas i det här fallet att man först lyssnar på stycket, lär sig 

hur det låter och därefter övar in det på instrumentet med hjälp av härmning och upprepning. 

Lyssna, härma och upprepa är också några av hörnstenarna i Suzukimetoden. 

Naturlig föräldramedverkan 
En annan uppfattning jag har är att föräldrar har stor betydelse i barns musikundervisning. Min 

erfarenhet från kommunala musikskolan är att föräldrarnas engagemang kan vara avgörande för 

elevernas framgång. Hur föräldrarnas engagemang ser ut kan däremot vara olika från familj till 

familj beroende på tradition och möjligheter. Jag vill påstå att om föräldrarna var medvetna om 

hur stor betydelse deras engagemang har, så skulle de inte bli förvånade när deras barn tappar 

intresset och väljer andra aktiviteter. Det är naturligtvis inte hela sanningen men min erfarenhet 

är att föräldrarna har mycket stor betydelse i elevernas musikaliska utveckling. 

 

Vad gäller små barn så sker föräldraengagemanget helt naturligt eftersom barnen inte kan kom-

ma själva till undervisningen. Därutöver är tanken att föräldern eller den spelvuxna skall vara 



 7 

musikalisk förebild i början, vara inspiratör, skapa en musikaliskt inspirerande atmosfär och 

fungera som lärare i hemmet.  

Fånga barnens intresse tidigt 
Våren 2007 gjorde jag en intervju med två bröder i Bollnäs kulturskola. De hade deltagit i ett 

Suzukiprojekt där de började spela trombon vid 6 års ålder. Nu var killarna 13 respektive 11 år 

gamla och med tanke på deras klädsel två riktiga hårdrockare. På min fråga om de tyckte att det 

var bra att börja spela trombon så tidigt, tittade den yngre konstigt på mig och sa att det fattar du 

väl, att om vi inte hade börjat spela så tidigt hade vi inte spelat trombon idag. Andra intressen 

som rockmusik och datorer är alltför attraktiva bara några år senare och lockar mer, menade de. 

Vid tiden för intervjun spelade båda killarna i hårdrockband, trummor respektive gitarr och där-

utöver spelar de trombon i musikskolans blåsorkester, symfoniorkester och jazzband. En kombi-

nation som båda uppgav var fullständigt naturlig. 

 

Min egen erfarenhet är att elevernas musikaliska och speltekniska nivå bör harmoniera. Att vara 

tonåring och spela på en alldeles för låg nivå ger inte den tillfredställelse som de flesta önskar. 

Det är viktigt att eleverna hinner nå en spelnivå som de själva är nöjda med innan de når skolans 

högstadium. Risken är annars stor enligt mig, att intresset svalnar och eleven slutar spela. Som 

jag ser det erbjuder därför en tidig spelstart möjlighet för eleverna att hinna nå denna nivå innan 

de kritiska åren inträffar. 

Långsam strukturerad utveckling 
Min erfarenhet från brassrytmikundervisningen är att en långsam utveckling är till godo för ele-

ver som väljer att fortsätta spela bleckblåsinstrument. Under en längre period har deras spel-

muskler fått impulser att arbeta åt rätt håll utan direkt ansträngning. Detta gör att embochuren, 

munställningen, är på plats efter ett eller två år. Utvecklingen därefter blir ofta väldigt snabb och 

eleven slipper det tragglande nybörjarstadiet. Speltekniken har de redan erövrat. 

 

För ännu yngre barn fungerar undervisningen på liknande sätt. Läraren ger regelbundet impul-

ser, eleven tar till sig efter bästa förmåga och resultatet kommer när eleven är mogen och kan 

utföra momentet själv. 

Tidig scenvana 
Genom att eleverna från sin första lektion får ta emot uppskattning för något de gör blir de vana 

att uppträda. De får uppmärksamhet och får ta emot applåder om det så bara är för att de bockar 

fint. Att uppträda blir något positivt om man börjar tidigt och min erfarenhet hittills av undervis-

ning med små barn är att de jublar av glädje när det blir tal om konsert. Äldre musikskoleelever 

med senare start reagerar ofta på motsatt sätt. Att uppträda blir för många något ”läskigt” som 

man inte vågar utsätta sig för. 

Tidig erfarenhet av en social kontext med musik   
Våren 2007 intervjuade jag en elev i Linköpings Kulturskola. Eleven hade börjat spela valthorn i  

”Brasslek” i första klass i skolan. Vid intervjutillfället gick eleven första året i gymnasiet och var 

16 år gammal. En av frågorna jag ställde var om han mindes något speciellt som han upplevde 

som positivt från sitt första spelår.  Jag förväntade mig att han skulle uppge något spelmoment, 

någon lek eller konsert men fick svaret: ”Jag fick en kompis som jag spelar ihop med än idag.”   

En liknande berättelse som en kollega har förmedlad handlar om en liten flicka, 5 år, som 

tillfrågades om hon tyckte att det var kul att spela fiol. Svaret blev även där: ”Ja, jag har fått en 

kompis som jag kan sova över hos”. I båda fallen var det den sociala gemenskapen som de först 

kom att tänka på och som var det mest positiva. 

 

Det borde alltså vara självklart inom all musikundervisning att skapa en miljö där man har 

möjlighet att träffa kompisar, ha kul tillsammans och arbeta mot gemensamma mål. Gruppen är, 



 8 

som jag ser det, det redskap som är mest motivationsskapande antingen det är ensemblen, 

orkestern eller den gemensamma lektionen. Det borde vara lika kul att gå till musik-

undervisning som att gå till fotbollsträningen. 

Exempel på tidig start inom övriga instrumentgrupper 

Suzukimetoden 
Suzukimetoden kallas även modersmålsmetoden eftersom grundtanken är att barn lär sig musik 

på samma sätt som de lär sig sitt modersmål. En av de viktigaste hörnstenarna i metoden är där-

för tidig start. Metoden skapades av den japanska violinisten Shinichi Suzuki och hans utgångs-

punkt var att alla barn föds med många olika anlag till talang. För att dessa anlag skall utvecklas 

krävs en stimulerande miljö och uppmuntran. Eleverna lär sig i samspel med föräldrarna och 

läraren i sin egen takt, ett steg i taget genom att lyssna, härma och upprepa. En utförligare be-

skrivning av Suzukimetoden hittar du på Svenska Suzukiförbundets hemsida 

www.swesuzuki.org 

Colour Strings 
Colour Strings utvecklades i Finland av violinisten Géza Szilvay och cellisten Chaba Szilvay 

och är en utveckling av Kodálymetoden som i sin tur utvecklades av musikern och kompositören 

Zoltán Kodály i Ungern under förra hälften av 1900-talet. 

 

Undervisningen startar när eleverna är 18 månader gamla. Grundidén är att lära sig genom att 

lyssna, sjunga och röra sig till musik. Detta sker på ett lekfullt sätt med glädje och fantasi i ett 

socialt sammanhang. Vid 5-6 års ålder lär sig eleverna att sjunga från bladet samtidigt som de 

lär sig läsa och skriva noter. Då kan eleverna också välja att börja spela ett instrument.  

Den repertoar som används i förskolan är noga vald för att träna olika musikaliska parametrar 

som rytm, tonhöjd, melodi, dynamik, tempo, karaktär, form och stil. Samma repertoar används 

senare i instrumentalundervisning vilket anses inge eleverna självförtroende och en känsla av att 

lyckas. 

Rytmstavelser och handtecken används i undervisningen och instrumentets olika strängar note-

ras med olika färger. För blåsinstrument har varje tonart en färg. Från de första lektionerna 

uppmuntras eleverna att uppträda, komponera och improvisera. En utförligare beskrivning av 

Colour Strings kan du hitta på www.colourstrings.co.uk 

Exempel på tidig start inom bleckblåsundervisning 

Rett på Musikken 
”Rett på Musikken” är en Suzuki inspirerad metod för blåsare som utarbetats i Norge 1998 på 

beställning av Norges Musikkorps Forbund. Metoden finns för trumpet, althorn, trombon och 

klarinett.  Personerna bakom metoden är Anne-Berit Halvorsen, suzukilärare och lärarutbildare 

på violin, Astrid Nøkleby trombonist och pedagog och Pål Kristensen trumpetare och pedagog. 

Undervisningen bygger på Suzukimetodens hörnstenar. Repertoaren har dock som jag uppfattar 

det en mer nationell prägel än den etablerade Suzukimetoden som har en mer internationell ka-

raktär. 

 

Hörnstenarna är: 

 

 Tidig start  
 Alla kan 
 Stimulerande miljö  
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Eleverna skall ges möjlighet att i en inspirerande musikalisk miljö utveckla sin förmåga i egen 

takt. Föräldrarna är förebilder, uppmuntrar och stöttar i hemmet och skapar tillsammans med 

andra elever och föräldrar motivation genom gemenskap, lekar och utmaningar. 

 

Undervisningen sker två gånger i veckan, en individuell lektion och en grupplektion. Lyssna, 

härma och upprepa är centrala moment i undervisningen och repertoaren hålls vid liv genom 

regelbunden repetition. Resultatet blir att eleverna tränar sitt inre öra, koncentration och memo-

reringsförmåga vilket är bra kunskaper både när man vill lära sig spela ett instrument och i övri-

ga livet. Notläsning introduceras och tränas parallellt med den andra undervisningen. En utföri-

gare beskrivning av metoden kan du hitta i ”Rett på Musikken, Generell Lærerveiledning” (Hal-

vorsen & Nøkleby 1998).    

Brasslek 
”Brasslek” startades och utvecklades 1995 i Linköpings kulturskola av Annmari Wangin, brass-

lärare och Hillevi Larsson, rytmiklärare. Hillevi Larsson lämnade efter ett år Linköping och 

Annmari fortsatte samarbetet med Ingegerd Halvarsson också hon rytmiklärare. 

 

Verksamheten riktar sig till elever i första klass i skolan och tanken är att den skall 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 pa-

rametrar som puls, rytm och tonhöjd. Undervisningen sker i grupper om ca 12 elever och in-

strumenten som används är kornett, valthorn och baryton. Progressionen är mycket låg, endast 

tre toner första året och inlärningen sker via sång och handtecken. Repertoaren är sånger med 

korta spelinpass så kallade ”fill-in”. Eleverna tar inte hem instrumenten första läsåret. 

 

Andra spelåret har eleverna valt ett favoritinstrument som de själva köper eller hyr och under-

visningen fortsätter ungefär på samma sätt. Tonförrådet utökas till fyra toner och man lär sig 

noter. Repertoaren blir därmed mer hela melodier. Tonhöjden lär man sig genom att de olika 

tonerna har olika färger utan notsystem. Detta utvecklas senare till noter med notsystem som 

man får skriva själv. Därefter får man ett färdigt nothäfte. Rytmerna utvecklas från åttondel, 

fjärdedel och halvnot första året till mer avancerade rytmer år 2. När eleverna det tredje året väl-

jer att fortsätta i musikskolan är de förberedda på ett helt annat sätt än de elever som väljer att 

börja direkt i ämneskurs.  

 

”Brasslek” är en bidragande orsak till det stora intresse för brassinstrument som finns   

i Linköpings Kulturskola. Gemenskapen i en grupp från start och upp i orkester och ensemble-

verksamheten bidrar som jag ser det med stor sannolikhet till detta. Du kan läsa mer om ”Brass-

lek” i Svenska Hornsällskapets medlemstidning Movitz, Nr 21, juni 2005 eller kontakta Annma-

ri Wangin e-post: annmari.wangin@telia.com. 

Brassrytmik 
”Brassrytmik” är i stort sett samma typ av verksamhet som ”Brasslek” men utvecklades i Nacka 

Musikskola av mig och min kollega Birgitta Neuman, rytmikpedagog. Det är också Birgitta som 

har gett verksamheten dess namn eftersom hon ville framhålla rytmikämnets del i verksamheten. 

Skillnaden mellan ”Brassrytmik” och ”Brasslek” är att målet i ”Brassrytmik” inte är så direkt 

inriktat på att eleven skall fortsätta spela ett bleckblåsinstrument utan är mer en allmänmusika-

lisk utbildning. Vi använder visserligen brassinstrument i undervisningen men öppnar också upp 

för eleverna att välja andra instrument. Undervisningen erbjuder en grundutbildning oavsett vad 

eleven senare väljer att spela. De som fortsätter att spela ett bleckblåsinstrument har dock en stor 

fördel. En stor del av grundarbetet är redan gjort och eleverna har redan passerat nybörjarstadiet 

och de kan därför utvecklas väldigt snabbt på kort tid. 

 

mailto:annmari.wangin@telia.com
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I Nacka Musikskola finns vanlig rytmikundervisning men inte andra typer av instrumental-

rytmik därför har vi en mer öppen hållning till elevernas instrumentval. I Linköping däremot 

finns instrumentalrytmik med flera olika inriktningar.  

 

Undervisningen börjar i årskurs ett och nyckelord i verksamheten är:  

 

 gemenskap och glädje med musik 
 sång och spel på ”riktiga” instrument 
 att i lekfulla former träna puls, rytm och andra musikaliska parametrar 
 att i lekfulla former träna självtillit och mod 

 

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Ann-Marie Sundberg, e-post: ann-

marie.sundberg@telia.com.                                  

Projektet ”Trumpetundervisning för små barn” 

Tillvägagångssätt 
Min tanke var att starta en experimentgrupp med barn och föräldrar där jag utifrån min bakgrund 

kunde prova olika tankar och idéer. Jag ville träna upp mig själv som pedagog, se om det alls var 

möjligt att undervisa små barn på trumpet, ta tillvara mina nyvunna erfarenheter och om det 

kändes meningsfullt sammanställa dessa i någon form av dokumentation.  

 

Dåvarande biträdande rektor vid Nacka Musikskola Haukur F Hanneson bidrog till stor del med 

råd och tips om upplägget av projektet. Haukur har stor erfarenhet av Suzukiunder-visning och 

har dessutom administrativa och juridiska kunskaper. Detta bidrog till en smidig projektstart och 

att jag troligtvis undvek en del misstag som skulle ha gett mig merarbete senare under arbetets 

gång. 

Samarbete med Nacka Musikskola 
Var skulle jag placera projektet? Det fanns två alternativ, dels Kungliga Musikhögskolan 

(KMH) och dels Nacka Musikskola. Min vision var att familjerna skulle ha möjlighet att ha kon-

takt med varandra även på fritiden. Den möjligheten skulle vara ganska liten om verksamheten 

förlades till KMH. Då skulle troligtvis familjerna komma från olika delar av staden och ha be-

svärliga resvägar. 

 

Nacka Musikskola erbjöd mig ett bättre alternativ. Dåvarande rektor Jill Hallberg gav projektet 

sitt stöd och tillät mig utnyttja musikskolans lokaler gratis samt att jag fick blanda projektets 

verksamhet med mitt ordinarie schema och utnyttja musikskolans konsertverksamhet. Familjer-

na kom på så sätt närmare varandra och eleverna kunde på ett naturligt sätt övergå i Nacka Mu-

sikskolas ordinarie verksamhet efter avslutat projekt.    

Gruppens sammansättning 
Hur stor skulle gruppen vara och hur unga barn skulle jag vända mig till? Eftersom jag själv 

saknade erfarenhet fick jag förlita mig på goda råd från mer erfarna personer. Suzukimetoden 

börjar sin instrumentalundervisning vid tre till fyra års ålder. Eleverna har då i bästa fall gått i en 

förberedande undervisning före det. ”Rett på Musikken” startar sin undervisning vid 5 års ålder.  

 

Vad gäller gruppstorlek var det både en praktisk och en ekonomisk fråga. Hur många nya elever 

skulle jag kunna ta in i min arbetsvecka och hur många instrument och tillbehör skulle projektet 

kunna köpa in. ”Rett på Musikken” rekommenderade sex elever som den ideala gruppen och 

likaså gjorde Mattias Lindgren, Bollnäs, i sitt projekt Suzukitrombon . Risken med en stor grupp 

mailto:ann-marie.sundberg@telia.com
mailto:ann-marie.sundberg@telia.com


 11 

är att ljudnivån blir för hög samtidigt som lekar och övningar blir roligare med flera barn. Grup-

pen bör också kunna tåla att någon eller några elever inte är närvarande. Gruppen skulle också 

inkludera spelföräldrar eller ”spelvuxen”. Från min sida behövde det inte nödvändigtvis vara en 

förälder utan kunde lika gärna vara en far- eller morförälder eller någon annan närstående vuxen 

person. 

 

Så småningom landade projektet på en gruppstorlek på sex elever i åldern fyra till sex år med en 

strävan att få så unga elever som möjligt.   

Föräldrakurs 
I både Suzukimetoden och ”Rett på Musikken” går föräldrarna en utbildning innan eleverna får 

börja spela. Tanken är att det är föräldrarna som skall motivera eleverna att själva vilja börja 

spela, samtidigt som de skall fungera som handledare i hemmet. Eleverna är inte närvarande 

under den kursen utan det är bara föräldrarna som deltar. Målet är att föräldrarna under dessa 

veckor skall lära sig motsvarande det, eleverna skall lära sig under det första året. Dessutom lär 

de vuxna känna varandra och kan lättare ge varandra uppmuntran och stöd under det fortsatta 

arbetet. Jag beslöt att föräldrakursen skulle vara fyra veckor, en lektion i veckan, varav det fjär-

de kurstillfället skulle avslutas med en konsert för de blivande eleverna. I Suzukiundervisningen 

är föräldrakursen vanligtvis sex veckor lång. Ett tips som jag fick från ”Rett på Musikken” var 

att endast tillåta ett barn per förälder, har man två barn som skall vara med skall också två för-

äldrar vara med.   

Elevernas lektioner 
Den optimala situationen skulle vara en gemensam lektion på 40 min och en enskild lektion på 

30 min per vecka. Detta var tyvärr omöjligt att få in i mitt veckoschema och även omöjligt för 

familjerna att få till. I stället fick vi nöja oss med en gemensam lektion per vecka på 40 min och 

ca 10 enskilda lektioner på 30 minuter, varje termin.  

 

Den gemensamma lektionen beslöt jag skulle ligga en vardag så tidigt som möjligt men ändå så 

sent att föräldrarna skulle kunna delta. Tiden blev onsdagar kl 17.00. De enskilda lektionerna 

placerades på lördagar med en relativt tidig start då eleverna förväntades vara pigga och alerta. 

Eleverna är trötta sent på vardagarna men eftersom den gemensamma lektionen är mer lustfylld 

och inte kräver samma koncentration som den enskilda lektionen beslöt jag att prova den här 

fördelningen.  

 

Av personliga skäl valde jag att inte undervisa varje lördag, jag ville helt enkelt inte binda upp 

mig varje helg och dessutom fanns det flera lördagar i anslutning till lov och helger som inte var 

lämpliga att förlägga undervisning på. Det som återstod var ca 10 lördagar per termin, det kän-

des dock viktigt att jag träffade eleverna varje vecka i en eller annan form.  

Rekrytering 

Annonsering 
Rekryteringsarbetet startade med ett annonstillfälle i lokalpressen, Mitt i Nacka och Nacka 

Värmdöposten, vecka 33, 2007. Dessutom skickades information till förskolor i Nacka kommun 

(Bilaga 2), till föräldrarna i mina egna Brassrytmikgrupper och till Nacka Kommuns hemsida 

”Skapande Fritid” som är en samlingsplats för alla kulturkurser som riktar sig till barn och unga 

i Nacka. Intresserade familjer uppmanades i informationen att anmäla sig till en informations-

kväll tisdagen den 4 september kl 19.00 i Lilla Aulan i Nacka Musik och Konferenscenter. 
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 Mitt i Nacka                     Nacka Värmdöposten 

 

Informationsmöte 
23 familjer med sammanlagt 27 barn visade sitt intresse, varav 15 familjer kom till informa-

tionsmötet. Dessutom fanns en intresserad familj som inte kunde delta denna kväll.  

 

På informationsmötet presenterades upplägget av projektet, syftet, tider och omfång, föräldrar-

nas roll och vikten av dokumentation och nödvändigheten att få använda denna offentligt. Där-

utöver förevisades instrument och träningsredskap och en introduktion av själva speltekniken. 

De familjer som efter informationsmötet ville gå vidare i urvalsprocessen ombads anmäla sig till 

ett intervjutillfälle samma vecka torsdagen den 6 september. Biträdande rektor i Nacka Musik-

skola Haukur F Hannesson deltog på informationsmötet och vid intervjuerna. 

Intervju 
13 familjerepresentanter som sammanlagt representerade 16 barn kom till intervjuer som plane-

rades till 10 minuter per sökande. 

 

Frågorna som ställdes var: 

 

1. Är du beredd att öva hemma med barnet varje dag? 
2. Är du beredd att bli filmad och att filmmaterialet används i forskningssyfte och ev. 

för publicering? 
3. Är du beredd att komma till alla lektioner, enskilda och i grupp? 
4. Är du beredd att följa lärarens instruktioner? 
5. Vilka förväntningar har du i samband med denna utbildning? 

Urval 
Projektet hade endast sex elevplatser så ett urval bland ansökningarna var nödvändigt. Målet var 

att få så unga elever som möjligt, få lika många flickor som pojkar och lika många pappor som 

mammor. I mötet med de sökande föräldrarna försökte vi avläsa hur intresserade de var att få 

delta i projektet och hur pass vi kände att vi kunde lita på deras engagemang. 

 

Resultatet blev: 

 

7 barn från 6 familjer 

5 pojkar och 2 flickor 

5 fyraåringar och 2 femåringar 

5 mammor och två pappor 
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En familj som vi ansåg synnerligen lämplig hade två barn så de fick erbjudande om att delta i 

projektet båda två om de skaffade ett eget instrument förutom det som projektet erbjöd. I övrigt 

är det i mina ögon ganska typiskt att det är killar som vill spela trumpet och att det är mammor 

som främst tar hand om barnen. 

 

Gruppen fick trots allt en acceptabel sammansättning och undervisningen startade med föräldra-

kurs den 19 september 2007 och elever och föräldrar tillsammans med en gemensam introduk-

tion lördagen den 10 oktober 2007. 

Informerat samtycke 
Samtliga målsmän fick före undervisningens start skriva under ett kontrakt där de accepterade 

att allt inspelat bild- och ljudmaterial med deras barn och de själva får visas offentligt, ges i 

tryck eller elektroniskt format, läggas ut på internet samt att personuppgifter i ansökan registre-

ras och databehandlas (Bilaga 3). 

Instrument och tillbehör 

Pockettrumpet, Shortcut och lufttränare 
Projektet köpte in Pockettrumpeter av fabrikatet Jupiter, Shortcut av fabrikatet Joe-ral och luft-

tränare av fabrikatet Javi. Jag valde det som fanns av instrument och tillbehör som både var han-

terbara och attraktiva för små barn. 

 

Pockettrumpeter är de minsta tänkbara trumpeter som finns på marknaden. De är små och möjli-

ga för små barn att hålla, men fortfarande tunga på ett besvärande sätt. Shortcut är en fantastisk 

liten sak som vi kallade ”tratten”. Det är en ett minitrumpetliknande rör med ett litet klock-

stycke. I röret sätter man trumpetens munstycke och spelar precis som man spelar enbart på 

trumpetens munstycke, det vill säga steglöst. ”Tratten” är mycket populär bland barnen och 

mycket användbar i undervisningen. Dels är man inte fysiskt bunden på samma sätt som med en 

trumpet utan man kan lätt röra sig fritt i rummet och dels kan man på ett lustfyllt sätt träna gehö-

ret genom att spela kända enkla melodier. Med tratten kan man också lätt träna registret och få 

den mängdträning som behövs för att utveckla embouchuren. 

 

Lufttränaren (bollburk) är en genomskinlig plastburk med en pingisboll i och en liten slang an-

sluten till burkens lock. På burkens lock finns också flera hål av olika storlekar. Syftet är att trä-

na inandnings- och utandningsmusklerna genom att växelvis blåsa och suga i slangen och där-

igenom få pingisbollen att hela tiden stanna i burkens överkant intill locket. Motståndet regleras 

genom att täcka respektive öppna de olika hålen på översidan. I projektet hittade jag inget direkt 

användningsområde för bollburken. Jag hittade helt enkelt ingen direkt lek som kunde engagera 

eleverna utan den blev bara en rolig sak som de blåste i ibland. Lufttränaren är annars ett ypper-

ligt träningsredskap när man vill träna andning. 
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                   Pockettrumpet, shortcut (tratt), breathbuilder (bollburk) 

 

Mattor, stolar och sittlappar 
Första året lät jag eleverna sitta på golvet på små runda mattor med trumpeten placerad framför 

sig på en sittlapp. Andra året köpte jag in barnstolar av minsta storlek i glada färger. 

Föräldrarna satt båda åren bakom eleverna på vuxenstolar. Det visade sig att eleverna blev väl 

rörliga när de satt på mattorna. Små barn med trumpeter i händerna kan bli farliga för sin om-

givning om de rör sig för mycket då starka ljud kan riktas direkt mot andras öron. Avståndet till 

de vuxna blev också stort på ett sätt som jag uppfattade att eleverna inte uppskattade.  

 

Arbetssituationen förbättrades dock avsevärt när jag skaffade stolar även till eleverna, det blev 

mer fokus i undervisningen och mindre rörligt. Instrumenten placerades även nu på sittlappar på 

golvet framför stolarna. Sittlapparna markerade att man skall behandla instrumenten försiktigt 

och lägga ner dem mjukt mot hårda ytor.  

 

Trumpeterna är tunga att hålla så det är besvärande för eleverna att stå och spela hela tiden. Ele-

verna kompenserar gärna tyngden med en dålig kroppshållning. Vill man etablera en god ergo-

nomi kan man, som jag ser det, bara låta eleverna stå och spela korta stunder. Kombinationen att 

sitta ibland och stå ibland gör att eleverna orkar spela mer utan att de får dåliga spelvanor. 

Elevbok 
Varje elev fick skaffa sig en anteckningsbok där jag efter varje enskild lektion antecknade vad vi 

skulle arbeta med nästa lektion. Efter varje lektion fick eleverna välja ett klistermärke att klistra 

in bland anteckningarna. Det gjorde att boken blev attraktiv att bläddra i och eleven blev därige-

nom påmind om olika händelser, melodier och speltekniska moment. 

 

Personligen har jag ett kluvet förhållningssätt till att ge läxor när jag undervisar. Läxa är för mig 

att få en uppgift som man skall klara av till nästa lektionstillfälle. Att lära sig spela ett instru-

ment ser jag mer som en fortgående process där man medvetet arbetar med vissa moment för att 

eleven skall utvecklas bra i sin egen takt. Detta kan ta en vecka men det kan också ta betydligt 

längre tid. Att få en läxa som man skall klara kan för vissa elever skapa motivation men det kan 

lika ofta bli en besvikelse om man inte klarar det. Den här problematiken tycker jag är svår att 

hantera. Att spela ett instrument vill jag mer jämföra med att skaffa ett husdjur som regelbundet 
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skall skötas om och pysslas med för att det skall trivas och vara till glädje för sin omgivning. 

Där talar man inte om läxor. 

 

               
Calles spelbok            Willes spelbok 

 

Dokumentation 

Filminspelning 
Projektet dokumenterades med filminspelning, mina lektionsanteckningar och ovan nämnda 

elevböcker. Samtliga gemensamma lektioner spelades in på video. I början med två kameror 

placerade på stativ, en framifrån och en bakifrån. Resultatet blev dock inte bra bildmässigt och 

ointressant att visa för andra, men fungerade bra som minnesfunktion för mig själv. Efter några 

lektioner tog jag bort kameran bakifrån eftersom jag ansåg att den inte fyllde någon funktion. 

 

De enskilda lektionerna spelade jag in då och då, eftersom eleverna blev uppenbart besvärade av 

kameran och lektionerna inte blev så spontana som annars. Jag fick därför inte alla undervis-

ningsmoment dokumenterade som jag ville, utan kompletterade detta med några separata inspel-

ningar med elever som jag bad agera utifrån mina önskningar. 

Lektionsanteckningar 
Alla gemensamma lektioner planerades och dokumenterades löpande utifrån rubrikerna: 

 

Vad planerades?  

Vad hände?   

Vad skall jag ändra på till nästa gång? 

 

De enskilda lektionerna var mer spontana och dokumenterades i elevernas böcker. Innehållet i 

filmerna, lektionsanteckningarna och elevernas böcker har jag sammanställt och redovisas i ka-

pitlet Undervisning. 
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Studiebesök och litteratur 
Under hela projekttiden samt före och efter gjorde jag en ansenlig mängd studiebesök, auskulta-

tioner och konsultationer med inriktning på undervisning för små barn. (Bilaga 1) 

Min önskan var att få ta del av andra kollegors erfarenheter och arbetssätt och att söka tips och 

inspiration när jag skulle utforma en undervisning som var ny för mig. Fanns det något som jag 

direkt kunde använda och fanns det tips och idéer som jag kunde ”översätta” till trumpet?  

  

Jag har under de här åren satt mig in i olika sätt att undervisa såsom Suzukimetoden, ”Rett på 

Musikken”, ”Colour Strings”, ”Colour Winds”, en variant av ”Colour Strings” för blåsinstru-

ment, och ”Brasslek”. Jag har tagit del av undervisning på olika instrument i olika undervis-

ningssituationer som fiol, cello, flöjt, saxofon, trumpet, valthorn och trombon. Jag har också 

tittat närmare på hur jag kan använda rytmik i min verksamhet och fått tips om hur man på ett 

lekfullt sätt kan träna munnens muskler. Allting har varit oerhört spännande och inspirerande. 

Det jag blev mest imponerad av var Päivi Kokkamäkis undervisning. Päivi är sångpedagog i 

Helsingfors och har utvecklat Suzuki Voice. Genom att bygga upp en sagovärld i lektionssalen 

och genom lekfulla övningar undervisar hon mycket små barn i sång.  

 

Den litteratur som jag har satt mig in i har mest varit spelböcker och tillhörande lärarhandled-

ningar. Mest inspirerande har Eva Bogrens bok ”Små låtar för små stråkar” varit och lärarhand-

ledningen till ”Rett på Musikken”. Evas bok innehåller lustfyllda låtar som utvecklar speltekni-

ken och i ”Rett på Musikken” kan man hitta lekar som tränar olika moment i undervisningen 

som koncentration, uppmärksamhet och minne.  

Utförande 

Föräldrakurs 
Syftet med föräldrakursen var att introducera föräldrarna i tankarna med projektet, den praktiska 

utformning och att förklara deras roll i sammanhanget. Föräldrarna skulle också lära sig spela 

trumpet på en nivå som motsvarade det som eleverna skulle lära sig den första tiden samt lära 

sig hantera och vårda instrumenten. Denna introduktion blev också ett bra tillfälle för mig att 

lära känna föräldrarna och för föräldrarna att bli bekanta med mig och med varandra. 

Förälderns roll i undervisningen 
Spelförälderns roll i undervisningen är att vara inspiratör och handledare i hemmet. På lektio-

nerna är det läraren som leder och föräldern som lyssnar och får tips och instruktioner hur de 

kan fortsätta att arbeta hemma. Jag lät föräldrarna spela tillsammans med eleverna den första 

tiden både på den enskilda och gemensamma lektionen. Som jag förstår kan man göra olika, 

antingen spelar föräldrar och elever tillsammans eller så sitter föräldrarna i bakgrunden och an-

tecknar medan eleverna spelar själva. Jag upplevde dock att eleverna blev tryggare tillsammans 

med sina föräldrar och att det var väldigt positivt när förälder och barn spelade tillsammans.  

 

Det är förälderns roll att sköta övningen i hemmet. Min upplevelse var att de elever där övning-

en fungerade i hemmet utvecklades snabbt, medan de föräldrar som överlät ansvaret för övning-

en på eleven halkade efter. Jag upplevde också en väldig skillnad i resultat där föräldrarna verk-

ligen kunde förebilda i hemmet och de familjer där föräldern inte lyckades lära sig spela. En del 

föräldrar hade svårt att lära sig spela, om det berodde på att de behövde mer tid eller om de inte 

övade hemma utan bara på lektionerna, vet jag ej. 

Instrument och träningsredskap 
Instrumenten som jag använde var pockettrumpeter av märket Jupiter. Därutöver fick varje fa-

milj en shortcut och en lufttränare. Vi gick igenom hur man packar upp instrumentet ur väskan 
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och var i rummet jag ville att uppackningen skulle ske. Jag visade trumpetens olika delar, speci-

ellt de lösa delarna, och hur man bär instrumentet när man vill flytta det. Jag poängterade vikten 

av att hantera instrumentet försiktigt, lägga det mjukt mot hårt underlag och faran med att tappa 

instrumentet i golvet. På föräldrarnas inrådan använde vi sittlappar framför stolarna där vi place-

rade trumpeterna. Detta för att markera vikten av att hantera dessa försiktigt. Föräldrarna fick 

lära sig trumpetens delar i detalj, hur man smörjer ventilerna och ser till att byglarna inte fastnar. 

Vi gick också teoretiskt igenom hur man rengör instrumentet och när man bör göra det. Trä-

ningsredskapet shortcut fick namnet tratten och lufttränaren fick heta bollburken. Vi resonerade 

kring hur de var konstruerade och avsikten med att använda dem. 

Spelteknik 
Målet med undervisningen var att föräldrarna skulle förstå hur man producerar ljud med luft och 

vibrerande läppar, kunna hantera två eller tre naturtoner, det jag kallar våningar, och spela de 

fem första tonerna, ettstruket c - g. Jag ville också förevisa och börja träna tungans funktion i 

början av tonerna och i olika typer av artikulation. 

 

Vi gick först igenom hur trumpeten fungerar med sina naturtoner och ventiler. För att visuellt 

skapa förståelse för detta förevisade jag på vattenslang, signalhorn, jakthorn och trumpet. 

 

Dessa moment ingick i övrigt i undervisningen: 

 

 Ergonomi (gympaövningar för att mjuka upp kroppen) 
 Hur man håller trumpeten 
 Hur man tar upp och ner instrumentet  
 Andningsövningar och dess funktion (inandning, utandning, lungvolym, magstöd) 
 Läppsurr (buzzing) och dess funktion (höga och låga toner, smidighet, registerträ-

ning, gehörsövning) 
 Rikta luftströmmen och munstyckets vinkel mot munnen   
 Spela på tratt (figurer och för barnen kända melodier) 
 Få ljud i trumpeten 
 Träna våningarna (c1 – g1 – c2)  
 Träna de fem första tonerna (femtons-skala c1-g1 och C-skalan) 
 Ansats- och artikulationsträning (legato, tenuto, staccato) 
 Spela enkla melodier på trumpeten, Blåsbus 1, nr. 1-6 (Utbult), Spanien, Blinka lilla 

stjärna där 
 

I övrigt ingick hur man uppträder på konsert, håller trumpeten i viloposition, gör sig spelklar, 

börjar spela och tackar för applåder. 

Ordningsregler  
Ordningsregler skapade vi tillsammans i en gemensam diskussion.  

 

Diskussionsunderlag: 

Får eleven spela ensam på trumpeten hemma? 

Hur förvarar man instrumentet? 

Får kompisar/syskon spela på instrumentet? 

Får eleven spela fritt på tratten hemma, ev. gå och spela? 

 

Vad skall gälla på lektionen och vad skall gälla i hemmet? Mina två absoluta regler var: Att inte 

spela mot någons öron och att inte gå och spela på trumpeten. I övrigt lät jag gruppen bestämma 

vad som skulle gälla men betonade vikten av att ha regler och att vara tydliga med dem. 
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I ovanstående diskussionen ingick också tankar om övning. Hur, när och hur mycket ska eleven 

öva hemma. Alla familjer har olika traditioner, så jag upplevde att det fanns fler sätt att organi-

sera övningen på, inte bara ett. Att ha spelande barn i hemmet var också något nytt för samtliga 

familjer, de visste inte alls hur den nya situationen skulle komma att utvecklas. 

  

Från min sida var det viktigt att föräldrarna inte stressade eleverna, utan försiktigt inväntade 

deras egen utvecklingstakt. Jag förespråkade därför glada tillrop, beröm och uppmuntran i stället 

för att korrigera misstag och ta om sådant som inte fungerade.  

 

Ganska snart upplevde jag en kollision mellan familjernas vardagsrutiner och föräldrarnas olika 

syn på sin roll i barnens övande; en del inväntade barnens egna initiativ medan andra verkade 

som initiativtagare och inspiratörer. 

 

Så här i efterhand kan jag konstatera, att de elever vars föräldrar organiserade övandet hemma 

utvecklades snabbt medan där man inte lyckades organisera övandet gick progressionen så lång-

samt att föräldrar och elever till slut gav upp. 

 

De visa orden är sanna: 

”Den som övar varje dag lär sig spela riktigt bra!”  

Ur Trumpeten och Jag 1, fritt efter Lena Brodins Fela med färg (Sundberg & Ekinge 1987). 

Litteratur 
När jag startade projektet hade jag ingen referensram alls vad gällde litteratur. Det som låg när-

mas var ”Rett på Musikken” och det blev därför den bok som familjerna fick skaffa. Den hade 

en skiva med repertoaren inspelad och den hade också använts tidigare i Norge.  

 

Detta visade sig dock inte alls fungera, utan jag fick i stället improvisera bland den repertoar 

som jag använde i min traditionella undervisning och i Brassrytmiken. Så småningom kom jag 

också i kontakt med Eva Bogrens ”Små låtar för små stråkar” (Bogren 2000) och gavs därmed 

förståelse för det som man i Suzukiundervisningen kallar ”Pre Twinkle” dvs. nivån under själva 

spelboken, från elevernas allra första start till spelbokens början. Jag gjorde om vissa av Eva 

Bogrens låtar till trumpet och gjorde en del enkla understämmor till låtar ur Jan Utbults Blåsbus 

1 (Utbult) och Blåståget 1 (Utbult). Målet var att eleverna på ett enkelt sätt skulle uppleva att de 

kunde spela, att det blev musik och en härlig musikupplevelse när de spelade. Min underliggan-

de agenda var att utveckla elevernas spelteknik till en nivå där de kunde spela hela melodier med 

tre till fem toners omfång. 

 

Så här i efterhand kan jag se att repertoaren utgör en oerhört viktig del av undervisningen. Min 

önskan inför framtiden är därför att sammanställa en repertoar som utvecklar speltekniken från 

den allra första början och en bit framåt. Repertoaren skall finnas inspelad på en CD så eleverna 

kan lära sig den utantill, skivan kan också fungera som förebild i hemmet när läraren inte är när-

varande. I skrivandets stund är det något som jag arbetar med och som jag hoppas skall bli en 

färdig ”Små låtar för små trumpetare”.  

Elevernas lektioner 

Lektionernas form 
Eleverna hade en gemensam lektion per vecka och ca 10 enskilda lektioner per termin. 

 

De gemensamma lektionerna följde ungefär samma upplägg: 

 

 Hälsningsramsa  
 Gympa 
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 Andningsövning, läppsurr, tratt 
 Härmövning på trumpet 1-5 toner, ansatsträning 
 Ny repertoar 
 Solostund 
 Musiklek  
 Gammal repertoar 
 Tack för idag + konsertbocka 

 

De enskilda lektionerna var friare och utformades utifrån varje elevs dagsform och koncentra-

tionsförmåga. Innehållet varierade också, ibland med mer lekfulla övningar och ibland med mer 

koncentrerat spel. Progressionen i den speltekniska utvecklingen följde dock samma mönster 

men tog olika lång tid för de olika eleverna att erövra.  

Lektionernas innehåll 

Fysisk aktivitet – ergonomi, motorik, hjärngympa 
Min undervisning syftade till ett utvecklingsbart trumpetspel på ergonomisk grund. Det för-

utsätter en god hållning med en mjuk och rörlig kropp. Speciellt axlar och armar belastas hårt 

när man spelar trumpet, det är därför viktigt att eleven inte fastnar i någon obekväm position 

utan att kroppen hela tiden är just mjuk och rörlig.  

 

Med motorik avser jag här i första hand finmotorisk träning av handens, munnens och tung-

ans muskler.  

 

Hjärngympa är fysiska övningar där man långsamt korsar kroppens mittlinje. Detta stärker en-

ligt Dr. Paul E. Dennison, grundaren av Braingym, barnets kognitiva förmåga och ökar inlär-

ningsförmåga med mer än 30 % genom att minska stress och återställa balansen mellan de båda 

hjärnhalvorna. Läs mer om hjärnan och hjärngympa på: http://braingym.se.  

 

Övningar: (Bilaga 4) 

Hälsningsramsa  

 

Hållning    Uppvärmningsgympa 

Trumpetexercis 

Skyltdockan 

Luciaträning 

Pilatesbollar 

 

Övningar för fingrarna Texas Jack 

Ventilskötaren 

Greppkombinationer på träningsboll/trumpeten 

 

Oralmotorik  Brandbilen 

  Glad eller ledsen?  

 

Övningar för tungan Tuffetåget Ture 

Telefonen  

 

Hjärngympa  Hockypuck 

Elefanten 
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Tonbildning - andningsteknik, ”buzzing”, spel på ”shortcut” 
Andningsövningarna syftade till att träna olika speltekniska moment som inandning, utand-

ning, öka lungvolymen och att träna magstödet. 

  

Buzzing, läppsurr, användes för att stärka läppmusklerna och att forma embouchuren. Läpparna 

skall ligga intill varandra och vibrationerna centreras mot mitten av munnen.  

 

Att spela på shortcut, tratten, gjordes också med samma funktion som att spela på munstyck-

et. Tratten är ett attraktivt träningsredskap för yngre barn. Den är lätt att hålla i, ser ut som en 

liten trumpet och erbjuder möjlighet att vara rörlig när man spelar. Att spela på tratten ger en bra 

mängdträning trots att eleven har en begränsad spelteknisk förmåga.  

 

! Munstyckets vinkel mot munnen och läpparna har en avgörande betydelse för spelets utveck-

ling. Stor uppmärksamhet måste riktas på spelövningarna med tratt och trumpet. 

 

Övningar: (Bilaga 5) 

Andningsövningar  Blåspingis 

Blåsa ”ljus” 

Bilbana 

Mata katten 

Fulla lungor  

Pumpa cykeln - pyspunka 

Bollburk - lufttränaren 

 

Buzzing  Flygtur 

Geting och flygplan 

Skicka upp raketer 

Gör olika mönster 

 

Shortcut  Biltävling 

  Flygtur  

  Grafiska figurer 

Sagan om astronauten 

Gisselåtar 

Kända sånger 

Instudering av repertoar 

Gömma munstycke 

Dirigent 

 

Spelteknik på instrumentet                                
Spelteknik på instrumentet innefattar tonbildning, registerträning och artikulationsträning. Den 

progression som jag valde att följa är inte speciell för det här projektet utan det sätt som jag van-

ligtvis undervisar på. Inspirerad av olika pedagoger och utifrån egen erfarenhet har det arbetssät-

tet växt fram under årens lopp. För mig är det snabbaste vägen till det resultat som jag önskar nå. 

 

Övningarna börjar med fem långa toner, c1 – g1 därefter legato, tenuto, utvidgning av registret 

till en oktav, staccato och kombinationer staccato/tenuto i rytmiska figurer. 
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Alla elever i projektet följde samma inlärningsmodell men lärde sig på olika sätt och i olika has-

tighet. Jag omvandlade kunskapsinnehållet till lekar eller konkreta bilder och upprepade och 

utvecklade övningarna i elevens egen takt. 

 

Övningar: (Bilaga 6) 

  

Tonbildning och  

Registerträning Ett skepp kommer lastat 

Världens längsta ton 
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Trumpethuset 

Trappan 

Rulltrappa 

 

Artikulation  Springbjörnen   

Tuffetåget Ture  

  Telefonen 

  Racertunga 

Repertoar – pedagogisk musik, sång/spellåtar 
Syftet med repertoaren var att skapa musik och musikupplevelse med en mycket begränsad spel-

förmåga. Den repertoar som jag använde plockade jag från min tidigare erfarenhet från musikle-

kis och brassrytmik samt redan etablerad pedagogisk repertoar som Musse Combo 1 (Lundell, 

Olausson & Thyreen 1989) och Blåsbus 1 (Utbult). Därutöver letade jag i stråkklassrepertoaren 

och Suzukiundervisningens ”pre twinkle” nivå. Eva Bogrens bok ”Små låtar för små stråkar” 

(Bogren 2000) var en stor inspirationskälla. 

Tre typer av repertoar visade sig vara användbara; sånger med ”fill-in”, sånger där jag gjorde 

förspel och mellanspel samt enkla pedagogiska melodier. 

 

Olika typer av repertoar: (Bilaga 7) 

 

Sånger med ”fill in” Skala banan – Trad   (1) 
Jag är en liten mört – James Hollingworth  (2) 
Tuffetåget Ture – Eva Bogren  (3) 
Ingen gör så fin musik som vi – Låt & Leklaget  (4) 
Vi vill höra alla spela (klappa) – Låt & Leklaget  

 
Sånger med förspel  Orvar - Jujje och Tomas Wieslander  (5)  

Nicko Ticko Tinn – Knut Brodin/Lennart Hellsing  (6) 
Fyra troll som dansa rockn´roll – okänt ursprung (7) 

 
Julmusik  Goe gamle Jultomten -Trad.  (8) 

Uppe på taket landat har – Trad                       (9) 

Bjällerklang – James Pierpont    (10) 

Tre pepparkaksgubbar – Alice Tegnér   (11) 

 

Play a-long  I introduktionsordning   
Blåsbus 1 trumpet (Utbult) 
19, 20, 21, 23, 22, 24,  
11, Fredslilja hög, två stämmor  (12) 
Blåsbus 1 valthorn (Utbult) 
11,Fredslilja låg    
Blåsbus 1 trumpet (Utbult)  
1, 2, 3, 5, 4, 6,  
Blåståget 1 (Utbult) 
Let´s begin, två stämmor   (13) 
Rocktolvan, två stämmor   (14) 

 
Enkla spellåtar Spanien  

Köp varm korv 

Till Paris 

Lilla snigel 
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Björnen sover 

Petronella  

Blinka lilla 

 

Övriga spellåtar Kyrkklockorna – Eva Bogren (15) 

Fanfar för kungen – A-M Sundberg  (16) 

Spanien, två stämmor   (17) 

Blinka lilla, med variationer  (18) 

   

Spellåtarna lärdes ut genom sång med text, sång på tonernas namn och spel på tratt. Vi markera-

de tonhöjden på kroppen, C = knä, D = mage, E = axlar, eller med handtecken, solmisation.
1
 

Därefter övergick eleverna till mer traditionell musikskolerepertoar i olika spelböcker, populär-

musik och filmmusik. 

 

På sikt skulle jag vilja utveckla en repertoar i tre stämmor; en mycket enkel understämma, en 

enkel melodi och en något mer avancerad obligatstämma. Jag har gjort några enkla försök som 

gör att jag tror på idén. Dels är det ett sätt att få elever på olika nivå att spela tillsammans och 

dels ett sätt att få de allra yngsta eleverna att tidigt kunna uppträda i mer avancerade samman-

hang.  

Konserter 
Tanken var att helt från början träna eleverna att uppträda. Jag lärde ut hur man uppför sig på 

scen, presenterar och bockar. Eleverna fick uppträda tillsammans för sina föräldrar, förälder och 

barn tillsammans, eleven ensam eller eleven tillsammans med mig. Ingen tvingades dock att 

spela själv utan allt var frivilligt och tog plats i en positiv och uppmuntrande atmosfär. Vi träna-

de också att ”spela på konsert” på den enskilda lektionen. 

 

I en del lekar och övningar ingick att en elev spelade själv inför de andra i gruppen. Det var för 

en del ett sätt att lära sig att våga. Ex: Gisselåtar, Vi vill höra alla spela osv. Eleverna uppmunt-

rades också att ha konsert hemma för föräldrarna, far och morföräldrar och husets gäster. Att 

spela på konsert blev efterhand hemtamt och naturligt för eleverna och de tyckte att det var väl-

digt roligt. Glada utrop hördes varje gång det blev tal om att vi skulle uppträda någonstans. 

 

Under projektperioden gjorde vi olika typer av större konserter: 

 

Julkonsert för oss själva i undervisningssalen 

Gästspel hos Norrköpings Suzukiförening, julkonsert 

Medverkan i Nacka Musikskolas rytmikkonsert 

Solo till Stockholms Symfoniorkester vid två tillfällen 

Vårkonsert i Lilla Aulan, Nacka 

 

Vid flera tillfällen använde jag sagan som form på konserterna. Eleverna fick önska sina favorit-

låtar och välja om de ville spela dem själva eller tillsammans med någon. Jag hittade på en hand-

ling som vävde samman melodierna vilket gjorde att en konsert kunde bli både spännande och 

intressant, trots att melodierna vi spelade var mycket enkla.  

 

Sagor: (Bilaga 7) Sagan om Pappa Cowboy, två stämmor - Trad   (19) 

Tomtefärden -A-M Sundberg  (20) 

  Tre pepparkaksgubbar – A-M Sundberg   (21) 

 

                                                 
1
 Handtecken kopplas till varje tonhöjd, fixerad solmisation. 
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När vi spelade med Stockholms Symfoniorkester använde jag vår vanliga sångrepertoar där pia-

nostämman instrumenterades i orkestern. Ett annat knep som jag använde vid ett tillfälle var att 

jag kopplade ihop våra enkla melodier med en mer avancerad obligatstämma. Melodierna foga-

des sedan samman med korta övergångar som fungerade som uppmärksamhetssignaler för ele-

verna. 

 

Konsertrepertoar till symfoniorkester: (Bilaga 7) 

 

  Orvar - Jujje och Tomas Wieslander    

  Kyrkklockorna - Eva Bogren                   

  Jag är en liten mört – James Hollingworth   

  Mot stjärnorna – Trad, arr A-M Sundberg  (22) 

 

Musiklekar som tränar puls, rytm, tonhöjd 
Musiklekar var en del av de gemensamma lektionerna. De fungerade som efterlängtade avbrott i 

den annars så koncentrationskrävande spellektionen. Lekarna skapade gemenskap och glädje 

och var motivationsfaktor för eleverna samtidigt som de fick möjlighet att på ett lustfyllt sätt 

träna olika musikaliska moment.  

 

Enligt min tidigare erfarenhet av samarbeten med rytmiklärare handlar undervisning för små 

barn mycket om att medvetandegöra olika musikaliska parametrar som puls, rytm och tonhöjd. 

Lek är ett fantastiskt redskap där man kan arbeta med det man vill uppnå i undervisningen, för-

utom musiklekar valde jag att göra lekar som tränar mod och fantasi. 

 

Lekar: (Bilaga 8)  

 

Tusenfotingen puls, uppmärksamhet 

Katt och råtta  rytmer, mod 

Gammelgäddan tonhöjd  

Trollkaren  mod och rörelsefantasi 

Dansstopp  puls, karaktär, uppmärksamhet 

 

Musikteori och förberedande notläsning 
När jag inledde projektet var eleverna så små att det inte var aktuellt med notläsning. Jag börja-

de dock så smått att träna stamtonerna (musikalfabetet) med hjälp av stora färgglada träbokstä-

ver. Nästa steg var att visualisera gå, spring och smygråttorna i katt- och råttaleken genom att 

visa hur de såg ut i noter och klappa/spela dem med hjälp av flaschcards.
2
 I min undervisnings-

sal har jag också ett notsystem tejpat på golvet. Där kunde jag i lekform lära ut G-klav, linjer, 

mellanrum och hjälplinjer.  

 

Under en sommarkurs i Oskarshamn 2006 kom jag i kontakt med Music Mind Game, MMG, 

som jag fann mycket användbart i undervisningen inte bara med små barn, utan långt upp i mu-

sikskoleåldrarna. MMG har utvecklats av Michiko Yurko, Suzukilärare i piano, USA, och är en 

helt unik metod att undervisa i musikteori. Med hjälp av över 300 kortspel och övningar, lär man 

sig på ett lekfullt sätt musikteori från grunden till avancerad nivå. 

  

Jag har mest använt enkla nybörjarspel om musikalfabetet, notvärden och pauser. 

Läs mer om MMG på: http://www.musicmindgames.com  

 

                                                 
2
 Kort i spelkortsformat med tryckta notvärden, fjärdedelsnot, två åttondelsnoter och fjärdedelspaus. 
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När eleverna lärt sig läsa vanlig text introducerade jag notläsning i enkel form, två-, tre- 
och fyrtonslåtar i Musse Combo del 1 (Lundell, Olausson & Thyreen 1989) och rytmer i 
Anne-Berit Halvorsens Rytmeboka (Halvorsen 2003). 

 
Lekar och övningar: (Bilaga 9) 

 

Twister  Notsystemet 

Sotaren  G-klav 

Flashcards  rytmer 

Läs/sjung och tryck tonernas namn och längd 

Rytmövningar rytmer och pauser 

Upprepning och Repetition  
Två av hörnstenarna i Suzukimetoden är upprepning och repetition. Under projekttiden blev jag 

väl medveten om innebörden och vikten av dessa båda begrepp. Små barn lär sig långsamt. Re-

sultatet kommer oftast inte med detsamma utan vanligtvis när det har gått en kortare eller längre 

tid. Att vara medveten om det är, som jag ser det, den första grundförutsättningen om man som 

pedagog skall undervisa små barn. Det betyder att läraren målmedvetet måste presentera de oli-

ka momenten i musikundervisningen återkommande och på olika sätt utan krav på omedelbart 

resultat. Resultatet kommer men ingen vet när. Nonchalant sagt, kallar jag det här förhållnings-

sättet för ”pott-träning”. ”Våga vänta!” skulle jag kunna ge som ett gott råd.  

 

Repetition betyder att man inte går från melodi till melodi utan hela tiden håller hela repertoaren 

aktuell. Detta förutsätter en progressiv repertoar som är tillräckligt intressant och tål att slita på. 

Dit hann jag inte under projekttiden men det är ett av mina arbetsmål i framtiden. Fördelarna 

som jag har sett hittills, är att det stärkte ”jag kan” känslan hos eleverna, att elever på olika nivå-

er lätt kunde spela tillsammans och det var lätt att uppträda eftersom det alltid fanns en färdig 

repertoar. 

 

När man repeterar ett stycke gör man det alltid också utifrån en ny utgångspunkt. Elevens spel-

skicklighet har ökat och man kan fokusera på andra musikaliska eller tekniska moment. Allt 

detta ökar medvetenheten om det egna spelet och förmågan att kunna uttrycka sig på olika sätt. 

En annan aspekt på repetition och att bibehålla hela repertoaren är att det fungerar som en god 

minnesträning som eleven har nytta av både i sin musikaliska utveckling som i vardagslivet 

(Halvorsen & Nøkleby 1998 sid.11).  

Avslutande reflektioner 
Avslutningsvis vill jag förmedla några av mina erfarenheter från arbetet med projektet ”Trum-

petundervisning för små barn”.  

Lek och sagor i undervisningen 
I utformningen av undervisningen har jag upplevt att lek, fantasi, sagor, historier, bilder och en 

attraktiv repertoar har haft avgörande betydelse för elevernas musikaliska och instrumentala 

utveckling. En enkel övning förklädd till en lek gör att eleverna vill hålla på länge med samma 

moment och dessutom ber att få upprepa den om och om igen. En saga eller berättelse kan få 

eleverna att behålla sin koncentration väldigt länge även om den dolda agendan är att förmedla 

musikteori eller trumpetteknik.  

 

Jag upplevde att eleverna fäste sig speciellt vid vissa melodier och att de upplevde musiken 

inom sig. Dessa melodier var mycket användbara eftersom de kunde upprepas många gånger 
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och ge den motivation och mängdträning som behövdes i undervisningen. Att leta sådana ”hits” 

kommer att bli ett av mina mål framöver. 

Gruppens betydelse 
Gruppen är som jag ser det den allra största motivationsfaktorn i undervisningen. Gruppen ger 

sammanhang och mening åt spelet. Man får vänner, leker tillsammans, upplever gemenskap och 

glädje, lär sig nya saker och antar utmaningar. Ur pedagogens perspektiv är gruppen också ett 

fantastiskt redskap eftersom den erbjuder möjlighet att förmedla kunskap på ett lättsamt och 

varierat sätt samtidigt som man arbetar koncentrerat mot förutbestämda mål. Den enskilda lek-

tionen är som jag ser det kärnan i undervisningen men gruppen är drivfjädern.   

Om intresset för spelet periodvis dalar hos eleven kan gruppen dessutom fungera som en över-

bryggande faktor. Man överger inte sina spelkamrater utan närmare eftertanke.   

Föräldramedverkan 
För små barn är föräldrarnas medverkan nödvändig av både praktiska och musikaliska skäl. 

Barnet tar sig inte själv till lektionerna och behöver också hjälp i hemmet med övningen. 

Suzukimetodens tanke att man lär sig musik på samma sätt som man lär sig ett språk attraherar 

mig. Grundförutsättningen i den metoden är att man i en kärleksfull, inspirerande och uppmunt-

rande miljö samspelar med sin omgivning.  Om detta också gäller musik har föräldern en avgö-

rande betydelse för barnets musikaliska utveckling.  

 

Min erfarenhet från projektet är att de elever där spelföräldern var aktiv och hjälpte till med öv-

ningen i hemmet utvecklades mest. Min erfarenhet från musikskolan är att föräldrarnas engage-

mang även där har en oerhört stor betydelse. Som jag ser det gäller detta hela musikskoletiden 

men speciellt gäller det yngre elever. Hur föräldramedverkan bör se ut kan jag dock inte säga. 

Jag upplever att det finns flera olika sätt. Varje familj har sina traditioner och vanor så det fun-

gera helt enkelt olika i olika familjer. Att det är viktigt är jag däremot helt övertygad om. Projek-

tet började med en föräldrakurs på fyra veckor varav eleverna fick närvara vid det fjärde kurstill-

fället. I efterhand upplevde jag att fyra gånger, i realiteten tre gånger, var för lite och jag vill 

gärna öka föräldrakursen till sex gånger om jag någon gång startar en ny grupp. 

Lärarens kunskaper 
I undervisningen förlitade jag mig till en början enbart på min erfarenhet och intuition. Jag av-

läste situationerna i stunden, agerade och experimenterade, utifrån det som hände. Den första 

tiden gick mest åt att träna upp mig själv som pedagog. När jag startade undervisningen visste 

jag ju inte ens hur en fyraåring såg ut.  

 

Parallellt med projektet har jag mött ett ganska stort antal pedagoger, tittat på deras undervisning 

med små barn och fått ta del av deras erfarenhet. På så vis har jag samlat på mig material, öv-

ningar, lekar och repertoar som tillsammans med mina nya erfarenheter i undervisningssituatio-

nen är det paket som presenteras i detta kompendium. 

 

Mycket av det jag har lärt mig under den här tiden har jag idag glädje av även i musikskolans 

verksamhet. Jag upplever dock att jag saknar en hel del kunskap om barns utveckling och hur de 

lär sig. Jag skulle gärna se att all undervisning i större utsträckning skulle ske med utgångspunkt 

från denna kunskap och att just detta mer än nu skulle ingå i utbildningen av instrumentallärare.  

Erfarenhet från andra instrumentgrupper 
Jag tog chansen att under projektperioden besöka andra instrumentalpedagoger, tillfällen som 

inte ges alltför ofta i vanliga fall, men som var möjligt under projekttiden. Jag tycker det är 

mycket intressant och givande att ta del av andra instrumentgruppers olika undervisningstradi-

tioner och erfarenheter. Fiol och piano har t.ex. en över hundraårig undervisningstradition med 

olika metoder medan undervisningen på blåsinstrument är betydligt yngre. En del undervisar 
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utifrån musikstycken med olika tekniska moment, andra gör övningar av nya moment och svå-

righeter som återfinns i ett stycke och vi bleckblåsare separerar teknik och musik. Vi övar tekni-

ken separat som vi sedan applicerar på den musik vi vill spela. Olika instrumentgrupper har ock-

så olika tradition och erfarenhet av att undervisa yngre barn. Stråk- och pianolärare har stor erfa-

renhet och rekommenderar en tidig start medan andra däribland många blåslärare anser att resul-

tatet blir bäst med en sen spelstart.  

 

Oavsett tradition anser jag att det är väl värt att ta sig tid att lyssna på andra instrumental-lärares 

sätt att arbeta. Det mesta går att översätta till trumpet samtidigt som det berikar bleckblåslära-

rens palett med arbetsredskap och gör undervisningen mer nyansrik och spännande.  

Projektets betydelse för bleckblåsundervisning generellt  
Jag anser att all erfarenhet som bidrar till att utveckla ett ergonomiskt förhållningssätt till spel på 

trumpet och andra bleckblåsinstrument är välkommet och viktigt. Vår historia är kort och kun-

skap saknas. Skall vi höja nivån på bleckblåsundervisningen idag bland barn och unga behöver 

vi mer kunskap och att vi delar erfarenheter med varandra. Detta är ett bidrag till denna vår ge-

mensamma kunskapsutveckling. Jag ser fram emot att få ta del av era reaktioner, kommentarer 

och andra tips. 

 

Med vänlig hälsning 

Ann-Marie Sundberg 

E-post: ann-marie.sundberg@telia.com, ann-marie.sundberg@kmh.se, ann-

marie.sundberg@nacka.se 
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Bilaga 1 Studiebesök, auskultation, konsultation 2007-2009  
 

Astrid Nøckleby  Oslo   Rett på Musikkken 

Anne Berit Halvorsen  Oslo  Suzukilärare violin 

Annmari Wangin  Linköping  Brass-Lek 

Mattias Lindgren   Bollnäs  Suzukitrombon 

Gill Gordon   Bristol  Trumpet, horn, piano 

Päivikki Virkala Malmqvist Norrköping  Suzukilärare violin 

Incca Rasmusson  Stockholm  Rytmiklärare KMH 

Olle Nigeus   Sundsvall  Småsaxarna 

Music Mind Game  Oskarshamn  Lärarutbildning, nivå 1 

Suzukilärarutbildning  Uppsala  Cello, nivå 1 

Ingrid Eklund Ek  Stockholm  Talpedagog 

Marja-Leena Mäkile  Helsingfors  Suzukiflöjt 

Päivi Kukkamäki  Helsingfors  Suzuki Voice 

Colourstrings  Helsingfors  Flöjt 

Colourwinds   Helsingfors  Trumpet, valthorn 

Päivi Pyymäki  Tammerfors  Orkesterskola 

Suzuki Summercamp  Jönköping  Violin, cello 
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Bilaga 2 Utskick 
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Bilaga 3 Kontrakt med föräldrarna  
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Bilaga 4 Fysisk aktivitet – ergonomi, motorik, hjärngympa 
Syfte: Att skapa förutsättningar för ett utvecklingsbart trumpetspel på ergonomisk grund, att 

träna hållning, motorik; munnen, tungan och fingrarna och att träna koordination som syftar till 

att aktivera samarbetet mellan de båda hjärnhalvorna (hjärngympa). 

 

Hälsningsramsa 

(Ger en samland start på lektionen och möjlighet att uppmärksamma alla närvarande elever och 

föräldrar, dessutom tränas puls, koordination, timing och mod) 

 

Sitt så att alla ser varandra. Alla klappar en gemensam ganska snabb puls. Klappen kan utföras i 

olika svårighetsgrad 

 

 Med båda händerna på låren samtidigt 
 Växelvis på låren 
 Växelvis lår och handklapp framför kroppen 
 Växelvis lår, handklapp, huvud och handklapp. 

 

Läs rytmisk till klappen: 

Ann-Marie: ”Jag heter Ann-Marie”  

Alla: ”Hej på dig Ann-Marie”  

Viktor: ”Jag heter Viktor” 

Alla: ”Hej på dig Viktor” 

 

Forsätt i puls cirkeln runt med alla närvarande barn och föräldrar. Föräldrarna får hjälpa sina 

barn. Eftersträva att om möjligt inte bryta pulsen.   

 

Hållning 

Syfte: Att skapa förutsättningar för ett ergonomiskt spelsätt genom att värma upp och tänja 

kroppens stora muskelgrupper och att arbeta med spänning, avslappning, andning, magstöd och 

god hållning 

 

Uppvärmningsgympa 

(Traditionella gympaövningar som lämpar sig i en undervisningssituation där eleverna står på 

samma plats utan instrument.)  

Härmövning: 

 Sträck båda armarna mot taket så långt det går 
 Vaja som ett träd i vinden 
 ”Plocka äpplen” med en hand i taget diagonalt högt upp i ett ”träd” 
 Använd båda händerna och ”plocka äpplen” diagonalt från ”träd” både till vänster 

och till höger.  
 Lyft axlarna mot öronen, spänn, håll kvar slappna av 
 Rulla axlarna framåt och bakåt 
 Sätt händerna på axlarna och rita stora cirklar med armbågarna 
 ”Väderkvarn” – sväng armarna framåt och bakåt - en arm i taget eller båda samti-

digt åt var sitt håll 
 Sätt händerna i midjan och vrid överkroppen växelvis åt höger och vänster 
 Kliv med stora höga kliv ”genom högt gräs”, minska stegen sakta farten och stanna  
 Sätt höger hand diagonalt på vänster knä 
 Sätt vänster hand diagonalt på höger knä 
 Sätt höger hand diagonalt bakom kroppen på vänster häl 
 Sätt vänster hand diagonalt bakom kroppen på höger häl 
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 Simma bröstsim 
 Simma crawlsim 
 Ro din båt ”jagad av en haj” 
 Åk skidor 
 Tag ett djupt andetag - blås ut en kraftig luftström samtidigt som du fäller över-

kroppen framåt och placerar händerna på fötterna – andas in samtidigt som du re-
ser överkroppen och sträcker händerna mot taket. Använd gärna ljudet ”ssssss” vid 
utandning. 

 

Övningarna kan varieras och användas i ett urval och med lite fantasi bindas samman till en liten 

historia.   

 

Trumpetexercis 

(Övar en god spelhållning och förbereder för scenframträdanden.) 

 

Variera/kombinera olika ”kommandon”: 

 Trumpeten på magen (benen ihop) 
 Spelklar (trumpeten på munnen och benen något isär)  
 Trumpeten ovanför huvudet 
 Stå på ett ben/byt ben 
 Trumpeten på golvet (munstycket åt vänster) 
 Tag upp trumpeten 
 Benen isär/benen ihop 
 Knäna ihop, spänn/slappna av 
 Axlarna upp/axlarna ner, spänn/slappna av 
 Gå på stället, stora kliv/minska till små steg / stanna 
 Konsertbocka (trumpeten på magen + bocka) 
 Gemensam spelstart med hjälp av inandning 

 

Skyltdockan 

(Medvetandegör en god spelposition och ger möjlighet att uppleva hur olika spelställningar 

känns) 

 

Gå först igenom hur man skall stå när man spelar: 

 Fötterna något isär 
 Huvudet rakt upp 
 Axlarna ner 
 Armbågarna fritt från kroppen 

 

Läraren ställer sig i spelposition. Eleverna uppmanas att blunda och läraren ändrar någonting i 

hållningen ex. benen allt för mycket isär och huvudet nedböjt. Eleverna uppmanas att titta och 

skall därefter tala om hur hållningen har förändrats och tala om hur man korrigera den. Eleverna 

får turas om att vara skyltdocka. 

 

Använd samma lek för att träna vilopositionen: 

 Fötterna ihop 
 Trumpeten på magen 
 Huvudet rakt upp 
 Titta rakt fram 
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Luciaträning 

(Medvetandegör huvudets position och tränar en god kroppshållning)  

 

Placera ett föremål på huvudet, ett mjukisdjur eller något liknande och spela en melodi på trum-

pet eller tratt utan att djuret faller av huvudet. Marschera/gå eventuellt runt i rummet. På grupp-

lektionen kan man placera sittplattorna på huvudet och göra samma övning. 

 

Pilatesbollar 

(tränar en mjuk kroppshållning och en bra sittställning när man spelar) 

 

Låt eleven sitta på en pilatesboll under den enskilda lektionen. 

Se till att bollen har rätt storlek dvs. elevens fötter skall nå golvet.  

 

Övningar för fingrarna 

Syfte: Träna fingrarnas motorik och olika greppkombinationer. 

 

Texas Jack 

(Medvetandegör vilket finger som är vilket och tränar fingrarnas motorik) 

 

”Tusen tack sa Texas Jack, tog sitt pick och pack och stack” 

Håll höger och vänsterhandens fingertoppar mot varandra. Läs ramsan rytmiskt och lyft finger-

topparna i tur och ordning. Börja med pekfingrarna, vänd vid lillfingrarna och kom tillbaka till 

pekfingrarna. Vid ”och stack” göms båda händerna snabbt bakom ryggen. Den som läser ramsan 

kan dröja lite före ”och stack”. Det blir en liten reaktionsövning, det gäller att sticka så fort man 

kan utan att tjuvstarta. 

 

Ventilskötaren  

(Medvetandegöra hur fingrarna skall placeras på ventilerna och träna fingrarnas motorik) 

 

Håll trumpeten med rätt hållning i knäet. Sjung sången och tryck samtidigt ner ventilerna med 

det finger som texten handlar om. Vid ”på din trumpet vill de alla va´ med” vandrar fingrarna ett 

i taget från respektive ventil till nästa och tillbaka. 

 

 
 

 

Greppkombinationer med träningsboll/trumpet 

(Tränar fingrarnas motorik och styrka och tränar olika greppkombinationer) 
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En ergonomisk träningsboll är en mjuk boll med lite motstånd (utan studs) som finns att köpa i 

sjukvårdsbutiker med rehabiliteringsredskap. Det finns också djur i liknande material som kan 

användas på samma sätt. 

 

Håll bollen i ”ventilhanden”, stöd med tummen på undersidan. Tryck ner ett finger i taget och de 

olika kombinationerna.  Läraren och eleverna turas om att tala om vilka fingrar som skall tränas. 

Gör samma övning på trumpeten. Håll trumpeten med rätt hållning i knäet. Tryck ventilerna i 

botten. Turas om att leda övningen. 

 

Oralmotorik 

Syfte: Träna munnens muskler i syfte att kunna kontrollera och forma embouchuren (munställ-

ningen). 

 

Brandbilen  

Säg o – i – o – i, långa eller korta stunder, låtsas var en brandbil under utryckning.  

Forma läpparna övertydligt. 

 

 Gör en härmövning   
 Lek brandbil i en saga 
 Hur långt kan brandbilen åka på ett andetag?  
 Hur många andetag behövs för att brandbilen skall åka tvärs över rummet?  Gör en 

tydlig startplats och ett tydligt mål. Klara, färdiga, gå! 
 

Glad eller ledsen? 

Forma munnen tydligt i de tre rörelserna GLAD (smile), LEDSEN (mungiporna nedåt) och 

PUSS (pucker):  

 

 Gör en härmövning.  
 En person visar ett av uttrycken med munnen. Gruppen spelar ljudillustrationer på 

tratten som passar till. Växla uttryck. 
 En person spelar ljudillustrationer till någon av de tre karaktärerna. Gruppen visar 

med munnen vilken karaktär som spelas. Växla karaktär på ”musiken”. 
 Turas om att leda övningarna. 

 
Övningar för tungan 

Syfte: Att träna tungans muskler och förbereda ansatsträning. 

 

Tuffetåget Ture (Bilaga 7) 

I den inledande ”rapen” tränar man tungans rörelse samtidigt som man blåser en kraftig luft-

ström. Med de avslutande ”tuten” tränar man korta separerade toner. 

 

Telefonen 

Minst tre spelare sitter så att de ser varandra och låtsas ringa till varandra genom att spela på 

trumpet eller tratt  

 

 Ring = en lång ton 
 Svara = en lång ton 
 Upptaget = flera korta toner 
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Ring upp en medspelare. Är den hemma svarar den med en lång ton och får ringa vidare till en 

annan spelare. Är den uppringda personen upptagen svarar den med flera korta toner och den 

som ringde får ringa upp en annan person.  

 

Hjärngympa 

Syfte: Att minska stress och samordna de båda hjärnhalvornas arbete genom att göra koordina-

tionsövningar som passerar kroppens mittlinje.  

 

Hockypuck 

 

1           2           1           3          1           2           1       4 

Hocky-puck å hocky-puck å hocky-puck å klub-ba 

 

1           2           1           3          1           2            5           

Hocky-puck å hocky-puck å hocky-puck i MÅL 

 

Läs rytmiskt med klapp. Börja i långsamt tempo och öka takten för varje gång. 

1. Klapp på låren med båda händerna 
2. Klapp med höger hand på vänster skuldra 
3. Klapp med vänster hand på höger skuldra 
4. Klapp med båda händerna i kors på respektive skuldra 
5. Båda armarna i luften som en segergest  

 

Elefanten 

1. Vänstra handen nyper tag i näsan, håll kvar. 
2. Högra handen nyper tag i vänster öra. 
3. Båda händerna  ner på knäna. 
4. Högra handen nyper tag i näsan 
5. Vänstra handen nyper tag i höger öra. 
6. Båda händerna  ner på knäna. 

 

Börja långsamt och noggrant och öka tempot successivt. 
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Bilaga 5 Tonbildning – andningsteknik, ”buzzing”, spel på ”shortcut” 
 

Andningsövningar 

Syfte: Att träna olika speltekniska moment som in- och utandning, öka lungvolymen, magstöd. 

  

Blåspingis  

(Tränar en kraftfull utandning) 

Använd pianots lock om det har ett avgränsat område mellan gångjärnet och resonanskroppen. 

Spelarna placerar sig vid pianots gavlar och blåser en pingisboll till varandra. En tejpad marke-

ring en bit från varje kortända fungerar som mål. Matchen kan börja.  

  

Blåsa ”ljus”  

(Tränar att rikta luftströmmen) 

Placera en pingisboll på blåsröret på en shortcut och låtsas att det är ett ljus.  Blås ut ”ljuset” på 

olika avstånd. Börja nära och öka avståndet. Markera resultatet vid varje nytt rekord. 

  

”Blåsbana” 

(Tränar en kraftig utandning) 

Bilbanor av olika sorter har ibland lämpliga spår som passar för pingisbollar. 

 Bygg en lång rak bana - blås iväg bollen så kraftfullt du kan - Hur långt kommer bol-
len på en utandning? Hur många andningar behövs för att klara hela banan? 

 Bygg en bana med flera svängar – blås på samma sätt som tidigare. 
 Bygg en bana med backar och svängar – blås på samma sätt som tidigare. 

 
Mata katten 

(Tränar inandningsmusklerna) 

Klipp ut små fiskar i aluminiumfolie. Sug upp fiskarna med ett sugrör och placera dem i en 

”kattskål”. 

 Hur lång tid tar det att lägga alla fiskarna i skålen?  
 Byt ut aluminiumfiskarna mot annan tyngre ”kattmat”, plastbrickor eller om det är 

fest riktigt godis. 
 

Fulla lungor 

(Tränar en kraftfull inandning och ökar lungvolymen) 

 Tag tre korta inandningar i följd – blås ut en kraftig luftström 
 Tag fyra korta inandningar i följd – blås ut en kraftig luftström 
 Fortsätt på samma sätt stegvis till tio korta inandningar 
 Tag in lika mycket luft på en inandning som du gjorde på tio korta – blås ut en kraf-

tig luftström 
 Rikta gärna luftströmmen mot något, ett ”ljus” eller ett notställ med noter på som 

går att blåsa bort . 
 

Pumpa cykeln – pyspunka 

(tränar magstödet) 

Låtsaspumpa din cykel - använd korta ”f”- ljud. Däcket är inte tätt utan pyser luft – använd ett 

långt ”sssss” – ljud. Använd gärna övningarna i en berättelse eller i gympapasset. 

 

Bollburk – lufttränaren 

(tränar en kraftfull in- och utandning) 
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 Täck alla utom det minsta av hålen på burkens lock. 
 Blås i lufttränaren så att bollen når taket av burken. 
 Sug i lufttränaren så att bollen når taket av burken. 
 Blås och sug växelvis i lufttränaren så att bollen är i taket hela tiden. 
 Hur lång tid kan du behålla bollen i burkens tak? 
 Öka successivt motståndet i burken genom att öppna fler hål på burkens lock.  

  
Buzzing 

Syfte: att forma embouchuren, munställningen, träna munnens och läpparnas muskler och 

mängdträna, spela mycket, även på den allra första nybörjarnivån. 

 

Flygtur 

(tränar olika figurer; långa raka toner och toner som går uppåt och nedåt) 

Använd ett leksaksflygplan och ”buzzing”. Visa med flygplanet hur färden går och illustrera 

med läppsurr hur flygplanet låter. Turas om att ”köra” planet. Kombinera gärna med andra 

”färdmedel” i en spontan eller förberedd berättelse.  

 

Geting och flygplan 

(tränar ljusa och mörka toner) 

Getingen = ljusa toner.  Vik in läpparna och vibrera med läpparnas yttre kontur (smala läppar) 

Flygplan = mörka toner. Vibrera med insidan av läpparna  

  

Skicka upp raketer 

(tränar att spela från mörka till ljusa toner och från ljusa till mörka) 

Illustrera med ”buzzing”; skicka upp en rymdraket, låt den fara flera varv runt jorden för att se-

dan återvända till rymdbasen. Kombinera gärna med andra ”färdmedel” i en spontan eller förbe-

redd berättelse.  

 

Gör olika mönster 

(tränar buzzing i olika figurer, fantasi, koncentration och att lyssna) 

 

 Rita tre olika mönster på tavlan ex: spiral, prickmönster, trasselsudd 
 Vilken av figurerna spelar jag? 
 Spela den figur som jag pekar på. 
 Låt eleverna rita egna grafiska figurer. 
 Rita olika djur eller andra föremål – hur låter de? 

 
Shortcut 

Syfte: att ge mängdträning, stärka munnens och läpparnas muskler utan överansträngning och 

att träna gehöret. 

 

Biltävling 
(Tränar unga elever att hålla långa toner på tratten eller på trumpeten) 

Använd en leksaksbil och gör en bana med tydlig start och tydligt mål. 

Läraren eller föräldern kör bilen efter banan när eleven spelar i tratten eller på trumpeten. 

 Hur långt kan bilen åka i ett ”tut”? 
 Hur många ”tut” behövs för att bilen skall gå i mål? 

 

Flygtur 

(Tränar unga elever att variera tonhöjden på tratten) 

Använd ett leksaksflygplan. Illustrera flygturen med spel på tratten. 
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 Följ flygplanets färd med spel på tratten. 
 Styr hur flygplanet skall flyga med hjälp av tratten. 

 

 

Grafiska figurer 

Spela följande figurer på tratt, visa med handen hur tonen skall spelas: 

 

 
Gör en härmövning eller bind samman figurerna till en saga. 

 

Sagan om astronauten 

(tränar på ett lekfullt sätt olika figurer med tratten) 

 

Gör ljudillustrationer med tratten till sagan: 

Det var en gång en astronaut som bodde hemma hos sin mamma. En dag skulle han ut och flyga 

i sin rymdraket. Han beger sig gående fram till rymdbasen där rymdraketen stod.  * Han klättrar 

upp för stegen, * tar plats i rymdraketen och startar motorn.  * Men motorn vill inte starta med 

detsamma utan astronauten måste göra flera försök innan han får igång den. * Sen ger han sig 

upp i rymden, * han åker flera varv kring jorden. * Där ute i rymden får han se alla stjärnorna. 

Han börjar räkna dem, * men de är så många så efter ett tag ger han upp. Så småningom börjar 

han längta hem och längta efter sin mamma som väntar oroligt på honom där hemma. Han gör 

en skarp sväng med raketen och återvänder till jorden. Landningen gick ”si-så-där”, men efter 

flera dunsar stod raketen stadigt på jorden ingen. * Han klättrar snabbt ner för stegen, * springer 

hem till sin mamma *. Mamman står i dörren och tar emot honom. Han får en stor välkomst-

kram av sin mamma och kanske också en puss. * 

* = ljudillustration 

 

Uppmana eleverna att göra egna sagor utifrån figurerna.    

 

Gisselåtar 

(tränar munnens och läpparnas muskler, gehöret och förmågan att kontrollera tonhöjden) 

Läraren spelar en välkänd sång på tratten – eleven gissar. 

Eleven spelar en välkänd sång på tratten – läraren eller föräldern gissar.  
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Kända sånger 

(tränar munnens och läpparnas muskler, gehöret och förmågan att kontrollera tonhöjden) 

 Sjung kända sånger tillsammans, eventuellt med pianoackompanjemang. Spela nå-
gon vers på tratten.  

 Använd sånger med begränsat tonomfång att sjunga och spela som uppvärmning på 
lektionen. T.ex. björnen sover. Gör en variation med tungövning, ”springbjörnen”. 
(gör om fjärdedelsnoterna till två åttondelsnoter)   

 

Instudering av repertoar 

(tränar munnens och läpparnas muskler, gehöret och förmågan att kontrollera tonhöjden) 

 Sjung den nya sången med text. 
 Sjung sången på tonernas namn, gärna med handtecken 
 Spela sången på tratt 
 Spela eventuellt sången med bara ”läppsurr” 
 Spela därefter sången på trumpeten. 

 
Gömma munstycke  
(ger mängdträning på munstycket och tränar nyanser) 

 

Träna först att spela starkt och svagt bara på munstycket. Utgångspunkt är den traditionella le-

ken ”gömma nyckeln”. En elev går ut ur rummet och en annan gömmer den första elevens mun-

stycke någonstans i rummet. Undvik att gömma munstycket inuti någonting utan placera det så 

att någon del är synlig. Den första eleven bjuds in i rummet igen och ställer sig mitt på golvet. 

Musiken börjar, eleven börjar leta och rör sig åt olika håll i rummet och musiken ”följer med”, 

starkt när den som letar är nära och svagt när han/hon är långt ifrån.  När munstycket är återfun-

net spelas en fanfar antingen av alla eller av läraren eller någon elev. Låt alla vara aktiva och byt 

roller. Leken kan varieras genom att använda långa och korta toner eller långsamma och snabba. 

 

Dirigenten    
(Tränar mod, koncentration, uppmärksamhet och olika musikaliska moment) 

 

En elev sitter framför gruppen och är ”dirigent” och visar med händer, armar eventuellt taktpin-

ne hur de andra skall spela. Börja med start/stopp, fortsätt med andra motsatser som 

snabbt/långsamt, starkt och svagt. Byt dirigent. 
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Bilaga 6 Spelteknik – tonbildning, registerträning och artikulation 
Syfte: Att med lekar och bilder träna tonbildning, registerträning och artikulation på trumpeten 

 

Tonbildning och registerträning 

 

Ett skepp kommer lastat 

(Tränar att hitta de fem första tonerna, c1-g1, på trumpeten och att hålla dem långa och stadiga). 

Använd den gamla leken ”Ett skepp kommer lastat”.  

 

 Spela ett långt c1 

 Säg ”ett skepp kommer lastat” och sedan någonting som börjar på bokstaven C (t.ex. ci-

troner) 

 Nästa spelare upprepar samma ton men väljer något annat som börjar på bokstaven C 

 Gå laget runt i tur och ordning 

 Den första spelaren som byter ton till d1 och väljer någon sak, djur eller person som bör-

jar på bokstaven D (t.ex. drake eller David) 

 Fortsätt uppåt i skalan till g1 eller så långt att eleven eller eleverna klarar att spela 

    

Världens längsta ton 

(tränar andning och att hålla en lång ton rak och stadig) 

Välj en ton i ett för eleven bekvämt register och håll den lång och stadig. Hur många sekunder 

kan du hålla tonen? Notera rekordtiden på tavlan i klassrummet. Sträva efter nytt rekort varje 

lektion. 

  

Trumpethuset 

(medvetandegör eleven om de tre första naturtonerna c1-g1-c2 och tränar eleven att höra skill-

nad mellan dem och om möjligt spela dem) 

Rita ett hus med tre våningar på tavlan. På nedre våningen bor Calle, på mellanvåningen bor 

Gustav och på tredje våningen bor Cissi. De har olika toner och representerar trumpetens tre 

första naturtoner (våningar).  

 Så här låter de olika barnens toner   

 Vems ton spelar jag nu? 

 Prova att spela någon av våningarna; Calles, Gustavs eller Cissis ton. 

  
Trappan 

(tränar andning och att spela stegvis från c1 till g1 och eventuellt tillbaka) 

 

 Spel tonerna c1, d1, e1, f1, g1 stegvis i ett andetag (tenuto).  

 Gå trappan upp - vänd och gå nedför i ett andetag 

 Åk eventuellt ”på räcket” nedför. (legato). 

 Hur många varv uppför och nedför klarar du i ett andetag? 

 

Rulltrappa 

(tränar andning och utökar registret) 

 

 Spela c1-g1-c1 legato 
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 Hur många gånger kan du spela skalan i en andning? 

 Slå nya rekord varje vecka 

 Utöka registret med a1, b1 och c2 och spela ”storskalan” på samma sätt, c1-c2-c1 

 Hur många gånger kan du spela hela skalan i en andning? 

 Slå nya rekord varje vecka 

 
Artikulation 

Syfte: Att träna tungans arbete, snabbhet och artikulation. 

 

Springbjörnen 

(Tränar snabbhet i tungan) 

Spela ”Björnen sover” på tratt med två toner på varje meloditon (åttondelsnoter). 

 

Tuffetåget Ture (Bilaga 7) 

I den inledande ”rapen” tränar man tungans rörelse samtidigt som man blåser en kraftig luft-

ström. Med de avslutande ”tuten” tränar man korta separerade toner. 

 

Telefonen 

(Tränar tungans arbete i korta upprepade toner) 

Minst tre spelare sitter så att de ser varandra och låtsas ringa till varandra genom att spela på 

trumpet eller tratt  

 

 Ring = en lång ton 
 Svara = en lång ton 
 Upptaget = flera korta toner 

 

Ring upp en medspelare. Är den hemma svarar den med en lång ton och får ringa vidare till en 

annan spelare. Är den uppringda personen upptagen svarar den med flera korta toner och den 

som ringde får ringa upp en annan person.  

 

Racertunga 

(tränar en snabb tunga samtidigt som man byter ton) 

Spela övningarna tenuto, tätt mellan tonerna, bryt inte luftströmmen  

 Spela 5-tonsskalan med åttondelar, två på varje ton 
 Spela 5-tonsskalan med sextondelar, fyra på varje ton  
 Spela ”storskalan” med åttondelar, två på varje ton 
 Spela ”storskalan” med sextondelar, fyra på varje ton 
 Spela ”storskalan” med mer avancerade rytmfigurer. 
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Bilaga 7 Repertoar – pedagogisk musik, sång/spellåtar 
Endast fri musik, egna arrangemang och spelstämmor 
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4. Ingen gör så fin musik som vi 
                       Variationer: När man är ledsen så låter det så här:  

När man är glad så låter det så här:  

När det är läskigt så låter det så här:   

När det är starkt så låter det så här:  

När det är svagt så låter det så här: o.s.v. 
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Bilaga 8 Musiklekar som tränar puls, rytm och tonhöjd 
 

Tusenfotingen 

(Tränar puls, ljusa och mörka toner)   

 

Eleverna ställer sig på led bakom varandra med händer på den framförvarandes axlar. Den som 

står först i ledet är tusenfotingens huvud och bestämmer hur den skall gå runt i rummet. Läraren 

spelar en marschliknande melodi och tusenfotingen går i takt till musiken. Mitt i musiken ger 

läraren olika signaler.  

 

 Ljusa toner = tusenfotingen vänder helt om och den sista rumpbiten blir huvud och 
leder tusenfotingen vidare  

 Mörka toner = den sista rumpbiten sätter sig ner på golvet exakt på den plats där 
signalen gavs. 
 

Till slut har tusenfotingens huvud tappat alla sina rumpbitar och är ensam kvar. Till en stillsam 

melodi samlar han ihop hela tusenfotingen genom att försiktigt lägga sin hand på de andra ele-

vernas huvud. Tusenfotingen blir hel igen och kan ge sig ut på nya äventyr. En höghastighetsva-

riant brukar uppskattas av eleverna som avslutning.  

Hur lång tid kan tusenfotingen hålla ihop innan den går i bitar? 

Förslag på användbar musik: 
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Katt och råtta  

(Tränar rytmer och mod) 

 

Deltagare i leken är en hungrig katt som spelar trumma och olika råttor; smyg-, gå- och spring-

råttor. De olika råttorna representerar halvnoter, fjärdedelsnoter och åttondelsnoter och har olika 

bon i rummet. Katten sitter i mitten av rummet med trumman. I leken finns också ett skafferi där 

de råttor som blir fångade får sitta antingen tills alla råttor är fångade eller tills de blir befriade 

av någon råttkompis.  

 

 Katten spelar något av notvärdena efter varandra på trumman 
 De råttor vars ”musik” spelas smyger/går/springer i takt med trumman runt den 

hungriga katten. 
 Katten slår efter ett tag ett kraftfullt slag på trumman. Det är signalen som betyder 

att katten tänker jaga och fånga en råtta. 
 Råttorna rusar så fort de kan tillbaka till sitt bo. 
 Blir en råtta fångad placeras den i skafferiet. 
 Om någon råtta inte blir fångad blir de som redan placerats i skafferiet befriade. 

 
Låt olika elever turas om att vara katt och låt de olika grupperna byta plats med varandra så att 

alla får vara alla sorters ”råttor”.  

Förslag på användbar musik: 

 

Leken kan varieras på många olika sätt beroende på vad man vill träna; starkt/svagt, olika ryt-

mer, olika intervall osv. 

 

Gammelgäddan  
(Tränar tonhöjd, ljusa och mörka toner) 

 

Deltagare i leken är en gammelgädda som lurar i vassen, ett stim abborrar och ett stim mörtar. 

Gammelgäddan sitter hopkrupen mitt i rummet, blundar eller har ansiktet i händerna utan att 

titta. De båda fiskstimmen vilar i sina respektive bon som är placerade på olika ställen i rummet. 

När ljus snabb musik spelas får de små fiskarna ”simma” runt gammelgäddan och när mörk lite 

långsammare musik spelas är det de större fiskarnas tur. När musiken tystnar jagar gammelgäd-

dan fiskarna som flyr tillbaka till sitt bo. Leken fungerar som ”kull”.  Den som inte hinner till-

baka till boet utan blir kullad blir gammelgädda i nästa omgång.  
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Förslag på användbar musik: 

 

 
 

 

 

 
 

Leken kan varieras på många olika sätt beroende på vad man vill träna; starkt/svagt, olika ryt-

mer, olika intervall osv. 

 

Trollkarlen  

(Tränar mod och rörelsefantasi) 

 

En elev låtsas vara trollkarl och sitter framför eleverna med en trumma. Eleverna ligger hop-

krupna som små frön jämnt fördelade i rummet. Under ett doft mullrande på trumman läser 

trollkarlen en trollformel: ”Abrakadabra, hokus pokus, simsalabim jag förvandlar er till BI-

LAR”.  Eleverna låtsas att de är bilar och far omkring i rummet. Förtrollningen bryts när trollka-

ren slår ett hårt slag på trumman och eleverna återgår att vara frön på golvet. Trollkonsterna 

fortsätter och trollkarlen förvandlar eleverna till andra saker som de skall illustrera. Byt trollkarl 

efter förslagsvis tre gånger och låt alla som vill vara trollkarl. 

 

Dansstopp  
(Tränar puls, karaktär, uppmärksamhet och rörelsefantasi) 

 

Spela musik med olika karaktär på trumpet eller piano. Eleverna rör sig till musiken. När musi-

ken tystnar stannar eleverna och står helt still tills musiken fortsätter igen antingen i samma ka-

raktär eller på något nytt sätt. Skapa spänning genom att ofta variera både karaktär och tempo. 

Alternativt kan inspelad musik användas.   

 

Variation: Eleverna har innan leken börjar valt ett ”bo” någonstans i rummet. Ge olika signaler 

mitt i musiken. T.ex: ljusa toner = spring snabbt hem till ditt bo, mörka toner = sitt ner på golvet 

precis där du befinner dig. 
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Förslag på enkel musik: 
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Bilaga 9 Lekar och övningar som tränar musikteori och förberedande notläsning 

 
Twister 
(Ger möjlighet att lära känna notsystemet, med klaver, linjer, mellanrum, och hjälplinjer) 

 

Gör ett notsystem av färgglad vävtape på golvet. Avståndet mellan linjerna skall motsvara dia-

metern på en papptallrik i assiettstorlek. Klaverna, g-klav och f-klav, görs av rep i olika färger. 

F-klaven behöver dessutom två ”prickar” (tubkapsyler funkar bra). En person leder leken, ger 

kommandon som deltagarna skall utföra. Börja med att bli bekant med linjerna och mellanrum-

men innan ni kommer till de akrobatiska övningarna Eleverna placerar sig nedanför första linjen, 

ledaren bestämmer vart man skall hoppa eller förflytta sig.  

 

 Hoppa jämfota till en linje 
 Hoppa jämfota till ett mellanrum 
 Blanda hopp till linjer och mellanrum (i mellanrummen/på linjerna) 
 Lägg till positionerna över och under notsystemet  
 Placera ett ben i taget och en arm i taget på olika ställen i notsystemet.  
 Flytta ett ben eller en arm i taget till nya positioner 
 Den som tappar balansen och ramlar blir utslagen 
 Den som blir sist kvar får vara ny ledare 

 
Variationer:  

Placera noter (papperstallrikar i assiettstorlek) och hjälplinjer (klippta papplinjer) på notsyste-

met. Variera mellan g-klav och f-klav. Låt eventuellt två lag tävla mot varandra. 

 Säg en ton – placera den på notsystemet 
 Placera en ton på notsystemet – säg vad den heter 

 
Gör samma övning ”Twister” med tonernas namn. Placera höger fot på tonen E osv. 

 

Sotaren 

(ett trevligt sätt att lära sig göra/rita en g-klav) 

 

Använd notsystemet på golvet eller rita på ett notpapper.  

Tänk att det står ett låtsashus på andra linjen i notsystemet. Sotaren kommer på besök, han går 

runt huset, klättrar upp på taket, ner genom skorstenen och ut genom källarfönstret. Följ sotarens 

väg och placera repet på golvet eller rita på notpappret hur han går och du lär dig göra en perfekt 

g-klav.  

 

Flashcards 

(Första rytmläsningsövningen) 

  

Tillverka egna kort i spelkortsstorlek, ena sidan är blank och på den andra finns en fjärdedelsnot, 

två åttondelsnoter eller en fjärdedelspaus. Gör cirka sex kort av varje. 

Påminn eleverna om gå- och springråttorna och visa hur de ser ut i notbild.  

 

 Placera fyra kort med fjärdedelsnoter bredvid varandra på ett notställ eller på gol-
vet 

 Läs rytmiskt: ”gå, gå, gå, gå” om igen flera gånger, peka på korten 
 Byt ut ett kort mot ett med två åttondelsnoter 
 Läs rytmiskt: ex. ”gå, gå, sprin-ga, gå” flera gånger efter varandra, peka på korten. 
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 Byt ut fler kort, blanda fjärdedelsnoter och åttondelsnoter. Läs rytmiskt flera gång-
er. Peka på korten. 

 Introducera fjärdedelspausen och fortsätt skapa nya rytmer 
 Spela rytmerna på trumpet 
 Skriv olika rytmer på tavlan, fyra pulsslag, klappa dem till musik. Peka på den rytm 

som skall klappas, byt rytm när det passar med musikens perioder. 
 

Läs/sjung och tryck 

(tränar notläsning) 

 

Använd spelboken ”Musse Combo del 1” (Lundell, Olausson & Thyreen 1989)  

 

 Sjung melodierna  
 Spela melodierna på munstycke/tratt 
 Läs eller sjung tonernas namn med rätt tonlängd och tryck samtidigt rätt grepp 
 Spela melodierna på trumpet 
 Tag om tidigare moment om så behövs    

 

Rytmövningar 

Gör egna rytmer i en bestämd taktart eller använd ”Rytmeboka” (Halvorsen 2001). 

 

Gå igenom alla rytmer med åttondelar och sextondelar som motsvarar en fjärdedelsnot. Använd 

de traditionella rytmorden ”ta” och ”ta-te” eller ge dem egna namn gärna utifrån något tema; 

maträtter, kryddor, sporter, namn etc.  

 

 Läs och spela rytmerna tillsammans.  
 Dela gruppen i två delar och låt varje grupp spela en rad var/en takt var.  
 Var och en spelar en takt var.  
 Låt någon elev välja ett pulsslag i övningen. Tala om i vilken takt och vilket pulsslag 

det gäller och omvandla det till en fjärdedelspaus. 
  Alla markerar pausen i sina noter och övningen spelas på nytt.  
 Övningen fortsätter tills alla har valt en paus eller tills det endas återstår ett puls-

slag av övningen. 
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Galleri 
 

 

         
Freya 5 år                   Robin i notsystemet 

M 

Malte och Maltes pappa värmer upp på pilatesbollar 
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Musikalfabetet 

 

                     
Matteo blåser bil                     Malte spelar blåspingis 

 

                                           
  Wille tandlös 
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     Wille i grönskan                     Freya i prinsessklänning 

 

 

 

 

 

                                          
                                         Projektet avslutas 

                                         Övre raden: Robin, Marcus, Rex 

                                         Nedre raden: Wille, Vera, Calle 


