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 NMH – 1.avd. Kandidatstudiet i musikkpedagogikk. 

 Medier og kommunikasjon, pedagogiske fag fra HiO.

 Mastergrad fra Høgskolen i Innlandet i musikkdidaktikk med 

masteroppgaven: «Trompet i barnehagen – ikke noe hokus pokus, egentlig».

 Suzuki trompetlærerutdanning nivå 1 og 2.

 Praksisveiledning – videreutdanning for lærere i musikk, dans og teater (nå).

 Musikklærer 80% i grunnskolen + eget firma. 20 trompetelever privat, 9 

under skolealder.

 Freelance.



Temaer for økta – hva er 

utgangspunktet?

 Barn, barndom og 

instrumentalundervisning

 Utdanning 

 Undervisning for de yngste –

målsetninger, foreldrerollen, innhold, 

arbeidsmåter og materiell.

 Leker og øvelser for gruppe og enetimer



Barn, barndom og 

instrumentalundervisning

 Barndomsforskning: Barn har verktøy til læring og utvikling og utvikler seg i takt med miljøene de er 
del av og med mulighetene de får (Isaksen, 2009; Kampmann, 2003; Rasmussen; 2001). 

 Alle har verktøy til musikalsk utvikling. Tidlig instrumentalundervisning er positivt om den tilpasses 
barnet og man tilpasser instrumenter, innhold og arbeidsmåter (Bjøntegaard, 2010; Small, 2009; 
Rishaug, 2005). 

 Tidlig start: Barn lærer seg gode spillestillinger tidlig, får lengre tid til å utvikle et høyt nivå på 
instrumentet og får tidlig identiteten ‘musiker’ (Rishaug, 2005; Ruud, 2013). 

 Suzukimetode: Alle kan! Min master: Alle kan – når målsetninger og krav må tilpasses 
elevforutsetningene. Starten bør bygge på det de kan fra før – lek og bevegelse, barnesanger og 
rytmeleker.

 Dillemma – foreldre med ‘dårlig tid’ og krav om engasjement for å utvikle talent. Vi kan undervise 
uansett – juster målsetninger, innhold og arbeidsmåter.



Mitt masterarbeid – et introkurs i 

barnehagen?

 Gruppeundervisning på blåseinstrumenter i barnehage 

gir mestring, motivasjon og glede!

 Hva kan de utvikle når de ikke har instrument med 

hjem? Konsentrasjon, spillestilling, lage lyd på lepper, 

munnstykke og instrument, ca. 5-8 toner, starte og 

slutte samtidig, rytmefølelse, enkel gehørtrening 

(tonehøyde og dynamikk), enkel grafisk notasjon... Og 

at det å spille er gøy og noe de mestrer!

 https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2565153

https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2565153


Suzukimetode for brass

 Rett på musikken (Halvorsen, Nøkleby, Christensen).

 Testgruppe Stockholm: Ann- Marie Sundberg 2007-2009. 

 «Trumpetundervisning för små barn»: https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:563766/FULLTEXT01.pdf

 2011: Suzuki trompetlærerutdanning i Stockholm.

 2018: Suzuki brasslærerutdanning.

 72 brasslærere i Europa!

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:563766/FULLTEXT01.pdf


Suzukimetode for blåsere:

- ta utdanning?

 Stockholm: Videreutdanning for brasslærere level 1 og 2. Level 3 høsten 

2020.

 Europa: Kontrabass, bratsj, fiolin, cello, fløyte, gitar, harpe, mandolin, orgel, 

blokkfløyte, sang.

www.norsuzuki.no

http://www.norsuzuki.no/


Suzukimetode – ‘morsmålsmetoden’

 Tidlig start

 Lytting

 Foreldreengasjement

 Repetisjon

 Ros og oppmuntring

 Pre-twinkle nivå

 Bok 1

 Bok 2

 Bok 3 (?)



Noen av mine elever:



Enetime Gruppetime

 Foreldrene er med på aktiviteter

 Eleven får undervisning og utfordringer på sitt nivå.

 Foreldrene får individuelle beskjeder om hjemmeøving. 

 Foreldrene kan gjøre videoopptak og ta notater.

 Foreldrene er med på aktiviteter

 Eleven får undervisning på et nivå nært sitt eget og 
undervisningen kan differensieres.

 Eleven øver på samspill og samarbeid med andre.

 Eleven blir trygg i å spille med og for andre.

 Eleven ser andre elever i samme alder og på samme nivå.

 Det er stort rom for lek og bevegelse.

 Det sosiale miljøet skaper motivasjon.



Video fra praksis.



Suzuki og korpsbarn

 Foreldrerollen

 Tidligere start i regi av korpset?

 Hvordan skal øvelser foregå? Hvor 

mange?

 Noter/ikke noter?

 Variasjon og bevegelse

 Repertoar og lytting

 Konsertetikette og deltakelse



Gruppetime – leker og øvelseseksempler

 Fysisk oppvarming

 Pusteøvelser

 Lepper/munnstykke/trakt

 Leker

 Øvelser på instrumentet

 Kjent stykke

 Nytt stykke

 Konsert



Hvilket materiell kan brukes? - Alt!

 Internettside med lytte/øvevideoer 

og «teaching points».

 www.suzukitrompet.no

 Whiteboard-tavle

 Øvebok

 Perm med løse ark

 Klistremerker

 Diplomer

 Pokaler

 Små stoler/sitteunderlag

 Fjær i ulike farger, sugerør, baller i 

ulik størrelse, servietter, papirball, 

små lekebiler, legoklosser, 

‘bowling’, 17.-mai-vifter, store 

terninger, rytmekort, notekort.

 Hageslange og trakt

 Shortcut

 Pocket-trompeter med ring til 

tommelen

 Kornetter

http://www.suzukitrompet.no/
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En oppfordring – bli med videre!



Spørsmål/kommentarer?



Takk for meg!


