
 

Læreplan for Trommer / Slagtøj 

 
Begynderniveau Mellemniveau Øvet niveau 

Kroppen Afspændt kropsholdning:  

Lære at slappe af i skuldre, 

og sidde med relativt rank 

ryg. 

Hensigtsmæssig 

spillestilling. 

Kropslig pulsfornemmelse. 

Fortsat fokusering på den  

kropslige pulsfornemmelse,  

og afspændt kropsholdning.  

Udvikling af koordinations- 

øvelser. 

Naturligt afspændt spil og 

pulsfornemmelse. 

Udvidet/videregående 

koordinationsevne på 

trommesættet.  

Instrumentet Lære trommesættet at 

kende: Trommesættets 

forskellige trommer, 

bækkener og dele, samt 

deres funktioner. 

Større kendskab til 

trommesættets dele og 

muligheder. 

Lære at stille trommerne 

fornuftigt op, så det det 

bliver lettest muligt at 

komme rundt på sættet. 

 

Indgående kendskab til 

trommesættet. Justeringer, og 

tuning af trommerne. 

Vedligeholdelse og skiften af 

skind. 

Tonedannelse 
 

Korrekt anslag på trommer 

og bækkener. 

Forståelse for 

trommesættets 

klangmuligheder og 

dynamik. 

Yderligere forståelse og brug af 

trommesættets dynamiske og 

klanglige muligheder. 

Forståelse og brug af dynamisk 

balance mellem trommesættets 

forskellige dele. 

Rytme og puls Forskellige tempi/taktarter 

og holde enkelt puls. 

Grundlæggende 

rytmeforståelse og enkle 

rytmer. 

 

Beherskelse af puls og 

forståelse for forskellige 

rytmiske modeller. Udvikle 

uafhængighed af højre og 

venstre hånd og evt. 

fødder. 

 

Udvikling og beherskelse af 

mere avancerede rytmiske 

modeller. Musikalsk periode- 

fornemmelse 4 og 8 takter. 

 



 

 

 
Begynderniveau Mellemniveau Øvet niveau 

Teknik Lære at holde korrekt på 

stikkerne samt forskellige 

slagteknikker. 

Lære rigtig fodteknik til 

pedalerne. 

Afspændt motorik. 

 

Fortsat arbejde med div. 

teknikker for både hænder 

og fødder. 

Skal kunne grundlæggende 

øvelser/teknikker/rudiments så 

som: Enkelt, dobbelt, hvirvler, 

paradiddler. 

Hørelære/teori 
  

Kendskab til takter og 

perioder. 

Lære at tælle til 4, også i 

8‘dele, og 16‘dele. 

Kendskab til hhv. 

hihat/bækkenspil.  

Markere periode med 

chrash- slag. 

 

Forståelse af forskellige 

underdelinger. 

Udvidet forståelse af 

periodefornemmelse. 

Forståelse af klanglige 

virkemidler i relation til 

perioder i musikken. 

Kendskab til alle alm. 

forekommende underdelinger 

og skift mellem disse.  

Kendskab og yderligere 

forståelse af mere avancerede 

periodeformer.  

Udvidet imitationskunnen. 

Noder/becifring/tabulatur 
 

Lære forskellige 

nodeværdier. Læsning af 

grundrytme for trommesæt.  

Enkle variationer i 

storetromme og lilletromme. 

Lære at spille nodestemme 

på lilletromme/øvetromme. 

Udvidede rytmer for 

trommesæt, med 

variationer på hihat m.m. 

Skal kunne spille lilletromme 

stykker/etuder.  

Diverse rudiments. 

Avancerede trommerytmer 

samt fills. 

Sammenspil Spille grundrytme i periode 

og tempo til 

akkompagnement. 

Opfordring til at deltage i 

sammenspil.  

Der øves til pre-recorded 

musik/play-along-tracks. 

Skal kunne indgå i og have 

erfaring med sammenspil.  

Skal kunne spille og have 

kendskab til forskellige 

stilarter. Skal mestre at kunne 

tælle for. 



 

 

 
Begynderniveau Mellemniveau Øvet niveau 

Indlæringsform 
 

Diverse lette noder, lydfiler, 

videoklips.  

Lære at spille på gehør så 

vel som efter noder. 

Videreudvikling af 

nodelæsning og gehør. 

 

Yderligere udvikling af gehør og 

nodelæsning.  

Lære at gøre brug af div. øve 

apps og websites.  

Lære at improvisere og selv 

finde på øvelser. 

 

Genre 
 

Grundrytmer.  

Pop/Rock. 

Pop, rock, Shuffle, 

Reaggae, swing, metal og 

jazz blandes for at give 

eleven bredt kendskab med 

rød tråd i den enkeltes 

behov. 

 

Fusionsorienterede stilarter. 

Skæve taktarter.  

Latinamerikanske rytmer, afro, 

m.m. 

Andet Vi forsøger at dyrke glæden ved at spille musik. 

Og lære at fastholde den, også når det ikke altid føles sådan.  

Og til sidst: Så spiller vi musik for og med hinanden, og IKKE mod hinanden :-) 

 

Slut 


