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Organisering av undervisningen 
Ukentlig undervisning 38 uker i året. Enten individuell eller gruppe undervisning. 

Generelt 
Nær kontakt mellom lærer og foresatte – og i de fleste tilfeller ensembler – er viktig for å 

oppnå gode ønskede resultater. 

Målgruppe/alder/inndeling  
I denne fagplanen er undervisningen delt i 3 nivåer: 

Nybegynnernivå, mellomnivå og viderekomment nivå.  

Historikk og bruksområde  
Begrepet slagverk er en felles betegnelse for alle instrumenter hvor lyden blir produsert ved 

at man slår mot en del av instrumentet. Disse instrumentene kan deles inn i følgende 

hovedkategorier: 

 

 

 

 

 Melodiske slagverksinstrumenter (klokkespill, xylofon, vibrafon, marimba og 

pauker) 

 Skarptromme og orkester perkusjon (konsert basstromme, tamburin, triangel 

osv.) 

 Latin perkusjon (congas, bongos, maracas, claves og lignende) 

 Etnisk slagverk (tablas, cajun osv.) 

 Trommesett 
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1. Nybegynnernivå:  

Teori 

Innhold Beskrivelse 

Kunnskap om 
instrumentet 

Hvordan sette opp skarptrommen og stille inn riktig høyde (stå eller 
sitte). Lære hvilke deler en tromme består av og hvordan man 
stemmer ved hjelp av en stemmenøkkel. Spille med og uten seider 
samt bruk av øvelsestromme (pad). 

Teknikk Lære grep (tradisjonelt vs. likegrep) samt bruk av sprettslag, presslag, 
sleipslag, dobbeltslag og ruffer. Fokus på håndsetting 
(høyrehåndsledelse). Innføring i to-køllers teknikk på xylofon. 

Noter  Identifisering tonene av G-nøkkel. Lære enkle noteverdier som 4-
delsnoter, 8-delsnoter, 8-delstrioler, 16-delsnoter,  helnoter, halvnoter 
og punkteringer samt tilsvarende pausetegn. Lære å lese i ulike 
taktarter som 4/4 dels takt, 3/4 dels takt og 4/4 dels takt.  Lære 
hvordan en virvel noteres. 

Gehør Imitere enkle rytmer spilt på en tromme.  Øve inn stykker på gehør slik 
som for eksempel trommemarsj på 8 + 8 takter. 

Teori Lære enkle dynamiske tegn som piano, forte, crescendo, diminuendo, 
ritardando.  

Komposisjon og 
improvisasjon 

Komponere små stykker basert på aktuelle tema.  

Praksis 

Innhold Beskrivelse 

Forberedelse Minst 15 minutter daglig øving hjemme. 
Til timene skal eleven alltid ha med: noter fra korps (dersom 
dirigenten ønsker at disse trenes på timen), lekse fra lærer og 
trommestikker. 

Gehørspill Spille kjente melodier på melodisk slagverk.  Kan gjerne være knyttet 
opp mot det aktuelle korpsmateriale. 

Eksempler på notebøker Praktisk trommeskole av Kjell Samkopf og Virvel av Lage Thune 
Myrberget. Fundamental studies for mallets av Garwood Whaley. 

Konserter Spille på huskonserter og andre arrangementer. Alene og i samspill 
med andre.  
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2. Mellomnivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori 

Innhold Beskrivelse 

Teknikk Videreutvikling av teknikk fra nivå 1. Fokus på egalitet.  Sentrale emner 
er god mestring av dobbeltslag, ruffer, underdeling i virvel, paradidler 
og aksenter. Skalaer og treklangs øvelser på xylofon. 

Gehør Imitere middels vanskelige rytmer, samt rytme diktat. 

Noter Mer avanserte figurer, kvintoler, duoler, septoler, 4 mot 3 og lignende. 
Kunne spille i de mest vanlige tonearter på melodisk slagverk. 
Identifisering tonene i F-nøkkel. 

Teori  Tempobetegnelser (eks: largo, presto ), kjenne til de største 
komponistene i musikkhistorien. 

  

Komposisjon og 
improvisasjon 

Skrive egne øvelser basert på notekunnskapen de har lært seg. Enkel 
improvisasjon med fastsatte regler. 

Praksis 

Innhold Beskrivelse 

Forberedelse Minst 20 minutter daglig øving hjemme. 
Spille skalaer og treklangsøvelser på melodisk, samt grunnteknikk på 
tromme. Ta ut vanskelige partier i et stykke og øve dette ved hjelp av 
forskjellige øvingsmetoder.  
 
Til timene skal eleven alltid ha med: noter fra korps (dersom dirigenten 
ønsker at disse trenes på timen), lekse fra lærer og trommestikker. 

Gehørspill Spille kjente og ukjente melodier på melodisk slagverk.  Kan gjerne 
være knyttet opp mot det aktuelle korpsmateriale. 

Konserter Spille på huskonserter og andre arrangementer. Alene og i samspill 
med andre. 

Eksempler på notebøker ”Modern School for snare drum”, ”Modern school for xylophone, 
marimba and vibraphone” av Morris Goldenberg.  Modern method for 
timpani av Saul Goodman. 
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3. Viderekomment nivå:  

Teori 

Innhold Beskrivelse 

Teknikk Rudiments og fokus på fin-motorikk. Innføring i 4-køllers teknikk på 
melodisk slagverk. 

Noter  Kunne spille alle skalaer og treklanger i dur og moll (kvintsirkelen), 
kirketonearter,  fokus på solostykker på skarptromme og melodisk 
slagverk. 

  

Historikk Tilegne seg mer kunnskap om de ulike tidsepokene (komponister, 
oppbygging av ulike verk, tiden generelt, andre typer kunstarter, og 
andre instrumenter). Ha kunnskap i hvordan stykker tolkes fra ulike 
epoker og utføre disse. 

Komposisjon og 
improvisasjon 

Komponerer stykker, transponere melodier til andre tonearter, 
improvisasjon i flere stilarter og skalaer 

 

Praksis 

Innhold Beskrivelse 

Forberedelse Minst 30 minutter daglig øving hjemme. 
Spille skalaer og treklangsøvelser på melodisk, samt teknikk på 
tromme. Ta ut vanskelige partier i et stykke og øve dette ved å  ved 
hjelp av forskjellige øvingsmetoder.  
 
Til timene skal eleven alltid ha med: noter fra korps (dersom 
dirigenten ønsker at disse trenes på timen), lekse fra lærer og 
trommestikker. 

Veiledning Eleven får veiledning på timen for hvordan stykket bør øves hjemme 
for å få til vanskelige, tekniske partier, og for hvordan stykket skal 
tolkes/utformes generelt. 

Konserter I tillegg til å delta på ulike konsertarrangementer, kan ulike 
konkurranser også gjøre seg gjeldende. 

Eksempler på notebøker ”Method of Movement for Marimba” av Leigh Howard Stevens,  
”The Rudimental Cookbook” av Edward Freytag. 

 


