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DET LEVENDE TROMMESÆT 
Brug eleverne som trommesæt. Læreren dirigerer med rytme-håndtegn, og 
eleverne taler rytmen. Sørg for at vise tegnene tydeligt og i roligt tempo. Begge 
hænder skal bruges, så hele klassen kan se tegnene. 

Videreudvikling 
• Inddel klassen i to grupper, der følger en hånd hver. Lav vekselrytmer: Lad 

én hånd vise et tegn ad gangen. Lav flerstemmige rytmer: Begge hænder viser 
tegn, men viser forskellige rytmer. 

• Roterende lederskab: Lad eleverne være dirigenter. 
• Inddel klassen i mindre grupper med en dirigent i hver. Læreren akkompag-

nerer, fx på klaver, for at sikre en fast puls i rummet, mens eleverne i grupper 
taler de rytmer, som dirigenterne viser. 

RYTMESPROG SOM EFTERNAVN  
1. Klassen står eller sidder i rundkreds. Læreren forklarer, at »Di« og »Di-Da« 

kan bruges som efternavne, fx Peter »Di« eller Ida »Di-Da«. Læreren bruger 
sit eget navn som eksempel med både »Di« og »Di-Da« og lader eleverne 
gentage i puls nogle gange, indtil eleverne har forstået legen. Husk at bruge 
håndtegn.

 Di

  Di – Da

   Di – ba – Da

    Di – ge – Da – ge

 Shh

Find rytmekort med 
disse nodeværdier på: 

sbl.sangenshus.dk/bog

48

DET LEVENDE TROMMESÆT 
Brug eleverne som trommesæt. Læreren dirigerer med rytme-håndtegn, og 
eleverne taler rytmen. Sørg for at vise tegnene tydeligt og i roligt tempo. Begge 
hænder skal bruges, så hele klassen kan se tegnene. 

Videreudvikling 
• Inddel klassen i to grupper, der følger en hånd hver. Lav vekselrytmer: Lad 

én hånd vise et tegn ad gangen. Lav flerstemmige rytmer: Begge hænder viser 
tegn, men viser forskellige rytmer. 

• Roterende lederskab: Lad eleverne være dirigenter. 
• Inddel klassen i mindre grupper med en dirigent i hver. Læreren akkompag-

nerer, fx på klaver, for at sikre en fast puls i rummet, mens eleverne i grupper 
taler de rytmer, som dirigenterne viser. 

RYTMESPROG SOM EFTERNAVN  
1. Klassen står eller sidder i rundkreds. Læreren forklarer, at »Di« og »Di-Da« 

kan bruges som efternavne, fx Peter »Di« eller Ida »Di-Da«. Læreren bruger 
sit eget navn som eksempel med både »Di« og »Di-Da« og lader eleverne 
gentage i puls nogle gange, indtil eleverne har forstået legen. Husk at bruge 
håndtegn.

 Di

  Di – Da

   Di – ba – Da

    Di – ge – Da – ge

 Shh

Find rytmekort med 
disse nodeværdier på: 

sbl.sangenshus.dk/bog

48

DET LEVENDE TROMMESÆT 
Brug eleverne som trommesæt. Læreren dirigerer med rytme-håndtegn, og 
eleverne taler rytmen. Sørg for at vise tegnene tydeligt og i roligt tempo. Begge 
hænder skal bruges, så hele klassen kan se tegnene. 

Videreudvikling 
• Inddel klassen i to grupper, der følger en hånd hver. Lav vekselrytmer: Lad 

én hånd vise et tegn ad gangen. Lav flerstemmige rytmer: Begge hænder viser 
tegn, men viser forskellige rytmer. 

• Roterende lederskab: Lad eleverne være dirigenter. 
• Inddel klassen i mindre grupper med en dirigent i hver. Læreren akkompag-

nerer, fx på klaver, for at sikre en fast puls i rummet, mens eleverne i grupper 
taler de rytmer, som dirigenterne viser. 

RYTMESPROG SOM EFTERNAVN  
1. Klassen står eller sidder i rundkreds. Læreren forklarer, at »Di« og »Di-Da« 

kan bruges som efternavne, fx Peter »Di« eller Ida »Di-Da«. Læreren bruger 
sit eget navn som eksempel med både »Di« og »Di-Da« og lader eleverne 
gentage i puls nogle gange, indtil eleverne har forstået legen. Husk at bruge 
håndtegn.

 Di

  Di – Da

   Di – ba – Da

    Di – ge – Da – ge

 Shh

Find rytmekort med 
disse nodeværdier på: 

sbl.sangenshus.dk/bog

48

DET LEVENDE TROMMESÆT 
Brug eleverne som trommesæt. Læreren dirigerer med rytme-håndtegn, og 
eleverne taler rytmen. Sørg for at vise tegnene tydeligt og i roligt tempo. Begge 
hænder skal bruges, så hele klassen kan se tegnene. 

Videreudvikling 
• Inddel klassen i to grupper, der følger en hånd hver. Lav vekselrytmer: Lad 

én hånd vise et tegn ad gangen. Lav flerstemmige rytmer: Begge hænder viser 
tegn, men viser forskellige rytmer. 

• Roterende lederskab: Lad eleverne være dirigenter. 
• Inddel klassen i mindre grupper med en dirigent i hver. Læreren akkompag-

nerer, fx på klaver, for at sikre en fast puls i rummet, mens eleverne i grupper 
taler de rytmer, som dirigenterne viser. 

RYTMESPROG SOM EFTERNAVN  
1. Klassen står eller sidder i rundkreds. Læreren forklarer, at »Di« og »Di-Da« 

kan bruges som efternavne, fx Peter »Di« eller Ida »Di-Da«. Læreren bruger 
sit eget navn som eksempel med både »Di« og »Di-Da« og lader eleverne 
gentage i puls nogle gange, indtil eleverne har forstået legen. Husk at bruge 
håndtegn.

 Di

  Di – Da

   Di – ba – Da

    Di – ge – Da – ge

 Shh

Find rytmekort med 
disse nodeværdier på: 

sbl.sangenshus.dk/bog


