
Årsplan musik 4. Klasse – 2017/2018 ved Alfred Lind  
 
 
 
Periode  Emne Mål 
Sommer til uge 41  Trommeundervisning  

Klaverundervisning  
Guitarundervisning 
Rytmelære  
Sang 

De vil modtage undervisning i trommer, 
klaver og guitar, og alle børn vil få 
kendskab til simple melodier og rytmer på 
diverse instrumenter.  
 
 
Ved hjælp af rytmelege og perkussion 
instrumenter,  skal børnene lære at 
kopiere  rytmer, som jeg vil demonstrere 
fra et begynderniveau til et mere 
avanceret niveau. Børnene skal også selv 
komponere deres egne rytmer Det meste 
vil foregå i 4/4 dele, men de vil også blive 
præsenteret for andre alternativer som 
3/4 dele og 7/8 dele osv.  
 
 
Hver gang vi skal synge, vil stemmerne 
blive varmet op med diverse 
opvarmningsøvelser. 

Efterårsferie til jul  Sammenspil 
 
Sangundervisning 
Klassiske pop/rock-
sange på engelsk 
Julesange/salmer 

I sammenspil får hvert barn et instrument, 
(xylofon, klokkespil, trommer, klaver, 
bongotrommer, æg, guitar, bas osv.) De vil 
hver især få en rytme eller melodi. Når 
dette bliver sammensat, vil de forstå, at 
hvert enkelt instrument, har en vigtig rolle 
i den totale lyd. 
 
Hver gang vi skal synge, vil stemmerne 
blive varmet op med diverse 
opvarmningsøvelser. Vi vil både synge 
moderne engelske popsange, men også 
ældre rocksange og klassiske danske 
sange fra bogen: ”Ringe i vandet”. 
 

Jul til uge 7  Dans 
Garageband 
 

Børnene vil lære forskellige danse 
stilarter. De skal derefter lave deres egne 
koreografier i mindre grupper, som de 
skal optræde med foran klassen.  
 
Vi vil producere egne elektroniske beats i 
musikprogrammet garageband. Først 



indlæring om de forskellige begreber som 
samples, bpm, loops, vocalpitch, 
akkordsammensætning mm, og derefter 
får kreativiteten plads til udfoldelse.   

Vinterferie til 
påskeferie 

 Sangskrivning 
Sammenspil 
sangundervisning 
 

Med et enkelt akustisk instrument (enten 
klaver/keyboard eller guitar) skal 
eleverne ud i små grupper og skrive deres 
egne sange. Først lærer de simple 
akkordsammensætninger (tonika, 
dominant og subdominat) evt. 4-chord 
songs. Derefter vil de blive i stand til at 
skabe deres egne melodier over de lærte 
akkorder og derefter skrive tekst.  
 
Vi fortsætter med mere sammenspil, og 
sangvalget bliver noget som kræver fuld 
band. 
 
Hver gang vi skal synge, vil stemmerne 
blive varmet op med diverse 
opvarmningsøvelser. Vi vil både synge 
moderne engelske popsange, men også 
ældre rocksange og klassiske danske 
sange fra bogen: ”Ringe i vandet”. 

Påskeferie til  Kr. 
Himmelfart 

 Trommeundervisning 
Klaverundervisning  
Guitarundervisning  
Rytmelære 
 

De vil hver i sær vælge det instrument de 
vil have mest fokus på, og derefter vil de 
bliver undervist mere intenst i det givne 
instrument.  
 

Kr. Himmelfart til 
sommerferie 

 Repetere årets forløb. 
 
Sang 

Vi evaluerer. De emner de synes, der var 
mest interessant, vil vi fordybe os i. 
 

 
 


