
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Veturinn 2017 - 2018 

Bekkur:  5. bekkur 

Námsgrein:  Tónmennt 

Fjöldi kennslustunda:  Ein 50 mínútna kennslustund á viku 

Kennari/kennarar:  Ólafur Schram 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir Innlagnir, umræður, hópavinna og sýnikennsla 
Námsmat: Símat, leiðsagnarmat, sjálfsmat og jafningjamat lykilhæfni og hæfniviðmið. 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

22. - 25. ágúst Söngur - lög sem tengjast 
sumri 
Hljóðfærakynning 
Kynning á kór skólans 

  

28. ágúst - 1. 
september 

Þema: vinavika 
Vinalög sungin.  

Að nemendur geti: 

 beitt eigin rödd á viðeigandi hátt í 
ólíkum raddverkum og söng, bæði í 
eigin verkum og annarra 

Jafningjamat, 
leiðsagnamat og 
kennaramat 



 
 
 
 

 samið stutt verk í spjaldtölvu 

 tekið virkan þátt í tónsköpun 

 samið stutt verk í spjaldtölvu 

 leikið undirleik fyrir söng á hljóðfæri 

4. - 8. 
september 

Þema: Benjamín dúfa 
Nemendur semja tónlist við 
emoji á skólahljóðfæri 

  

11. - 15. 
september 

Þema: Benjamín dúfa 
Nemendur flytja emoji verk sín 
fyrir hvert annað.  

  

18. - 22. 
september 

Þema: Benjamín dúfa 
Nemendur túlka ljósmynd úr 
frægri kvikmynd í garage band 
appinu í spjaldtölvu.  
 

  

25. - 29. 
September  

Þema: Benjamín dúfa 
Nemendur túlka ljósmynd úr 
frægri kvikmynd í garage band 
appinu í spjaldtölvu.  
 

  

2. - 6. október Þema: Benjamín dúfa 
Nemendur hlusta á eigin verk.  

  

9. - 13. október Þema: Rafmagn 
Kynning á áhrifum rafmagns á 
þróun tónlistar.   
  

  

16. - 20. 
október 

Þema: Rafmagn 
Nemendur læra á drummer 

  



 
 
 
 

appið í spjaldtölvum.  

23. - 27. 
október 

Þema: Rafmagn 
Nemendur búa til takta við lög 
sem kennari afhendir þeim.   

  

30. október - 3. 
nóvember 

Þema: Rafmagn 
Nemendur velja sér þekkt 
viðlag sem þeir búa til rapp 
erindi við.  

  

6. - 10. 
nóvember 

Þema: Rafmagn 
Nemendur útsetja rapplagið í 
Garage band með aðstoð 
kennara.    

  

13. - 17. 
Nóvember 

Þema: Rafmagn 
Nemendur útsetja rapplagið í 
Garage band með aðstoð 
kennara.    

  

20. - 24. 
Nóvember 

Haldið áfram með rapplagið.      

27. nóvember - 
1. desember 

Rapplagið tekið upp.       

4. - 8. 
Desember 

Upptökur rapplagsins kláraðar.    

11. - 15. 
Desember 

Jólalög     

18. - 20. 
desember 

Jólaskemmtun   

 
3. - 5. janúar 

Trommuhringur 
Unnið með: 

 Rytma 

 Hermitakt 

   
 
  



 
 
 
 

 Kall og svar 

 Polyritma 
 
8. - 12. janúar 

Tónlist frumbyggja N-
Ameríku 
Kynning og innlögn - söngur.  

 
15. - 19. janúar 

Indíánalagið - hljóðfæraleikur. 
Nemendur æfa útsetningu 
lagsins fyrir skólahljóðfæri.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. - 26. Janúar 

Indíánalagið - hljóðfæraleikur. 
Nemendur æfa útsetningu 
lagsins fyrir skólahljóðfæri.  

 
29. janúar - 2. 
febrúar  

Indíánalagið - hljóðfæraleikur. 
Nemendur æfa útsetningu 
lagsins fyrir skólahljóðfæri.  

 
5. - 9. febrúar  

Indíánalagið  
Upptökur á hljóðfæraleik og 
söng.  

 
12. - 16. febrúar  

Öskudagur   

 
26. febrúar - 2. 
mars  

Þema: Norðurlöndin 
Kynning á tónlist Grænlands og 
Færeyja  



 
 
 
 

 
5. - 9. mars 

Þema: Norðurlöndin 
Kynning á danskri tónlist 

 
12. - 16. mars  

Þema: Norðurlöndin 
Kynning á norskri tónlist.  

  

 
19. - 23. mars 

Þema: Norðurlöndin 
Kynning á sænskri tónlist 

  

 
3.. - 6. apríl 

Þema: Norðurlöndin 
Kynning á finskri tónlist 

  

 
9. - 13. apríl 

 Þema: Trúarbrögð 
Nemendur útsetja gamlan 
íslenskan sálm í reggae stíl.  

  

 
16. - 20. apríl 

Nemendur útsetja og æfa lög frá 
norðurlöndunum.  

  

 
23. - 27. apríl 
 

Nemendur útsetja og æfa lög frá 
norðurlöndunum. 

  

2. - 4. maí 
 

Nemendur útsetja og æfa lög frá 
norðurlöndunum.  

  

7. - 11. maí 
 

Nemendur útsetja og æfa lög frá 
norðurlöndunum.  

  

 
14. - 18. maí 

Upptökur á norðurlandalögum.    

22. - 25. maí Upptökur á norðurlandalögum.    



 
 
 
 

28. maí - 1. júní Uppskeruhátíð   

 


