
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Veturinn 2017 - 2018 

Bekkur:  7. bekkur 

Námsgrein:  Tónmennt 

Fjöldi kennslustunda:  Ein kennslustund á viku. Að meðaltali 50 mínútna löng.  

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 Kynning á viðfangsefnum 
haustannar 

  

28. ágúst - 1. 
september 

Hringitónar 
Kynning á verkefni, 
tónlistarforriti og 
upptökubúnaði.  

Að nemendur geti:  

 Notað einföld tæki og forrit til að taka 
upp, skrásetja og setja saman eigið 
hljóð- eða tónverk 

 Greint einstaka þætti tónlistar eins og 
hljóðfæri, hraða, styrk og blæ og notað 

Jafningjamat, 
leiðsagnamat og 
kennaramat 



 
 
 
 

vð eigin sköpun og flutning 

  Samið kvikmyndatónlist við stuttmynd 
sem túlkar atburðarás myndarinnar 

 greint og að einhverju marki metið og 
endurskoðað eigin sköpunarverk og 
skólasystkina sinna í tónlist af sanngirni 

4. - 8. 
september 

Hringitónar 
Verkefna vinna hefst.  

  

11. - 15. 
september 

 Hringitónar 
Verkefna vinna 

  

18. - 22. 
september 

Samræmd próf   

25. - 29. 
September  

Skólaferð á Reyki   

2. - 6. október Íþróttadagur   

9. - 13. október Hringitónar 
Verkefna vinna 

  

16. - 20. 
október 

Hringitónar 
Verkefna vinnu lýkur.  

  

23. - 27. 
október 

Skipulagsdagur 
  

  

30. október - 3. 
nóvember 

Hringitónar 
Hlustað á verkefni nemenda og 
þau metin. (Jafningja- og 

  



 
 
 
 

kennaramat.) 

6. - 10. 
nóvember 

Veður 
Hvernig tengist tónlist veðri? 
  

  

13. - 17. 
Nóvember 

Veður 
Unnið með veður og tónlist 

  

20. - 24. 
Nóvember 

Veður 
Tónsköpun hefst 

   

27. nóvember - 
1. desember 

Veður 
Tónsköpun heldur áfram 

  

4. - 8. 
Desember 

Veður 
Tónsköpun heldur áfram 

  

11. - 15. 
Desember 

Veður 
Upptökur á veðraverki 

  

18. - 20. 
desember 

Jólaskemmtun   

 
3. - 5. janúar 

Kvikmyndatónlist Umræður 
um hlutverk tónlistar í 
kvikmyndum. Horft á byrjun 
Jaws með mismunandi tónlist.  

   
 
  

 
8. - 12. janúar 

Kvikmyndatónlist 
 Upphaf kvikmynda og hlutverk 
tónlistar í þöglu myndunum. 

 
15. - 19. janúar 

Kvikmyndatónlist 
Lumier bræður.  
Tónsköpun: Nemendur semja 
tónlist við mynd í anda Lumier 
bræðra. 

  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
22. - 26. Janúar 

Kvikmyndatónlist 
Nemendur klára tónlist sína við 
Lumier mynd og flytja „live“ fyrir 
samnemendur og upptökuvél. 

 
 
 
 
 
 

 
29. janúar - 2. 
febrúar  

Kvikmyndatónlist 
Horft og hlustað á upptöku frá 
síðasta tíma og rætt um 
útkomuna.  
Tónskáldið John Williams 
kynntur og ræddur. 
Hlustun/áhorf: Valin atriði úr 
Jurasic Park 

 
5. - 9. febrúar  

Kvikmyndatónlist 
Tónskáldið John Williams kynnt og 
verk hans. Leitmotif kynnt.  
Hlustun: Pétur og úlfurinn og Starf 
wars borin saman út frá notkun á 
leitmotif. 

 
12. - 16. febrúar  

Kvikmyndatónlist 
Haldið áfram að skoða verk John 
Williams. Sérstaklega Star Wars 
og hvernig stef eru þróuð eftir 
söguþræði.  
Upprifjun fyrir könnun um 
kvikmyndatónlist. 

  

 
26. febrúar - 2. 
mars  

Kvikmyndatónlist 
 Könnun 

 



 
 
 
 

 
5. - 9. mars 

Kvikmyndatónlist/Tónsköpun 
Nemendum kynntar stuttmyndir til 
að semja víð. Hópar búnir til og 
tónsköpun undirbúin. 
Undirbúningsblað fyllt út.  

 
12. - 16. mars  

Kvikmyndatónlist/Tónsköpun 
Nemendur semja tónlist við 
stuttmyndir með aðstoð 
Garageband upptökuforritsins.  

  

 
19. - 23. mars 

Kvikmyndatónlist/Tónsköpun 
Nemendur semja tónlist við 
stuttmyndir með aðstoð 
Garageband upptökuforritsins.  

  

 
3.. - 6. apríl 

Kvikmyndatónlist/Tónsköpun 
Nemendur semja tónlist við 
stuttmyndir með aðstoð 
Garageband upptökuforritsins.  

  

 
9. - 13. apríl 

Kvikmyndatónlist/Tónsköpun 
Nemendur ljúka við tónsköpun og 
hljóðblöndun og skila verkum 
sínum.  

  

 
16. - 20. apríl 

Kvikmyndatónlist/Tónsköpun 
Uppskeruhátíð. Nemendur horfa á 
og meta verk sjálfra sín og hver 
annars. 

  

 
23. - 27. apríl 
 

Þema: Ástir og átök 
Ástir og átök í tónlist.  
Hlustun: lög og tónverk sem túlka 
ástir og átök.  
Söngur: Ástar og átakasöngvar 

  

2. - 4. maí Þema: Ástir og átök   



 
 
 
 
 Ástir og átök í tónlist. Nemendur 

semja ástar-, ástarsorgar- eða 
átakatexta til rapps eða söngs.  
Söngur: ástar og átakasöngvar. 

7. - 11. maí 
 

Skipulagsdagur 
 

  

 
14. - 18. maí 

Þema: Ástir og átök 
Tónsköpun: Nemendur búa til 
undirspil fyrir söng sinn eða rapp í 
spjaldtölvum.  

  

22. - 25. maí  Þema: Ástir og átök 
Tónsköpun: Nemendur ljúka við 
verk sín.  

  

28. maí - 1. júní Nemendur hlusta á verk sín og 
annarra hópa, ræða og meta.  

  

 


