
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Veturinn 2018 - 2019 

Bekkur:  5. bekkur 

Námsgrein:  Tónmennt 

Fjöldi kennslustunda:  Ein 40 mínútna kennslustund á viku 

Kennari/kennarar:  Ólafur Schram 

Áfangalýsing 
 

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

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

27. - 31. ágúst Kynning á tónlistarstarfi á 
miðstigi, kór, 
hljómsveitaherberg og 
nýjungum í 
tónmenntakennslunni.  
Kroppaklapp þar sem 
nemendur læra lagið: 
Mannlegt trommusett  
Söngur: Síðsumarslög 

Að nemendur geti:  

 Skapað eigin tónsmíð með aðstoð 
snjallforrits á spjaldtölvu 

 beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng 
og spuna 

 leikið á skólahljóðfæri í takt við undirleik 

 



 
 
 
 

3. - 7. 
september 

Unnið með mannlegt 
trommusett. Nemendur 
endurskapa kroppaklapp 
síðustu viku í spjaldtölvum með 
Drummer appinu.  

 leiðsagnamat og 
kennaramat 

10. - 14. 
september 

Tónsköpun í spjaldtölvu 
(undirbúningur) 
Nemendur kynnast Garage 
band appinu og nokkrum af 
notkunarmöguleikum þess.  
Söngur: Síðsumarslög 

  

18. - 21. 
september 

Tónsköpun í spjaldtölvum: 
Emoji verkefni.  
Söngur: Haustlög 

  

24. - 28. 
september 

Tónsköpun í spjaldtölvum: 
Emoji verkefni kláruð. 
Söngur: Haustlög 

  

1. - 5. 
okóber  

Tónsköpun í spjaldtölvum: 
Emoji verkefni flutt fyrir 
samnemendur.  
Jafningjamat.  
Söngur: Haustlög 

  

8. - 12. október Trommuhringur 
Unnið með: 

 Rytma 

 Hermitakt 

 Kall og svar 

 Polyritma 

  



 
 
 
 

15. - 19. 
október 

 Tónlist frumbyggja N-
Ameríku 
Kynning og innlögn - söngur. 

  

22. - 25. 
október 

Indíánalagið - hljóðfæraleikur. 
Nemendur æfa útsetningu 
lagsins fyrir skólahljóðfæri.  

  

30. október - 2. 
nóvember 

Indíánalagið - hljóðfæraleikur. 
Nemendur æfa útsetningu 
lagsins fyrir skólahljóðfæri.  

  

5. - 9. 
nóvember 

Indíánalagið - hljóðfæraleikur. 
Nemendur æfa útsetningu 
lagsins fyrir skólahljóðfæri.  

  

12. - 16. 
nóvember 

Indíánalagið  
Upptökur á hljóðfæraleik og 
söng.  

  

19. - 23. 
Nóvember 

Þema: Trúarbrögð/helgileikur 
Nemendur læra og æfa lög fyrir 
helgileik.  

  

26. - 30. 
Nóvember 

Þema: Trúarbrögð/helgileikur 
Nemendur læra og æfa lög fyrir 
helgileik. 

  

3. - 7. 
desember 

Þema: Trúarbrögð/helgileikur 
Nemendur æfa lög fyrir 
helgileik. 

  

10. - 14. 
Desember 

Þema: Trúarbrögð/helgileikur 
Nemendur æfa lög fyrir 
helgileik. 

  



 
 
 
 

17. - 20. 
Desember 

Jólalög     

  Að nemendur geti:  

 Skapað eigin tónsmíð með aðstoð 
snjallforrits á spjaldtölvu 

 beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng 
og spuna 

 samið hljóð/tónverk í hóp og flutt með 
því að nota hljóðfæri eða eigin rödd 

 

 
3. - 4. janúar 

Söngur: áramótalög 
Hljóðfæraleikur - rytmi 
(reitaleikur)  

   
 
  

 
7. - 10. janúar 

Þema: Fólkið í blokkinni 
 Nemendur læra lög tend 
bókinni og byrja 
tónsköpunarferli í Garageband 
í spjaldtölvum.  

 
14. - 18. janúar 

Þema: Fólkið í blokkinni 
Unnið áfram með söng og 
tónsköpun í tengslum við 
þemað.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. - 25. Janúar 

Þema: Fólkið í blokkinni 
Unnið áfram með söng og 
tónsköpun í tengslum við 
þemað. 

 
28. janúar - 1. Feb. 

Þema: Fólkið í blokkinni 
Unnið áfram með söng og 
tónsköpun í tengslum við 
þemað. 

 
4. - 8. febrúar  

Þema: Fólkið í blokkinni 
Nemendur ljúka tónsköpun.  



 
 
 
 

 

 
11. - 15. febrúar  

Þema: Fólkið í blokkinni 
Nemendur hlusta á verk hvers 
annars.  

  

 
25. febrúar - 1. 
mars  

 Þema: Rafmagn 
Nemendur skoða hvernig 
rafmagn hefur breytt 
tónlistarsögunni.  

 
4. - 8. mars 

Þema: Rafmagn 
Raftónlist. Nemendur hlusta, 
ræða og skapa raftónlist með 
spjaldtölvum.  

 
11. - 15. mars  

Þema: Rafmagn 
Raftónlist. Nemendur hlusta, 
ræða og skapa raftónlist með 
spjaldtölvum. 

  

 
18. - 22. mars 

Þema: Rafmagn 
Raftónlist. Nemendur hlusta, 
ræða og skapa raftónlist með 
spjaldtölvum. 

  

 
25. - 29. Mars 

Þema: Rafmagn 
Uppskeruhátíð raftónlistar.  

  

 
1. - 5. apríl 

Þema: Miðaldir 
Nemendur læra nokkur íslensk 
þjóðlög. Þjóðsögur og ný og 
gömul lög tengd þeim skoðuð.  

  

 Þema: Miðaldir   



 
 
 
 
8. - 12. apríl Nemendur velja sér þjóðsögur 

til að semja nokkurskonar 
kvikmyndatónlist við.  

 
23. - 26. apríl 
 

Þema: Miðaldir 
Nemendur vinna í tónverkum 
sínum tengt þjósögum.  

  

29. apríl - 3. maí 
 

Þema: Miðaldir 
Nemendur vinna í tónverkum 
sínum tengt þjósögum. 

  

6. - 10. maí 
 

Þema: Miðaldir 
Nemendur vinna í tónverkum 
sínum tengt þjósögum. 

  

13. - 17. maí Þema: Miðaldri 
Nemendur ljúka tónsköpun 
tengdri þjósögum.  

  

20. - 24. maí Hlustað á afrakstur 
tónsköpunarvinnu síðustu 
vikna.  

  

27. - 29. maí Vor og sumarlög sungin.    

 


