
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Veturinn 2018 - 2019 

Bekkur:  6. 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 Þema: Himingeimurinn 
Kynning á tónlistarstarfi á 
miðstigi, kór, 
hljómsveitaherberg. 
Kynning á tónlist sem tengist 
himingeimnum, hlustun og 
umræður.  
Sönglög sem tengjast 
himingeimnum.  

Að nemendur geti:  

 Tekið þátt í að semja og flytja eigið verk 
undir leiðsögn kennnara 

 beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng 
og spuna 

 notað spjaldtölvu eða önnur sambærileg 
tæki til tónsköpunar 

 



 
 
 
 

 
 

3. - 7. 
september 

Þema: Himingeimurinn 
 
Unnið áfram með 
himingeiminn. Hlustun, söngur 
og umræður.  

 leiðsagnamat og 
kennaramat 

10. - 14. 
september 

Þema: Himingeimurinn 
Hlustun tengd himingeimnum 
og undirbúningur fyrir sköpun  
Söngur: Síðsumarslög 

  

18. - 21. 
september 

Þema: Himingeimurinn 
Hlustun tengd himingeimnum 
og undirbúningur fyrir sköpun  
Söngur: Síðsumarslög 
 

 
 

 

24. - 28. 
september 

Þema: Himingeimurinn 
Tónsköpun á geimtónlist hefst 
 

  

1. - 5. 
okóber  

Þema: Himingeimurinn 
Tónsköpun tengd Bláa 
hnettinum.  
 

  

8. - 12. október Þema: Blái hnötturinn 
Nemendur semja tónlist sem 
túlkar atriði úr sögunni.  

  



 
 
 
 

15. - 19. 
október 

Þema: Blái hnötturinn 
 
 Nemendur semja tónlist sem 
túlkar atriði úr sögunni. 

  

22. - 25. 
október 

Þema: Blái hnötturinn 
 
Nemendur semja tónlist sem 
túlkar atriði úr sögunni. 

  

30. október - 2. 
nóvember 

Þema: Blái hnötturinn 
 
Nemendur semja tónlist sem 
túlkar atriði úr sögunni. 

  

5. - 9. 
nóvember 

Þema: Blái hnötturinn 
 
Nemendur semja tónlist sem 
túlkar atriði úr sögunni. 

  

12. - 16. 
nóvember 

Þema: Blái hnötturinn 
 
Nemendur semja tónlist sem 
túlkar atriði úr sögunni. 

  

19. - 23. 
Nóvember 

Þema: Trúarbrögð/ásatrú 
Nemendur semja tónlist sem 
túlkar atriði úr sögunni. 

  

26. - 30. 
Nóvember 

Þema: Trúarbrögð/ásatrú 
Nemendur semja tónlist í 
spjaldtölvum. 
 

  

3. - 7. 
desember 

Þema: Trúarbrögð/ásatrú 
Nemendur semja tónlist í 

  



 
 
 
 

spjaldtölvum.  

10. - 14. 
Desember 

Þema: Trúarbrögð/ásatrú 
Nemendur semja tónlist í 
spjaldtölvum og syngja jólalög.  

  

17. - 20. 
Desember 

Þema: Trúarbrögð/ásatrú 
 
Jólalög   

  

  Að nemendur geti:  

 Tekið þátt í að semja og flytja eigið verk 
undir leiðsögn kennnara 

 beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng 
og spuna 

 notað spjaldtölvu eða önnur sambærileg 
tæki til tónsköpunar 

 þekkt nokkur af einkennum íslenskra 
þjóðlaga og útskýrt þau 

 

 
3. - 4. janúar 

Þema: Trúarbrögð/ásatrú 
 
Söngur: áramótalög 
Hljóðfæraleikur - rytmi 
(reitaleikur)  

   
 
  

 
7. - 10. janúar 

Þema: Trúarbrögð/ásatrú 
  

 
14. - 18. janúar 

Þema: Snorrasaga 
Unnið með þjóðlög og 
þjóðvísur. M.a. skiptitakt.  
 

  
 
 
 



 
 
 
 

 
21. - 25. Janúar 

Þema: Snorrasaga 
Unnið með þjóðlög og 
þjóðvísur.  
Nemendur samja saman nýtt 
lag við kvæði úr Hávamálum.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
28. janúar - 1. Feb. 

Þema: Snorrasaga 
Unnið með þjóðlög og 
þjóðvísur.  
Nemendur samja saman nýtt 
lag við kvæði úr Hávamálum.  
 

 
4. - 8. febrúar  

Þema: Snorrasaga 
Unnið með þjóðlög og 
þjóðvísur.  
Nemendur samja saman nýtt 
lag við kvæði úr Hávamálum.  
 

 
11. - 15. febrúar  

Þema: Snorrasaga 
Unnið með þjóðlög og 
þjóðvísur.  
Nemendur samja saman nýtt 
lag við kvæði úr Hávamálum.  
 

  

 
25. febrúar - 1. 
mars  

 Þema: Snorrasaga 
Unnið með þjóðlög og 
þjóðvísur.  
Nemendur samja saman nýtt 
lag við kvæði úr Hávamálum.  
 



 
 
 
 

 
4. - 8. mars 

Þema: Snorrasaga 
Nemendur taka upp eigið verk.   
 

 
11. - 15. mars  

Þema: Snorrasaga 
Uppskeruhátíð tónsköpunar í 
tengslum við Snorraþema.  
 

  

 
18. - 22. mars 

Þema: Náttúran 
Unnið með náttúruna og tónlist. 
Hvernig tónskáld fyrr og síðar 
hafa unnið með og túlkað 
náttúruna í tónlist sinni. Söngur 
og hlustun.  

  

 
25. - 29. Mars 

Þema: Náttúran 
Haldið áfram að skoða 
náttúruna með gleraugum 
tónlistarinnar.  

  

 
1. - 5. apríl 

Þema: Náttúran 
Nemendur velja sér 
náttúrufyrirbæri, t.d. foss, 
goshver, strönd, fjall og 
undirbúa tónsköpun.  

  

 
8. - 12. apríl 

Þema: Náttúran 
Nemendur semja náttúruverk 
með aðstoð hljóðfæra og 
spjaldtölva.  

  



 
 
 
 
 
23. - 26. apríl 
 

Þema: Náttúran 
Nemendur semja náttúruverk 
með aðstoð hljóðfæra og 
spjaldtölva. 

  

29. apríl - 3. maí 
 

Þema: Náttúran 
Nemendur semja náttúruverk 
með aðstoð hljóðfæra og 
spjaldtölva. 

  

6. - 10. maí 
 

Þema: Náttúran 
Nemendur semja náttúruverk 
með aðstoð hljóðfæra og 
spjaldtölva. 

  

13. - 17. maí Þema: Heimilisvika 
Nemendur ljúka við að vinna 
og taka upp verk sín.  

  

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

  

27. - 29. maí Vorlög sungin.    

 


