
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Veturinn 2018 - 2019 

Bekkur:  8. bekkur 

Námsgrein:  Tónmennt 

Fjöldi kennslustunda:  Ein 60 mínútna kennslustund að meðaltali 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. - 24. ágúst Kynning á 
viðfangsefnum 
haustannar 

  

27. - 31. ágúst Tónsköpun 
Kvikmyndtónlist 
Nem. Semja 
tónlist við þögla 
mynd Chaplins 

Nemandi getur: 

 Tekið þátt í tónsköpun af einhverju tagi, 
sjálfum sér og öðrum til ánægju 

Jafningjamat, 
sjálfsmat og 
kennaramat 



 
 
 
 

 Notað algeng tæki, hljóðfæri, rödd og 
forrit til að skapa eigin tónsmíð og / eða 
hljóðverk 

 Þekkt helstu einkenni blús tónlistar. 

 leikið einfaldan blús undirleik.  

 Notað algeng tæki, hljóðfæri, rödd og 
forrit til að skapa eigin tónsmíð og / eða 
hljóðverk 

3. - 7. 
september 

Tónsköpun 
Kvikmyndtónlist 
Nem. Semja 
tónlist við þögla 
mynd Chaplins 

  

10. - 14. 
september 

Tónsköpun 
Kvikmyndtónlist 
Nem. Semja 
tónlist við þögla 
mynd Chaplins 

  

18. - 21. 
september 

Tónsköpun 
Kvikmyndtónlist 
Nem. Semja 
tónlist við þögla 
mynd Chaplins 

  

24. - 28. 
September  

Nemendur horfa 
og hlusta á og 
meta eigin verk 
og annarra  

  

1. - 5. október Blús 
Kynning á 
uppruna og 
einkennum 

  



 
 
 
 

blússins í tali, 
tónum og söng.  
 

8. - 12. október Blús 
Kynning á 
uppruna og 
einkennum 
blússins í tali, 
tónum og söng.  

  

 

 

15. - 21. 
Október 

Blús 
Áframhald á 
sögulegri 
kynningu 
blússins.  
Spuni: 
Nemendur 
spynna yfir blús 
undirspil og nota 
blús tónstigann. 

  

22. - 26. 
október 

Blús 
Kynning á 
einkennum blús 
formsins. 

  

29. október - 2. 
nóvember 

Blús 
Kynning á 
einkennum 
blúsformsins og 
blústextum.  
Nemendur semja 
sitt eigið blús 
erindi. 

  



 
 
 
 

5. - 9. 
nóvember 

Blús 
Kynning á takti 
blússins.  
Hljóðfæraleikur: 
Nemendur prófa 
að spila blús 
taktinn á 
trommusett. 

 Undirbúningur fyrir 
tónlistarfl. Á 
fullveldis afmæli. 

12. - 16. 
Nóvember 

Blús 
Nemendur velja 
sér hljóðfæri og 
spila saman blús 
og syngja 
frumsömdu 
blústexta sína. 

 Undirbúningur fyrir 
tónlistarfl. Á 
fullveldis afmæli. 

19. - 23. 
Nóvember 

Blús 
Nemendu æfa 
betur blúsinn og 
bæta spuna við.  
Upprifjun á 
helstu atriðum 
blúskennslunnar 
vegna könnunar 

  

26. - 30 
nóvember 

Blús 
Innlögn og 
kynning á 
hvernig semja 
megi blús í 
spjaldtölvu með 
Garageband 
smáforritinu. 

  



 
 
 
 

3. - 7. 
Desember 

Blús 
Nemendur semja 
blús í 
spjaldtölvum.  

  

10. - 14. 
Desember 

Blús 
Nemendur halda 
áfram með 
blúsverk sín.  

  

17. - 20. 
desember 

Jólaskemmtun   

 
3. - 5. janúar 

Blús 
Nemendur halda 
áfram með verk 
sín. 
Söngupptökur 
hefjast.  

 Að nemendur geti: 

 Þekkt helstu einkenni blús tónlistar. 

 leikið einfaldan blús undirleik.  

 Notað algeng tæki, hljóðfæri, rödd og 
forrit til að skapa eigin tónsmíð og / eða 
hljóðverk 

 
Leiðsagnamat  
Símat 
Upptökur úr tímum 
notaðar 
Kannanir 
Upptökur í 
tónlistarforritum 
 
  

 
7. - 11. janúar 

 Blús 
Nemendur halda 
áfram með verk 
sín og 
söngupptökur.  

 
14. - 18. janúar 

 Blús 
Nemendur ljúka 
við blús lög sín.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. - 25. Janúar 

 Blús 
Nemendur hlusta 
á lög hvers 
annars, ræða og 
meta.  

  Blús 



 
 
 
 

28. janúar - 1. 
febrúar  

Upprifjun á 
einkennum blús 
tónlistar fyrir 
könnun.  

 
4. - 8. febrúar  

 Blús 
Könnun um blús.  

 
11. - 15. febrúar  

Innlögn  
Kynna Eric Satie, 
tónlist hans og 
tónstiga 

Að nemandi geti:  

 Notað elgeng tæki, hljóðfæri, rödd og 
forrit til að skapa eigin tónsmíð og / eða 
hljóðverk 
 

Leiðsagnamat, 
símat 

 
25. febrúar - 1. 
mars  

Tónsköpun 
Nemendur velja 
tónstiga til að 
nota í eigið verk 
og búa til 
undirspil. (unnið 
á spjaldtölvur) 

 
4. - 8. mars 

Tónsköpun 
Nemendur semja 
laglínu yfir 
undirspil síðasta 
tíma. 

 
11. - 15. mars  

Tónsköpun 
Nemendur klára 
tónsköpunar 
verkefnin sín og 
fínpússa 

  

 
18. - 22. mars 

Nemendur horfa 
og hlusta á og 

  



 
 
 
 

meta eigin verk 
og annarra 

 
25.. - 29. mars 

Nemendur hlusta 
á verk hver 
annars, ræða og 
meta.  

  

 
1. - 5. apríl 

 Hundrað ára 
mynd - glæný 
tónlist 
Nemendur horfa 
á c.a. hundrað 
ára íslenska 
kvikmynd með 
það í huga að 
semja tónlist við 
hana.  
Umræður um 
leiðir til sköpunar. 

  

 
8. - 12. apríl 

Tónsköpun hefst. 
 

  

 
23. - 26. apríl 
 

Tónsköpun við 
mynd.   

  

29. apríl - 3. maí 
 

Tónsköpun við 
mynd.   

  

6. - 10. maí 
 

Tónsköpun við 
mynd kláruð og 
skilað 
 

  

 
13. - 17. maí 

Horft og hlustað 
á verkefni 
síðustu vikna.  

  



 
 
 
 

20. - 24. maí Lokaverkefni í 
unglingadeild 

  

27. - 31. maí Lokaverkefni í 
unglingadeild 

  

 


