
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Veturinn 2018 - 2019 
Bekkur:  9. bekkur 

Námsgrein:  Tónmennt 

Fjöldi kennslustunda:  Ein 60 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 
26. – 30. ágúst Kynning á 

viðfangsefnum 
haustannar og 
bækurnar 
Hljóðspor 
afhentar 
Tónlist og 
tuttugasta 

Nemandi getur: 
• Notað algeng tæki, hljóðfæri, rödd og 

forrit til að skapa eigin tónsmíð og / eða 
hljóðverk 

• Geti greint og útskýrt ólík 
tónlistarstílbrigði, hljóðfæri og hljóðgjafa 
og sett í persónulegt, sögulegt og 
menningarlegt samhengi 

Leiðsagnamat  
Símat 
Upptökur úr tímum 
notaðar 
Kannanir 
Upptökur í 
tónlistarforritum 
 



 
 
 
 

öldin: Seiður 
Afríku (bls. 5-8) 

2. - 6. 
september 

Tónlist og 
tuttugasta 
öldin: Seiður 
Afríku Verklegur 
tími 
Trommuhringur 
Söngur - 
víxlsöngur 
Poly rytmi 

  

9. - 13. 
september 

Skipulagsdagur   

17. - 20. 
september 

 Tónlist og 
tuttugasta 
öldin: Ánauð og 
aðskilnaður (bls. 
9-12) Gospel 
(bls. 13-18) 

  
 

 

23. - 27. 
September  

Tónlist og 
tuttugasta 
öldin: 
Ánauð og 
aðskilnaður og 
Gospel. 
Verklegur tími.   

  
 

 

30. sept. - 4. 
október 

Tónlist og 
tuttugasta 
öldin: Blús (bls. 
19-23) og 
Rytmablús (bls. 
24-27) 

Tónlist og tuttugasta öldin: Rytmablús (bls. 24-27)  



 
 
 
 
7. - 11. október Tónlist og 

tuttugasta 
öldin: 
Sveitatónlist-
kántrí (bls. 28-
34) 

  

14. - 18. 
Október 

Tónlist og 
tuttugasta 
öldin: Rokk og 
ról   

  

21. - 25. 
október 

Skipulagsdagur   

28. október - 1. 
nóvember 

Verklegur tími - 
Rokk og ról 

  

4. - 8. 
nóvember 

Tónlist og 
tuttugasta 
öldin: 
Söngflokkar (bls. 
50-54) 

  

11. - 15. 
Nóvember 

Tónlist og 
tuttugasta 
öldin: Upphaf 7. 
Áratugarins (bls. 
55-57) 

  

18. - 22. 
Nóvember 

Tónlist og 
tuttugasta 
öldin: The 
Beatles (fyrri 
hluti) (bls. 58-60) 

  



 
 
 
 
25. – 29. 
nóvember 

Verklegur tími - 
The Beatles 

  

2. - 6. 
Desember 

Tónlist og 
tuttugasta 
öldin: The 
Beatles (seinni 
hluti) (bls. 61-64) 

  

9. - 13. 
Desember 

Verklegur tími - 
The Beatles 

  

16. - 20. 
desember 

Jólaskemmtun   

 
3. janúar 

Tónlist og 
tuttugasta 
öldin: London í 
léttri sveiflu (bls. 
65-74) 

  
 
  

 
6. - 10. janúar 

Verklegur tími - 
London í léttri 
sveiflu 

 
13. - 17. janúar 

Tónlist og 
tuttugasta 
öldin: Mótmæla 
og vísnasöngvar 
(bls. 75-76) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. - 24. Janúar 

Verklegur tími - 
Mótmæla og 
vísnasöngvar 

 
27. – 31. janúar 

Tónlist og 
tuttugasta öldin 



 
 
 
 

Soul og Motown 
(Hljóðspor bls. 
83-88) 
Hóptímar hefjast 

 
3. - 7. febrúar  

Verklegur tími - 
Soul og Motown 

 
10. - 14. febrúar  

Tónlist og 
tuttugasta öldin 
Hippar og 
blómabörn 
(Hljóðspor bls. 
89-92) 
 

  

 
24. – 28. febrúar 

Verklegur tími - 
hippar og 
blómabörn 

 
2. - 6. mars 

Tónlist og 
tuttugasta öldin 
Lok 7. 
áratugarins 
(Hljóðspor bls. 
93-101) 
Hóptímar halda 
áfram 
 

 
9. - 13. mars  

Verklegur tími - 
Lok 7. 
áratugarins 

Að nemandi geti:  
• Notað algeng tæki, hljóðfæri, rödd og forriti 

til að skapa eigin tónsmíð og/eða hljóðverk 
• Tekið þátt í að flytja eigið verk eða annarra 

 

 
16. - 20. mars 

Tónlist og 
tuttugasta öldin 
Upprifjun 

  



 
 
 
 

Hóptímar halda 
áfram 
 

 
23. - 27. mars 

Tónlist og 
tuttugasta öldin 
Könnun úr 
Hljóðsporum 
Hóptímar halda 
áfram 

  

 
30. mars - 3. apríl 

Farið yfir próf úr 
Hljóðsporum. 

  

 
14. - 17. apríl 

Nemendur vinna 
í hljómsveitum að 
tónsköpun 
 

  

 
20. - 24. apríl 
 

Nemendur vinna 
í hljómsveitum að 
tónsköpun 
 

  

27. – 30. apríl 
 

Nemendur vinna 
í hljómsveitum að 
tónsköpun 
 

  

4. - 8. maí 
 

Nemendur vinna 
í hljómsveitum að 
tónsköpun og 
upptökum 
 

  

 
11. - 15. maí 

Nemendur vinna 
í hljómsveitum að 
tónsköpun og 
upptökum 

  



 
 
 
 

 

18. - 22. maí Lokaverkefni í 
unglingadeild 

  

25. - 29. maí Lokaverkefni í 
unglingadeild 

  

 


