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Íslenska 3.-4. bekkur 
Lestur 

• auki lestrarhraða sinn og efli lesskilning 
• þjálfist í framsögn og í að lesa fyrirmæli 
• efli hlustunarskilning og orðaforða 
• geti lesið sér til gagns og gamans 

Ritun 

• þjálfist í að tjá skoðanir sínar og hugmyndir á rituðu máli 
• læri að skrifa sögu með einfaldri atburðarás með upphafi, miðju og endi 

Málfræði og stafsetning 

• tileinki sér og læri að nota reglurnar um stóran og lítinn staf, einfaldan og 
tvöfaldan samhljóða, greini nafnorða, að raða í stafrófsröð, kyn nafnorða 

• þekki hugtökin samheiti og andheiti 
• þjálfist í að búa til samsett orð 
• kynnist fallbeygingu nafnorða bæði í eintölu og fleirtölu 
• kynnist lýsingarorðum og kunni að stigbreyta þeim 
• kynnist nútíð og þátíð sagnorða 

Bókmenntir og ljóð 

• hlusti á upplestur á sögum og ljóðum 
• læri vísur og ljóð 
• kynnist og geti lesið sögur, ævintýri, þjóðsögur og dæmisögur 
• þekki og geti notað hugtök eins og persóna, söguhetja, söguþráður og sögulok 
• taki þátt í leikrænni tjáningu  

Skrift 

• öðlis traustan grunn að læsilegri og áferðafallegri skrift 
• geti notað skriftargerðina sem þeim hefur verið kennd í frjálsri ritun 
• nái góðum skriftarhraða og vandi allan frágang 

Kennsluhættir 

Megin áhersla lögð á að nemendur nái góðum tökum á lestri og læri að lesa sér til 
gagns og ánægju.  Nemendur eiga að lesa minnst 5x heima yfir vikuna og lögð er 
áhersla á ýmisskonar orðavinna í tengslum við heimalesturinn. Nemendur skrifa sögur 
frá eigin brjósti og eftir gefinni forskrift. Lögð er áhersla á framsögn og tjáningu 
nemenda.  Stafsetning og málfræði er kennd með innlögnum og æfð með skriflegum 
æfingum og leikjum.  
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Námsefni 

Ritrún 2 og 3.  Skrift 2,3 og 4. Ás, Tvistur, Þristur og Skinna 1 ásamt verkefnaheftum af 
skólavef og  gagnvirkum tölvuforritum.  

Námsmat 

Reglulega yfir skólaárið eru lagðar fyrir kannanir en einnig er nemandinn metinn út frá 
lykilhæfni.  

 

Stærðfræði 3. – 4. bekkur 
Markmið að nemendur 

• tengi stærðfræðina reynslu sinni, færni og fyrri þekkingu og þrói sínar eigin 
reiknisaðferðir og þjálfist í að rökstyðja þær munnlega og skriflega 

• geti lesið stærðfræðitexta og valið sér ýmis hjálpartæki stærðfræðinnar sem hæfa 
hverju sinni 

• læri að lesa, skrifa og raða tölum upp að 10000 og skipta þeim í tugasæti 
• læri um margföldun sem endurtekna samlagningu 
• læri um deilingu við ýmsar hversdagslegar aðstæður 
• læri um tengslin milli margföldunar og deilingar 
• læri að áætla, mæla og bera saman stærðir í sambandi við lengd, þyngd, 

flatarmál og rúmmál 
• læri að lesa af klukku og skrá tímasetningu 
• læri að búa til og rannsaka einföld mynstur 
• þekki íslenskar myntir upp að 5000 og noti þær við kaup og sölu 
• læri að setja fram upplýsingar í töflu og súluriti og kunni að lesa úr þeim 
• geti sett upp og reiknað dæmi í samlagningu og frádrætti og kynnist ólíkum 

aðferðum við að leysa dæmi (s.s. geyma og taka til láns) 
• geti mælt í lengdar- og rúmmálseiningum, lítra og desilítra, metra, sentímetra og 

kílómetra 
• læri um almenn brot og tugabrot 
• þekki gleitt, hvasst og rétt horn 
• getur helmingað og tvöfaldað 
• kann á hnitakerfið og getur hliðrað mynd 
• getur námundað 
• getur unnið með negtívartölur 
• getur speglað 

Kennsluhættir 
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Námsbækur eru lagðar til grundvallar ásamt verklegri kennslu sem og útikennslu. Ýmiss 
verkefni unnin í tölvum s.s. stærðfræðileikir á nams.is, og  skólavefurinn.is.  Einnig 
notum við kennslumyndbönd í Educreation og ýmiss stærðfræðiöpp í ipödum. 

Námsefni 

Sproti 3a, 3b, 4a og 4b nemendabækur og æfingahefti. Stefnum á margföldun og 
Stefnum á deilingu. Einnig eru notuð ýmiss ítarefni varðandi ákveðna þætti 
stærðfræðinnar. 

Námsmat 

Reglulega yfir skólaárið eru lagðar fyrir kannanir en einnig er nemandinn metinn út frá 
lykilhæfni.  

 

Enska 3. – 4. bekkur 
 

Námsmarkmið 

• Skilji einföld orð og setningar  
• Geti lesið einfaldar setningar 
• Geti tekið þátt í einföldum samskiptum t.d. kynnt sig og heilsað 
• Geti tekið þátt í samskiptaleikjum 
• Geti tekið þátt í einföldu samtali 
• Geti lýst hlut eða mynd á einfaldan hátt 
• Geti skrifað orð og stuttar setningar við myndir 
• Þekki litina og tölustafi frá 0-20 
• Þekki líkamsheiti, fataheiti, fjölskylduheiti o.s.frv. 
• Þjálfist í að hlusta á fyrirmæli 

Kennsluhættir 

Lögð er áhersla á að nemendur geti lesa einfaldan texta í lestrarbókum og tjáð sig á 
ensku. Í tímum er mikið unnið með  munnlegar æfingar þar sem nemendur vinna í 
pörum eða með hópnum í heild og þá gjarnan  í ýmsum leikjum.  Ipadar og tölvur eru til 
taks í tímum.   

Námsefni. 

Work out vinnubók, Letterland ELT, Adventure Islands of English Words,  veraldar 
vefurinn m.a. nams.is og tungumálatorg.is , Floppy„s High Frequency Words og 
léttlestrarbækur m.a. frá Oxford Reading Tree.  
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Þema 3.- 4.bekkur 
 

Í 3.- 4. bekk er miðað við að tekin séu 2 - 3  þemu fyrir áramót og 3 eftir áramót.  Á milli 
þema er oftast „auð vika“ sem nýtist til að gera upp þemu og undirbúa næsta.  

 

Náttúran og tíminn 

 

Markmið  

• Að nemandi  
• þekki helstu veðurtákn 
• fái aukinn áhuga á umhverfinu 
• þekki helstu trjátegundir átti sig á árstíðabundnum breytingum á náttúrunni 
• kynnist höfuðáttunum 
• læri betur á klukku og tímatöflur 
• átti sig á tímatali m.a. vikum, mánuðum og ári 
• þekki heiti vikudaga og mánuða á ensku 

 

Kennsluhættir 

Við munum skoða náttúruna í nánasta umhverfi og fylgjast með breytingum sem verða 
á henni þegar kólna tekur. Við munum markvisst æfa okkur með klukkuna og velta fyrir 
okkur tímanum. Við ætlum að fara í vettvangsferðir sem tengjast þemanu.  Við munum 
spila klukkubingó, vinna spæjarabók, búa til bókamerki ásamt hringlaga vinnubók og 
æfa daga og mánuði.  

 

Námsefni 

Komdu og skoðaðu náttúruna, Við greinum tré, Græðlingur 1, Náttúran allan ársins 
hring.  

 

Námsmat 

Spæjarbók og hringbók metin.  Kennaramat byggt á lykilhæfni nemenda. 
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Lína Langsokkur 

Markmið 

Að nemandi: 

• þjálfist í margföldunartöflunni 
• vinni verkefni með kennslupeningum 
• þekki helstu stafsetningarreglur s.s stóran/lítinn staf, bil á milli orða 
• læri að draga upplýsingar úr texta 
• komi fram fyrir áhorfendur  
• þjálfist í að læra og flytja söng og leiktexta  

 

Kennsluhættir 

Við munum lesa bókina um Línu fyrir krakkana og lögð verður áhersla á 
margöldunartöfluna og peninga.  Við ætlum í vettvangsferðir sem tengjast þemanu og 
vinna margföldunarhús.  Meginverkefni þemans verður svo brúðuleiksýning sem sett 
verður upp fyrir foreldra og nemendur í Sjálandsskóla og elstu nemendur í leikskólanum 
Sjáland. 

 

Námsefni 

Fræðslu efni um Astrid Lindgren og Línu Langsokk frá Bókasafni Garðabæjar og 
Norrænahúsinu.  

 

Námsmat 

Kennaramat á vikrni nemenda byggt á lykilhæfni nemenda og margföldunarkannanir. 

 

Afríka 

Markmið 

Að nemandi: 

• fái áhuga á Afríku 
• hlusti á lesinn texta. 
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• átti sig á ólíkum menningarsvæðum í Afríku. 
• geti aflað sér upplýsinga úr bókum og af netinu. 
• kynnist afrískri tónlist, hlusti á hana, syngi, spili og dansi við hana. 
• þjálfist í að vinna í hóp 
• þekki grunnformin og geti beitt þeim í myndgerð 

 

Kennsluhættir 

Með aðstoð tækninnar ætlum að fræðast um nokkur ríki í Afríku. Við ætlum að kynnast 
nokkrum dýrum sem þar lifa og skoða hvernig fólk lifir og hversu ólíkt líf sumra þar er 
miðað við líf okkar hér á Íslandi. Fyrirlesari kemur til okkar og fræðir okkur um ferð sína 
til eins Afríkuríkis. 

 

Námsefni 

Chebet og týndi kiðlingurinn. Veraldarvefurinn og landafræðibækur. Fræðslumynd af 
heimasíðu Námsgagnastofnunnar: Afríka sunnan Sahara og The gods must be crasy. 
Efni frá fyrirlesara um Kenía.  

 

Námsmat 

Sjálfsmat í lok þemavinnu og lykilhæfni nemenda. 

 

Ísland 

 

Markmið 

Að nemandi: 

• Geti nýtt sér heimildir til upplýsingaröflunar. 
• Þjálfist í að lesa úr skýringarmyndum og kortum. 
• Geti tjáð sig frammi fyrir hópi. 
• Þjálfist í hópavinnu. 
• Læri að þekkja helstu staði, fjöll, jökla, vötn, fossa og eyjar. 
• Þekki þjóðgarða Íslands. 
• Þekki höfuðáttirnar fjórar. 
• Geti gefið upplýsingar um staðsetningu staða á landakorti. 
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• Átti sig á muninum á láglendi og hálendi. 
• Þekki hugtakið þéttbýli, dreifbýli. 
• Þekki forseta lýðveldisins. 
• Þekki helstu landsnámsmenn. 
• Þekki þjóðfánann og viti hvað litirnir í honum tákna. 
• Þekki skjaldamerkið og þjóðsögu því tengdu. 
• Læri á hnitakerfi 
• Læri að semja ljóð. 
• Læri nokkur ættjarðarlög 
• Semji lag við ættjarðarljóð 

 

Kennsluhættir 

Stöðvavinna þar sem misjafnar áherslur voru á milli þriggja stöðva í fjórar vikur. Þar fór 
fram innlögn og vinna með viðfangsefnið. Vettvangsferðir í tengslum við þemað og 
ratleikir byggðir á þemanu í útikennslu. Nemendur útbúa íslandsmöppu sem þeir geta 
nýtt sér á ferð um landið í sumar.  

 

Námsefni 

Spurningaspilið Ísland, landakort, landakortabók, Kostuleg kort og gröf, Komdu og 
skoðaðu land og þjóð, Komdu og skoðaðu landakort, Ísland  landið okkar.  

 

Námsmat 

Skriflegt próf. 

 

Húsdýr 

Markmið 

Að nemandi: 

• fái áhuga  á íslensku húsdýrunum 
• þekki einkenni húsdýra, lifnaðarhætti þeirra og afurðir. 
• hlusti á lesinn texta. 
• auki orðaforða sinn. 
• vinni með orðflokka á fjölbreyttan hátt (no, lo, so) 
• læri Íslenska stafrófið 
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• horfi á fræðslu og skemmtiefni tengt húsdýrum. 
• þjálfist í að vinna í hóp 

 

Kennsluhættir 

Nemendur fræðast um helstu íslensku húsdýrin, heiti, afuðir og lifnaðarhætti og gerast 
”sérfræðingar” í einu dýri sem þeir síðan kynna.  Vettvangsferðir í tengslum við þemað.  

  

Námsefni 

Hani, krummi, hudnur, svín eftir Sigrúnu Helgadóttur.  

 

Námsmat 

Skriflegt próf 

 

Íþróttir 3.- 4.bekkur  

 
 
Markmið 

 Að kynna nemendum fyrir hollri og góðri hreyfingu. 

 Að auka þol, áræðni, þrek og styrk. 

 Að nemendur vinni saman og beri virðingu fyrir getu hvers annars. 

 Að nemendur læri að fara eftir reglum sem gilda í íþróttum. 

 Að nemendur fari eftir fyrirmælum. 

 Að nemendur fái æfingu í að skipta um föt, fara í íþróttaföt fyrir tíma og aftur í fötin 
sín eftir tíma án aðstoðar. 
 

Tímafjöldi 
1 tími á viku/60 mínútur á viku 
 
Kennsluhættir 
Kennslan fer fram m.a. í formi samvirks náms, stöðvaþjálfunar, hreyfistöðva, 
þrautabrauta, hlaupaleikja, boltaleikja, íþróttagreina, dans og hreyfitjáningar. Farið er 
eftir markmiðum Aðalnámskrár Grunnskóla, íþróttir, líkams- og heilsurækt 1999. 
Skíðaferð einu sinni á ári 
Að vori er áætlað að ganga á ákveðið fjall með nemendur. 
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Áhöld/kennsluaðstaða 
Nýtt eru öll þau áhöld/tæki (inni og úti ) sem eru til í skólanum og á skólalóðinni.  Á 
haustin er kennt sem mest úti og farið inn þegar veður fer að versna. Eftir páskafrí færist 
kennslan að mestu út. 
 
Innitímarnir fara fram í íþróttahúsinu í Sjálandsskóla. 
 
Námsmat 
Stöðvaþjálfun 
Útihlaup á tíma 
Prófað úr ýmsum íþróttagreinum 
Píptest – staðlað hlaupa þolpróf 
Samvinna 
Fara eftir reglum í leikjum 
Hegðun 
Sjálfsmat nemenda hvernig þeim  líkar í íþróttatímum. 
 
 
Heimavinna 
Ef  nemendur eiga í erfiðleikum með að framkvæma ákveðna hluti þá er haft samband 
við foreldra og sameiginleg lausn fundin á málinu. 
 

Sund  3.-4. bekkur 
 

Hæfniviðmið 

• Að nemendum líði vel í vatni og öðlist öryggi í því í gegnum æfingar og leiki. 
• Að nemendur fái frekari kennslu í sundaðferðunum fjórum: bringu-, skólabak-, 

baksundi og skriðsundi. 
• Að nemendur læri að vinna saman og beri virðingu fyrir getu hvers annars. 
• Að nemendur læri og tileinki sér þær reglur sem gilda fyrir, eftir og í 

sundtímanum. 
• Að nemendur fari eftir þeim öryggis-, skipulags- og umgengnisreglum sem gilda á 

sundstað. 
• Að nemendur geti velt sér af kvið á bak og öfugt. 
• Að nemendur geti tileinkað sér einföld hugtök sem tengjast sundi og líkamlegri 

áreynslu. 
• Að nemendur geti farið eftir reglum í leikjum og geti tekist á við sigra og töp. 
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Kennsluhættir 

Nemendur læra mikið í gegnum leiki og æfingar.  Lögð er áhersla á kurteisi, góða 
hegðun og samvinnu.  Sundið er kennt einu sinni í viku 40  mínútur  í senn allt skólaárið. 

 

Kennsluaðstaða / áhöld 

Sundið er kennt í 12,5 m innisundlaug  í Sjálandsskóla.  Þau áhöld sem notuð eru við 
kennslu eru: Sundflár, sundblöðkur, sunduggar, sundnúðlur, hringir, ýmsar tegundir 
bolta og dót bæði til að kafa eftir og ekki. 

 

Námsmarkmið 

Fyrir foreldraviðtal á haustönn gera nemendur líðankönnun sem send er heim í mentor. 
Í desember og júní fá nemendur birt námsmat í mentor.  

Eftirfarandi atriði sem varða hæfniviðmið í líkamsvitund, leikni og afkastagetu eru metin í 
3. bekk: 

• 12 m bringusund 
• 12 m skólabaksund með eða án hjálpartækja 
• 8 m skriðsund 
• 6 m baksund 
• Kafað eftir hlut á 1 – 1,5 metra dýpi. 
• Stunga úr kropstöðu 
• Nemendur hafa lokið 3. sundstigi nái þeir öllum fyrrgreindum atriðum. 

 

Eftirfarandi atriði sem varða hæfniviðmið í líkamsvitund, leikni og afkastagetu eru metin í 
4. bekk: 

• 25 m bringusund 
• 15 m skólabaksund 
• 12 m skriðsund  
• 12 m baksund  
• Flugsundsfótatök 
• Stunga úr kropstöðu 

Nemendur hafa lokið 4. sundstigi nái þeir öllum fyrrgreindum atriðum. 
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Eftirfarandi atriði sem varða félagslegaþætti  eru metin í 3. og 4. bekk og birt í lykilhæfni 
í mentor fyrir foreldraviðtal á vorönn: 

• samvinna 
• áhugi/virkni 
• framkoma/hegðun 
• fara eftir fyrirmælum 

 

Heimavinna  

Þeir sem þurfa meiri æfingu í sundi fá leiðbeiningar um það eða ráðleggingar um að 
fara á sundnámskeið. 

 

Textílmennt 3. – 4. bekkur 
 

Hæfniviðmið  

• Að nemendur geti:  
• prjónað garðaprjón 
• saumað einfalt verkefni í saumavél 
• saumað aftursting, krosssaum og tunguspor 
• þæft ull 
• fylgt einföldum vinnuleiðbeiningum 
• notað eigin hugmyndir í útfærslur á verkefnum 
• notað hugtök og heiti sem tengjast greininni 
• notað fjölbreyttar mælieiningar 

 

Kennsluhættir:  

Reynt er að hafa verkefnin fjölbreytt og þannig úr garði gerð að þau bjóði upp á 
fjölbreyttar útfærslur. Verkefnunum er ætlað að mæta hverjum nemanda þar sem hann 
er staddur og styðja hann í að auka færni sína í greininni.  

Verkefnin eru gjarnan kynnt nemendum með sögum og/eða myndum, þá er stutt 
sýnikennsla og loks gengur kennari á milli og aðstoðar nemendur. Nemendur eru einnig 
hvattir til að hjálpa hvorum öðrum.  

Rík áhersla er á að nemendur fái jákvæða upplifun af greininni, þroski og efli 
sköpunargleði sína og verði jafnvel forvitnari um heiminn í kringum sig. 
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Námsmat:  

Hæfni nemandans er metin jafnt og þétt yfir skólaárið og skiptist í lykilhæfni 
(námshæfni) og hæfniviðmið tengd markmiðum textílmenntar og er hvoru tveggja er birt 
á Mentor. 

 

Hæfniviðmiðin eru unnin út frá hæfniviðmiðum í Aðalnámsskrá grunnskólanna. Þau eru 
áþekk hjá öllum nemendum á yngsta stigi, en þó liggja aðrir þættir á bak við hvert 
viðmið.  

Nemendur eru metnir á fjögurra bila kvarða líkt og í öðrum námsgreinum skólans. Þau 
eru: 

• Framúrskarandi hæfni 
• Góð hæfni 
• Sæmileg hæfni 
• Ófullnægjandi hæfni  

 

 

Tímafjöldi:  

Kennt er 3 í viku, í 3-5 vikna lotum þar sem nemendur fá tvær lotur í hverri listgrein 2 á 
vetri. Hópnum er skipt í 4 minni hópa, um 12 nemendur í hóp. 

 

Hönnun og smíði 3. – 4. bekkur 
 

Hæfniviðmið  

Að nemendur:  

• Sýni ábyrga umgengni og fari eftir reglum og öryggisatriðum smíðastofunnar  
• Þroski með sér þolinmæði til vandaðrar vinnu  
• Geti valið og notað yfirborðsefni við hæfi verkefna sinna  
• Geti gert einfalda skissu og tvívíða teikningu til þess að útskýra hugmyndir sínar 
• Þjálfist í notkun tifsagar og handsögunnar  
• Þjálfist í einfaldri samsetningu samsetningu hluta 
• Þekki helstu verkfæri smíðastofunnar með nafni og þjálfi sig í notkun þeirra 
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• Geti gert grein fyrir því efni sem þeir fá í hendur og nýtt það vel 
• Þjálfist í samvinnu og mikilvægi góðrar umgengni um verkfæri, áhöld, verkefni sín 

og annara  
• Efli frumkvæði og skapandi starf  

 

Kennsluhættir:  

Reynt er að hafa verkefnin fjölbreytt og þannig úr garði gerð að þau bjóði upp á 
fjölbreyttar útfærslur. Verkefnunum er ætlað að mæta hverjum nemanda þar sem hann 
er staddur og styðja hann í að auka færni sína í greininni.  

Verkefnin eru gjarnan kynnt nemendum með sögum og/eða myndum, tilbúnum hlutum 
og spjalli, þá er stutt sýnikennsla og loks gengur kennari á milli og aðstoðar nemendur. 
Nemendur eru einnig hvattir til að hjálpa hvorum öðrum.  

Rík áhersla er lögð á að nemendur fái jákvæða upplifun af greininni, þroski og efli 
sköpunargleði sína og verði jafnvel forvitnari um heiminn í kringum sig. 

 

Námsmat:  

Hæfni nemandans er metin jafnt og þétt yfir skólaárið og skiptist í lykilhæfni 
(námshæfni) og hæfniviðmið tengd markmiðum Hönnunar og smíði og er hvoru tveggja 
er birt á Mentor. 

Hæfniviðmiðin eru unnin út frá hæfniviðmiðum í Aðalnámsskrá grunnskólanna. Þau eru 
áþekk hjá öllum nemendum á yngsta stigi, en þó liggja aðrir þættir á bak við hvert 
viðmið.  

Nemendur eru metnir á fjögurra bila kvarða líkt og í öðrum námsgreinum skólans. Þau 
eru: 

• Framúrskarandi hæfni 
• Góð hæfni 
• Sæmileg hæfni 
• Ófullnægjandi hæfni  

 

Tímafjöldi:  

Kennt er 3 í viku, í 3-5 vikna lotum þar sem nemendur fá tvær lotur í hverri listgrein á 
vetri. Hópnum er skipt í 4 minni hópa, um 12 nemendur í hóp. 
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Myndmennt 3.-4.bekkur 
 

Hæfniviðmið: 
 
Að nemendur geti: 

 unnið með heita og kalda liti og þekki muninn á þeim 

 unnið verkefni með grunnformum 

 unnið með neikvætt og jákvætt rými 

 unnið með kyrrð og hreyfingu í mynd 

 unnið með mynddæmi úr íslenskri listasögu og þekki íslenskan listamann 

 unnið myndverk út frá eigin upplyfun 

 unnið skapandi vinnu sem tengist þemum 

 
Kennsluhættir:  
Reynt er að hafa verkefnin fjölbreytt og þannig úr garði gerð að þau bjóði upp á 
fjölbreyttar útfærslur. Verkefnunum er ætlað að mæta hverjum nemanda þar sem hann 
er staddur og styðja hann í að auka færni sína í greininni.  
Verkefnin eru yfirleitt kynnt nemendum með myndum, spjalli og stuttri sýnikennslu. 
Kennari gengur svo á milli og aðstoðar nemendur. Nemendur eru einnig hvattir til að 
hjálpa hvorum öðrum. Rík áhersla er á að nemendur fái jákvæða upplifun af greininni, 
þroski og efli sköpunargleði sína og verði jafnvel forvitnari um heiminn í kringum sig. 

Námsmat:  

Hæfni nemandans er metin jafnt og þétt yfir skólaárið og skiptist í lykilhæfni 
(námshæfni) og hæfniviðmið tengd markmiðum myndmenntar og er hvoru tveggja er 
birt á Mentor. 

Hæfniviðmiðin eru unnin út frá hæfniviðmiðum í Aðalnámsskrá grunnskólanna. Þau eru 
áþekk hjá öllum nemendum á yngsta stigi, en þó liggja aðrir þættir á bak við hvert 
viðmið.  

Nemendur eru metnir á fjögurra bila kvarða líkt og í öðrum námsgreinum skólans. Þau 
eru: 

 Framúrskarandi hæfni 

 Góð hæfni 

 Sæmileg hæfni 

 Ófullnægjandi hæfni  
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Tímafjöldi:  
Kennt er 3 í viku, í 3-5 vikna lotum þar sem nemendur fá tvær lotur í hverri listgrein 2 á 
vetri. Hópnum er skipt í 4 minni hópa, um 12 nemendur í hóp. 

 

Tónmennt  3. – 4. bekkur  
 

Hæfniviðmið 

Að nemandinn geti:  

 þekkt útlit og hljóð hljóðfæra tónmenntastofunnar, helstu hljóðfæra 
sinfóníuhljómsveitar og geti flokkað þau í undirflokka 

 sungið í hópi með skýrum framburði fjölbreytt sönglög og þulur 

 rappað einfaldan texta 

 greint á milli helstu söngradda s.s. sópran, alt, tenór og bassa 

 sungið eða leikið á skólahljóðfæri eftir einföldum styrkleikamerkjum og notað við 
eigin útsetningar 

 leikið einfalt þrástef 

 skráð og leikið einfalda laglínu og hrynnótur  

 flutt einfalt stef eftir heyrn 

 leikið á skólahljóðfæri í takt við undirleik 

 skapað og flutt eigið tónverk/hljóðverk og notað einföld nótnagildi við að skrá það 

 spunnið einfaldan spuna á skólahljóðfæri í takt við undirleik 

 skráð eigin tónsköpun með grafískri nótnaskrift 

 útskýrt hvað þjóðlag er og kunni nokkur slík, bæði innlend og erlend 

 útskýrt nokkur einkenni afrískrar tónlistar og geti sungið og leikið nokkur afrísk 
lög á skólahljóðfæri 

 greint lag með rondo formi og samið í hóp, tónverk með rondo-formi 

 nafngreint nokkur tónverk og höfunda þeirra 

 rætt um og metið eigin tónlist og annarra út frá smekk og upplifun 

 

Kennsluhættir 

Mikil áhersla er lögð á að nemendur læri fjölbreytt sönglög og þulur í tengslum við 
morgunsönginn. Hlustun er þjálfuð hjá nemendum með því að hlusta eftir fyrirfram 
ákveðnum þáttum eins og hraða, styrk, takti, hljóðfærum eða röddum. Unnið er með 
hryn bæði með ýmiskonar hreyfileikjum og beinni hljóðfæravinnu. Mikið er unnið með 
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spuna þar sem nemendur fá að spynna frjálst yfir undirspil á sílafón eða annað 
skólahljóðfæri. Nemendur skapa fjölbreytt tón- og hljóðverk og nota til þess ólíkar 
aðferðir og bæði hefðbundna og óhefðbundna skráningu. Tónmennt tengist mikið þeim 
þemum sem nemendur eru í hverju sinni hjá umsjónarkennurum og er unnið markvisst 
með hæfniviðmið tónmenntar í tengslum við þemun.  

 

Námsgögn 

 skólahljóðfæri og aðrir hljóðgjafar s.s. líkaminn og hlutir úr náttúrunni 

 námsefnið: Það var lagið 

 námsefnið: Tónmennt 3. hefti 

 námsefnið: Hring eftir hring 

 myndbönd 

 geisladiskar og tónlist af netinu  

 einfaldar hljóðfæraútsetningar  

 annað námsefni útbúið af kennara 

 

Námsmat 

Nám nemenda er metið með símati, frammistöðumati, skriflegum könnunum og 
verkefnum auk sjálfsmats. Video- og hljóðupptökur eru reglulega gerðar til að fylgjast 
með framförum og getu nemenda í söng og hljóðfæravinnu. Tónsköpun og spuni 
nemenda eru tekin upp og metin. Þekkingaratriði eru metin með skriflegum könnunum 
og verkefnum unnum í tímum. Tvisvar á vetri fá nemendur afhent námsmat í tónmennt 
þar sem hæfniviðmiðin eru útlistuð með eftirfarandi skala:  

 

 A – Framúrskarandi hæfni 

 B – Góð hæfni 

 C – Sæmileg hæfni 

 D – Ófullnægjandi hæfni 

 


