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Bekkur: 6.bekkur 
Námsgrein: tónmennt 
Kennarar: Annegret Nolte 
Tímafjöldi: 6 
 

Námsgögn: Hljóðfæri og námsefni frá kennara 
 
 

Lykilhæfni: 

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: 

 Tjáning og miðlun 

 Skapandi og gagnrýnin hugsun 

 Sjálfstæði og samvinnu 

 Nýting miðla og upplýsinga 

 Ábyrgð og mat á eigin námi. 
 

Grunnþættir: 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, en þó 

mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sköpun. 
 

Önnur hæfniviðmið sem lúta að almennri framkomu og vinnulagi í tímum og metin yfir allt árið: 

 Tekur ábyrgð á eigin námi. 

 Virðir vinnufrið annarra.  

 Vinnur með öðrum og sýnir jákvæðni í samskiptum. 

 Leitar upplýsinga, les sér til gagns og vinnur sjálfstætt.  

 Vinnur vel og fer eftir fyrirmælum. 

 Sýnir vönduð vinnubrögð við verkefnaskil. 

 Fer eftir þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar verkefnum á réttum tíma.  
 

Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrár 
 

 

 

Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun og námsmati. 

 

  



Kennsluáætlun 2019-2020  

2 
 

Vikan Viðfangsefni Námsefni Mat Annað 

Vika 1 

Að hlusta og greina nokkur 

dúr og moll. 

Námsefni frá kennara Símat  

Vika 2 

Að spila  "Paris","Mister Jakob", 

"Tetris" og "Rolling in the deep" 

og „Blues“ á tveimur hljóðfærum 

að eigin vali með bakrytma. 

Námsefni frá kennara Símat  

Vika 3 

Að skoða myndina "Nætur kaffi" 

eftir Van Gogh og ímynda sér 

hvað hljóð þau geta heyrt frá 

henni t.d. Stjörnurnar á 

himninum klingja, fótatak. 

Námsefni frá kennara Símat  

Vika 4 

Að sjá myndir af mismunandi 

veðri og velja sér hljóðfæri og 

skrifa það niður. Hvernig tóna 

það gefur, grafísk tákn. 

Námsefni frá kennara Símat  

Vika 5 

Að æfa hraða: adagio, largo, og 

allegretto. Að horfa á myndskeið 

úr Trailor Nosferatu og tónsetja 

það. 

Námsefni frá kennara Símat  

 

 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

Tónfræði 

Að æfa hrað: adagio, largo, og 

allegretto 

 Æfingar     Símat 

Hljóðfæri 

Að spila:  shaker, boom Whacker, 
stafi, tromma, þríhorn, bjöllur, 
hristur, piano, gítar) 
Að spila  "Paris","Mister Jakob", 
"Tetris" og "Rolling in the deep" og 
„Blues“  

 Æfingar Símat 

Tónfræði Að greina nokkur dúr og moll.  Æfingar Símat 

Tónfræði  
Tónlistar spuni 

Að vera skapandi og ímynda sér hvað 
hljóð þau geta heyrt frá henni t.d. 
Stjörnurnar á himninum klingja, 
fótatak. 

 Æfingar Símat 

Tónfræði  
Tónlistar spuni 

Að horfa á myndskeið úr Trailor 

Nosferatu ca. 3 mínútur og tónsetja 

hana. Markmiðið er að skapa 

tilfininingaleg tónlistatengsl við 

myndskeiðið og spila nótur í 

samræmi við það.  

 Æfingar Símat 

 


