
 

 

Kennsluáætlun 2021-22 
 

Fag: Val 

Bekkur/samkennsluhópur: 3-4 bekkur 

Kennari/kennarar: Árni Geir Lárusson  

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 1 

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið: 35±8 

Tímabil: 

 

Efni/þema sem tekið er fyrir  

Tónlistartextar 

 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð) 

Markmið áfangans er að nemendur komist í rythma tónlistarinnar og 

geti hlustað á texta í lögum. Getað krufið lagið/textan og sagt hvað höfundur er að  

segja með gerð lagsins. 

 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni  (lykilorð/færni) 

Geta samið eigin texta og tjáð hug sinn í ljóðformi. 

 

Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur) 

Sitji og hlusti á lag og texta 

Markvisst er unnið með eftirfarandi grunnstoðir menntunar í kennslu og efnistökum  

Grunnþáttur  Dæmi um verkefni eða nálgun á tímabilinu í faginu  (hvernig) Virkt 
beint  

Óbeint  

Læsi  x  

Sköpun  x  

Lýðræði 
Mannréttindi  

  x 

Jafnrétti    x 

Heilbrigði og 
velferð  

  x 

Sjálfbærni  x  



 

 

Markvisst og reglulega er unnið með eftirfarandi lykilhæfni í kennslu og efnistökum  

Lykilhæfni nemenda  Dæmi um útfærslu sem nýtt verður  

Tjáning  Nemendur geti tjáð sig í textaformi 

Hlustun Nemendur geti sitið kyrrir og hlustað af einbeitingu 

Miðlun upplýsinga og 
þekkingar 

Nemendur geti staðið fyrir framan bekkinn og farið með sitt eigið 
ljóð/texta 

Skapandi úrvinnsla  Semja ljóð/texta 

Gagnrýnin hugsun Nemandi geti túlkað, með gagnrýnni hugsun, texta annara 

Sjálfstæði   Nemendur geti samið texta/ljóð á eigin spýtur 

Samvinna  Vinna saman að gerð texta/ljóðs 

Nýting miðla og 
upplýsinga  

Hlustað á lög listamanna og skoðað texta. Bæði af internetinu og öðrum 
miðlum 

Ábyrgð á eigin námi  Heimaverkefni eru að hlusta á lög og texta 

Seigla/úthald   

Mat á eigin námi  

 

Helstu kennsluaðferðir 

(  ) Útlistunarkennsla      (  ) Útikennsla/útinám 

(  ) Þulunám/þjálfunaræfingar     (  ) Söguaðferð 

( x) Innlifunaraðferðir. T.d. leiklist í kennslu og hlutverkaleikir  

( x) Umræða/spurnaraðferðir    ( x) Kann, vill vita hef lært 

(  ) Leitarnám      ( x) Hópavinna 

(  ) Spil/námsleikir      (  ) Þemanám 

( x) Samvinnunám      ( x) Verkleg kennsla (LBD)  

(  ) Annað      (  ) Samþætt markvisst við aðrar námsgrein 

Hvað?________________________   Hvaða?________________________ 

 

Heimanám:  

⌂ Daglega  ⌂ 2-3 sinnum í viku        ⌂ 1 sinni  í viku     ⌂ 1 sinni til tvisvar í mánuði 

⌂ Nánast ekkert  ⌂ Frjálst/ nemendastýrt   ⌂ Ekkert heimanám  

 

Námsmat: 

Hlutfall sjálfsmats: 30 

Hlutfall verkefnaskila:  

Hlutfall símats kennara: 70 

Hlutfall lokamats:  

Verkefnamappa og/eða vinnubækur:  

Leiðsagnarmat nýtt: já (  )  Nei (  ) 

 



Helstu námsgögn/ námsveitur/ aðföng: Youtube, Spotify, Alnetið, Geisladiskar, sjónvarp, útvarp, spólur. 

 

Undirskrift kennara  Árni Geir Lárusson 

Seyðisfjarðarskóli ágúst 2021 


