
 

 
 

Kennsluáætlun 2022-2023 
 

Fag: tónmennt yngsta stig 

Bekkur/samkennsluhópur: 3.-4. bekkur 

Kennari/kennarar: Árni Geir Lárusson 

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 1 

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið: 30 

Tímabil: ágúst 2022 –júní 2023 

 

Efni/þema sem tekið er fyrir  

Hlustun á tónlist 

Hljóðfæraleikur á skólahljóðfæri (áhersla á þessi atriði: ritmi, blæbrigði) 

Frumsamin tónlist á skólahljóðfæri  

Hreyfileikir og einföld spor við tónlist 

Ritmi og ritmaleikir 

Söngur með gítar undirspili 

 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð) 

Læri að hlusta eftir blæbrigðum og ritma í tónlist 

Læri að spila á skólahljóðfæri á einfaldan hátt, ein og með öðrum 

Finnist gaman hreyfa sig við alls konar tónlist 

Kynnist því að syngja saman með meðleik 

Kunni skil á hljóðfærum innan hvers hljóðfærahóps 

Hafi samið eigin lög á skólahljóðfæri 

 

 

 

 



 

Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur) 

Taki tillit til og beri virðingu fyrir samnemendum sínum og sköpun þeirra 

Séu virkir í tímum og vinni með eigin sköpunarþörf 

Séu jákvæðir gagnvart mismunandi tónlist 

Fari vel með búnað og hljóðfærakost og gangi frá sjálf eftir möguleikum 

 

 

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    

Sköpun Frumsamin verk:  tónlist, hreyfing og söngur með frumsömdum 
texta 

x  

Lýðræði 
Mannréttindi  

Virðing fyrir skoðunum, verkum annarra og menningarlegum 
mun 

x  

Jafnrétti  Allir skiptast á að spila og allir eru jafn mikilvægir hlekkir í 
samleik og samsöng 

x  

Heilbrigði og 
velferð  

Hreyfing innan tímans, jákvætt viðmót æft, tónsköpun fer ekki 
yfir hávaðamörk 

x  

Sjálfbærni Hópurinn nýtir einnig  heimatilbúin hljóðfæri og sinn eigin líkama 
í tóndköpun 

x  

 

 

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

Lykilhæfni nemenda  Dæmi um útfærslu sem nýtt verður  

Tjáning  Frumsamin lög og söngtextar 

Hlustun Bæði hlustað á eigin tónlistarflutning og annarra;  svo og hlustað á efni af 
geisladiskum o.þ.h. 

Miðlun upplýsinga og 
þekkingar 

 

Skapandi úrvinnsla  Sköpun og eigin tónlistarflutningur í hverjum tíma 

Gagnrýnin hugsun  

Sjálfstæði   Sköpun og eigin tónlistarflutningur í hverjum tíma 

Samvinna  100%  í samsöng og samleik 

Nýting miðla og 
upplýsinga  

 

Ábyrgð á eigin námi   

Seigla/úthald  Þolinmæði æfð þegar beðið er eftir að röðin komi að manni og þegar 
hlustað er 

Mat á eigin námi Að einhverju leyti 

 

 

 



 

Helstu kennsluaðferðir 

(  ) Útlistunarkennsla      (  ) Útikennsla/útinám 

(  ) Þulunám/þjálfunaræfingar     (  ) Söguaðferð 

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

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

(  ) Leitarnám      (x) Hópavinna 

(x) 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 

⌂x Nánast ekkert  ⌂ Frjálst/ nemendastýrt   ⌂ Ekkert heimanám  

 
Námsmat: Í formi skriflegs  vitnisburðar, farið er eftir virkni í tímum og því hvernig gengur að vinna saman að 

tónlistarsköpun í mjög einfaldri mynd. 

 

 

Helstu námsgögn/ námsveitur/ aðföng: 

Tónlist og líkaminn (mest 1.-2. bekkur) 

Tónlist og umhverfi (mest 3.-4. bekkur) 

Bækur um Maxímús músíkús 

a) Maxímús trítlar í tónlistarskólann (allir) 

b) Maxímús heimsækir hljómsveitina (allir) 

c)  Maxímús fer á fjöll (3.-4. bekkur) 

Vísnagull (1.-2. bekkur) 

Undirskrift kennara Árni Geir Lárusson  

Seyðisfjarðarskóli ágúst 2022 


