
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2022 - 2023  -   7. bekkur 

Námsáætlun – námsgrein tónmennt 

 

Kennari: Rún Kormáksdóttir 

Námsefni: Hljóðspor og fjölbreytt efni úr ýmsum áttum. 

Nám og kennsla: Með kennslu í tónmennt er leitast við að efla sköpun og tjáskipti í gegnum tónlist en í tónlistariðkun felst hlustun, sköpun 

og flutningur. Þannig eykst færni nemenda í líkamlegri samhæfingu, hugsun og tilfinningatengslum. Þá öðlat nemendur þekkingu á 

frumþáttum tónlistar; tónhæð, tónlengd, blæ, styrk, hljómum, túlkun og formi ásamt geta myndað sér skoðanir á ólíkri tónlist og gildi 

hennar. Nemendur takast á við fjölbreytt verkefni, ýmist einstaklings-, para- eða hópaverkefni. 

Kennd er ein stund á viku 

Námsmat:  Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla (2013). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 

Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Kennari metur á faglegan hátt hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í 

Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem nemandi býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra 

mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara.  

Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi.

 

 

 

                      Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund og taki virkan þátt í kennslustundum. 

                                                                  Mikilvægt er að nemendur geri ætíð sitt besta og sýni virðingu í starfi sínu.  
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Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 

➢ Þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun 

og hlustun. 

➢ greint ólíkar raddir og beitt rödd sinni sem 

hljóðfæri í samsöng og spuna. 

➢ leikið einfalda rytma eða þrástef á 

slagverkshljóðfæri í samsöng og spuna. 

➢ tekið þátt í að skapa og flytja einfalt 

tónverk/hljóðverk og skrá það á einfaldan 

hátt. 

➢ greint einföld stílbrigði í tónlist (t.d. íslensk 

þjóðlög). 

➢ Rætt um eigin tónlist og annarra út frá 

smekk og upplifun. 

 

 

 

 

Allt starfið byggist á: 

- Tónlistarupplifun, hlustun, 
taktþjálfun, hljóðfæraleik, 
tónlistarhugtökum og söng. 

- Í hverri viku er leikin tónlist frá 
ýmsum heimshornum. 
 

Ágúst - september:  

- Farið yfir vinnulag og reglur í 
tónmennt. Hugtakakort, tónfræðitákn, 
taktþjálfun, hljóðfæri og söngur.  

- Alþýðu- og dægurtónlist frá tímum 
þrælahalds í Bandaríkjunum til loka 7. 
áratugar 20. aldar. Afrísk tónlist, 
gospel og blús. 

 
Október - nóvember: 

- Klassík. Helstu tónskáld og tónverk.  
 

Desember: 

- Jólalög, gömul og ný. Nemendur í 
tónlistarnámi mega koma með 
hljóðfæri og spila fyrir samnemendur. 

 

 

Einstaklings- og hópvinna. 

Símat fer stöðugt fram og er í formi 

leiðsagnarmats og byggist einkum á þátttöku 

í kennslustundum.. 
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Janúar: 

- Þjóðlög, íslensk og erlend.  

- Keðjusöngur, íslenskur og erlendur. 

- Áhersla á söng. 
 
Febrúar: 

- Gullplötur. Einstaklingsvinna. 

- Bítlarnir/Elvis Presley. Hópvinna. 
 
Mars: 

- Íslensk dægurtónlist. Semja stutt 
tónverk á skólahljóðfæri t.d. rapp við 
þekkta dægurlagatexta. 

 
Apríl-júní:  

- Alþýðu- og dægurtónlist til loka 7. 
áratugar 20. aldar. Kántrí, rokk, 
mótmæla- og vísnasöngur, hippar og 
blómabörn. 
 
 

 

 

 

 

 


