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Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Ágúst-september Að greina ólíkar stíltegundir 
Að greina og útskýra 
samhengi tónlistar og ólík 
tónlistarstílbrigði 
Að þekkja ýmis hugtök innan 
tónlistar 
Að átta sig á gildi tónlistar 

Popp og rokk, hlusta og 
greina. 
Ýmsir tónlistarleikir, hlustun 
og verkefni í vinnubók. 
Kvikmyndatónlist. 

Youtube, velja lag sjálf sem 
allir greina í hópum/pörum. 
Fyrirlestrar og stutt 
hóp/paraverkefni. 
Hrynverkefni úr vinnubók. 
 

Símat, þátttaka í tímum og 
skil á tímaverkefnum. 

Október-nóvember Að greina ólíkar stíltegundir 
Að greina og útskýra 
samhengi tónlistar og ólík 
tónlistarstílbrigði 
Að þekkja ýmis hugtök innan 
tónlistar 
Að kynnast menningararfi og 
tengja við aðrar námsgreinar 
Að geta beitt eigin rödd á 
viðeigandi hátt í ólíkum 
raddverkum 
 

Popp og rokk, hlusta og 
greina.  
Áhersla á íslenska tónlist. 
Þjóðlagatónlist. 
Ýmsir tónlistarleikir, hlustun 
og verkefni í vinnubók. 
Lög fyrir smiðjur. 

Youtube, velja lag sjálf sem 
allir greina í hópum/pörum. 
Fyrirlestrar og stutt 
hóp/paraverkefni. 
Verkefni úr vinnubók. 
Ýmsar söngbækur. 
 

Símat, þátttaka í tímum og 
skil á tímaverkefnum. 

Desember Að geta beitt eigin rödd á 
viðeigandi hátt í ólíkum 
raddverkum 
Að greina ólíkar stíltegundir 
Að greina og útskýra 
samhengi tónlistar og ólík 
tónlistarstílbrigði 
 
 

Popp og rokk, hlusta og 
greina. 
Ýmsir tónlistarleikir, hlustun 
og verkefni í vinnubók. 
Áhersla á söng, jólalög. 

Youtube, velja lag sjálf sem 
allir greina í hópum/pörum. 
Fyrirlestrar og stutt 
hóp/paraverkefni. 
Verkefni úr vinnubók. 
Ýmsar söngbækur. 
 
 

Símat, þátttaka í tímum og 
skil á tímaverkefnum. 

Janúar-febrúar Að þekkja helstu tónskáld 
tónlistarsögunnar 

Klassísk tónlistarsaga  Fyrirlestrar og stutt 
hóp/paraverkefni. 

Símat, þátttaka í tímum, skil 
á tímaverkefnum. 
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Að þekkja helstu verk 
tónlistarsögunnar 
Að kynnast nýjum 
tónskáldum og verkum 
þeirra 
Að þekkja hljóðfæri 
sinfóníuhljómsveitar 

Ýmsir tónlistarleikir, hlustun 
og verkefni í vinnubók 
Sinfóníuhljómsveitin. 
 
 

Verkefni úr vinnubók. 
 
 

Mars-apríl Að kynnast tónlist frá öðrum 
menningarheimum 
Að geta greint og valið 
hljóðfæri og hljóðblæ við 
hæfi í tónsköpun og söng 
Að geta tekið þátt í samspili 
eða samsöng með öðrum 
Að geta flutt eigin verk og 
annarra 
 
 
 

Afrísk tónlist, spila og syngja 
og greina  
Semja tónverk  
Ýmsir tónlistarleikir, hlustun 
og verkefni í vinnubók 
 

Ýmsar söngbækur, Það er 
gaman að hlusta á 
hermitónlist, Virkir 
þátttakendur, fyrirlestrar og 
stutt hóp/paraverkefni. 
 

Símat, þátttaka í tímum, skil 
á tímaverkefnum. 

maí Í lok árs á nemandi að geta: 
• greint og valið hljóðfæri og 
hljóðblæ við hæfi í 
tónsköpun og hlustun,  
• beitt eigin rödd á 
viðeigandi hátt í ólíkum 
raddverkum og söng, bæði í 
eigin verkum og annarra, 
 • tekið þátt í samspili eða 
samsöng með öðrum  
• flutt eigin verk eða annarra 
• greint ólíkar stíltegundir 

Afrísk tónlist, spila og syngja 
og greina  
Semja tónverk  
Ýmsir tónlistarleikir, hlustun 
og verkefni í vinnubók 
 

Ýmsar söngbækur, Það er 
gaman að hlusta á 
hermitónlist, Virkir 
þátttakendur, fyrirlestrar og 
stutt hóp/paraverkefni. 
 

Símat, þátttaka í tímum, skil 
á tímaverkefnum. 
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• greint og útskýrt samhengi 
tónlistar og ólík 
tónlistarstílbrigði  
• greint og að einhverju 
marki metið og endurskoðað 
eigin sköpunarverk. 
 

 


