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

Janúar 
Þessir þættir eru 

gegnumgangandi  allan 
veturinn ásamt öðrum 

þáttum.   

- Dans; til að virkja tónlistina 
í kroppnum og að nemendur 
séu virkir þátttakendur.  
-Að nemendur rifji upp tóna 
og takta.  
-Óformlegir tónlistarleikir til 
að efla samskipti, samvinnu 
og samhæfingu. 
-Tónlistarleg tjáning 
nemenda; að nemendur 
skapi og tjái sig í gegnum 
tónlist.  
- Frumkvæði nemenda; að 
nemendur ræði eigin 
hugleiðingar og hugmyndir í 
tónlist og sköpun.  
-Að nemendur rifji upp 
umgengisreglur stofunnar 
og umgengni við hvert 
annað með virðingu, kurteisi 
og opnum samskiptum.  

Kenndir dansar, dansað 
frjálst, upprifjun og hryn-
samspil, tréspilssamspil. 
Lög og vídeó úr Lion King 
skoðuð til að fá hugmyndir.  
Leggja áherslu á að nýta 
færni og hæfni nemenda í 
verkefnið, t.d. tónlistarnám, 
dansnám, leiklistarnám 
o.s.frv.  
Samdir dansar,lög fyrir 
leikrit útfærð í samvinnu 
nemenda,  farið yfir 
verkefnaáætlun með 
nemendum og þeir meta 
næstu skref.  

Hrynleikir, tónlist af netinu, 
just dance, tafla og töflutúss, 
skólahljóðfæri.  
Tónlist og vídeó úr Lion King 
og öðru sem tengist atriðum 
sýningar.   
-Símar og Ipadar.  
 

Símat: Nemendur og Kannri 
og nemendur í hópum: Lögð 
er áhersla á samvinnu, að 
gera sér grein fyrir hvaða 
vinnu nemendur þurfa að 
gefa af sér til að setja saman 
eina sýningu.  Stöðumat á 
æfingaferlinu og hver eru 
næstu skref. Áætlun um 
æfingar og verkefni sem 
varða sýninguna.  

Janúar – febrúar - Mars -Unnið með valin lög úr Lion 
King.  Dansar, söngvar og 
samspil samdir,útfærð og 
æfð.  Unnið með túlkun og 
samvinnu nemenda. Unnið 
með að nemendur deili 
færni og þekkingu sem þau 
búa yfir og aðrir hlusti á og 
nýti sér í sínum atriðum.  

-Valin lög og vídeó úr Lion 
King.  
-Hljóðfæri; bæði skóla- og 
einkahljóðfæri.  
- Nemendur nýta síma og 
ipada í æfingum.  
-Nemendur deila eigin færni, 
hæfni og þekkingu og aðrir 
nemendur hlusta og nýta.  

- Nótur. 
- Handrit 
- Skóla- og einkahljóðfæri. 
-Vídéó og lög af netinu. 
- Hljóðkerfi. 
- Símar og Ipadar. 
 
 

Símat: Nemendur og kennari 
meta stöðu, árangur og 
næstu skref hvers 
lags/dans/senu.   
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Mars --Æfingar og sköpun: Lögð er 
áhersla á  hvaða atriði þarf 
að æfa til að vera tilbúin.  
-Lögð er áhersla á að 
,,fínpússa“, huga að 
smáatriðum, samhæfingu og 
virkri þátttöku allra í hverju 
atriði.  
-Einnig að bæta inn þeim 
hugmyndum í lokin sem 
nemendum finnst bæta 
atriðin.  
 

-Stöðumat nemenda á 
grunninum í hverju atriði. 
Hvað þarf að laga og hverju 
má bæta við.   
-Æfa betur þau atriði sem 
enn eru óörugg.  
- Huga að samhæfingu og 
virkri þátttöku allra í hverju 
atriði.  
- Setja senur og lög saman.  
 

- Nótur. 
- Handrit 
- Skóla- og einkahljóðfæri. 
-Vídéó og lög af netinu. 
- Hljóðkerfi. 
- Símar og Ipadar. 
 

-Símat: Nemendur og 
kennari meta stöðu, árangur 
og næstu skref hvers 
lags/dans/senu.   

Apríl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maí 
 
 
 
 
 

- Fullæfa tónlistaratriði og 
senur.  
- Æfa senur og tónlist 
saman.  
- Rennsli á öllu leikritinu.  
- Búningaæfingar.  
- Sviðsmynd. 
-Auglýsingar og kynningar.   
- Sýning  
 
 
Ferli æfinga og sýningar 
metið. SVÓT greint.  
- Tónlistarstílar með áherslu 
á samanburð við 
söngleikjarstíl.  
- Komdu að skoða 
kvikmyndatónlist.  
- Nendur semja eigin 
kvikmyndatónl/ eigið þema.  

-Stöðumat nemenda á 
hverju atriði.  
-Æfa betur þau atriði sem 
enn eru óörugg.  
-Samsetning atriða og sena. 
- Huga að samhæfingu og 
virkri þátttöku allra í hverju 
atriði.  
-Heildarrennsli og æfingar. 
- Auglýsingar og kynningar 
búnar til.   
- SVÓT greining með 
umræðum og miðum. 
Niðurstöður á tölvu.  
- Tónlistarstílar og blær – 
Verkefni.  
- Komdu og skoðaðu 
Kivkmyndatónlist bækur og 
verkefnahefti.  
-Semja og taka upp eigið lag. 

- Nótur. 
- Handrit 
- Skóla- og einkahljóðfæri. 
-Vídéó og lög af netinu. 
- Hljóðkerfi. 
-Búningar.  
-Sviðsmynd 
- Símar, Ipadar og Tölvur.  
 
 
 

- Tafla, túss, miðar.  
- Verkefni. 
- Kennslubækur og – 

hefti.  
- Garage band.  

 

- Símat: 
Stöðugreining, 
næstu skref.  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Sýning og æfingaferli 
metið. SVÓT 
greining.  

- Jafningjamat á eigin 
tónverkum.  
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