
Námskrá 1. bekkjar í tónmennt 
Námsþáttur: Tónmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Nemandi á að geta: 

•    greint einföld stílbrigði í tónlist (t.d. íslensk þjóðlög) 

•  leikið einfalda rytma eða þrástef á slagverkshljóðfæri og önnur skólahljóðfæri 

•           tekið þátt í að skapa og flytja einfalt tónverk/ hljóðverk og skráð það á einfaldan hátt 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 

Kennsla fer fram í tónmenntastofu og kennt er í 

lotukerfi í sambandi við aðrar verk- og 

listgreinar.  Kenndar eru þrjár 60 mínútna 

kennslustundir á viku. Árganginum er blandað 

saman í hópa og eru þeir yfirleitt kynjaskiptir. 

 

Nemendur: 

• Þekkja úrval íslenskra laga. 

• Kunna að klappa og spila einfaldan takt. 

• Geta spilað á rytmahljóðfæri sem eru í 

skólastofunni. 

• Geta tjáð sig með tónlistinni og þekkja 

einföld hugtök.  

 

 

Söngur 

Taktur 

Tjáning 

Skólahljóðfæri 

 

 

Námsgögn: Skólahljóðfæri, ritföng. 

 

 

 

Gefið hefur verið út að námsmat sem lagt er 

til grundvallar í Aðalnámskrá tekur ekki gildi 

skólaárið 2014 hingað til.-2015.   Unnið 

verður með námsmat þetta skólaárið á 

svipuðum nótum og verið hefur  

 

 

Stöðugt mat á vinnu nemenda. Frumkvæði, 

áhugi, verklag, samstarf, ástundun og 

sjálfstæð vinnubrögð. 

 



Námskrá 2. bekkjar í tónmennt 
Námsþáttur: Tónmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Nemandi á að geta: 

•    þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun og hlustun 

•  leikið einfalda rytma eða þrástef á slagverkshljóðfæri og önnur skólahljóðfæri 

•           tekið þátt í að skapa og flytja einfalt tónverk/ hljóðverk og skráð það á einfaldan hátt 

•           rætt um eigin tónlist og annarra út frá smekk og upplifun 

•           greint einföld stílbrigði í tónlist (t.d. íslensk þjóðlög) 

 

 

 



 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 

Kennsla fer fram í tónmenntastofu og kennt er í 

lotukerfi í sambandi við aðrar verk- og 

listgreinar.  Kenndar eru tvær 60 mínútna 

kennslustundir á viku. Árganginum er blandað 

saman í hópa og eru þeir yfirleitt kynjaskiptir. 

Nemendur: 

• Þekkja úrval íslenskra laga. 

• Kunna að klappa og spila einfaldan takt. 

• Geta spilað á rytmahljóðfæri sem eru í 

skólastofunni. 

• Geta tjáð sig með tónlistinni og þekkja 

einföld hugtök.  

• Læra að semja lag og texta út frá verkefni 

sem kennari setur fyrir. 

• Syngja í samsöng. 

 

 

 

Söngur 

Taktur 

Tjáning 

Sköpun 

Samspil 

Upptökur 

 

Námsgögn: Skólahljóðfæri og ritföng. 

 

 

Gefið hefur verið út að námsmat sem lagt er 

til grundvallar í Aðalnámskrá tekur ekki gildi 

skólaárið 2014 hingað til.-2015.   Unnið 

verður með námsmat þetta skólaárið á 

svipuðum nótum og verið hefur  

 

 

Stöðugt mat á vinnu nemenda. Frumkvæði, 

áhugi, verklag, samstarf, ástundun og 

sjálfstæð vinnubrögð. 

 



Námskrá 3. bekkjar í tónmennt 
Námsþáttur: Tónmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Nemandi á að geta: 

•    þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun og hlustun 

•  leikið einfalda rytma eða þrástef á slagverkshljóðfæri og önnur skólahljóðfæri 

•           tekið þátt í að skapa og flytja einfalt tónverk/ hljóðverk og skráð það á einfaldan hátt 

•           rætt um eigin tónlist og annarra út frá smekk og upplifun 

•           greint einföld stílbrigði í tónlist (t.d. íslensk þjóðlög) 

•           greint ólíkar raddir og beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng og spuna 

 

 

 



 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 

Kennsla fer fram í tónmenntastofu og kennt er í 

lotukerfi í sambandi við aðrar verk- og 

listgreinar.  Kenndar eru tvær 60 mínútna 

kennslustundir á viku. Árganginum er blandað 

saman í hópa og eru þeir yfirleitt kynjaskiptir. 

Nemendur: 

• Þekkja úrval íslenskra laga. 

• Kunna að klappa og spila einfaldan takt. 

• Geta spilað á rytmahljóðfæri sem eru í 

skólastofunni. 

• Geta tjáð sig með tónlistinni og þekkja 

einföld hugtök.  

• Læra að semja lag og texta út frá verkefni 

sem kennari setur fyrir. 

 

 

Söngur 

Taktur 

Tjáning 

Sköpun 

Samspil 

Textagerð 

Upptökur 

 

 

Námsgögn: Skólahljóðfæri og ritföng. 

 

 

Gefið hefur verið út að námsmat sem lagt er 

til grundvallar í Aðalnámskrá tekur ekki gildi 

skólaárið 2014 hingað til.-2015.   Unnið 

verður með námsmat þetta skólaárið á 

svipuðum nótum og verið hefur  

 

 

Stöðugt mat á vinnu nemenda. Frumkvæði, 

áhugi, verklag, samstarf, ástundun og 

sjálfstæð vinnubrögð. 

 



Námskrá 4. bekkjar í tónmennt 
Námsþáttur: Tónmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Nemandi á að geta: 

•    þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun og hlustun 

•  leikið einfalda rytma eða þrástef á slagverkshljóðfæri og önnur skólahljóðfæri 

•           tekið þátt í að skapa og flytja einfalt tónverk/ hljóðverk og skráð það á einfaldan hátt 

•           rætt um eigin tónlist og annarra út frá smekk og upplifun 

•           greint einföld stílbrigði í tónlist (t.d. íslensk þjóðlög) 

•           greint ólíkar raddir og beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng og spuna 

 

 



 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 

Kennsla fer fram í tónmenntastofu og kennt er í 

lotukerfi í sambandi við aðrar verk- og 

listgreinar.  Kenndar eru tvær 60 mínútna 

kennslustundir á viku. Árganginum er blandað 

saman í hópa og eru þeir yfirleitt kynjaskiptir. 

Nemendur: 

• Þekkja úrval íslenskra laga. 

• Kunna að klappa og spila einfaldan takt. 

• Geta spilað á rytmahljóðfæri sem eru í 

skólastofunni. 

• Geta tjáð sig með tónlistinni og þekkja 

einföld hugtök.  

• Læra að semja lag og texta út frá verkefni 

sem kennari setur fyrir. 

• Þekkja til nótnalesturs og skriftar auk 

þjóðlaga sem kennd verða. 

 

 

Söngur 

Taktur 

Tjáning 

Sköpun 

Samspil 

Upptökur 

 

 

Námsgögn: Skólahljóðfæri og ritföng. 

 

 

Gefið hefur verið út að námsmat sem lagt er 

til grundvallar í Aðalnámskrá tekur ekki gildi 

skólaárið 2014 hingað til.-2015.   Unnið 

verður með námsmat þetta skólaárið á 

svipuðum nótum og verið hefur  

 

 

Stöðugt mat á vinnu nemenda. Frumkvæði, 

áhugi, verklag, samstarf, ástundun og 

sjálfstæð vinnubrögð. 

 



Námskrá 5. bekkjar í tónmennt 
Námsþáttur: Tónmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Nemandi á 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, 

•        greint ólíkar stíltegundir, myndað sér skoðun á þeim og rökstutt hana, 

 

 

 

 

 



 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 

Kennsla fer fram í tónmenntastofu og kennt er í 

lotukerfi í sambandi við aðrar verk- og 

listgreinar.  Kenndar eru ein 60 mínútna og ein 

70 mínútna kennslustundir á viku. Árganginum 

er blandað saman í hópa og eru þeir yfirleitt 

kynjaskiptir. 

Nemendur: 

• Þekkja úrval íslenskra laga. 

• Geta spilað á rytmahljóðfæri sem eru í 

skólastofunni. 

• Geta tjáð sig með tónlistinni og þekkja 

einföld hugtök.  

• Læra lög sem tengjast stöðum á Íslandi 

• Tengja saman tónlist við land og þjóð og 

íslenska menningu. 

 

 

Áhersla er lögð á söng, tengingu við 

íslenska dægurtónlistarmenningu með 

samþættingu við land og þjóð. Ólíkir stílar 

skoðaðir, s.s. íslensk þjólög í bland við 

erlenda strauma. 

Söngur 

Textagerð 

Ólíkar tónlitarstefnur 

Tengja menningu við daglegt líf 

 

 

Námsgögn:  

Verkefnabókin Ferðast um landið í lögum 

og sögum. Höf: Haraldur Reynisson. 

Skólahljóðfæri og ritföng. 

Gefið hefur verið út að námsmat sem lagt er 

til grundvallar í Aðalnámskrá tekur ekki gildi 

skólaárið 2014 hingað til.-2015.   Unnið 

verður með námsmat þetta skólaárið á 

svipuðum nótum og verið hefur  

 

 

Stöðugt mat á vinnu nemenda. Frumkvæði, 

áhugi, verklag, samstarf, ástundun og 

sjálfstæð vinnubrögð. 

 



Námskrá 6. bekkjar í tónmennt 
Námsþáttur: Tónmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Nemandi á 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 og flutt og túlkað eigin verk eða annarra með viðeigandi hætti fyrir áheyrendur og skrásett 

það 

•        greint ólíkar stíltegundir, myndað sér skoðun á þeim og rökstutt hana, 

•        greint og útskýrt samhengi tónlistar og ólík tónlistarstílbrigði og tengt við menningu sem hann er sprottinn úr 

 

 



 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 

Kennsla fer fram í tónmenntastofu og kennt er í 

lotukerfi í sambandi við aðrar verk- og 

listgreinar.  Kenndar eru tvær 70 mínútna 

kennslustundir á viku. Árganginum er blandað 

saman í hópa og eru þeir yfirleitt kynjaskiptir. 

Nemendur: 

• Þekkja ólíka tónlistarstíla 

• Kunna að syngja og spila einfaldan takt. 

• Geta spilað á rytmahljóðfæri sem eru í 

skólastofunni. 

• Geta tjáð sig með tónlistinni og þekkja 

einföld hugtök.  

• Læra að semja lag og texta út frá verkefni 

sem kennari setur fyrir með ákveðnum 

áhreslum út frá námsefni. 

• Læra um uppruna tónlistar frá ólíkum 

menningarheimum og tengingu við okkar 

eigin menningu. 

 

 

Áhersla er lögð á söng, sögu vestrænnar 

dægurtónlistar og tengingu við ólíka 

menningarheima. 

Söngur (Lög sem tengjast viðfangsefni, 

s.s. gospel, vinnusöngvar, blús o.fl.) 

Ritgerð um innihald námsefnis 

Hljóðfæraleikur  

 

 

Námsgögn: Hljóðspor. Höfundur . Pétur 

Hafþór Jónsson. 

Skólahljóðfæri og ritföng. 

Gefið hefur verið út að námsmat sem lagt er 

til grundvallar í Aðalnámskrá tekur ekki gildi 

skólaárið 2014 hingað til.-2015.   Unnið 

verður með námsmat þetta skólaárið á 

svipuðum nótum og verið hefur  

 

 

Stöðugt mat á vinnu nemenda. Frumkvæði, 

áhugi, verklag, samstarf, ástundun og 

sjálfstæð vinnubrögð. 

 



Námskrá 7. bekkjar í tónmennt 
Námsþáttur: Tónmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Nemandi á 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, 

•  notað einföld tæki og forrit til að taka upp, skrásetja og setja saman eigið hljóð- eða tónverk, 

• tekið þátt í samspili eða samsöng með öðrum og flutt og túlkað eigin verk eða annarra með viðeigandi hætti fyrir áheyrendur og skrásett 

það 

•        greint ólíkar stíltegundir, myndað sér skoðun á þeim og rökstutt hana, 

•        greint og útskýrt samhengi tónlistar og ólík tónlistarstílbrigði og tengt við menningu sem hann er sprottinn úr 

•        greint og að einhverju marki metið og endurskoðað eigin sköpunarverk og skólasystkina sinna í tónlist af sanngirni 



 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 

Kennsla fer fram í tónmenntastofu og kennt er í 

lotukerfi í sambandi við aðrar verk- og 

listgreinar.  Kennd er ein 60 mínútna 

kennslustund á viku. Árganginum er blandað 

saman í hópa og eru þeir yfirleitt kynjaskiptir. 

Nemendur: 

• Læra um ólík tímabil í listasögunni.  

• Þekkja valda höfunda úr heimi klassískar 

tónlistar.  

• Geta spilað á rytmahljóðfæri sem eru í 

skólastofunni. 

• Geta tjáð sig með tónlistinni og þekkja 

einföld hugtök.  

• Semja lag og texta út frá verkefni sem 

kennari setur fyrir. 

• Taka upp lag og texta. 

 

 

Áhersla er lögð á söng, rytma, sköpun og 

tjáningu og þekkja skólahljóðfærin auk 

þess að læra um skrásetningar á tónlist, 

nótur og hugtök.  

Söngur 

Hljóðfæraleikur 

Hlustun (Klassísk tónlist) 

Ritgerð um efni sem tengist ólíkum 

tónlistarstefnum. 

 

 

Námsgögn: Skólahljóðfæri og ritföng. 

 

 

Gefið hefur verið út að námsmat sem lagt er 

til grundvallar í Aðalnámskrá tekur ekki gildi 

skólaárið 2014 hingað til.-2015.   Unnið 

verður með námsmat þetta skólaárið á 

svipuðum nótum og verið hefur  

 

 

Stöðugt mat á vinnu nemenda. Frumkvæði, 

áhugi, verklag, samstarf, ástundun og 

sjálfstæð vinnubrögð. 

 



Námskrá 8. bekkjar í tónmennt 
Námsþáttur: Tónmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Nemandi á að geta: 

• tekið þátt í að skapa og flytja eigin verk og annarra, gagnrýnt og rökstutt út frá eigin smekk, stíltegund tónlistar og fagurfræði 

• geta rökstutt skoðun sína á tónlist út frá eigin smekk og fagurfræði, 

• notað algeng tæki, hljóðfæri, rödd og forrit til að skapa eigin tónsmíð og / eða hljóðverk, 

•        tekið þátt í tónsköpun af einhverju tagi, s.s. kórsöng eða samspili sjálfum sér og öðrum til ánægju,  

•        greint og útskýrt ólík tónlistarstílbrigði, hljóðfæri og hljóðgjafa og sett í persónulegt, sögulegt og menningarlegt samhengi. 

 

 

 



 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 

Kennsla fer fram í tónmenntastofu og kennt er í 

lotukerfi í sambandi við aðrar verk- og 

listgreinar.  Kennd er ein 60 mínútna 

kennslustund á viku. Árganginum er blandað 

saman í hópa og eru þeir yfirleitt kynjaskiptir. 

Nemendur: 

• Læra um ólík tímabil í listasögunni.  

• Þekkja valda höfunda úr heimi klassískar 

tónlistar.  

• Geta spilað á rytmahljóðfæri sem eru í 

skólastofunni. 

• Geta tjáð sig með tónlistinni og þekkja 

einföld hugtök.  

• Semja lag og texta út frá verkefni sem 

kennari setur fyrir. 

 

 

Áhersla lögð á hlustun þar sem ólík tónlist 

er skoðuð og skilgreind. Skrifa ritgerð um 

valda kafla í listasögunni. Spila á 

hljóðfæri og semja tónlist. 

Söngur 

 

Hljóðfæraleikur 

 

Hlustun  

 

Tónlistarsköpun 

 

Námsgögn: Skólahljóðfæri og ritföng, 

tölvur. 

 

 

Gefið hefur verið út að námsmat sem lagt er 

til grundvallar í Aðalnámskrá tekur ekki gildi 

skólaárið 2014 hingað til.-2015.   Unnið 

verður með námsmat þetta skólaárið á 

svipuðum nótum og verið hefur  

 

 

Stöðugt mat á vinnu nemenda. Frumkvæði, 

áhugi, verklag, samstarf, ástundun og 

sjálfstæð vinnubrögð. 

 


