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Tónmennt 

Tónlist er og hefur verið snar þáttur í lífi og starfi manna hvar sem er á jarðarkringlunni.  Hún er leið til sköpunar og tjáskipta, oft án orða. Í tónlistariðkun felst hlustun, sköpun 

og flutningur. Gildi tónmennakennslu er fólgið í tónlistinni sjálfri og iðkun hennar. Tónlistariðkun hefur auk þess víðtækt félagslegt gildi. Tónmenntakennsla í grunnskóla á að 

efla næmi nemenda og þekkingu á frumþáttum tónlistar svo sem, tónhæð, tónlengd, blæ, styrk, hljómum, túlkun og formi. Þannig geta þeir myndað sér skoðun á ólíkum stílum 

tónlistar og gert sér grein fyrir gildi hennar í eigin menningu og lífi. Eitt af viðfangsefnum tónmenntakennslunnar er að vekja hjá nemendum áhuga og jákvæða afstöðu til 

tónlistar og tónlistariðkunar og þroska hæfni þeirra til að njóta tónlistar. Það er nauðsynlegt að tónmenntakennslan sé ekki slitin úr tengslum við heildarstarf skólans því hún 

hefur margþætt tengsl við allar greinar því tónlist er samofin flestu sem menn taka sér fyrir hendur.   

Námsþáttur 

 

Tímabil Hæfniviðmið 

Að nemandinn geti: 

Kennsluhættir Matsviðmið (A) 

Hljóðheimurinn Ágúst til 

september 

 sagt frá því hvernig hljóð verður til og 

og gert sér grein fyrir þeim 

margvíslegu hljóðum sem  eru í 

umhverfi okkar.  

Söngur og verkefnavinna 

 

 

 

 

Söngur og þjálfun á sviði 

 

Söngur   sungið fjölbreytt lög  

Taktur   leikið eða klappað einfalda rytma  

Söngleikurinn Öskubuska September til 

nóvember 

 sungið lögin úr Öskubusku 

 

 

A fá þeir nemendur, sem gátu lært 

söng- og leiktexta og flutt hann fyrir 

áhorfendur og skapað skíra 

leikpersónu og viðhaldið henni í 

leikþætti.  

   lært stuttan texta og flutt hann á 

skýran hátt fyrir áhorfendur 

 

   notað mjög einfalda leikmuni og 

sviðsbúnað til að styðja við sköpun  

sína.  

  

   tekið þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt 

skólasystkinum tillitssemi. 
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   sýnt viðeigandi hegðun sem áhorfandi 

í leikhúsi eða á leiklistarviðburðum í 

skólanum. 

  

Söngur og klassísk tónlist 

á aðventu 

Desember  sungið fjölbreytt jólalög Söngur og verkefnavinna  

   þekkt Tchaikovsky og verk hans 

Hnotubrjótinn 

  

Söngur Janúar til júní  þekkt sönglög frá nokkrum löndum Söngur, hljóðfæraleikur og 

verkefnavinna 

A Mjög gott 

   greint ólíkar raddir og beitt rödd sinni í 

samsöng 

 B Nokkuð vel 

Taktur   leikið einfalda rytma eða þrástef á 

slagverkshljóðfæri og önnur 

skólahljóðfæri 

 C Sæmilegt 

   tekið þátt í að skapa og flytja einfalt 

tónverk/hljóðverk 

  

Hljóðfæri   þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í 

tónsköpun og hlustun. 

  

Klassísk tónlist   þekkt valin tónskáld frá mismunandi 

tímabilum tónlistarsögunnar og greint 

verk þeirra á einfaldan hátt. 

  

Tónlistarhugtök   þekkja nokkur tónlistarhugtök   
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