
Kennsluáætlun 2018-19 
Tónmennt 
Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 
1. – 4. bekkur 
Almennt: 
Tónmennt er kennd tvisvar í viku 40 mínútur í senn, allann veturinn. 
Kennslan í tónmennt er byggð á söng, hljóðfæranotkun, hreyfingu og hlustun.  
Nemendur vinna með grunnþætti tónlistar gegnum samspil, söng, hlustun og leiki.  
Nemendur kynnast mismunandi hljóðfærum og tónlistarstefnum. 
Trommur, slagverk, tréspil og ukulele eru meðal annars notuð í kennslu. 
 
Markmið: 

 Að vinna með grunnþætti tónlistarinnar. 

 Að geta spilað einföld stef á mismunandi hljóðfæri. 

 Að kynnast nótnaskrift. 

 Að taka þátt í spuna og tónsköpun. 

 Að þjálfa virka hlustun í gegnum samspil og leiki. 

 Að læra fjölbreytt söng- og þjóðlög, bæði íslensk og erlend. 

 Að hlusta, meta og njóta mismunandi tónlistar og fræðast um ólík hljóðfæri. 

 Að læra að vinna í hóp, bera virðingu fyrir öðrum og taka ábyrgð á eigin hlutverki. 

 

Virkni í tímum / 
Vinnubrögð 

 
Áhersla á virkni í tímum. 
Nemendur eiga að taka þátt 
í öllum 
verkefnum sem í boði eru. 

 

Samskipti  

 
Nemendur eiga að sýna 
virðingu fyrir sjálfum sér og 
öðrum.  

 

Hlutverk nemenda  

 
Virk þátttaka í tímum, 
ábyrgð á eigin hlutverki í 
samspili. 

 

Hlutverk kennara  

 
Að leiðbeina nemenda og 
taka mið af tilhögum þeirra. 

 
 

Námsmat kennara fer fram með símati þar sem metin er virkni, vinnusemi, frumkvæði og 

framfarir nemenda í kennslustundum. 

 

Kennari: 

Kolbrún Hulda Tryggvadóttir 

kolbrunh@barnaskolinn.is 

 

mailto:kolbrunh@barnaskolinn.is


Kennsluáætlun 2018-19 
Tónmennt 
Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 
5. – 7. bekkur 
Almennt: 
Tónmennt er kennd tvisvar í viku 40 mínútur í senn, allann veturinn. 
Kennslan í tónmennt er byggð á söng, hljóðfæranotkun, hreyfingu og hlustun.  
Nemendur vinna með grunnþætti tónlistar gegnum samspil, söng, hlustun og leiki.  
Nemendur kynnast mismunandi hljóðfærum og tónlistarstefnum. 
Trommur, slagverk, tréspil og ukulele eru meðal annars notuð í kennslu. 
 
Markmið: 

 Að vinna með grunnþætti tónlistarinnar. 

 Að geta spilað einföld stef á mismunandi hljóðfæri. 

 Að kynnast nótnaskrift. 

 Að taka þátt í spuna og tónsköpun. 

 Að þjálfa virka hlustun í gegnum samspil og leiki. 

 Að læra fjölbreytt söng- og þjóðlög, bæði íslensk og erlend. 

 Að hlusta, meta og njóta mismunandi tónlistar og fræðast um ólík hljóðfæri. 

 Að geta greint ólíkar stíltegundir, myndað sér skoðun á þeim og rökstutt hana.  

 Að læra að vinna í hóp, bera virðingu fyrir öðrum og taka ábyrgð á eigin hlutverki. 
 

Virkni í tímum / 
Vinnubrögð 

 
Áhersla á virkni í tímum. 
Nemendur eiga að taka þátt 
í öllum 
verkefnum sem í boði eru. 

 

Samskipti  

 
Nemendur eiga að sýna 
virðingu fyrir sjálfum sér og 
öðrum.  

 

Hlutverk nemenda  

 
Virk þátttaka í tímum, 
ábyrgð á eigin hlutverki í 
samspili. 

 

Hlutverk kennara  

 
Að leiðbeina nemenda og 
taka mið af tillögum þeirra. 

 
 

Námsmat kennara fer fram með símati þar sem metin er virkni, vinnusemi, frumkvæði og 

framfarir nemenda í kennslustundum. 

 

Kennari: 

Kolbrún Hulda Tryggvadóttir 

kolbrunh@barnaskolinn.is 

mailto:kolbrunh@barnaskolinn.is


Kennsluáætlun 2018-19 

Hljómsveitarval 

Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 

8.-10. bekkur 
Almennt: 

Hljómsveitarval er kennt einu sinni í viku, 80 mínútur í senn, allann veturinn. 

Kennslan í hljómsveitarvali er byggð á söng, hljóðfæranotkun og hlustun.  

Nemendur vinna með grunnþætti tónlistar gegnum samspil, söng og hlustun.  
Nemendur kynnast mismunandi hljóðfærum og tónlistarstefnum. 
Rafmagnshljóðfæri og slagverk eru notuð í kennslunni. 
 
Markmið: 

 Að vinna með grunnþætti tónlistarinnar. 

 Að geta spilað einföld stef á mismunandi hljóðfæri. 

 Að kynnast nótnaskrift. 

 Að taka þátt í spuna og tónsköpun. 

 Að þjálfa virka hlustun í gegnum samspil og leiki. 

 Að læra fjölbreytt söng- og þjóðlög, bæði íslensk og erlend. 

 Að hlusta, meta og njóta mismunandi tónlistar og fræðast um ólík hljóðfæri. 

 Að geta greint ólíkar stíltegundir, myndað sér skoðun á þeim og rökstutt hana.  

 Að læra að vinna í hóp, bera virðingu fyrir öðrum og taka ábyrgð á eigin hlutverki. 
 

 

Virkni í tímum / 
Vinnubrögð 

 
Áhersla á virkni í tímum. 
Nemendur eiga að taka þátt 
í öllum 
verkefnum sem í boði eru. 

 

Samskipti  

 
Nemendur eiga að sýna 
virðingu fyrir sjálfum sér og 
öðrum.  

 

Hlutverk nemenda  

 
Virk þátttaka í tímum, 
ábyrgð á eigin hlutverki í 
samspili. 

 

Hlutverk kennara  

 
Að leiðbeina nemenda og 
taka mið af tillögum þeirra. 

 
 

Námsmat kennara fer fram með símati þar sem metin er virkni, vinnusemi, frumkvæði og 

framfarir nemenda í kennslustundum. 

Kennari: 

Kolbrún Hulda Tryggvadóttir 

kolbrunh@barnaskolinn.is 

mailto:kolbrunh@barnaskolinn.is

