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Lýsing á námi og kennslu í Garðaskóla er sett fram af kennurum til að koma á framfæri til nemenda markmiðum með þeim verkefnum sem 

unnin eru í skólanum. Viðfangsefni miðast við kröfur Aðalnámskrár grunnskóla. Hér er lýst þeirri hæfni sem nemendur eiga að ná á árinu og 

hvernig viðfangsefni þeir glíma við til að ná settum viðmiðum. Námsáætlunin gefur upplýsingar um þá leiðsögn og námsmat sem 

nemendum er gefið í námsgreininni. Námsáætlunin er lifandi skjal og birt með fyrirvara um breytingar. 

 

Skóladagatal Garðaskóla má nálgast á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/  

 

Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku má nálgast á Innu. Nemandi ber ábyrgð á eigin námi og að standa skil á þeim þáttum 

sem teknir eru til námsmats. Ef nemandi missir úr kennslustund þarf hann að afla sér upplýsinga um heimavinnu og afla þeirra gagna sem 

þörf er á. Ef nemandi skilar ekki tilteknum þætti til námsmats getur það þýtt að lokamat geri ekki rétta grein fyrir hæfni hans. 

 

Læsi til náms: Unnið að því að gera nemendur læsari á tónlistarsköpun og upptökur. Lögð er áhersla 

á að nemendur skilji og geti beitt helstu hugtökum og aðferðum við að skapa tónverk, hvernig nota 

skal algeng hljóðfæri, forrit og önnur tæki. Stefnt er að því að auka skilning nemenda á 

menningarlegu og sögulegu gildi tónlistar. Einnig leggur kennari áherslu á hvernig tónlist getur verið 

tól til að greina og tjá tilfinningar. 

Kennarar: Magnús Dagur Sævarsoon, dagur@gardaskoli.is 

Nánari upplýsingar og gögn tengd náminu eru aðgengileg í Innu, t.d. hæfniviðmið og/eða 

lykilhæfniviðmið sem unnið er með í áfanganum, matskvarðar, gátlistar, verkefni o.fl. 
 

Vika 34 - 20.08-24.08                       20-21.08 Skipulagsdagar / 22.08 Fyrsti skóladagur 

Hæfniþáttur: 

Notað algeng 

tæki, hljóðfæri, 

rödd og forrit til 

að skapa eigin 

tónsmið́ og / 

eða hljóðverk,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Hljómsveitar hringekkja 

Æft nokkur einföld lög. Nemendur kynnast 

grunþáttum í tónlist. 

Nemendur læra að umgangast magnara og  

hljóðfæri 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

 

Vika 35 - 27.08-31.08         

Hæfniþáttur: 

Notað algeng 

tæki, hljóðfæri, 

rödd og forrit til 

að skapa eigin 

tónsmið́ og / 

eða hljóðverk,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Hljómsveitar hringekkja 

Nemendur læra að afla sér upplýsinga hvernig 

á að lesa og læra lög.  

 

Nemendur skipa sér niður á hljóðfæri. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

 

Vika 36 - 03.09-07.09            

Hæfniþáttur: 

Notað algeng 

tæki, hljóðfæri, 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur læra einfalda hljóma og æfa sig að  

afla upplýsinga til að geta lært og spilað lög. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
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rödd og forrit til 

að skapa eigin 

tónsmið́ og / 

eða hljóðverk,  

 

Greint, valið og 

notað hljóðfæri 

og hljóðblæ við 

hæfi i ́

tónsköpun og 

hlustun,  

 

 

Vika 37 - 10.09-14.09               11-12.09 Könnunarpróf MMS í 10. bekk 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur kynna lög til að æfa. 

Nemendur kynnast helstu athriðum varðandi 

 

Tónskala/sóló (dúr pentatonic skalinn). 

 

Námsmat: 

 

 

Vika 38 - 17.09-21.09          17.09 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur kynnast helstu athriðum varðandi 

 

Nemendur æfa lög fyrir upptökur 

Tónstigi /sóló ( dúr pentatonic). 

Námsmat: 

 

 

Vika 39 - 24.09-28.09           26.09 Evrópski tungumáladagurinn 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur kynnast helstu athriðum varðandi  

 

Nemendur æfa lög fyrir upptökur 

tónstigi/sóló (moll pentatonic). 

Námsmat: 

 

 

Vika 40 - 01.10-05.10         03.-05.10 Forvarnarvika Garðabæjar 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur kynnast helstu athriðum varðandi  

 

Nemendur æfa lög fyrir upptökur 

 

Námsmat: 
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Vika 41 - 08.10-12.10                                 08.-10.10 Forvarnarvika Garðabæjar 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur kynnast helstu athriðum varðandi  

 

Nemendur æfa lög fyrir upptökur. 

 

Námsmat: 

 

 

Vika 42 - 15.10-19.10                   16.10 Samráðsdagur heimila og skóla 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur æfa lög fyrir upptökur 

Námsmat: 

 

 

Vika 43 - 22.10-26.10        26.10 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Upptökur hefjast, nemendur taka upp lög sem 

þeir hafa verið að æfa upp.  

Námsmat: 

 

 

Vika 44 - 29.10-02.11                

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Upptökur hefjast, nemendur taka upp lög sem 

þeir hafa verið að æfa upp. 

Námsmat: 

 

 

Vika 45 - 05.11-9.11     07-09.11 Gagn og gaman /  08.11 Baráttudagur gegn einelti 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Upptökur hefjast, nemendur taka upp lög sem 

þeir hafa verið að æfa upp. 

Námsmat: 

 

 

 
Vika 46 - 12.11-16.11        16.11 Dagur íslenskrar tungu 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Upptökur hefjast, nemendur taka upp lög sem 

þeir hafa verið að æfa upp. 

Námsmat: 

 

 

Vika 47 - 19.11-23.11             20.11 Dagur mannréttinda barna 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Upptökur hefjast, nemendur taka upp lög sem 

þeir hafa verið að æfa upp. 

Námsmat: 

 

 

Vika 48 - 26.11-30.11         27.11 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: Námsmat: 

 



GARÐASKÓLI 2018-2019 
RAFMÖGNUÐ TÓNLIST  

 

Nemendur hlusta á upptökur meta og ræða 

hvað hefur gengið vel eða verra. 

 

 

 

Vika 49 - 03.12-07.12 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eftirvinnsla af upptökum. 

Nemendur útsetja, semja og vinna upptökur 

en frekar.  

Samhliða því vinna nemendur að plötualbúmi. 

 

Námsmat: 

 

 

Vika 50 - 10.12-14.12                                                                                                              13.12 Starfamessa 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eftirvinnsla af upptökum. 

Nemendur útsetja, semja og vinna upptökur 

en frekar.  

Samhliða því vinna nemendur að plötualbúmi. 

 

Nemendur kynnast þekktum plötu albúmum.  

 

Námsmat: 

 

 

Vika 51 - 17.12-20.12                                    19.12 Jólaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 21.12 Jólaleyfi hefst          

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eftirvinnsla af upptökum. 

Nemendur útsetja, semja og vinna upptökur 

en frekar.  

 

Samhliða því vinna nemendur að plötualbúmi. 

 

Námsmat: 

 

 

Vika 52 - 21.12-02.01 Jólaleyfi 

Vika 1 - 03.01-04.01               01.-02.01 Jólaleyfi 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Raftónlist 

Nemendur kynnast helstu athriðum 

Nemendur kynnast nokkrum af áhrifavöldum 

þróun raftónlistar.  

Námsmat: 
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Í lok verkefnis semja nemendur sitt eigið 

raflag.  

Abelton/logic/ garageband 

 

Vika 2 - 07.01-11.01         11.01 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Raftónlist 

Nemendur kynnast helstu athriðum 

Nemendur kynnast nokkrum af áhrifavöldum 

þróun raftónlistar.  

Í lok verkefnis semja nemendur sitt eigið 

raflag.  

Abelton/logic/ garageband 

Námsmat: 

 

 

Vika 3 - 14.01-18.01 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Raftónlist 

Nemendur kynnast helstu athriðum 

Nemendur kynnast nokkrum af áhrifavöldum 

þróun raftónlistar.  

Í lok verkefnis semja nemendur sitt eigið 

raflag.  

Abelton/logic/ garageband 

Námsmat: 

 

 

Vika 4 - 21.01-25.01                    

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Raftónlist 

Nemendur kynnast helstu athriðum 

Nemendur kynnast nokkrum af áhrifavöldum 

þróun raftónlistar.  

Í lok verkefnis semja nemendur sitt eigið 

raflag.  

Abelton/logic/ garageband 

Námsmat: 

 

 

Vika 5 - 28.01-01.02              29.01 Samráðsdagur heimilis og skóla /  01.02 Dagur stærðfræðinnar 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Raftónlist 

Nemendur kynnast helstu athriðum 

Nemendur kynnast nokkrum af áhrifavöldum 

þróun raftónlistar.  

Í lok verkefnis semja nemendur sitt eigið 

raflag. 

Námsmat: 
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Abelton/logic/ garageband 

 

 

 

 

Vika 6 - 04.02-08.02 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Plötuskápurinn 

Nemendur velja sér plötu til að kynna fyrir 

samnemendum sínum. Til þess þurfa þeir afla 

sér upplýsinga og kynna sér hljómplötuna vel. 

Námsmat: 

 

 

Vika 7 - 11.02-15.02     

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Plötuskápurinn 

Nemendur velja sér plötu til að kynna fyrir 

samnemendum sínum. Til þess þurfa þeir afla 

sér upplýsinga og kynna sér hljómplötuna vel. 

Námsmat: 

 

 

Vika 8 - 18.02-22.02 Vetrarleyfi 

Vika 9 - 25.02-01.03 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Plötuskápurinn 

Nemendur velja sér plötu til að kynna fyrir 

samnemendum sínum. Til þess þurfa þeir afla 

sér upplýsinga og kynna sér hljómplötuna vel. 

Námsmat: 

 

 

Vika 10 - 04.03-08.03        

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Plötuskápurinn 

Nemendur velja sér plötu til að kynna fyrir 

samnemendum sínum. Til þess þurfa þeir afla 

sér upplýsinga og kynna sér hljómplötuna vel. 

Námsmat: 

 

 

Vika 11 - 11.03-15.03 
                                12.03 Skíðaferð 8b / 12.-13.03 Starfsfræðsla í 10b / 12.03-14.03 Samræmd próf 9b 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: Námsmat: 
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Nemendur semja sitt eigið tónverk. Verkið má 

vera unnið í hvaða miðli sem.  

 

Vika 12 - 18.03-22.03                                                  20-22.03 Skíðaferð Garðalundar fyrir 9. og 10. bekk 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur semja sitt eigið tónverk. Verkið má 

vera unnið í hvaða miðli sem. 

Námsmat: 

 

 

Vika 13 - 25.03-29.03          

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur semja sitt eigið tónverk. Verkið má 

vera unnið í hvaða miðli sem. 

Námsmat: 

 

  

Vika 14 - 01.04-05.04          

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur semja sitt eigið tónverk. Verkið má 

vera unnið í hvaða miðli sem. 

Námsmat: 

 

 

Vika 15 - 08.04-12.04 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur semja sitt eigið tónverk. Verkið má 

vera unnið í hvaða miðli sem. 

Námsmat: 

 

 

 

Vika 16 - 15.-22.04 Páskaleyfi 

Vika 17 - 22.04-26.04                   22.04 Annar í páskum / 25.04 Sumardagurinn fyrsti 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Upptökur á verkum nemenda hefjast. 

Nemendur byrja að taka upp verkin sín. 

Námsmat: 

 

 

Vika 18 - 29.04-3.05               01.05 Verkalýðsdagurinn 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Upptökur á verkum nemenda hefjast. 

Nemendur byrja að taka upp verkin sín. 

Námsmat: 

 

 

Vika 19 - 06.05-10.05            

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: Námsmat: 
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Upptökur á verkum nemenda hefjast. 

Nemendur byrja að taka upp verkin sín. 

 

Vika 20 - 13.05-17.05                      16.-17.05 Prófadagar 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eftir vinnsla á upptökum 

Nemendu hlusta á verk sín og útsetja. 

Námsmat: 

 

 

 

Vika 21- 20.-24.05        20.-22.05 Prófadagar 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eftir vinnsla á upptökum 

Nemendu hlusta á verk sín og útsetja. 

Námsmat: 

 

 

Vika 22- 27.05-31.05         30.05 Uppstigningardagur / 21.05 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur gera myndbönd við verk sín 

Námsmat: 

 

 

Vika 23 - 03.-07.06           06.06 Útskrift 10. bekkjar / 07.06 Skólaslit 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur gera myndbönd við verk sín 

Námsmat: 

 

 

 

 


