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 Tónmennt 
 

Námsþáttur 1.b 2.b 3.b 4. bekkur 
Menningarlæsi 
(sameiginleg 
hæfniviðmið fyrir 
list og verkgreinar 
bls. 142) 

o Við lok 4. bekkjar á nemandi að geta (skv. Aðalnámskrá grunnskóla bls. 142): 
o Unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar. 
o Hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum verkefnum. 
o Unnið einföld verkefni í hópi. 
o Útskýrt á einfaldan hátt áhrif vinnu sinnar á umhverfið. 
o Gert grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það tengist vinnu hans. 
o Fjallað á einfaldan hátt um þætti sem snerta menningu í tengslum við verkefni sín. 
o Tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt. 
o Gengið frá eftir vinnu sína. 
o Lagt mat á eigin verk. 

Hæfniviðmið 
fyrir tónmennt 

o Við lok 4. bekkjar á nemandi að geta (skv. Aðalnámskrá grunnskóla bls. 150-151): 
o Þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun og hlustun. 
o Greint ólíkar raddir og beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng og spuna. 
o Leikið einfalda rytma eða þrástef á slagverkshljóðfæri og önnur skólahljóðfæri. 
o Tekið þátt í að skapa og flytja einfalt tónverk/hljóðverk og skráð það á einfaldan hátt. 
o Greint einföld stílbrigði í tónlist (t.d. íslensk þjóðlög). 
o Rætt um eigin tónlist og annarra út frá smekk og upplifun. 

Nemandi:  
 

   
 Geti unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar. 
 Hagnýti þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum verkefnum. 
 Geti unnið einföld verkefni í hópi. 
 Geti gert grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það tengist vinnu hans. 
 Geti tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt. 
 Geti gengið frá eftir vinnu sína. 
 Geti lagt mat á eigin verk. 
 Geti þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun og hlustun. 
 Geti greint ólíkar raddir og beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng og 

spuna. 
 Geti leikið einfalda rytma á slagverkshljóðfæri og önnur skólahljóðfæri. 
 Geti tekið þátt í að skapa og flytja einfalt tónverk/hljóðverk og skráð það á 

einfaldan hátt. 
 Geti greint einföld stílbrigði í tónlist (t.d. íslensk þjóðlög). 
 Geti rætt um eigin tónlist og annarra út frá smekk og upplifun. 

 


