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Kennari Skúli Gautason Sk.st. SKG

Áfangalýsing:   

Í áfanganum eru nemendur kynntir fyrir margvíslegri tónlist.  Helstu hugtök, verkferlar og 

vinnubrögð í tónlistar eru kynnt. 

Námið fer að mestu fram í skólanum en auk þess verður farið í heimsóknir út í bæ.

Markmið:   

• að víkka tónlistarlegan sjóndeildarhring nemenda

• að þjálfa nemendur í að vinna skapandi tónlistarvinnu

• að veita nemendum þjálfun í að koma fram

• að æfa nemendur í tónlistarlegu samstarfi 

Námsgögn:   Kennari leggur til námsgögn s.s. myndbönd, tónlistardiska og bækur.  Ætlast 

er til þess að nemendur nýti eigin hljóðfæri og útvegi sér lánshljóðfæri  eftir því sem við á. 

Nemendur þurfa sjálfir að sjá um fatnað og útlit sitt við tilfallandi uppákomur.

Áætlun um yfirferð:

Fastar kennslustundir eru tvær á viku.  Ætlast er til þess að nemendur séu viðbúnir því að 

taka þátt í tilfallandi verkefnum þess utan og vinna í hópavinnu á milli tíma. 

Vika Viðfangsefni Umsjónarmaður

2 Kynning á önninni og viðtöl við nemendur SKG

3-4 Tæknimál 
1. verkefni 

SKG

4-5 Uppbygging og uppbrot
2. verkefni 

SKG

6 Árshátíð Þórdunu SKG
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7-9 Söngvakeppni VMA
3. verkefni

SKG

10-11 Hljómasetningar
4. verkefni

SKG

12 Opnir dagar, viðburðir í skólanum SKG

13 Tónlistarstílar
5. verkefni

SKG

14-15 Hröð vinnubrögð
6. verkefni

SKG

Verkefni:   

Gert er ráð fyrir 6 samstarfsverkefnum. Nemendum er skipt í hópa og eiga að leysa 

mismunandi tónlistarverkefni. Stefnt er að því að það besta sem kemur úr þessum verkefnum 

verði flutt í löngu frímínútunum annan hvern miðvikudag í Gryfjunni. 

Námsmat og vægi námsþátta:   

Símat. Tekið er mið af ástundun, almennri virkni í tímum og annarri starfsemi í áfanganum. 

Jákvæðni, samskiptahæfni og víðhygli vega þungt.

Ástundun vegur 45%

Verkefnaskil vega 55%

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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