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2 Rytmísk námskrá sérsniðin fyrir almenna tónlistarskóla 

 

 

 

GH1  

Píanó 

 

Verk -  15 einingar hvert 

a)Tvö ólík aðallög 

 

Dæmi um lög: 

Blue Monk (Monk) 

Danny boy (Þjóðlag) 

House of the rising sun (Þjóðlag) 

Mr. PC (Coltrane) 

Samferða (Magnús Eiríksson) 

So what (Davis) 

Black Magic Woman (Peter Green) 

Summertime (Gerswin) 

Vem kan segla förutan vind (Þjóðlag) 

Blue Bossa 

 

 

 

Tækniæfing - 15 einingar 

Samkvæmt klassískri námsskrá 
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Tónstigar og hljómar - 15  einingar 

Dúr og Dúr-Pentatónískur: C, G, 

Hljómhæfur moll tónstigi: am, 

Moll-pentatónískur og blústónstigi: C, G 

Gagnstígur tónstigi: 

Krómatískur tónstigi 

Brotnir þríhljómar: C, G, am 

Dúr-þríhljómar og maj7 hljómar: C, G 

Moll-þríhljómur og m7 hljómar: C, G 

7 hljómar: C, G 

Niðurlagshljómar: C, G 

 

Dúr og hljómhæfur moll tónstigi: Báðar hendur, tvær áttundir, ein áttund á milli handa. 

Dúr og moll pentatón tónstigar, blústónstigar: Tvær áttundir með hægri hendi. 

Hljómar leiknir í grunnstöðu (grunntónn leikinn í áttund í með vinstri hendi) 

 

Val - 15 einingar 

a)Frumsamið verk eða eigin útsetning 

b)Klassískt verk sambærilegt G3 

 

Óundirbúinn nótnalestur - 15 einingar 

a)Hefðbundinn nótnalestur. 

b)Lestur bókstafshljóma. 

 

 

Heildarsvipur – 10 einingar 
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GH2  

Píanó 

 

 

Verk - 15 einingar 

 

a)Eitt aðallag 

b)Eitt lag af tveggja laga lista 

 

Dæmi um lög: 

Blue Monk (Monk) 

Cantaloupe Island (Hancock) 

Danny boy (Þjóðlag) 

House of the rising sun (Þjóðlag) 

Mr. PC (Coltrane) 

Samferða (Magnús Eiríksson) 

So what (Davis) 

Song for my father (Silver) 

Summertime (Gerswin) 

Vem kan segla förutan vind (Þjóðlag) 

 

 

Tækniæfing - 15 einingar 

Samkvæmt klassískri námsskrá 
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Tónstigar og hljómar - 15 einingar 

Dúr og Dúr-Pentatónískur: C, G, F, D, Bb 

Hljómhæfur moll tónstigi: am, em, gm 

Dórískur, moll-pentatónískur og blústónstigi: C, G, D, A, E 

Mixólýdískur: C, G, F, D, A 

2 Gagnstígir tónstigar: Frá nótu að eigin vali 

Krómatískur tónstigi: Frá nótu að eigin vali 

Brotnir þríhljómar: C, G, D, am, em, gm 

Dúr-þríhljómar og maj7 hljómar: C, G, F, D Bb 

Moll-þríhljómur og m7 hljómar: C, G, D, A, E 

7 hljómar: C, G, F, D, A 

Niðurlagshljómar: C, G, F, 

II-V-I: C, G, F, 

Dúr og hljómhæfur moll tónstigi: báðar hendur, tvær áttundir, ein áttund á milli handa. 

Dúr pentatónískur tónstigi: tvær áttundir með hægri hendi 

Dórískur, moll-pentatónískur, blústónstigar: tvær áttundir með hægri hendi 

Mixólýdískur tónstigi: ein áttund með hægri hendi 

Hljómar leiknir í grunnstöðu (grunntónn leikinn í áttund í með vinstri hendi) 

 

Val – 15 einingar 

Frumsamið eða klassískt verk sambærilegt G3 

Óundirbúinn nótnalestur - 10 einingar 

a)Hefðbundinn nótnalestur 

b)Lestur bókstafshljóma 

 

Heildarsvipur - 10 einingar 
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Grunnpróf samkvæmt aðalnámskrá 

Rytmískt píanó 
 

Verkefni og prófkröfur 

Á grunnprófi í píanóleik skal nemandi leika tvö aðallög. Auk þess skal hann leggja fram 

safnlista með fjórum lögum og velur prófdómari eitt þeirra til flutnings. Alls eru því undirbúin 

sex lög og skulu þau öll vera í samræmi við kröfur námskrár. Aðrir prófþættir eru æfing, 

tónstigar og hljómar, val og óundirbúinn nótnalestur auk þess sem gefið er fyrir heildarsvip 

prófsins. 

Miða skal við að heildartími á grunnprófi fari ekki fram yfir 30 mínútur. Á prófinu skal 

nemandi flytja öll lög samkvæmt prófþætti 1 utanbókar. Sama á við um tónstiga og hljóma 

samkvæmt prófþætti 3. Annað prófefni má leika eftir nótum. Á grunnprófi er heimilt að notast 

við undirleik kennara eða hljóðritaðan undirleik. 

 

 

 

Prófþættir eru þessir: 

1.Verk (45 einingar alls) í samræmi við kröfur greinanámskrár. 

aTvö ólík aðallög (15 einingar hvort). 

bEitt lag af fjögurra laga safnlista - valið af prófdómara (15 einingar). 

1.Æfing (15 einingar) í samræmi við kröfur greinanámskrár. 

2.Tónstigar og hljómar (15 einingar) í samræmi við kröfur greinanámskrár. 

3.Val (10 einingar). Nemandi velji annað eftirtalinna viðfangsefna: 

aLeiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

bLeiki verk samkvæmt klassískri námskrá af sambærilegri þyngd og önnur prófverkefni. 

1.Óundirbúinn nótnalestur (10 einingar). 

aHefðbundinn nótnalestur (5 einingar). 

bLestur bókstafshljóma og spuni yfir þá (5 einingar). 

Heildarsvipur (5 einingar). 
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H3  

Píanó 

forpróf að miðnámi 

 

Verk - 36 einingar 

 

a)Tvö ólík aðallög, flutt með hljómsveit, undirleiksdiski eða undirleik kennara. 

 (12 einingar hvort) 

b)Eitt lag af sex laga lista, flutt með hljómsveit, undirleiksdiski eða undirleik kennara 

– valið af prófdómara (12 einingar). 

 

 

Dæmi um aðallög og ný lög á safnlista 

Autumn leaves (Kosma) 

Blue Bossa (Dorham) 

There will never be another you (Warren) 

Maiden Voyage (Hancock) 

Misty (Garner) 

Straight no chaser (Monk) 

Watermelon man (Hancock) 

Killer Joe (Golson) 

Girl fom Ipanema (Jobim) 

 

Tækniæfing - 12 einingar 

Samkvæmt klassískri námsskrá 
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Tónstigar og hljómar  - 15 einingar 

 

samstígan krómatískan tónstiga frá nótu að eigin vali, tvær áttundir með báðum höndum í 

einu, ein áttund á milli handa 

 

samstíga dúrtónstiga til og með þremur formerkjum, tvær áttundir með báðum höndum í einu, 

ein áttund á milli handa 

 

samstíga hljómhæfa molltónstiga til og með þremur formerkjum, tvær áttundir með báðum 

höndum í einu, ein áttund á milli handa 

 

tvo gagnstíga dúrtónstiga að eigin vali, tvær áttundir með báðum höndum í einu 

 

einn brotinn dúrþríhljóm og einn brotinn mollþríhljóm, tvær áttundir með báðum höndum í 

einu, sbr. dæmi á bls. 55 í aðalnámskrá; (velja skal tóntegundir sem sýna mismunandi tækni) 

 

arpeggíur í grunnstöðu í einum dúr- og einni molltóntegund, tvær áttundir með báðum 

höndum og áttund á milli handa, sbr. dæmi á bls. 55 í aðalnámskrá; (velja skal tóntegundir 

sem sýna mismunandi tækni) 

 

djassmoll, til og með fjórum formerkjum, tvær áttundir með hægri hönd 

 

Eftirfarandi kirkjutóntegundir, tvær áttundir með hægri hönd 

Jónísk  

Dórísk 

Lydísk 

Mixólydísk 
 

blústónstiga, dúr-pentatóníska, moll-pentatóníska og mixólýdíska (b9 b13), tvær áttundir með 

hægri hönd, til og með þremur formerkjum. 

(Alla) maj9, moll9, 7(9) hljóma, í raddsetningu sbr. dæmi á bls. 51 í aðalnámskrá, grunntónn 

og sjöund í vinstri og hinar nóturnar í hægri til og með fjórum formerkjum. 

II-V-I samband í tóntegundum upp að þremur formerkjum, sbr. dæmi á bls. 50 í aðalnámskrá 
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Val - 10 einingar 

Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

a) Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

b) Leiki verk að eigin vali af sambærilegri þyngd og önnur miðprófs-verkefni. 

c) Leiki verk samkvæmt klassískri námskrá af sambærilegri þyngd og önnur prófverkefni. 

 

 

 

 

Óundirbúinn nótnalestur - 10 einingar 

a)Hefðbundinn nótnalestur (5 einingar) 

b)Lestur bókstafshljóma og spuni yfir þá (5 einingar) 

 

 

 

 

 

Heildarsvipur - 5 einingar 
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H4 Píanó 

forpróf að miðnámi 

 

Verk -  36 einingar   12 – einingar hvert lag 

 

a)Tvö ólík aðallög, flutt með hljómsveit, undirleiksdiski eða undirleik kennara. (12 

einingar hvort) 

b)Eitt lag af átta laga lista, flutt með hljómsveit, undirleiksdisdki eða undirleik 

kennara – valið af próf-dómara (12 einingar). 

 

 

Dæmi um aðallög og ný lög á safnlista 

Autumn leaves (Kosma) 

Blue Bossa (Dorham) 

There will never be another you (Warren) 

Maiden Voyage (Hancock) 

Misty (Garner) 

Straight no chaser (Monk) 

Watermelon man (Hancock) 

Killer Joe (Golson) 

Girl fom Ipanema (Jobim) 

 

 

Tækniæfing - 12 einingar 

Samkvæmt klassískri námsskrá 
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Tónstigar og hljómar - 15 einingar 

samstígan krómatískan tónstiga frá nótu að eigin vali, tvær áttundir með báðum höndum í 

einu, ein áttund á milli handa 

 

samstíga dúrtónstiga til og með þremur formerkjum, tvær áttundir með báðum höndum í einu, 

ein áttund á milli handa 

 

samstíga hljómhæfa molltónstiga til og með þremur formerkjum, tvær áttundir með báðum 

höndum í einu, ein áttund á milli handa 

 

tvo gagnstíga dúrtónstiga að eigin vali, tvær áttundir með báðum höndum í einu 

 

tvo brotna dúrþríhljóma og tvo brotna mollþríhljóma, tvær áttundir með báðum höndum í 

einu, sbr. dæmi á bls. 55 í aðalnámskrá; velja skal tóntegundir sem sýna mismunandi tækni 

 

arpeggíur í grunnstöðu í tveimur dúr- og tveimur molltóntegundum, tvær áttundir með báðum 

höndum og áttund á milli handa, sbr. dæmi á bls. 55 í aðalnámskrá; velja skal tóntegundir sem 

sýna mismunandi tækni 

 

djassmoll, allar tóntegundir , tvær áttundir með hægri hönd 

 

allar kirkjutóntegundir, tvær áttundir með hægri hönd 

 

blústónstiga, dúr-pentatóníska, moll-pentatóníska og mixólýdíska (b9 b13), tvær 

áttundir með hægri hönd 

 

alla maj9, moll9, 7(9) hljóma, í raddsetningu sbr. dæmi á bls. 51 í aðalnámskrá, 

grunntónn og sjöund í vinstri og hinar nóturnar í hægri 

II-V-I samband í tóntegundum upp að þremur formerkjum, sbr. dæmi á bls. 50 í aðalnámskrá 
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Val - 10 einingar 

  

             Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

 a) Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

 b) Leiki verk að eigin vali af sambærilegri þyngd og önnur miðprófs-verkefni. 

 c) Leiki verk samkvæmt klassískri námskrá af sambærilegri þyngd og önnur -prófverkefni. 

 

 

Óundirbúinn nótnalestur - 10 einingar 

A. Hefðbundinn nótnalestur (5 einingar) 

 
B. Lestur bókstafshljóma og spuni yfir þá (5 einingar) 

 

 

 

Heildarsvipur - 5 einingar 
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GH1 

Rafgítar 

 

  Tónstigar og hljómar - 15 einingar 

1)Tónstigar:   C,G,D,F og Bb í 1. fingrastaða (bönd 1-4) 

Moll og dúr pentatóniskur tónstigi, blús tónstigi. Fingrasetning að eigin vali 

2)Slegnir hljómar (grip):  C,G,D,A,E, F, Am og Dm 

„Vinnukonugrip“ (með opnum strengjum) og a.m.k.1 þvergrip 

3)Brotnir hljómar: C,G,D,F,Bb, Am og Dm 

1. fingrastaða (bönd 1-4) 

 

 

  Æfing - 15 einingar 

Ein æfing, klassísk eða rytmísk. 

 

  Verk 1 - 15 einingar 

Einfalt lag þar sem leikin er laglína og síðan hljómar. 

 

  Verk 1 - 15 einingar 

Einfalt lag þar sem leikin er laglína, hljómar og síðan spunnið sóló.  Við þessi lög 

skal kennari sjá um undirleik eða hafa hann tiltækan á Ipod eða geisladiski. 
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Val - 15 einingar 

Frumsamið verk, verk af sömu gerð og liður C) eða D). 

 

 

  Lestur - 15 einingar 

Óundirbúinn nótna- og hljómalestur af viðeigandi þyngd. 

 

 

 

 Heildarsvipur - 10 einingar 
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Rafgítar  

GH2 

 

 Tónstigar og hljómar - 15 einingar 

1)Tónstigar 

C,G,D, A,E,  F, Bb og Eb     1. fingrastaða (bönd 1-4) 

C,D,E og F                            Fingrasetning 1 (frá 5 streng) 

G,A,B og C                           Fingrasetning 2 (frá 6 streng) 

A,D,G og E                           Náttúrulegur og hljómhæfur moll, 1. fingrastaða 

Moll og dúr pentatóniskur tónstigi, blús tónstigi í tveimur fingrasetningum 

2)Slegnir hljómar (grip): 

Moll og dúr þríhljómar, 7, maj7, m7, dim7 

A.m.k. 1 grip í öllum tóntegundum 

3)Brotnir hljómar: 

C,G,D, A,E,  F, Bb og Eb, einnig Em og Gm 

1. fingrastaða (bönd 1-4) 

C,G,D,A, og E 

Fingrasetning 1 eða 2 

 

 Æfing - 15 einingar 

Ein æfing, klassísk eða rytmísk. 
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Verk 1 - 15 einingar 

Einfalt lag þar sem leikin er laglína og síðan hljómar. 

 

Verk 1 - 15 einingar (Velja lið 1 eða 2) 

1) Einfalt lag þar sem leikin er laglína, hljómar og síðan spunnið sóló. 

2) Prófdómari velur af tveggja laga lista. 

 

Val - 15 einingar 

Frumsamið verk eða verk af sömu gerð og liður C eða D. 

 

Lestur - 15 einingar 

Óundirbúinn nótna- og hljómalestur af viðeigandi þyngd. 

 

 

Heildarsvipur - 10 einingar 
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    Rafbassi 

GH1 

 
Tónstigar og hljómar - 15 einingar 
Dúr; C, G, D leiknir frá 2.fingri - 1 áttund 

Hreinn moll og blús; D, A, E leiknir frá 1.fingri - 1 áttund 

Mixólýdískur G, D, A leiknir frá 2.fingri - 1 áttund 

Dúr og moll þríhljómur 

 

 

 

ÆFING - 15 einingar í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

 
 

 

TVÖ LÖG  - 15 einingar hvert 

Eitt aðallag og eitt af 2 laga safnlista í samræmi við kröfur Tónkvíslar 
 

 

 

VAL - 10 einingar 
Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

- Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða lagi, með eða án undirleiks. 

- Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

- Leiki stutt lag sem lært hefur verið eftir eyra. 

 

 

LESTUR - 15 einingar 

Óundirbúinn nótna- og hljómalestur af viðeigandi þyngd 

 

 

HEILDARSVIPUR - 10 einingar 
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Rafbassi 
  

GH2 
 

Tónstigar og hljómar - 15 einingar 
Tónstigar 
Dúr og dúr pentatón; C, G, D, F, Bb leiknir frá 2.fingri - 1 áttund 

Hreinn moll , moll pentatón og blús; D, A, E, G, C leiknir frá 1.fingri - 1 áttund 

Mixólýdískur G, D, A, C, F leiknir frá 2.fingri - 1 áttund 

Dúr þríhljómur og maj7 hlj. 

Moll þríhljómur og m7 hlj. 

7-undarhljómur, sjá mixólydíska tónstiga 

 

 

ÆFING - 15 einingar 
skv. námsferli í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

 

 

Verk 1 - 15 einingar 
Einfalt lag þar sem leikin er laglína og síðan hljómar. 

 

 

Verk 2 - 15 einingar (Velja lið 1 eða 2) 
Prófdómari velur af tveggja laga lista. 

Dæmi um lög 
Cantaloupe Island – laglína, bassalína og sóló 

Blús pop-lag - leikið með upptöku 

Eitt lag skv. vali - bassalína leikin nokkuð nákvæmt með upptöku 

 
VAL - 10 einingar 
Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

- Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða lagi, með eða án undirleiks. 

- Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

- Leiki lag sem lært hefur verið eftir eyra. 

 
LESTUR - 15 einingar  

- nótnalestur skv. námsferli  

- hljómalestur; geta leikið einfalt blúsform 

 

HEILDARSVIPUR - 10 einingar 
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Söngur 

 GH1 

 

 

Tónstigar og hljómar- 15 einingar 

 a) Tónstigar: dúr, hreinn moll, blús 

 b) Þríhljómar: dúr, moll 

 

 

Söngæfingar- 15 einingar 

 a) Tónmyndun og sérhljóðar 

 b) Nákvæmni í hryn og tónmyndun  

 c) Lipurð 

 

 

 Tvö ólík aðallög- 15 einingar hvert 

Dæmi um lög:  

End of the world (Kent&Dee) 

Einu sinni á ágústkvöldi (Jón Múli Árnason) 

Imagine (Lennon) 

All of me (Marks&Simons) 

At last (Gordon&Warren) 
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Val 10- einingar 

Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

 a) Syngi frumsamið verk eða eigin útsetningu 

 b) Syngi verk samkvæmt klassískri námskrá af sambærilegri þyngd og önnur 

prófverkefni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Óundirbúinn nótnalestur- 15 einingar 
 
 

 

 

 

 

Heildarsvipur- 10 einingar 
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Söngur  

GH2 

 

Tónstigar og hljómar- 15 einingar 

 a) Tónstigar: Dúr, hreinn moll, Blús, Pentatón í dúr og moll  

 b) Þríhljómar: Dúr, Moll, mnk 

 

 

Söngæfingar- 15 einingar 

 a) Tónmyndun og sérhljóðar 

 b) Nákvæmni í hryn og tónmyndun  

 c) Lipurð 

 

Tvö ólík aðallög, þar af eitt af tveggja laga lista 

 15- einingar hvert 

Dæmi um lög:  

My funny Valentine (Rodgers &Hart) 

Bláu augun þín (Gunnar Þórðarson) 

Í hjarta þér (Jón Múli) 

Autumn leaves (Kosma) 

God bless the child (Holiday&Herzog) 
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Val 15- einingar 

Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

 a) Syngi frumsamið verk eða eigin útsetningu 

 b) Syngi verk samkvæmt klassískri námskrá af sambærilegri þyngd og önnur 

prófverkefni.  

 

 

 

 

 

 

Óundirbúinn nótnalestur- 15 einingar 
 
 

 

 

 

 

Heildarsvipur- 10 einingar 
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             GH1 

Saxófónn 

 

 

Tónstigar og hljómar- 15 einingar 
 

a. Tónstigar, ein áttund:  

i. dúr: C, G, F  

ii. moll: a, e, d 

iii. blús: A 

b. Þríhljómar:, ein áttund 

i. dúr: C, G, F 

ii. moll: a, e, d 

 

 

 

 

 

Æfing- 15 einingar 

skv. námsferli 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

 

 

 

 

 

 

Tvö ólík aðallög- 15 einingar hvert 
 Dæmi um lög: 

a. Blue Monk 

b. Cantaloop Island 

c. Blue train 

d. Summertime 
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Val- 15 einingar 
 

Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

a. Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu 

b. Leiki verk samkvæmt klassískri námskrá af sambærilegri þyngd og önnur 

prófverkefni.  

 

 

 
 
 
 
 

Óundirbúinn nótnalestur- 15 einingar 
 
 
 
 

 

 

Heildarsvipur- 10 einingar 
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     GH2  

          Saxófónn 

 

 

 

Tónstigar og hljómar- 15 einingar 
 

a. Tónstigar, ein áttund:  

i. dúr: C, G, F, D, Bb 

ii. moll: a, e, d, g, h 

iii. blús: A, D 

iv. dúr pent: A, D 

b. Þríhljómar:, ein áttund 

i. dúr: C, G, F, D, Bb 

ii. moll: a, e, d, g, h 

 

 

Æfing-15 einingar 

 
skv. námsferli 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

 
 

 

Tvö ólík aðallög, þar af eitt af tveggja laga safnlista  

15 einingar hvert 

 
 Dæmi um lög: 

c. Song for my father 

d. My funny Valentine 

e. Mr PC 

f. Autumn Leaves 

 

 

 
 
 



Tónkvísl  gerir lífið skemmtilegra 

26 Rytmísk námskrá sérsniðin fyrir almenna tónlistarskóla 

 

 

 

 

Val- 15 einingar 

 

 
 Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

g. Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu 

h. Leiki verk samkvæmt klassískri námskrá af sambærilegri þyngd og önnur  
 

 

 
 

 

 

 

Óundirbúinn nótnalestur -15 einingar 
 
 
 
 

 

 

Heildarsvipur- 10 einingar 
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GH1  

                                         Trompet  

Undanfari er klassískt grunnpróf eða sambærileg geta á hlóðfærið 

 

Tónstigar og hljómar - 15 einingar 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar  

C, Bb,D 

d, e, a dórískir  

Blússkalar C,D 

a,d,c moll pentatónk  

 

ÆFING - 15 einingar 
 skv. námsferli 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

 

Verk 1 - 15 einingar  

lögin skulu leikin utanbókar 

Einfalt lag þar sem leikin er laglína og síðan sóló. 

 

Verk 2 - 15 einingar 

lögin skulu leikin utanbókar  

1) Einfalt lag þar sem leikin er laglína, og síðan sóló. 

. 
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Val - 15 einingar 

Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða lagi, með eða án undirleiks. 

Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

Leiki stutt alþýðulag eða þjóðlag sem lært hefur verið eftir eyra. 

 

 

Lestur - 15 einingar 

 

 

Heildarsvipur - 10 einingar 
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GH2  

  Trompet 

 

Tónstigar og hljómar (15 einingar) 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar  

Tónstigar 

C, Bb, D, ,F,G 

C7, D7, F7,G7 

Blússkalar C, E , D,G 

moll pentatónískir tónstigar c,d,a,e,g 

dórískir d,e,g,c,  

Krómatískur C´-C´´ 

ÆFING - 15 einingar 
 skv. námsferli 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

 

 

Verk 1 - 15 einingar 

Einfalt lag þar sem leikin er laglína og síðan hljómar. 

 

Verk 2 - 15 einingar (Velja lið 1 eða 2) 

1) Einfalt lag þar sem leikin er laglína, og síðan spunnið sóló. 
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Val - 15 einingar  

Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða lagi, með eða án undirleiks. 

Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

Leiki stutt alþýðulag eða þjóðlag sem lært hefur verið eftir eyra. 

 

 

Lestur - 15 einingar 

 

 

Heildarsvipur - 10 einingar 
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   Hryn-grunnstig 

Trompet 

Á Hryn-grunnstigi skal nemendi leika þrjú verk og eina æfingu. Aðrir prófþættir eru 

tónstigar og brotnir hljómar, val og óundirbúinn nótnalestur, auk þess sem gefið er fyrir 

heildarsvip prófsins. 

Miða skal við að heildarpróftími á Hryn-grunnstigi fari ekki fram yfir 45 mínútur. Á prófinu 

skal nemandi að minnsta kosti flytja eitt verk utanbókar samkvæmt prófþætti 1 eða æfingu  

samkvæmt prófþætti 2.  

Tónstigar og hljómar (15 einingar) 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar  

Hryn-Grunnstig 

Tónstigar; C, Bb, D, F, G, Eb, A. 

Hljómar; C7, G7, F7, Bb7, A7, D7. 

Blússkalar; C, D, E, F, G, A. 

Pent.;  G-, C-, F-, D-A-,Bb-. 

Krómatík.; Ab - E´´´ 

Dórískir d,e,g,c,a,f,Bb.   

 

ÆFING - 15 einingar 

 skv. námsferli 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar  

 

Verk 1 - 15 einingar 

Einfalt lag þar sem leikin er laglína og síðan spunnið sóló. 

Verk 2 - 15 einingar (Velja lið 1 eða 2) 

1) Einfalt lag þar sem leikin er laglína, síðan spunnið sóló. 
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2) Prófdómari velur af tveggja laga lista.( Ný lög) 

 

Lagaval  

valið af kennara í samráði við nemandann 

 

Val - 15 einingar  

Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða lagi, með eða án undirleiks. 

Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

 

Lestur og   

upprit af blaði - 15 einingar nemandinn leiki  minnst 8 takta af sólói úr bók.  

 

Heildarsvipur - 10 einingar 
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MH1 

                 Trompet 

forpróf að rytmísku miðprófi 

 

Á MH1 skal nemendi leika þrjú verk og eina æfingu. Aðrir prófþættir eru tónstigar og brotnir 

hljómar, val og óundirbúinn nótnalestur, auk þess sem gefið er fyrir heildarsvip prófsins. 

Miða skal við að heildarpróftími á MH1 fari ekki fram yfir 45 mínútur. Á prófinu skal 

nemandi að minnsta kosti flytja eitt verk utanbókar samkvæmt prófþætti 1 eða æfingu 

samkvæmt prófþætti 2. 

 

Prófþættir eru þessir: 

1. Þrjú ólík lög af sex laga safnlista þrjú lög af eldri listum og 3 lög ný (10 einingar 

hvert) í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

2. Æfing (15 einingar) í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

3. Tónstigar og hljómar (15 einingar) í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

4. Val (15 einingar). Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

a. Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða lagi, með eða án 

undirleiks. 

b. Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

c. Leiki stutt alþýðulag eða þjóðlag sem lært hefur verið eftir eyra. 

5. Óundirbúinn nótnalestur/upprit (15 einingar). 

6. Heildarsvipur (10 einingar). 

 

Dæmi um lög: 

Summertime, Freddie freeloader, Mr PC, So what, Bags groove, Autum leaves, Afro blue, Fly 

me to the Moon, Softly as in morning sunrise, Cantalope island, Vouage Watermelon man, 
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GH1 

Básúna 

Undanfari er klassískt grunnpróf eða sambærileg geta á hlóðfærið 

 

Tónstigar og hljómar - 15 einingar 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar  

C, Bb, Eb  

d, c, a   dórískir 

Blússkalar C, Bb 

A,D,C pentakónískir og moll pentatónískir 

 

 

ÆFING - 15 einingar 
 skv. námsferli 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

 

 

 

Verk 1 - 15 einingar 

Einfalt lag þar sem leikin er laglína og síðan sóló. 

 

 

Verk 1 - 15 einingar  

1) Einfalt lag þar sem leikin er laglína, og síðan spunnið sóló. 
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Val - 15 einingar 

Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða lagi, með eða án undirleiks. 

Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

Leiki stutt alþýðulag eða þjóðlag sem lært hefur verið eftir eyra. 

 

 

Lestur - 15 einingar 

 

 

Heildarsvipur - 10 einingar 
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       GH2 

Básúna 

 

 

Tónstigar og hljómar (15 einingar) 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar  

Tónstigar 

C, Bb, D, Eb, F 

C7,  Bb7, A7, Eb7, F7 

Blússkalar C, Bb, Eb, F 

Pentatónískir tónstigar c, g, d, f, a 

Dórískir D, Eb, F, C, Bb  

Krómatískur skali frá F-Bb´ 

 

ÆFING - 15 einingar 
 skv. námsferli 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

 

Verk 1 - 15 einingar 

Einfalt lag þar sem leikin er laglína og síðan hljómar. 

Verk 1 - 15 einingar  

1) Einfalt lag þar sem leikin er laglína, hljómar og síðan spunnið sóló. 

2) Prófdómari velur af tveggja laga lista. 
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Val - 15 einingar  

Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða lagi, með eða án undirleiks. 

Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

Leiki stutt alþýðulag eða þjóðlag sem lært hefur verið eftir eyra. 

 

Lestur - 15 einingar 

 

Heildarsvipur - 10 einingar 
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Hryn-grunnstig 

Básúna 

 

Á Hryn-grunnstigi skal nemendi leika þrjú verk og eina æfingu. Aðrir prófþættir eru 

tónstigar og brotnir hljómar, val og óundirbúinn nótnalestur, auk þess sem gefið er fyrir 

heildarsvip prófsins. 

Miða skal við að heildarpróftími á Hryn-grunnstigi fari ekki fram yfir 45 mínútur. Á prófinu 

skal nemandi að minnsta kosti flytja eitt verk utanbókar samkvæmt prófþætti 1 eða æfingu 

samkvæmt prófþætti 2. 

Prófþættir eru þessir: 

1. Þrjú ólík lög af sex laga safnlista þrjú lög af eldri listum og 3 lög ný (10 einingar 

hvert) í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

2. Æfing (15 einingar) í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

3. Tónstigar og hljómar (15 einingar) í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

4. Val (15 einingar). Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

a. Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða lagi, með eða án 

undirleiks. 

b. Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

c. Leiki stutt alþýðulag eða þjóðlag sem lært hefur verið eftir eyra. 

5. Óundirbúinn nótnalestur/upprit (15 einingar). 

6. Heildarsvipur (10 einingar). 

 

Tónstigar C, Bb, D, A, F, Eb, Ab, G 

Hljómar C7, G7, F7, Bb7, Eb7, Ab7, A7, D7 

Blússkalar Bb, F, Eb, C, D, G 

Pentatónískir skalar G-, C-, F-, D-,A-,Bb,Ab 

Dórískir c,Bb,d,a,f,g,Eb 

Krómatískur skali frá F´- F´´ 
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ÆFING - 15 einingar 

 skv. námsferli 

í samræmi við kröfur Tónkvíslar  

 

Verk 1 - 15 einingar 

Einfalt lag þar sem leikin er laglína og síðan spunnið sóló. 

Verk 2 - 15 einingar (Velja lið 1 eða 2) 

1) Einfalt lag þar sem leikin er laglína, síðan spunnið sóló. 

2) Prófdómari velur af tveggja laga lista.( Ný lög) 

 

Lagaval  

valið af kennara í samráði við nemandann 

 

Val - 15 einingar  

Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða lagi, með eða án undirleiks. 

Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

 

Lestur og   

upprit af blaði - 15 einingar nemandinn leiki  minnst 8 takta af sólói úr bók.  

 

Heildarsvipur - 10 einingar 
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    MH1 Básúna 

 

forpróf að rytmísku miðprófi 

Á MH1 skal nemendi leika þrjú verk og eina æfingu. Aðrir prófþættir eru tónstigar og brotnir 

hljómar, val og óundirbúinn nótnalestur, auk þess sem gefið er fyrir heildarsvip prófsins. 

Miða skal við að heildarpróftími á MH1 fari ekki fram yfir 45 mínútur. Á prófinu skal 

nemandi að minnsta kosti flytja eitt verk utanbókar samkvæmt prófþætti 1 eða æfingu 

samkvæmt prófþætti 2. 

Prófþættir eru þessir: 

1. Þrjú ólík lög af sex laga safnlista þrjú lög af eldri listum og 3 lög ný (10 einingar 

hvert) í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

2. Æfing (15 einingar) í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

3. Tónstigar og hljómar (15 einingar) í samræmi við kröfur Tónkvíslar 

4. Val (15 einingar). Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

a. Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða lagi, með eða án 

undirleiks. 

b. Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

c. Leiki stutt alþýðulag eða þjóðlag sem lært hefur verið eftir eyra. 

5. Óundirbúinn nótnalestur/upprit (15 einingar). 

6. Heildarsvipur (10 einingar). 

 

Tónstigar C, Bb, D, A, F, Eb, Ab, G, D, A, Db 

Hljómar C7, G7, F7, Bb7, Eb7, Ab7, A7, D7 

Blússkalar Bb, F, Eb, C, D, G, Ab, Db 

Pentatónískir skalar G-, C-, F-, D-, Bb-, Eb-, Ab  

Dórískir skalar C, Bb, D, A, F, Eb, Ab, G, A,  

Krómatískur skali frá F- F´´ 
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                          GH1  

Trommusett 

Undirstöðuæfingar / tækniæfingar - 15 einingar 

Undirstöðuæfingar samkvæmt námsskrá fyrir ásláttarhljóðfæri: 

   

  Einfalt þyrl 
 

 Tvöfalt þyrl                                                                                   

 

 

Einföld samfella / paradilla                          
 

 

Handsetningaræfingar: 

Nemandi geti leikið gefna æfingu annars vegar frá hægri hönd og hins vegar frá vistri 

Samhæfingaræfingar: 

Nemandi geti leikið fastan hryn með leiðandi hendi og fótum á meðan leikinn er gefinn 

hrynur á sneriltrommu (lesinn) 

 

Æfing - 15 einingar 

Æfing á sneriltrommu samkvæmt námsskrá fyrir ásláttarhljóðfæri. 

Nemandi leiki æfingu úr Graded Music For Snare Drum (Kevin Hathway/Ian Wright) Book 1, 

fyrri hluta eða sambærilegt efni, (handsetta tækniæfingu). 

 

Verk 1 - 15 einingar 

Tvö ólík aðalverk í samræmi við kröfur Tónkvíslar. 

Nemandi leiki t.d. Black Magic Woman (latin rokk) og House Of The Rising Sun (6/8) eða 

sambærilegt. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:1_single_stroke_roll.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:6_double_stroke_open_roll.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:16_single_paradiddle.gif
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Verk 2 - 15 einingar 

Tvö atriði af taktbrigðalista í samræmi við kröfur Tónkvíslar. 

Valið af prófdómara 

Taktbrigðalisti: Meðalhægur rokktaktur Meðalhraður disco taktur 

   Latin rokktaktur  Hægur vals ¾  

   Meðalhægur popptaktur  Hægur blústaktur 12/8  

 

Val - 15 einingar nemandi velji eitt eftirtalinna verkefna: 

a) Frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

b) Verk úr klassískri námsskrá af sambærilegri þyngd og önnur prófverkefni. 

c) Stutt verk eða hluta úr lagi sem lært hefur verið eftir eyra. 

 

 

Óundirbúinn lestur - 15 einingar 

a) Viðfangsefni á sneriltrommu samkvæmt námsskrá fyrir ásláttarhljóðfæri. 

b) Viðfangsefni á trommusett í samræmi við kröfur Tónkvíslar. 

 

 

 

Heildarsvipur - 10 einingar 
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GH2  

Trommusett 

Undirstöðuæfingar / tækniæfingar - 15 einingar 

Undirstöðuæfingar samkvæmt námsskrá fyrir ásláttarhljóðfæri: 

   

  Einfalt þyrl 
 

 Tvöfalt þyrl                                                                                   

 

 

Einföld samfella / paradilla                          
 

 
Einfalt forslag     

 

 

Tvöfalt forslag    

                          

 

Fimm slaga þyrl 
                          

 

 

Tvöföld samfella / paradilla 
 

 

Handsetningaræfingar: 

Nemandi geti leikið gefna æfingu annars vegar frá hægri hönd og hins vegar frá vistri 

Samhæfingaræfingar: 

Nemandi geti leikið fastan hryn með leiðandi hendi og fótum á meðan leikinn er gefinn 

hrynur á sneriltrommu (lesinn) 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:1_single_stroke_roll.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:6_double_stroke_open_roll.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:16_single_paradiddle.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:20_flam.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:31_drag.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:7_five_stroke_roll.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:17_double_paradiddle.gif
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Æfing - 15 einingar 

Æfing á sneriltrommu samkvæmt námsskrá fyrir ásláttarhljóðfæri. 

Nemandi leiki æfingu úr Graded Music For Snare Drum (Kevin Hathway/Ian Wright) Book 1 

(seinni hluta) eða sambærilegt efni, (handsetta tækniæfingu). 

 

Verk 1 - 15 einingar 

Tvö ólík aðalverk í samræmi við kröfur Tónkvíslar. 

Nemandi leiki t.d. C-Jam Blues (12 takta blús) og Blue Bossa (bossa nova) eða sambærilegt. 

 

Verk 2 - 15 einingar 

Tvö atriði af taktbrigðalista í samræmi við kröfur Tónkvíslar. 

Valið af prófdómara 

Taktbrigðalisti: Meðalhraður rokktaktur Meðalhraður disco taktur 

   Latin rokktaktur  Hægur vals ¾  

   Meðalhægur funk taktur Meðalhægur 12/8 rokktaktur 

   Hægur blústaktur 6/8  Meðalhægur shuffle-taktur 

Val - 15 einingar nemandi velji eitt eftirtalinna verkefna: 

d) Frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

e) Verk úr klassískri námsskrá af sambærilegri þyngd og önnur prófverkefni. 

f) Stutt verk eða hluta úr lagi sem lært hefur verið eftir eyra. 

 

Óundirbúinn lestur - 15 einingar 

c) Viðfangsefni á sneriltrommu samkvæmt námsskrá fyrir ásláttarhljóðfæri. 

d) Viðfangsefni á trommusett í samræmi við kröfur Tónkvíslar. 

Heildarsvipur - 10 einingar 
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Grunnpróf 

 

Fyrir trommusett í hryndeild Tónkvíslar. 

 

Verkefni og prófkröfur fyrir grunnpróf hryndeildar í 

Tónkvísl eru samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla 

(rytmísk tónlist). 
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   Samspil. 

 

 

Hverjum nemanda sem þátt tekur í námi við Tónkvísl er skylt að 

taka þátt í samspili. 

Samspilið er grunnþáttur í náminu ásamt hljóðfæranáminu þar 

mest og hvergi annarsstaðar þroskast nemandinn í færni í 

hljóðfæraleik sem er helsta markmið tónlistarkennslu.  

Lögð er áhersla á sem fjölbreyttasta stíla í tónlist sem veita 

nemendum góða yfirsýn yfir landslag tónlistarinnar. 
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Þeir sem komu að gerð þessarar námskár eru 

Andrés Þór Gunnlaugsson rafgítar 

Eiríkur Rafn Stefánsson trompet 

Birkir Freyr Matthíasson trompet 

Stefán Ómar Jakobsson básúna 

Sóley Stefánsdóttir píanó 

Jón Björgvinsson trommur 

Jón Rafnsson bassi 

Styrmir Sigurðsson píanó 

Þórður Árnason rafgítar 

Rósa Guðrún Sveinsdóttir söngur/ saxófónn 

 

 

Öllum þeim er þakkað óeigingjarnt starf við gerð þessarar námskrár sem vonandi  

varðar betur rytmískst nám í tónlistarskólum. 

 

 

 

Hafnarfirði 15. september 2014 

Stefán Ómar Jakobsson 
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Námskröfur til að hefja rytmískt nám í Tónkvísl 

 Rafgítar nemendur séu metnir en hafi allgóð tök og þekkingu á 

hljóðfærið 

 

 Rafbassa nemendur séu metnir en hafi allgóð tök og þekkingu á 

hljóðfærið 

 

 Trompet nemendur hafi lokið grunnprófi í klassískum trompetleik 

 

 Básúnu nemendur hafi lokið grunnprófi í klassískum básúnuleik 

 

 Píanónemendur hafi lokið grunnnámi í klassískum píanóleik 

 

 Trommu og slagverksnemendur séu metnir en hafi allgóð tök og 

þekkingu á trommuleik. 
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