
Hlíðaskóli     

 

Leiklist  

Í leiklist er lögð áhersla á að nemendur kynnist aðferðum listgreinarinnar og geti nýtt tæki hennar  til að dýpka skilning á sjálfum  sér og samfélaginu sem að við búum í.  
Nemendur fá tækifæri til að vinna saman að sínum eigin hugarefnum, setja sig í spor  annarra og prófa sig áfram með mismunandi tjáningarform, hegðun og lausnir í  

öruggu umhverfi skólans.  Leiklist reynir auk þess  stöðugt á samvinnu, samskipti, sköpun, tungumál, tjáningu, gagnrýna hugsun, líkams‐ og raddbeitingu.  
Áhersla er lögð á að örva  og styrkja ímyndunarafl og sköpunargleði nemenda og gefa hverjum og einum tækifæri á að koma hugmyndum sínum á  framfæri.  
Í leiklist geta nemendur unnið út frá sínum forsendum og þannig nýtt styrkleika sína og styrkt veikleikana. Nemendur  beita töluðu máli bæði í spuna og í meðferð skrifaðs  
leiktexta og fá tækifæri til að sýna afrakstur vinnu sinnar fyrir  samnemendur.  
 

Námsþættir Tímabil Hæfniviðmið: að nemandinn geti Kennsluhættir Matsviðmið (A) 

Sögugerð/Ævintýri 7 vikur gert sér grein fyrir uppbyggingu sagna, 
unnið stutt atriði í hóp. Uppbygging 
ævintýra skoðuð. 

Nemendur vinna eftirfarandi 
verkefni í lotunni: 

 Margvíslegar æfingarog 
leikir til að læra 
grunnhugtök í leiklist 

 Æfingar sem miða að 
raddbeitingu og réttri stöðu 
á sviði 

 Sameiginlegt ævintýri búið 
til og leikið 

 Spuni og senuvinna 

Hefur náð þeim hæfniviðmiðum í 
leiklist sem kveðið er á um í 
skólanámsskrá 

Grunnaðferðir      - þekkt látbragð og unnið með kyrrmyndir.  
A  Mjög vel 

Rödd og líkami      - gert sér grein fyrir mikilvægi raddbeitingar 
og líkamsstöðu. 

 
B  Vel 

Gólfvinna      - sett sig í hlutverk og leikið stutt atriði. 
Sagt sögu af sjálfu sér eða félaga og 
túlkað á leikrænan hátt. 

 
C  Nokkuð vel  

Samvinna      - unnið margvísleg hópaverkefni. Borið 
virðingu fyrir samnemendum sínum og 
þeirra framlagi. 

  
D  Þarf að gera betur 

Sjálfstæði      - komið með hugmyndir innan hóps og 
hlustað á hugmyndir annarra. 

  

 


