
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. Neme
ndur 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 umhve

rfi skólans.  Leiklist reynir auk þess  stöðugt á samvinnu, samskipti, sköpun, tungumál, tjáningu, gagnrýna hugsun, líkams‐ og raddbeitingu. Áhersla er lögð á að örva  og styrk
ja 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 forsend
um 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 s
innar fyrir  samnemendur.  
 

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

Persónusköpun 7 vikur áttað sig á persónulegum einkennum 
fólks og yfirfært þau á skáldaða persónu. 
Skapað trúverðuga persónu og viðhaldið 
einkennum hennar í leiknu atriði. 

Nemendur vinna eftirfarandi 
verkefni í lotunni: 

 Búa til persónu sem á sína 
eigin baksögu og vinna 
með hana í margvíslegum 
verkefnum 

 Spunavinna þar sem að 
nemendur nota persónuna 
sína og dýpka hana 

 Vinna í hóp stutt handrit þar 
sem að persónur 
hópmeðlima hittast 

 Æfa senur  
 Sýning á senum fyrir yngir 

bekki skólans 

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

Spunavinna      - beitt einföldu formi leiklistar s.s. spuna og 
nýtt í vinnu sinni. 

 
A  Mjög vel 

Handritsgerð      - skrifað stutt handrit með skýru upphafi, 
miðju og endi. 

 
B  Vel 

Samvinna      - unnið í hóp að fjölbreyttum 
leiklistarverkefnum og miðlað þeim á 
margvíslegan hátt. 

 
C  Nokkuð vel  

Sjálfstæði      - gert sér grein fyrir að hugmyndir hans og 
framlag hafi vægi í sameiginlegri sköpun 
hópsins. Tekið frumkvæði. 

  
D  Þarf að gera betur 

 

 


