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Í leiklist fá nemendur tækifæri til þess að setja sig í spor annarra og prófa sig áfram með mismunandi tjáningarform, hegðun og lausnir í öruggu umhverfi í skólanum. Hún styður 

nemandann í að tjá, móta og miðla hugmyndum sínum og tilfnningum. Leiklist reynir auk þess stöðugt á samvinnu, samskipti, sköpun, tungumál, tjáningu, gagnrýna hugsun, líkams- og 

raddbeitingu. Allt fer þetta fram í gegnum leik og sköpun. Nemendur beita töluðu máli bæði í spuna og í meðferð skrifaðs leiktexta. 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Tvær kennslustundir í 

viku hálft skólaárið. 

Úr Aðalnámskrá 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

• unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum, 

• bæði veitt og tekið á móti uppbyggilegri gagnrýni og 

nýtt sér hana inn í vinnuferli í leiklist, 

• valið milli mismunandi aðferða 

við sviðssetningu, bæði hvað varðar frásagnarform og 

leikstíl, prófað sig áfram og tekið sjálfstæðar ákvarðanir 

í sköpunarferlinu. Skrifað handrit að stuttu leikverki þar 

sem beitt er grunnreglum við uppsetningu leikhandrits fyrir svið og/eða 

myndmiðla, nýtt sér leikmuni, búninga, 

einfaldan sviðsbúnað og tækni til þess að styrkja sköpun sína á markvissan hátt, 

• prófað sig áfram og valið úr túlkunarleiðum á mismunandi tegundum 

leiktexta, 

• túlkað leikpersónu á sviði í góðu samspili við meðleikara. Beitt rými, radd- og 

líkamsbeitingu á meðvitaðan hátt til þess að styrkja túlkun sína, 

• valið milli forma og stíls í eigin sköpun og rökstutt val sitt, 

• skrásett og rökstutt eigið 

vinnuferli í leiklist, 

• rökrætt leikið efni á sviði og 

í myndmiðlum á gagnrýninn 

hátt, beitt við það viðeigandi orðaforða og sett það að nokkru leyti í 

menningarlegt og sögulegt samhengi. 

Æfingar og leikir 

sem þroska 

einbeitingu, 

hlustun, viðbragð, 

framsögn og 

sviðsvitund. 

 

Unnið með efni af 

ýmsum toga og 

unnið í samræðum, 

spuna og stuttum 

leikatriðum. 

Áhersla lögð á 

samskipti, sköpun, 

tungumál, tjáningu, 

gagnrýna hugsun og 

líkams- og 

raddbeitingu. 

Leiklist í kennslu 

Efni frá kennara 

Símat sem tekur fyrst og 

fremst mið af þátttöku og 

samvinnu. Gildir 50% af 

heildareinkunn. 

 

Gefin er einkunn í 

bókstöfunum A, B+, B, C+, 

C eða D við lok annar skv. 

hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár. 

 
 


