
 
 

 

Kennsluáætlun 

 
 

Leiklist – 2020 

8. bekkur – 2x60 mínútur á viku (7 vikur í lotu – kennt samhliða „Mynd og hljóð“) 

Tímabil: 

Hópar E & F: 25. ágúst – 9. október 

Hópar G & H: 12. október – 4. desember 

Hópar I & J: 7. desember – 12. febrúar 

Hópar A & B: 15. febrúar – 16. apríl 

Hópar C & D: 19. apríl – 9. júní 

Kennari: Hákon Sæberg (hakon.saeberg.bjornsson@rvkskolar.is) 

 

 

Leiklist 

Í leiklist þjálfast nemendur í aðferðum listgreinarinnar og dýpka skilning þeirra á sjálfum sér, mannlegu eðli og 

samfélagi. 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. Hún styður nemandann í að tjá, móta og miðla hugmyndum 

sínum og tilfinningum. Leiklist reynir auk þess stöðugt á samvinnu, samskipti, sköpun, tungumál, tjáningu, 

gagnrýna hugsun, líkams- og raddbeytingu. 

Í leiklist 8. bekk munu nemendur fá að kynnast mörgum helstu grunnþáttum leiklistar með það fyrir augum að 

kynna þau fyrir og vekja áhuga þeirra á listgreininni sjálfri en einnig fá þau til að efla sjálfstraust, sjálfskilning, 

samvinnu og traust.  
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Námsáætlun: 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Hæfniviðmið 

Vika 1 Hópefli / Traust  

Vika 2 Hópefli / Traust  

Vika 3 Kyrrmyndir og látbragð • Beitt einföldu formi leiklistar.    

Vika 4 Framsögn, tilfinningar og staða • Sýnt framfarir í upplestri, líkamsstöðu og raddbeitingu. 

Vika 5 

Handritsgerð, búningar & leikmunir • Notað einfalda leikmuni og sviðsbúnað til að styðja við 
sköpun sína. 

Vika 6 
Spuni • Sett saman einfalda leikþætti í samstarfi við jafningja og 

kennara með skýru upphafi, miðju og endi. 

Vika 7 

Frá hugmynd til sýningar • Lært stuttan texta og flutt hann á skýran hátt fyrir áhorfendur. 

• Unnið að skapandi verkefnum, hugmyndavinnu, útfærslu og 

framsetningu í samvinnu við aðra. 

 

Námsmat:  

• Námsmatið byggist á hæfniviðmiðum leiklistar við lok 10. bekkjar í Aðalnámskrá grunnskóla 

• Námsmatið er símat og því hafa nemendur tækifæri til að bæta sig alla lotuna 

• Í námsáætlun má sjá hvaða hæfniviðmið lögð er áhersla á í hverri viku fyrir sig.  

• Vinnusemi og framkoma er metin undir hæfniviðmiðinu: „Unnið vel og farið eftir fyrirmælum“ 

• Gefið er fyrir hvert hæfniviðmið í 5 táknum sem segir til um hæfni nemandans 

• Gefin er lokaeinkunn í bókstöfum sem byggir á matsviðmiðum fyrir listgreinar í Aðalnámskrá grunnskóla 

• Námsmatið er sett inn í Mentor í lok hverrar lotu 

   


