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Foldaskóli 2022 - 2023  -   5. bekkur 

Námsáætlun – námsgrein leiklist 

 

Kennari: Rún Kormáksdóttir 

Námsefni: Leikið með listina, Leikjabókin, Leiklist í kennslu, Leikræn tjáning, Leikjavefurinn, Leikjabankinn og efni úr ýmsum áttum. 

Nám og kennsla: Með kennslu í leiklist er leitast við að efla nemendur í aðferðum listgreinarinnar og dýpka þannig skilning á sjálfum sér, 

mannlegu eðli og samfélagi. Nemendur fá tækifæri til að setja sig í spor annarra, móta og miðla hugmyndum sínum og tilfinningum með 

fjölbreyttu tjáningarformi. Í leiklistinni reynir auk þess á samvinnu, samskipti, sköpun, tungumál, tjáningu, gagnrýna hugsun, líkams- og 

raddbeitingu. Áhersla er lögð á ólík form leiklistarinnar, þar sem nemendur nýta styrkleika sína og vinna með að styrkja veikleika í gegnum 

t.d. kyrrmyndir og spuna. Þá fá þeir þjálfun í að koma fram fyrir framan samnemendur með flutningi tilbúins leiktexta og læra einnig að vera 

áhorfendur, hlusta á og virða það sem aðrir hafa fram að færa.  

Kennd er ein stund á viku, hálfum bekk í senn. Nýr hópur kemur þegar skólaveturinn er hálfnaður. 

Námsmat:  Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla (2013). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 

Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Kennari metur á faglegan hátt hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í 

Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem nemandi býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra 

mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara.  

Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi.

 

 

                      Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund og taki virkan þátt í kennslustundum. 

                                                                  Mikilvægt er að nemendur geri ætíð sitt besta og sýni virðingu í starfi sínu.  
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Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 

➢ Nýtt sér hugmyndir jafningja og lagt fram 

sínar eigin í leikrænu ferli og við 

undirbúning og sköpun leikþáttar. 

➢ Nýtt sér leikmuni, búninga, einfaldan 

sviðsbúnað og tækni til þess að styrkja 

sköpun sína. 

➢ sýnt fram á tök á fleiri en einum leikstíl í 

eigin sköpun, túlkun og greiningu. 

➢ beitt fleiri en einu formi leiklistar, s.s 

skuggaleikhúsi, látbragðsleik, kyrrmyndum 

og spuna. 

➢ Getur unnið með samnemendum og sýnt 

tillitssemi á þeirra framlagi. 

➢ Beitt eigin ímyndunarafli, mótað og túlkað  

með spuna.  

➢ Talað hátt og skýrt fyrir framan 

áhorfendur. 

➢ Lært og flutt tilbúinn leiktexta með 

leikrænni tjáningu fyrir áhorfendur. 

 

 

 

 
- Leikir þar sem unnið er með: 

Upphitun, einbeitingu, samvinnu og 
traust. 

 
- Kyrrmyndir - látbragð 

 
- Spuni  

 

- Grímur 
 

- Framsögn 
 

- Helgileikur  
 

 
 

 

Símat fer stöðugt fram og er í formi 

leiðsagnarmats, þar sem þátttaka og 

frammistaða nemenda í tímum er metin.  
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