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Lýsing á námi og kennslu í Garðaskóla er sett fram af kennurum til að koma á framfæri til nemenda 

markmiðum með þeim verkefnum sem unnin eru í skólanum. Viðfangsefni miðast við kröfur 

Aðalnámskrár grunnskóla. Hér er lýst þeirri hæfni sem nemendur eiga að ná á árinu og hvernig 

viðfangsefni þeir glíma við til að ná settum viðmiðum. Námsáætlunin gefur upplýsingar um þá 

leiðsögn og námsmat sem nemendum er gefið í námsgreininni. Námsáætlunin er lifandi skjal og birt 

með fyrirvara um breytingar. 

 

Skóladagatal Garðaskóla má nálgast á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/  

 

Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku má nálgast á Innu. Nemandi ber ábyrgð á eigin 

námi og að standa skil á þeim þáttum sem teknir eru til námsmats. Ef nemandi missir úr kennslustund 

þarf hann að afla sér upplýsinga um heimavinnu og afla þeirra gagna sem þörf er á. Ef nemandi skilar 

ekki tilteknum þætti til námsmats getur það þýtt að lokamat geri ekki rétta grein fyrir hæfni hans. 

 

Læsi til náms: Hlutverk leiklistar er að stuðla að þvi að nemendur öðlist hæfni til að takast á við 

ófyrirséða framtíð á skapandi hátt, sjá ný mynstur og hugsa í lausnum, þroska persónulega tjáningu 

og smekk.  Læsi á leiklist dýpkar einnig skilning nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli og samfélagi. 

Hún stuður nemendur í að tjá, móta og miðla hugmyndum sínum og tilfinningum. Leiklist reynir 

stöðugt á samvinnu, samskipti, sköpun, tungumál, gagnrýna hugsun, líkams- og raddbeitingu. Í ferlinu 

beita nemendur töluðu máli bæði í spuna og meðferð skrifaðs leiktexta. Þeir læra og greina og túlka 

texta og skapa sína eigin.  

Kennarar: Bergdís Júlía Jóhannsdóttir, bergdisjulia@gmail.com 

Vika 34 - 21.08-25.08         21.08 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Kynning 

Hópefli 

Traust 

Námsefni 

Samræður 

Kynningarhringur 

Leikir og æfingar 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemandi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur kynnt sig og sína persónu í samræðu hringt.  

Nemandi öðlast skilning á mikilvægi trausts í hópavinnu og þýðingu trausts á leiksviði. Nemandi 

passar upp á traustvekjandi hegðun og kallar eftir því ef þarf til samnemenda.  

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

 

Vika 35 - 28.08-01.08         

Viðfangsefni 

Hópefli 

Traust 

Námsefni 

Leikir og æfingar 

Grunnæfingar í spuna (Harold) 

-H-in þrjú 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
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Hlustun 

Spuni - tækni 

-persónur 

-tilfinningaleg afstaða 

-sjálfsprottin hugsun 

-hlustun 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Að nemenda geti sýnt fram á virka hlustun í verki – hlustun með öllum líkamanum sem nemandi 

beitir í leikjum og æfingum. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Að nemandi geti nýtt sér grunntækni í spunaæfingum og skilji tilgang og áhrif tækninnar á spuna 

sem leikhúsform. 

 

Vika 36 - 04.09-08.09           06.09 Námskynningar / 08.09 Dagur læsis 

Viðfangsefni 

Rými 

Rýmisskynjun 

Hlustun 

Hópefli og traust 

Spuni - tækni 

Námsefni 

Rýmisskynjunaræfingar 

Umræður 

Skrifað á töfluna – hvað er rými 

Rýmisæfing 

Leikir og æfingar 

Grunnspuna æfingar frh.  

- H-in þrjú 

- Persónur 

- Tilfinningaleg afstaða 

- Action 

- Hlustun 

- Sjálfsprottin hugsun 

- einbeiting 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Að nemandi geti nýtt sér grunntækni í spunaæfingum og skilji tilgang og áhrif tækninnar á spuna 

sem leikhúsform. 

 

Vika 37 - 11.09-15.09 

Viðfangsefni 

Persónusköpun 

Sviðsetning 

Rými 

Spuni  

Námsefni 

Leikir og æfingar 

Autt svið 

Áhorfendastúka 

Spuni – lag fyrir lag  

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 
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Göngulag – hot seat  

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi skilur hvert lag fyrir sig í sviðsetningu og hve miklu nákvæmnisvinna skilar.  

 

Vika 38 - 18.09-22.09          18.09 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Persónusköpun frh  

Senuvinna 

Texti 

Spuni  

Heimaverkefni afhent og 

útskýrt 

Námsefni 

Leikir og æfingar 

Göngulag frh.  

Hot seat – park bench 

Stereótýpur og arkitýpur 

Líkamsstaða og túlkun 

4 setninga spuni 

ABAB spuni 

Texta spunar - skrifaðir 

 

Heimaverkefni: Persónusköpun.  

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Heimaverkefni gildir 20%  

af heildareinkunn. 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi getur skapað sína eigin persónu og er meðvitaður um líkamsstöðu og líkamsbeitingu, 

persónueinkenni, afstöðu, tilfinningar og ólíkar týpur af persónum sem fyrirfinnast. Nemandi getur 

leitað sér fyrirmynda í umhverfinu og nýtt sér á skapandi hátt á leiksviði.  

Nemandi getur leikið stutta texta í spuna og túlkað þá á ólíka vegu.  

 

Vika 39 - 25.09-29.09           26.09 Evrópski tungumáladagurinn 

Viðfangsefni 

Textavinna 

Raddbeiting 

Túlkun 

Látbragð 

Námsefni 

Textar úr leikverkum 

Ljóð 

Uppskriftir 

Leikir og æfingar 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 
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Nemandi getur túlkað texta af innlifinu og ákveðni með ólíkri tilfinningalegri afstöðu til textans og 

tjáningu. Nemandi getur skilið innihald textans og komið því til skila til áhorfenda.  

 

Vika 40 - 02.10-06.10         02.-06.10 Forvarnarvika Garðabæjar 

Viðfangsefni 

Heimaverkefni: skil. Skriftlegt  

og verklegt. 

Persónusköpun 

Leiktækni 

Raddbeiting 

Spuni + texti 

Látbragð 

Námsefni 

Heimaverkefni sýnt. 

Leikir og æfingar 

Raddæfingar – tónsvið og túlkun 

Látbragðsæfingar – mikilvægi  

Líkamans og að vera nákvæmur  

Í hreyfingu á sviði.  

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi getur notað líkams- og raddbeitingu á meðvitaðan hátt til að styrkja túlkun sína. 

 

 
Vika 41 - 09.10-13.10 

Viðfangsefni 

Senuvinna út frá handriti 

Raddbeiting 

Túlkun 

Líkamstjáning 

Námsefni 

Handrit 

Leikir og æfingar 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi getur unnið út frá handriti, lesið, túlkað og leikið og tekið meðvitaða afstöðu og ákvörðun 

til sviðsetningar á senu.  

Nemandi getur notað líkams- og raddbeitingu á meðvitaðan hátt til að styrkja túlkun sína. 

 

 

Vika 42 - 16.10-20.10                   17.10 Samráðsdagur heimilis og skóla 

Viðfangsefni 

Líkamstjáning 

Tilfinningar 

Afstaða 

Senuvinna 

Action listi 

Námsefni 

Leikir og æfingar 

Action listi leikarans 

Tilfinningalisti  

Status og afstöðu æfingar 

Likaminn í rýminu 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 
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Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi getur notað líkams- og raddbeitingu á meðvitaðan hátt til að styrkja túlkun sína. 

Nemandi getur nýtt sér action lista leikarans og notað tilfinningar til túlkunar í persónusköpun og 

framsögn á sviði.  

 

Vika 43 - 23.10-27.10        27.10 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Senuvinna  

 

Námsefni 

Senur æfðar 

Afrakstur sýndur innan hópsins 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Senuvinna gildir 10% af 

heildareinkunn 
 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi getur unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum.  

 

Vika 44 - 30.10-03.11               01-03.11 Gagn og gaman 

Viðfangsefni 

Leiktækni 

Sviðsetning – spuni 

Túlkun 

Námsefni 

Leikir og æfingar 

Að setja undirbúinn spuna á svið 

- Effectar og ólíkar leiðir 

að framsetningu efnis 

 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi getur unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum. 

Nemandi getur nýtt sér mismunandi effecta og ólíkar leiðir til framsetningu á efni fyrir svið.  

 

Vika 45 - 06.11-10.11                08.11 Baráttudagur gegn einelti 

Viðfangsefni 

Leiktækni 

Líkamlegt leikhús – hvað er 

það? 

Námsefni 

Leikir og æfingar 

Líkamlegt leikhús – myndbönd 

Sýnd – umræður 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 
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Spuni Æfingar í líkamlegu leikhúsi 

Spuni – líkamlegt leikhús  

(eng. Physical theatre) 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi getur skilgreint líkamlegt leikhús frá öðru leikhúsi.  

Nemandi getur tileinkað sér á sviði grunnatriði líkamlegs leikhúss.  

Nemandi getur unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum. 

 

 
Vika 46 - 13.11-17.11        16.11 Dagur íslenskrar tungu 

Viðfangsefni 

Grímuvinna 

Spuni 

Líkamstjáning 

Námsefni 

Neutral heil grímur 

Undirstöðu atriði í grímuvinnu  

Leikur og æfingar með grímu 

Leikir og æfingar 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi getur unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum. 

Nemandi getur leikið með heilgrímu og nýtt sér tæknina sem liggur að baki.  

 

Vika 47 - 20.11-24.11 

Viðfangsefni 

Grímuvinna 

Spuni 

Líkamstjáning 

Senuvinna 

spuni 

Námsefni 

Neutral hálf grímur og heilgrímur 

Leikir og æfingar 

Að leika með hálfgrímu 

Ólík leikhúsform með grímum  

Persónur í gegnum grímur 

Persónur með sýnilegri grímu og 

Ósýnilegri grímu. 

Character grímur - kynning 

 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 
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Nemandi getur leikið með heilgrímu og hálfgrímu og nýtt sér tæknina sem liggur að baki. 

 

Vika 48 - 27.11-01.12         29.11 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Grímur 

Senuvinna 

Námsefni 

Character grímur 

Leikir og æfingar með grímurnar 

Spuni og senuvinna með grímum 

Hvað gerir líkaminn í ólíkum  

Aðstæðum þegar tilfinningaleg  

Afstaða er sú sama. 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi getur leikið með heilgrímu og nýtt sér tæknina sem liggur að baki. 

 

Vika 49 - 04.12-08.12 

Viðfangsefni 

Spuni – undirbúinn spuni 

Námsefni 

Kynning á verkefni. 

Nemendur vinna að undirbúnu 

Spunaverki í hópum 2-3 saman 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi getur unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum. 

 

Vika 50 - 11.12-15.12 

Viðfangsefni 

Spuni – undirbúinn spuni 

Námsefni 

Nemendur vinna að undirbúnu 

Spunaverki í hópum 2-3 saman 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi getur unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum. 
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Vika 51 - 18.12-22.12                          19.12 Jólabókaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 21.12 Jólaleyfi hefst          

Viðfangsefni 

Spuni sýndur – báðir hópar 

saman. 

Námsefni 

Uppskera haustannar 

Undirbúinn spuni sviðsettur. 

Leiksvið 

Leiktæknin sem  

kennd hefur verið á önninni er 

nýtt og metin.  

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Virkni og þátttaka 

Undirbúinn spuni gildir 10% 

af heildareinkunn. 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemendi er óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Nemandi getur unnið í hópi, hlustað, framkvæmt á skapandi hátt,  gagnrýnt og gefið endurgjöf til 

samnemenda. 

Nemandi getur unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum. 

 

Vika 52 - 21.12-03.01 Jólaleyfi 

Vika 1 - 01.01-05.01               01.-02.01 Jólaleyfi 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 2 - 08.01-12.01         10.01 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 3 - 15.01-19.01 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 4 - 22.01-26.01                   23.01 Samráðsdagur heimilis og skóla 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
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Vika 5 - 29.01-02.02         02.02 Dagur stærðfræðinnar 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

 

 

Vika 6 - 05.02-09.02 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 7 - 12.02-16.02     

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 8 - 19.02-23.02 Vetrarfrí 

Vika 9 - 26.02-02.03 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 10 - 05.03-09.03                  07.03-09.03 Samræmd próf 9b 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 11 - 12.03-16.03 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
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Vika 12 - 19.03-23.03 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

 

 

 Vika 13 - 26.03-02.04 Páskaleyfi 

Vika 14 - 02.04-06.04         02.04 Annar í páskum 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 15 - 09.04-13.04 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 16 - 16.04-20.04           19.04 Sumardagurinn fyrsti 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 17 - 23.04-27.04           23.-27.04 Listadagar 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 18 - 30.04-04.05               01.05 Verkalýðsdagurinn 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
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Vika 19 - 07.05-11.05           10.05 Uppstigningardagur / 11.05 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

 

 

Vika 20 - 14.05-18.05 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 21 - 21.05-25.05 Annar í hvítasunnu og prófadagar 

Vika 22- 28.05-01.06                28.05 Prófadagur 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 23 - 04.06-08.06                      08.06 Skólaslit 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

 

Samantekt á hæfniviðmiðum: 
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Viðmið í lykilhæfni og hæfni í námsgreininni: „Við lok skólaárs getur nemandi…“ 

- Túlkað persónu á sviði í samspili við meðleikara. Beitt rými, radd og líkamsbeitingu á 

meðvitaðan hátt til þess að styrkja túlkun sína.  

- Bæði veitt og tekið á móti uppbyggilegri gagnrýni og nýtt sér hana inn í vinnuferli í leiklist 

- Unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum. 

- Komið fram á leiksviði og tekið þátt í undirbúnum og óundirbúnum leikþáttum. 

- Skilið og notað grunnþætt leiktækni á meðvitaðan hátt á sviði.  

- Verið óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi 

hátt og séð í þeim nýja möguleika.  

- Nýtt fjölbreyttar aðferðir við að miðla þekkingu sinni og leikni, skoðunum, hugsunum og 

tilfinningum á skipulegan og skýran hátt sem á við hverju sinni.  

Verkefni sem gilda til lokaeinkunnar eru 7 talsins 

Haustönn: 

Persónusköpun 20% 

Undirbúinn spuni 10% 

Senuvinna 10% 

 

Vorönn: 

Texta túlkun 20% 

Óundirbúinn spuni 5% 

Lokaverkefni 20% 

 

Virkni og þátttaka er metin allan veturinn og gildir 15% af heildareinkunn.   

 


