
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2022 

LEIK1GR05 

Kennari Brynja Ýr Júlíusdóttir brynjayr1998@gmail.com  

 Viðtalstími Mánudagar 16:55-17:15 í stofu 220  

Námsefni 
Efni frá kennara á Innu.  

 

Áfangalýsing 

Upphafsáfangi í leiklist þar sem nemendur fá innsýn í leiklistarheiminn. 
Farið er í grundvallaratriði í spuna með áherslu á framkomu, hópefli, 
sjálfstraust, líkams- og raddbeitingu. Nemendur eru þjálfaðir í framsögn og 
meðferð texta. Farið verður í a.m.k. eina vettvangsferð í leikhús. 
Skyldumæting er í ferðina. Kröfur eru gerðar í símatsáfanga um virkni 
nemenda í umræðum.  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Símat er á vinnubrögðum nemenda í hverjum tíma. Sérstök verkefni eru 
svo metin til lokaeinkunnar. Til að ná áfanga þarf 4,5 í vetrareinkunn.  

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Framsögn 10% 
 Gagnrýni 10% 
 Einleikur 20% 
 Spuni 25% 
 Vettvangsferðir 15% 
 Virkni í kennslustundum 20% 

 

Reglur áfanga 
Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 

 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 
• leiklist sem listformi. 
• gildi markvissrar framkomu. 
• spuna sem tjáningaraðferðar. 
• mætti og uppbyggingu áhrifaríks 

erindis. 
• grunnatriðum leiklistarsögu. 
• gildi samvinnu í leiklist. 
• hlutverki menningarrýni í leiklist. 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 
• tala máli sínu. 
• nýta aðferðir spuna. 
• flytja fyrirlestur. 
• skrifa gagnrýni og menningarrýni. 
• nýta eigið hugarflug og sköpunarmátt til 

tjáningar 
• nota aðferðir slökunar.  

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 
• flytja fyrirlestur 
• flytja bundinn og óbundinn texta 
• spinna atburðarás 
• leika fyrir áhorfendur 
• vinna gegn streitu 
• beita rödd og líkama á markvissan hátt 
• njóta leiklistar 

 

Vinnuáætlun - Dæmi með símati 
Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 
Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 
Vettvangsferðir 5 klst. 5 klst. 
Verkefnavinna 10 klst. 10 klst. 
Alls  95 klst. = 5 fein* 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
19. - 26. ágúst 

22.ágúst: Kynning á námsefni 
25.ágúst: Hópeflisleikir 

 

2. vika 
29. ágúst - 2. september 

29.ágúst: Spunaleikir 
1.september: Spunaleikir 

 

3. vika 
5. - 9. september 

5.september: Tími fellur niður. 
8.september: Leiklistarsaga 

 

4. vika 
12. - 16. september 

12.september: Framsögn 
15.september: Framsögn 

 

5. vika 
19. - 23. september 

19.september: Spunaleikir 
22.september: Spunaleikir 

 

6. vika 
26. sept. - 30. september 

26.september: Heimsókn í Leikfélag 
Keflavíkur 
29.september: Úrvinnsla úr vettvangsferð 

 

7. vika 
3. - 7. október 

3.október: Streitulosun 
6.október: Gagnrýni 

 

8. vika 
10. – 14. október 
Miðannarmat 11. okt. 

10.október: Tími fellur niður. 
13.október: Tími fellur niður. Heimsókn í 
leikhús um kvöldið 

 

9. vika 
17. - 21. október 

17.október: Úrvinnsla úr leikhúsheimsókn 
20.október: Sjálfsstyrking 

Skil á gagnrýni 20.október 
– 10% 

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

24.október: VETRARLEYFI 
27.október: Fyrirlestrar 

 

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

31.október: Framsögn 
3.nóvember: Framsögn 

 

12. vika 
7. - 11. nóvember 

7.nóvember: Spunaleikir 
10.nóvember: Spunaleikir 

 

13. vika 
14. - 18. nóvember 

14.nóvember: Tími fellur niður.  
17.nóvember: Fyrirlestrar 

 

14. vika 
21. - 25. nóvember 

21.nóvember: Áheyrnarprufur 
24.nóvember: Flutningur á einleik 

Skil og flutningur á einleik 
24.nóvember – 20% 

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

28.nóvember: Spunaleikir 
1.desember: Spunaleikir 

 

16. vika 
5. – 7. desember 

5.desember: Hópeflisleikir 
 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

 

Brynja Ýr Júlíusdóttir 


