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Menntun í listum á að stuðla að því 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.

21.5

Hæfniviðmið fyrir sviðslistir

Sett eru fram hæfniviðmið fyrir tvær tegundir sviðslista, þ.e. dans og leiklist.

21.5.1

Hæfniviðmið fyrir dans

Dans hefur margþætta merkingu í menningarlífi okkar. Hann er mikilvægur hluti af
listaflóru landsins, hefur félagslegu- og sögulegu hlutverki að gegna og er að auki
órjúfanlegur hluti af hreyfimenningunni. En þótt dansinn hafi mörg og ólík andlit eiga
þau það öll sameiginlegt að örva og þroska líkamsvitund, líkamslæsi og hreyfigreind
einstaklingsins.
Mikinn hluta þeirrar þekkingar sem börn tileinka sér í lífinu öðlast þau í gegnum líkamlega
hreyfingu. Dansinn er mikilvæg leið til að hlúa að og örva hreyfi- og rýmisgreind og
félagsþroska og veita einstaklingum þannig aukið tækifæri til þroska og mennta.
Í líkamanum býr þekking og skilningur á veruleikanum sem í sumum tilfellum er
eingöngu hægt að tjá í gegnum hreyfingu. Skapandi og listræn vinna í dansi veitir
nemendum tækifæri til að koma þessari þöglu þekkingu á framfæri og fyrir suma er
líkamstjáning nærtækasta leiðin til að tjá sig almennt. Í skapandi dansi takast nemendur
á við mismunandi verkefni á eigin forsendum óháð stöðu og þroska þeirra að öðru leyti.
Mikilvægt er að styrkja hreyfigreind nemenda í gegnum dans og hvetja þá til að hreyfa
sig daglega og stuðla þannig að því að nemendur taki ábyrgð á eigin heilbrigði. Í þessum
efnum helst dansmenntun í hendur við íþróttakennslu, en bætir við þekkingu á sköpun
og líkamlegri tjáningu.
Dansar sem dansaðir eru í félagslegum tilgangi, eins og paradansar, hringdansar og
hópdansar hafa alltaf verið hluti af daglegu lífi í mismiklu mæli og í mismunandi formi.
Dansinn hefur því mikið sögulegt- og menningarlegt gildi og er hluti þeirrar arfleifðar
sem hver nemandi ber með sér. Hæfni í félagslegum dönsum veitir möguleika á samveru
innan ákveðins ramma þar sem þátttakendur geta átt samskipti innan tiltekinna
leikreglna. Félagslegt gildi dansins felst ekki síður í möguleikum hans til að brjóta niður
múra tengda tungumáli, þroska eða milli kynja. Dans, sem skilgreint og skapandi form,
byggir að miklu leyti á samvinnu og er því í sjálfu sér þjálfun í félagslegri færni.
Hæfniviðmið í dansi koma til viðbótar sameiginlegum hæfniviðmiðum list- og verkgreina.
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Dans
Við lok 4. bekkjar
getur nemandi:

Við lok 7. bekkjar
getur nemandi:

Við lok 10. bekkjar
getur nemandi:

• hreyft sig frjálst og í takt
við tónlist í samræmi við
hreyfigetu eigin líkama,

• beitt líkama sínum markvisst í
dansi og hreyfingu sjálfum sér
til ánægju,

• samhæft tónlist og hreyfingu
með góðri líkamsvitund og
líkamsbeitingu og dansað
mismunandi dansform sér til
ánægju,

• dansað einföld hreyfimynstur
og notað þau í paradönsum,
barnadönsum og einföldum
þjóðdönsum,

• dansað grunnspor í para
dönsum og einföldum þjóð
dönsum,

• sýnt öryggi og færni til að
dansa einn eða sem hluti af
pari eða hópi,

• tekið þátt í skapandi dansferli
með jafningjum undir leið
sögn kennara,

• geti sett saman einfalt dans
verk, sýnt það og valið undir
leiðsögn kennara umgerð (t.d.
tónlist og rými) við hæfi,

• tekið þátt í skapandi vinnuferli
í dansi, sett saman einfalt
dansverk og valið umgerð við
hæfi,

• tengt saman hreyfingu og
tónlist í dansi og virt sam
skiptareglur,

• tjáð sig í dansi, tengt saman
hreyfingu, túlkun og tónlist
og beitt kurteisisvenjum í
dansi,

• dansað fyrir framan áhorfend
ur með tilfinningu fyrir þáttum
eins og túlkun, augnsambandi,
rými, líkamsbeitingu og
kurteisisvenjum,

• tekið tillit til jafningja í
samstarfi,

• unnið sjálfstætt og með
öðrum að dansverkefnum,
bæði veitt og tekið á móti
uppbyggilegri gagnrýni og
nýtt sér hana í dansi,

• valið milli ólíkra dansstíla,
prófað sig áfram og tekið sjálf
stæðar ákvarðanir í túlkunarog sköpunarferli út frá eigin
þekkingu og leikni í dansi,

• hlustað á hugmyndir þeirra
og lagt fram eigin,

• rætt um dans út frá
persónulegri upplifun.

• tjáð og túlkað hugmyndir sínar
og rætt dans á gagnrýninn
hátt, beitt við það viðeigandi
orðaforða og sett það í menn
ingar- og sögulegt samhengi.

• rætt um hreyfingu í takt við
tónlist út frá persónulegri
upplifun.

21.5.2

Hæfniviðmið fyrir leiklist

Menntun í leiklist snýst um að þjálfa nemendur í aðferðum listgreinarinnar en ekki síður
um læsi á leiklist í víðu samhengi og á að dýpka skilning nemenda 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
í skólanum. 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 raddbeitingu. Allt fer þetta fram í gegnum leik
og sköpun. Nemendur beita töluðu máli bæði í spuna og í meðferð skrifaðs leiktexta.
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Tilraunir með mismunandi frásagnaraðferðir, málfar, málsnið og blæbrigði tungumálsins
eru mikilvægur hluti af sköpunarferlinu í leiklist. Í listforminu er hið óyrta þó ekki síður
mikilvægt en hið talaða mál og þannig reynir það á tjáningu í víðasta skilningi þess orðs.
Leiklist er list augnabliksins. Leiklistarkennslan getur tekist á við þau mál sem efst eru á
baugi í samfélaginu hverju sinni og brenna á nemendum. Þannig skerpist samfélagsvitund
þeirra og þeir virkjast til lýðræðislegrar þátttöku. Leiklist er einnig í eðli sínu samþætt
listform þar sem allar listgreinar koma saman. Hún nýtist vel til þess að auðga og styrkja
kennslu í greinum eins og móðurmáli, samfélagsfræði, sögu og erlendum tungumálum
og getur þannig gegnt lykilhlutverki í samþættingu námsgreina og námssviða. Leiklistin
felur einnig í sér fjölda leikja og æfinga sem geta krafist mikillar líkamlegrar virkni og
útrásar.
Þótt sköpunarferlið sé ekki síður mikilvægt en afurðin í leiklist, er mikilvægt að reglulega
gefist tækifæri til þess að hampa afrakstri vinnunnar í formi kynninga og leiksýninga.
Þegar allir leggjast á eitt við uppsetningu leiksýningar styrkjast stoðir jafnréttis og lýðræðis
í skólastarfinu auk þess sem slíkir viðburðir hafa jákvæð áhrif á samkennd nemenda og
skólaandann og gefa tækifæri til samstarfs heimilis og skóla.
Hæfniviðmið í leiklist koma til viðbótar sameiginlegum hæfniviðmiðum list- og verkgreina

Leiklist
Við lok 4. bekkjar
getur nemandi:

Við lok 7. bekkjar
getur nemandi:

* Við lok 10. bekkjar
getur nemandi:

• tekið virkan þátt í leikrænu
ferli í hópi og sýnt skóla
systkinum tillitssemi,

• nýtt sér hugmyndir jafningja
og lagt fram sínar eigin í
leikrænu ferli og við undir
búning og sköpun leikþáttar,

• unnið í hópi að fjölbreyttum
leiklistarverkefnum,

• sett saman einfalda leikþætti
í samstarfi við jafningja og
kennara með skýru upphafi,
miðju og endi,

• nýtt sér efni úr ýmsum áttum
sem kveikju við frumsköpun
leikins efnis. Skapað leikþætti
í félagi við aðra með skýrum
persónum, söguþræði og
framvindu,

• bæði veitt og tekið á móti
uppbyggilegri gagnrýni og
nýtt sér hana inn í vinnuferli í
leiklist,

• notað einfalda leikmuni og
sviðsbúnað til að styðja við
sköpun sína,

• nýtt sér leikmuni, búninga,
einfaldan sviðsbúnað og
tækni til þess að styrkja
sköpun sína,

• 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,
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• lært stuttan texta og flutt
hann á skýran hátt fyrir
áhorfendur,

• flutt leiktexta í hlutverki á
viðeigandi hátt fyrir framan
áhorfendur,

• nýtt sér leikmuni, búninga,
einfaldan sviðsbúnað og tækni
til þess að styrkja sköpun sína
á markvissan hátt,

• sett sig í spor annarra í leik
rænu ferli/hlutverkaleik og
tekið þátt í viðtali sem ákveðin
persóna,

• skapað skýra leikpersónu og
viðhaldið henni í stuttum leik
þætti með viðeigandi raddog líkamsbeitingu,

• prófað sig áfram og valið úr
túlkunarleiðum á mismunandi
tegundum leiktexta,

• beitt einföldu formi leiklistar,

• sýnt fram á tök á fleiri en
einum leikstíl í eigin sköpun,
túlkun og greiningu,

• túlkað leikpersónu á sviði í
góðu samspili við meðleikara.
Beitt rými, radd- og líkams
beitingu á meðvitaðan hátt til
þess að styrkja túlkun sína,

• bent á leikið efni og ólík
hlutverk þess í mismunandi
samhengi,

• beitt fleiri en einu formi
leiklistar (s.s. skuggaleikhúsi,
látbragðsleik, kyrrmyndum),

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

• lýst leiknu efni á sviði og/
eða í myndmiðlum út frá
söguþræði, innihaldi og
persónum í verkinu.

• sagt frá ferlinu við
uppsetningu leiksýningar,
helstu störfum sem unnin
eru baksviðs í leikhúsi og lýst
algengum sviðsbúnaði,

• skrásett og rökstutt eigið
vinnuferli í leiklist,

• rætt um leikið efni á sviði og
myndmiðlum út frá fleiri en
einu sjónarhorni og sett það
að einhverju leyti í samhengi
við eigið líf og samfélag.

• 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.

• sýnt viðeigandi hegðun
sem áhorfandi í leikhúsi
eða á leiklistarviðburðum í
skólanum,

21.6

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir

Allir hlutir og öll verk byrja með hugmynd sem ekki verður virk nema henni sé miðlað
á einhvern hátt. Í námsgreininni myndmennt er unnið með alla miðla sjónlista þar sem
hugmyndum er fundinn farvegur. Frá fornöld hafa sjónlistir haft félagsleg, fagurfræðileg
og tilfinningarleg áhrif á fólk. Að rýna í listaverk hjálpar okkur að skilja sögu, menningu
og samfélagið í heild á sama tíma og það hjálpar okkur að eflast sem persónur.
Í myndmennt öðlast nemendur tækifæri til að læra og tjá sig án orða. Þeir geta ýmist
unnið á gagnrýninn hátt með málefni daglegs lífs eða með ímyndunaraflið. Slík reynsla
veitir nemendum forsendur til að læra að þekkja sjálfa sig bæði í tengslum við náttúruna
og efnisheiminn. Skilningurinn verður bæði almennur og persónulegur, byggður á
rannsóknum á raunveruleikanum og töfrum ímyndunaraflsins.
Myndmennt er í eðli sínu skapandi námsferli. Mikilvægt ferli þar sem nemendur finna
innri rödd, mynda tengingar, og þróa leikni í ólíkum nálgunum, s.s. í teikningu, málun,
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