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Kennari Sigríður Albertsdóttir Sk.st. SAL 

 
Áfangalýsing: 
 
Fjallað verður um íslenskar hrollvekjur í sem víðustum skilningi, í ljósi fortíðar og 
nútíðar, frásagnarhefðar og sagnaskemmtunar og þær tengdar við erlendar 
bókmenntir af sama meiði. Litið verður til fornaldarsagna sem og íslenskra þjóðsagna 
sem margar hverjar hafa yfir sér óhugnanlegan blæ. Rætt verður um einkenni 
þessarar bókmenntategundar og það skoðað hvernig hún hefur breyst í aldanna rás 
og einnig reynt að finna út hvað skýrir vinsældir hrollvekja. Lesin verða nokkur verk 
sem flokkast geta undir þessa tegund bókmennta, rætt um þau og ritað. Verkin verða 
greind með hliðsjón af hefðinni og helstu samtímastraumum hverju sinni og einnig 
verður kvikmyndum, sem gerðar hafa verið eftir skáldsögum, gefinn gaumur. 
Nemendur verða einnig þjálfaðir í notkun bókmenntahugtaka og heimildavinnu. 
Nemendur kynna sér fræðilegar greinar sem tengjast efninu. Áhersla lögð á fjölbreytt 
og skapandi verkefni sem reyna á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og mismunandi 
hæfni nemenda, auka víðsýni og gagnrýna hugsun. Nemendur vinna ýmist hver fyrir 
sig eða með öðrum.  
 
Markmið:  
 
Þekkingarviðmið: 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 

● einkennum og formi bókmenntategundarinnar 
● sögu og þróun hrollvekja á Íslandi 
● sögu og þróun hrollvekja í Evrópu og Bandaríkjunum 
● stöðu bókmenntagreinarinnar innan bókmennta 
● tengslum bókmenntagreinarinnar við aðra miðla svo sem kvikmyndir og 

sjónvarp 
● nokkrum verkum íslenskra og erlendra hrollvekjuhöfunda 
● notkun heimilda og hjálpargagna í tengslum við verkefnavinnu 
● frágangi og skráningu heimilda 
● grundvallarreglum við byggingu og uppsetningu ritsmíða 
● grunnhugtökum í bókmenntafræði og beitingu þeirra 
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Leikniviðmið: 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

● beita helstu hugtökum bókmenntafræðinnar þegar verið er að fjalla um 
einkenni og form bókmenntategundarinnar, þ.e. hrollvekjunnar 

● lesa og fjalla um hrollvekjur á gagnrýninn og fræðilegan hátt 
● flytja skýra, vel uppbyggða kynningu og geta lagt áherslu á meginþætti og 

atriði sem skipta máli 
● taka þátt í og stuðla að málefnalegum umræðum eða rökræðum um 

hrollvekjuformið og hrollvekjur 
● skoða og fjalla á málefnalegan hátt um tengsl greinarinnar við aðra miðla 
● vinna að skapandi verkefnum þar sem lögmálum hrollvekjunnar er beitt 
● draga saman og nota á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers 

kyns heimildum og meta áreiðanleika þeirra 
● tjá rökstudda afstöðu um bókmenntir, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í 

málefnalegum umræðum til að komast að vel rökstuddri niðurstöðu 
● flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með 

öðrum 
 
 

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

● dýpka lesskilning sinn 
● auka og bæta við orðaforða og málskilning 
● auka skilning sinn á mikilvægi afþreyingarefnis og hvaða lögmálum það lýtur í 

samfélaginu 
● auka skilning sinn og þekkingu á mannlegu atferli í gegnum lestur skáldverka 
● skrifa skýran og vel uppbyggðan texta 
● taka þátt í málefnalegum umræðum, tjá afstöðu sína og efasemdir um efnið og 

komast að rökstuddri niðurstöðu 
● greina aðalatriði og beita gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu 

krefjandi texta 
● átta sig á samfélagslegum skírskotunum, duldum boðskap og hugmyndum 
● flytja kynningar á verkefnum af öryggi 
● beita skýru, vönduðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti 
● vinna skapandi verkefni í tengslum við námsefnið og sýna frumkvæði í 

verkefnavali og úrvinnslu 
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Námsgögn:  
 

Handbók um ritun og frágang eftir Ingibjörgu Axelsdóttur og Þórunni Blöndal (2010 
eða síðar). 

Djákninn á Myrká og fleiri íslenskar smásögur. Á Moodle. 
Svarti kötturinn eftir Edgar Allan Poe. Á Moodle. 
Hjartslátturinn eftir Edgar Allan Poe. Á Moodle. 
Gula veggfóðrið eftir Charlotte Perkins Gilman. Á Moodle. 
Í draumi manns eftir Svövu Jakobsdóttur. Á Moodle.  
Dýrasaga eftir Ástu Sigurðardóttur. Á Moodle. 
 
Frankenstein eftir Mary Shelley 
Ég man þig eftir Yrsu Sigurðardóttur 

 
 
Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotu
númer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

Lota 1 
24. ágúst - 21. 
september 

Farið verður yfir sögu 
hrollvekjunnar jafnt erlendis 
sem hérlendis og helstu 
einkenni hennar reifuð. 
Lesnar verðar nokkrar 
smásögur, sem og þjóðsögur 
og þær skoðaðar og greindar 
með einkenni og sögu 
hrollvekjunnar í huga. 

Sjá upplýsingar á 
Moodle. 

Moodle próf 5% 

Lota 2 
21. september - 
19. október 

Frankenstein eftir Mary 
Shelley greind út frá 
einkennum hrollvekjunnar, í 
tengslum við gotnesku 
bókmenntahefðina, nútímann 
eða annað. 

Sjá upplýsingar á 
Moodle. 

Bókmenntagreining 15% 
Einstaklings- eða 
hópavinna 
 
Moodle próf 5% 

Lota 3 
19. október - 
16. nóvember 

Saga íslenskrar 
nútímahrollvekju reifuð með 
tilvísun til bókmennta og 
kvikmynda. Ég man þig eftir 
Yrsu Sigurðardóttur lesin og 
horft á kvikmynd gerða eftir 
bókinni. 

Sjá upplýsingar á 
Moodle 

Samanburðarverkefni  
Einstaklings- eða 
hópavinna 15% 
 
Moodle próf 5% 
 
Rafrænt próf 35% 

Lota 4 
16. nóvember - 
7. desember 

Nemendur vinna lokaverkefni 
í samráði við kennara. 

Sjá upplýsingar á 
Moodle. 

Lokaverkefni 20% 
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Bókmenntagreining Frankenstein         15% 
Samanburðarverk-
efni/heimildavinna 

Ég man þig        15% 

Rafrænt próf Byggt á yfirferð og verkefnavinnu vetrarins         35% 
Moodle próf 3 próf á önninni byggð á lestextum og fyrirlestrum       15% 
Lokaverkefni Nemendur vinna lokaverkefni í samráði við kennara       20% 
   
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
 
Annað: Athugið að nemendur þurfa að fá að minnsta kosti 4,0 á lokaprófi til að vetrareinkunn 
gildi. 

 
Annað: 

Nemandi sem er veikur á prófdegi, eða við önnur vinnuskil, skal tilkynna það að morgni til skrifstofu 
skólans, annars missir hann próftökurétt sinn/rétt til skila. 

Þeir nemendur sem missa af prófi/tímaverkefni, vegna gildra ástæðna, eiga kost á að vinna það upp, 
að höfðu samráði við kennara, einhvern af næstu 5 kennsludögum eftir próf-/matsdag. Kennara er 
heimilt að lækka einkunn nemanda fyrir hvern dag sem skilað er of seint. 

Nemendum ber að skila verkefnum á tilsettum tímum en undanþágur frá skilareglum eru aðeins veittar 
vegna veikinda eða ófyrirséðra atvika. 

Símar og önnur snjalltæki eru óheimil í kennslustundum nema með leyfi kennara. Nemandi 
sem ekki virðir þessa reglu má búast við að honum verði vísað úr kennslustund, sbr. 
skólareglur. 

ATH! Vegna Covid- 19 heimsfaraldurs getur skipulag og kennsluhættir breyst frá því sem hér 
segir. 
Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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