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Kennari Rannveig Karlsdóttir og Snorri Björnsson Sk.st. RAN, SNO 

Íslenskar og erlendar glæpasögur 
 
Áfangalýsing:  
Í áfanganum verða lesnar íslenskar og erlendar glæpasögur, lítillega fjallað um sögu 
glæpasagnaritunar og nokkrir þekktir glæpasagnahöfundar kynntir. Glæpasöguformið verður 
skoðað og skilgreint og fjallað um stöðu glæpasögunnar innan bókmenntanna. Í áfanganum 
verða einnig skoðuð tengsl þessara bókmennta við aðra miðla svo sem sjónvarp og 
kvikmyndir. Nemendur lesa glæpasögur og vinna ýmis verkefni sem tengjast 
glæpasagnageiranum og semja meðal annars eigið hugverk á þessum nótum. 
 
Markmið:  
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

● einkennum og formi bókmenntategundarinnar  
● sögu og þróun glæpasagnaritunar í Evrópu og Bandaríkjunum 
● sögu og þróun glæpasagnaritunar á Íslandi  
● á stöðu bókmenntagreinarinnar innan bókmennta  
● á tengslum bókmenntagreinarinnar við aðra miðla svo sem kvikmyndir og sjónvarp  
● nokkrum verkum íslenskra og erlendra glæpasagnahöfunda  
● notkun heimilda og hjálpargagna í tengslum við verkefnavinnu 
● frágangi og skráningu heimilda 
● grundvallarreglum við byggingu og uppsetningu ritsmíða 
● grunnhugtökum í bókmenntafræði og beitingu þeirra 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

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

● lesa og fjalla um glæpasögur 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 glæpasöguformið 

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

heimildum og meta áreiðanleika þeirra 
● rita heimildaritgerð þar sem beitt er gagnrýnni hugsun við úrvinnslu 
● ganga frá heimildaverkefnum og – ritgerðum með viðurkenndum hætti 
● tjá rökstudda afstöðu um bókmenntir, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í 

málefnalegum umræðum til að komast að vel rökstuddri niðurstöð 
● flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með öðrum 
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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  
● nýta sér sköpunarmátt íslenskunnar til að semja eigið verk.  
● 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 

 
Námsgögn:  
Rafrænt hefti með smásögum, greinum og öðru lesefni sem verður aðgengilegt á Moodle. 
Glæpasögur að eigin vali af vallista kennara. Ítarefni og kvikmyndir sem kynnt verður 
jafnharðan.  
Handbók um ritun og frágang e. Ingibjörgu Axelsdóttur og Þórunni Blöndal frá árinu 2010 eða 
síðar, útg. Mál og menning. 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

Lota 1.  
Vikur 35 og 36 

Fjallað um upphaf, 
þróun og einkenni 
glæpasagna í Evrópu 
og í Bandaríkjunum. 
Yfirlit yfir þekktustu 
höfunda og verk 
þeirra.  

Lesnar fjórar 
smásögur/horft á 
kvikmyndir eftir þeim.  

Próf 10% 

Lota 2.  
Vikur 37 - 40 

Íslenskar glæpasögur 
og höfundar.  Farið 
yfir feril og þróun 
íslenskra 
glæpasagna og 
fjallað um helstu 
höfunda.  
 

Nemendur velja sér tvær 
íslenskar glæpasögur til 
lestrar og 
umfjöllunar/kynningar í 
umræðutímum, svo og 
verkefnavinnu, samkvæmt 
lögmálum 
bókmenntagreiningar og 
formúlum glæpasagna. 
Verkefni felst í fyrirlestri og 
heimildaverkefni. 

20% 

Lota 3. 
Vikur 41 og 42 

Horft á 3 kvikmyndir 
eftir erlendum og 
íslenskum 
glæpasögum.  
 

Unnin stutt tímaverkefni úr 
kvikmyndunum. 

10% 

Lota 4. 
Vikur 43 og 44 

Íslensk 
sjónvarpssería 
skoðuð, vegin og 
metin samkvæmt 
formúlum 
glæpasagna. 

Umræðutímar, unnin 
skrifleg verkefni. 

15% 

 
Vika 45 

Kynningar á verkefni 
2. lotu 

  

Lota 5. 
Vikur 46 - 49 

Nemendur vinna eigið 
hugarverk úr heimi 
glæpanna. 
 

Nemendur vinna eigið 
hugarverk úr heimi 
glæpanna, smásögur, 
stuttar kvikmyndir, 
leikþætti/annað og kynna 
afraksturinn fyrir 
samnemendum og 
kennara í lotulok. 
 
Undirbúningur fyrir 
lokapróf 

15% 
 
 
 
 
 
 
 
30% 
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Próf úr 1. lotu  Úr efni 1. lotu (Hefti: Bls. 1 – 18, Zadig, The Murders in The Rue 
Morgue, Auða húsið, The Disappearance of Mr. Davenheim). 

10% 

2. lota 
Munnlegt og 
skriflegt verkefni 

Umfjöllun um íslenskar glæpasögur.  Nemendur velja tvær 
glæpasögur til aflestrar, auk þess sem þeir vinna heimildaverkefni 
og flytja fyrirlestur í tengslum við sögurnar. Verkefnaskil eru eftir 4. 
lotu.  
Einstaklings-/hópverkefni. 

20% 

3. lota 
Tímaverkefni 

Unnin þrjú verkefni um erlendar og íslenskar kvikmyndir. 
Einstaklingsverkefni. 

10% 

4. lota 
Skriflegt verkefni 

Mat lagt á sjónvarpsseríu.  Einstaklings-/hópverkefni. 15%% 

5. lota 
Skapandi verkefni 

Nemendur vinna eigin hugarverk úr heimi glæpanna. 
Einstaklings-/hópverkefni. 

15% 

 
Lokapróf í lok 
annar 

Prófað verður úr ýmsum skyldutextum og bókmenntasögu 
glæpasagna (lesefni úr hefti og umfjöllun annarinnar).  
Einstaklingsverkefni 

30% 

 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað: 
Nemandi sem er veikur á prófdegi eða við önnur verkefnaskil annarinnar skal tilkynna það að 
morgni til skrifstofu skólans, annars missir hann rétt til upptökuprófs.  Þeir nemendur sem 
missa af prófum/tímaverkefnum, af gildum ástæðum, eiga kost á að vinna það upp, að höfðu 
samráði við kennara, einhvern af næstu 5 kennsludögum eftir próf-/matsdag. 
 
Öllum skriflegum verkefnum skal skila í skilakassa á Moodle, sem pdf-skjali. 
 
Símar og önnur snjalltæki eru óheimil í kennslustundum nema með leyfi kennara. Nemandi 
sem ekki virðir þessa reglu má búast við honum verði vísað úr kennslustund, sbr. skólareglur. 
 
ATH! Vegna Covid-19 heimsfaraldurs getur skipulag og kennsluhættir breyst frá því sem hér 
segir. 
 
Námsáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar.  

 
Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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