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Áfangalýsing:   
Í áfanganum er fjallað um enskar/amerískar bókmenntir á 20. öld. Horft er til ólíkra höfunda, 
svæða og tímabila og lesin skáldverk frá þeim svæðum og/eða tímabilum. Tekin eru fyrir ólík 
birtingarform, s.s. smásögur, skáldsögur, leikverk og kvikmyndir. Þá er einnig litið til hugmynda 
um uppbyggingu skáldverka og bókmenntahugtaka þeim tengdum. Notast verður við ítarefni, 
svo sem lestexta, hlustunar- og myndbandsefni sem endurspeglar með sem bestum hætti 
menningu og mannlíf þeirra svæða og þess tíma sem tengjast skáldverkum áfangans. Sérstök 
áhersla er lögð á ritun í tengslum við bókmenntaumfjöllun, þar sem nemandinn leitar heimilda 
sem tengjast ólíkum tímabilum og nýtir í umfjöllun sinni. Einnig er leitast við að nemandinn tjái 
sig um verkin munnlega og á skapandi máta.

Markmið:   
Þekkingarviðmið  
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 hvernig bókmenntaverk kunna að endurspegla tímabil 
 hvernig höfundur sjálfur getur komið fram í eigin verkum 
 hvernig menning staða og tími kann að móta skáldverk 
 hugmyndum um uppbyggingu skáldverka 

bókmenntahugtökum tengdum uppbyggingu skáldverka 

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 rýna í ólíkar gerðir bókmenntatexta, s.s. smásögur, skáldsögur og leikverk 
 skoða og meta skáldverk í samhengi tíma og staðsetningar ritunar verksins 
 beita jákvæðri hugsun til að geta deilt skoðunum á lesnu efni 
 kafa dýpra ofan í viðfangsefni og leita fanga víðar en áður 
 taka þátt í umræðum um bókmenntir og tjá sig á viðeigandi máta 

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

 gagnrýna og skilgreina bókmenntaverk í rituðu og töluðu máli 
 geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð 
 draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og 

bregðast við spurningum 
 geta metið og aflað heimilda eftir mismunandi leiðum 
 sett fram mismunandi heimildir samkvæmt þeim reglum sem um það gilda 
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Novel The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. Any unabridged edition.   Bókabúðir  

Short stories /
Play

“Indian Camp” (E. Hemingway), “Eveline” (James Joyce),  A Streetcar Named Desire 
(T. Williams)
A folder containing the short stories and the play is sold at the VMA office

Handouts Assignments and other essentials handed out by the teacher

Other
Moodle is an important aspect of the course. Presentations and other extra material 
will be displayed there, as well as some of the audio-visual material covered

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil 
Lotur

Námsefni Heimavinna/verkefni Vægi
námsmats-

þátta
Lota 1 / Vika 34-35

17. ág. - 28. ág.
Introduction of authors Students introduce one of our four authors in

writing or group work (Covid-19?) 5%

Lota 1 / Vika 36-37

31. ág. - 11. sept
Work on  symbolism

“Indian Camp“ by 
Ernest  Hemingway

Assignment on common symbols in
literature and visual symbols 

Story is read and  discussed and a written
assignment handed in.

5%

10%
Lota 2/ Vika 38-39

14. sept. - 25.
sept.

“Eveline“ by James Joyce

Students start reading The
Great Gatsby by F. Scott

Fitzgerald
Group presentation

Story is read and discussed and a written
assignment handed in.

Class discussion

Preparation

10%

Lota 2 / Vika 40-41

28. sept – 9. okt.
Group presentation
Gatsby Units 1-4

Introduction
Written Quiz

10%
5%

Lota 3 / Vika 42-43

12. okt. - 23. okt.
Group work from novel (if

possible Covid-19?)
Gatsby Units 5-9

Gatsby

Students „teach“ units chosen by teacher

Written Quiz
Written assignment

5%

5%
10%

Lota 3 / Vika 44-45

26. okt. - 6. nóv.
Students start/finish
reading  A Streetcar
Named Desire by T.

Williams

Class discussion and students watch a
cinema version of the play.

Class discussion

Lota 4 / Vika 46-47

9. nóv. - 20. nóv.
Streetcar
Streetcar

Students finish work on Streetcar
Written assignment 15%

Lota 4 / Vika 48-49

23. nóv. -  3. des.
“Indian Camp”

“Eveline”
Gatsby

Streetcar

Oral Examination 20%
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: ⌧ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Kynning á höfundum 
áfangans

Nemendur velja einn höfund og gera annað hvort glærusýningu 
sem þeir skila inn eða tímakynningu (fer eftir Covid-19)

5%

Tákn Vinna með táknmál - eitt verkefni 5%

Smásögur Tvær smásögur lesnar og gerð verkefni úr þeim báðum (10%) 20%

Hópverkefni Nemendur gera kynningu um efni sem ákveðið verður í samvinnu 
við nemendur

10%

Gatsby –  kaflaverkefni Tvö kaflaverkefni úr Gatsby 1-4 og 5-9: 5% hvort 10%

Gatsby - nemendakennsla Nemendur kenna nemendum ákveðna kafla 5%

Gatsby Skriflegt lokaverkefni 10%

Streetcar Skriflegt lokaverkefni 15%

Munnlegt próf Munnlegt próf úr efni annarinnar 20%

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.
Annað: Þar sem mikil óvissa er uppi um fyrirkomulag dagskólakennslu við upphaf annar, getur þessi námsáætlun 
riðlast eitthvað. Áfanginn verður því leikinn nokkuð af fingrum fram eftir því hvernig samkomubanni verður háttað.

Heildarnámsmat:

Nemendum ber að skila öllum verkefnum sem sett eru fyrir og halda sig innan þeirra marka 
sem kveðið er á um í mætingareglum. Skilafrestur rennur út á miðnætti á skiladag. Skilafrestur 
verður ekki framlengdur. Nái nemandi ekki að skila á réttum tíma þá lækkar einkunn um einn 
heilan fyrir hvern virkan dag sem líður. Sé verkefni ekki skilað jafngildir það 0 í einkunn. Lág-
markseinkunn er 5 (þ.e. 45 til 54% markmiða náð). 

Verði nemandi uppvís að ritstuldi við samningu ritgerða eða annarra verkefna, fær hann 
einkunnina 0,0 fyrir viðkomandi verkefni. Endurtekin brot geta varðað 
brottvikningu úr áfanganum.  

Réttur til breytinga er áskilinn.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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