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Straumar og stefnur í íslenskum bókmenntum frá landnámi til nútímans

Kennari

Rannveig Karlsdóttir

Sk.st. RAN

Áfangalýsing:
Í þessum áfanga er fjallað um upphaf og sögu íslenskrar ritmenningar og þróun
hennar fram til nútímans. Fjallað verður um íslenska bókmenntasögu og hin ýmsu
tímabil hennar. Lesnir verða valdir bókmenntatextar frá umræddum tímabilum, unnið
með þá með ýmsu móti og leitast við að setja íslenskar bókmenntir í samhengi við
evrópskar bókmenntir og menningu. Nemendur verða jafnframt þjálfaðir í notkun
bókmenntahugtaka og heimildavinnu. Áhersla lögð á fjölbreytt og skapandi verkefni
sem nemendur vinna, ýmist hver fyrir sig eða með öðrum, og reyna á sjálfstæð
vinnubrögð og hæfni nemenda, auka víðsýni og gagnrýna hugsun. Viðfangsefni
verða tengd við menningarviðburði í nærsamfélaginu eftir því sem færi gefst.
Markmið:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 upphafi íslenskrar ritmenningar
 íslenskri bókmenntasögu frá landnámi til nútímans
 mismunandi tegundum bókmennta
 nokkrum lykilverkum íslenskra bókmennta
 tengslum íslenskra bókmennta við evrópska menningu
 grunnhugtökum í bókmenntafræði
 notkun hjálpargagna og heimilda og mati á gildi heimilda
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:







lesa bókmenntatexta frá ýmsum tímum sér til gagns
greina bókmenntatexta frá ýmsum tímum og fjalla um inntak þeirra á skapandi hátt
beita algengum stílbrögðum í tal- og ritmáli
nota heimildir og hjálpargögn með markvissum hætti
flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með öðrum
nota heimildir af ýmsu tagi og geta fléttað efni þeirra saman við eigin viðhorf
og ályktanir á heiðarlegan hátt


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 taka þátt í málefnalegum umræðum í tengslum við verkefnavinnu og -skil, tjá afstöðu
sína og efasemdir um efnið og komast að rökstuddri niðurstöðu
 túlka texta þótt merkingin liggi ekki á yfirborðinu
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 beita skýru, vönduðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 vinna skapandi verkefni í tengslum við námsefnið
Námsgögn:
Ormurinn langi. Leiftur úr íslenskum bókmenntum 900-1900. Útgáfu önnuðust Bragi
Halldórsson, Knútur S. Hafsteinsson og Ólafur Oddsson. Útgáfur frá 2008 eða síðar.
Mælt er með að nemendur eigi og noti Handbók um ritun og frágang e. Ingibjörgu
Axelsdóttur og Þórunni Blöndal frá árinu 2010 (MM), eða síðar. Athugið að ætlast er til að
nemendur skoði Moodle síðuna reglulega og lesi þá texta og glærur sem þar eru
enda er það efni einnig til prófs.
Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:
Tímabil
(vikunúmer/lotun
úmer

Námsefni (verklegt og
bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Lota 1 Miðaldabókmenntir

Stutt samantekt um
miðaldir (Moodle)

Lestur og verkefni

Völuspá, valin erindi

Lestur og verkefni

Hávamál , valin erindi

Lestur og verkefni

Gylfaginning-samantekt

Lestur og verkefni

Auðunar þáttur vestfirska

Lesa heima í Orminum langa,
vinna verkefni.

Lærdómsöld í Orminum
langa

Lestur og verkefni

Upplýsingaröld í Orminum
langa

Lestur og verkefni

Upprifjun á
heimildaskráningu og
heimildavinnu. Glærugerð,
upprifjun á helstu reglum í
framsögn

Lestur, heimildavinna.

Rómantíska stefnan í
Orminum langa

Lestur. Vinna kynningarverkefni

Raunsæið í Orminum
langa

Lestur. Vinna kynningarverkefni.

Nútímabókmenntir –
námsefni á Moodle

Lesa nútímaskáldsögu.
Verkefnavinna.

Bókarskýrsla 10%.

Nemendur taka próf á Moodle
yfir önnina.

Moodlepróf 15%.

Lota 2

Lota 3
Öll önnin

Vægi námsmatsþátta

Ritunarverkefni 10%.

Kynningarverkefni, glærum og
skrifuðum fyrirlestri skilað. Vægi
15%.

Námsmat og vægi námsmatsþátta:
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☐ Símat

Matsform:

X Lokapróf/valið lokapróf

☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir

Lýsing námsmatsþáttar

Vægi

Moodle verkefni

Nemendur taka próf á Moodle úr bókmenntasögunni.

15%

Heimildavinna

Kynning/framsaga/glæruverkefni um valið efni frá tímabilinu 15501900.

15%

Lestur og ritun

Ritunarverkefni

10%

Lestur/ritun

Bókarskýrsla um nýlega skáldsögu

10%

Lokapróf

Lokapróf

50%
Samtals:

100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.
Annað: Nemendur þurfa að fá 4,0 að lágmarki í einkunn á lokaprófi til þess að standast áfangann.
Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar.
Dagsetning:
__________________________

_______________________________

Undirritun kennara

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Gæðahandbók 09: Námsáætlanir

Prent. dags.: 10/09/2020

