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Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 01/26/2015 

 

Kennari Guðlaug Gísladóttir   ggisl@vma.is Sk.st. GUG 

 

Áfangalýsing:    

Í áfanganum er lögð áhersla á íslenskar bókmenntir og sögu þeirra frá landnámsöld til siðaskipta. 
Nemendur fræðast um tungutak fornmálsins, auk þess sem þeir kynnast norrænni goðafræði og 
hugmyndaheimi norrænna manna til forna. Fjallað er um flokka sagna frá þessu tímabili og sérkenni 
hvers þeirra, m.a. út frá stílfræðilegum einkennum. Í áfanganum er lesin ein Íslendingasaga, valin 
eddukvæði og dróttkvæði auk Völuspár og Gestaþáttar Hávamála.  
 
Markmið: 

Nemendur þekki bókmenntasögu tímabilsins frá landnámi til siðaskipta og geti gert grein fyrir 
einkennum helstu bókmenntagreina og þróun þeirra. 
Nemendur öðlist skilning á efni, skáldamáli og formi fornra kvæða. 
Nemendur geti lesið og skýrt nokkur kvæði og lausavísur nákvæmlega. 
Nemendur æfist í lestri fornra lausamálstexta og lesi a.m.k. eina viðamikla Íslendingasögu. 
Nemendur æfist í ritgerðarsmíð. 

Námsgögn:    

Bókmenntir í nýju landi. Ármann Jakobsson. Bjartur. 2012. 
Ormurinn langi. Leiftur úr íslenskum bókmenntum 900 - 1900. Útgáfuna önnuðust: Bragi Halldórsson, 
Knútur S. Hafsteinsson og Ólafur Oddsson. Bjartur. Reykjavík. 2005. 
Brennu Njáls saga. Nemendur mega nota hvaða útgáfu sem þeir vilja en kennari notar útgáfu Máls og 
menningar frá 1999 (svört bókarkápa). 
Snorra Edda. Skáldskaparmál (Fáfnisarfur). 
Ofsi. Einar Kárason. 
 
Kennsluform: 

Á dreifnámsvef áfangans má finna nákvæma kennslutilhögun í hverri viku. Þar má einnig finna glærur, 
verkefni, svör við verkefnum, krossapróf, ítarefni og annað sem á við hverju sinni. Kennari svarar 
bréfum nemenda í tölvupósti.  
 
Námsmat og vægi námsþátta:    

Verkefni og próf   20% 

Ritgerð    20%   

Lokapróf   60%    

 

Dagsetning: 25.1.2015 

Guðlaug Gísladóttir _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 01/26/2015 

Áætlun um yfirferð: 

Vika Námsefni Verkefni 

1. - 4. vika    

26. jan. – 20. feb. 

Kynning áfangans.  

Njáls saga. Kaflar 1-90 

Kynningarbréf 

Krossapróf og verkefni  

5. - 6. vika     

23. feb. – 6. mars     

Njáls saga. Kaflar 90-159 Krossapróf og verkefni 

7. - 8. vika  
9. – 20. mars  

Ritgerð 

Ofsi eftir Einar Kárson 

Ritgerð* 

Ritgerð skilað í síðasta lagi 22. 

mars 2015  á dreifnámi. 

9. vika  
23. –  27. mars  
Páskafrí 29.3. – 8.4. 

Hávamál Krossapróf og verkefni 

10. – 11. vika  
8. – 17. apríl 

Völuspá Krossapróf og verkefni 

12. – 13. vika 
20. – 30. apríl  

Bókmenntasaga, Þrymskviða, Atlakviða 

og Fáfnisarfur 

 

  
Annað Lámarkseinkunn  á lokaprófi þarf að vera 4,5 til að vetrareinkunn taki gildi. 

 Allt námsefnið er til lokaprófs, nema skáldsagan Ofsi. 

 Námsefnið í ÍSL 303 er viðamikið og krefst því góðrar ástundunar. 

 Kennari áskilur sér rétt til breytinga á þessari kennsluáætlun. 

*Ritgerðin er skylduverkefni í áfanganum og einstaklingsverkefni. Hver nemandi 

fær ákveðið efni úr bókinni sem hann á að skrifa um. Ekki er í boði að skrifa um 

annað efni en það sem kennari úthlutar, nema í fullu samráði við kennarann. 

Ritgerð dregst niður um 0,5 stig í einkunn fyrir hvern dag fram yfir skiladag. 

 
 

 

 

 

 


