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Áfangalýsing:   

Í áfanganum er lögð áhersla á tengsl máls, bókmennta og þjóðfélags frá siðaskiptum fram yfir 

aldamótin 1900. Nemendur lesa valda texta tímabilsins sem vekja athygli þeirra á því hvernig 

málfar íslenskra bókmennta og bókmenntirnar sjálfar spegla þjóðfélagsaðstæður og 

menningarlíf, tíðaranda, strauma og stefnur á tímum lærdómsaldar, upplýsingar, rómantíkur 

og raunsæis. 

 

Markmið:   

 Að nemendur skilji hvað felst í hugtökunum lærdómsöld, upplýsing, rómantík og 

raunsæi þegar fjallað er um bókmenntir 

 Að nemendur geti gert grein fyrir nokkrum helstu höfundum og verkum tímabilsins 

 Að nemendur lesi texta frá tímabilinu og átti sig á einkennum þeirra 

 Að nemendur geti greint algengustu stílbrögð í texta, bæði bundnu máli og óbundnu 

 

Námsgögn:    

 Heimir Pálsson.Frá lærdómsöld til raunsæis. Íslenskar bókmenntir 1550-1900. Vaka 

Helgafell. 1999.  

 Ormurinn langi. Leiftur úr íslenskum bókmenntum 900-1900.Útgáfuna önnuðust: 

Bragi Halldórsson, Knútur S. Hafsteinsson og Ólafur Oddsson. Bjartur. Reykjavík. 

2005.  

 Halldór Laxness: Íslandsklukkan. („Íslandsklukkan“, „Hið ljósa man“ og „Eldur í 

Kaupinhafn“). 

 

Áætlun um yfirferð: 

Kennslan fer fram á Moodle-kennsluumhverfinu. Þar má finna öll verkefni annarinnar, auk 

kennsluáætlunar. Þar á líka að skila verkefnunum. 

 

Aðgangsorð áfangans er: hemmigunn 

Ég mun leitast við að fara yfir verkefni nemenda eins fljótt og auðið er og ættu ekki að líða 

nema 3-4 dagar í mesta lagi þangað til svar ætti að berast. 
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1. kennslubréf – skil 4. feb. 

Lærdómsöld 

 

2. kennslubréf – skil 11. feb. 

Lærdómsöld 

 

3. kennslubréf – skil 18. feb. 

Lærdómsöld 

 

4. kennslubréf – skil 25. feb. 

Lærdómsöld 

 

5. kennslubréf – skil 4. mars 

Upplýsingaröld 

 

6. kennslubréf – skil 11. mars 

Upplýsingaröld 

 

7. kennslubréf – skil 18. mars 

Rómantík 

HKL: „Íslandsklukkan“ 

 

8. kennslubréf – skil 25. mars 

Rómantík 

HKL: „Íslandsklukkan“ 

 

9. kennslubréf – skil 1. apríl 

Rómantík 

HKL: „Hið ljósa man“ 

 

10. kennslubréf – skil 8. apríl 

Rómantík 

HKL: „Hið ljósa man“ 

 

11. kennslubréf – skil 15. apríl 

Raunsæi 

HKL: „Eldur í Kaupinhafn“ 

 

12. kennslubréf – skil 22. apríl 

Raunsæi 

HKL: „Eldur í Kaupinhafn“ 

 

13. kennslubréf 

Samantekt og undirbúningur fyrir próf.

 

Verkefni:   

Öll verkefni eru aðgengileg þegar í upphafi annar og hvet ég nemendur til að vinna sér í 

haginn ef þeir hafa kost á því. Það er alltaf gott að vera skrefi á undan ef veikindi herja á fólk 

eða ef eitthvað annað kemur upp á. 

Að sjálfsögðu er hægt að fá skilafrest framlengdan, t.d. vegna veikinda, ef um það er beðið 

áður en frestur rennur út, (og þá á ég ekki við 2-3 klst. áður), en það ætti að heyra til 

undantekninga. 
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Námsmat og vægi námsþátta:   

 Nemendur skila 12 verkefnum (30%) 

 Lokapróf (70%) 

Nemendum ber að skila öllum verkefnum til að mega þreyta lokapróf í lok annar. 

Nemendur verða að standast lokaprófið (4,5) til að einkunn fyrir verkefni verði metin til 

heildareinkunnar. 

  

Dagsetning: 25. janúar 2015 

 

Einar Brynjólfsson Ásbjörg Benediktsdóttir 

___________________________ _______________________________ 

Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 


