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Nöfn kennara:

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Áfangaheiti (ÍSL 212)
Kennsluáætlun (Vorönn 2010)

Sunna Hlín Jóhannesdóttir.

Sk.stöfun:

SUN

Áfangalýsing
Í áfanganum er lögð áhersla á ritun af ýmsu tagi og fjallað um uppbyggingu
ritsmíða. Nemendur vinna heimildaritgerð þar sem þeir vísa í heimildir og gera
heimildaskrá skv. ákveðnum reglum. Einnig kynnast þeir helstu atriðum í íslenskri
málsögu, skoða áhrif erlendra mála á íslensku og velta fyrir sér stöðu hennar í
dag.

Áfangamarkmið
Nemandi
þekki helstu reglur um byggingu ritsmíða
læri að koma skoðunum sínum skipulega niður á blað
kynnist helstu aðferðum við meðferð heimilda í ritun
læri að byggja upp heimildaritgerð
kannist við söguleg tengsl tungumáls og menningar
fái innsýn í meginatriði íslenskrar málstefnu
þekki helstu mállýskur á Íslandi
þekki íslenska nafnsiði
ræði um og myndi sér skoðun á íslenskri málstefnu

-

Vika

Námsefni (bóklegur hluti)

Verkefni

2

Handbækur. Helstu handbækur sem varða íslenskt mál
kynntar. Meðferð orðabóka og íðorðasafna æfð.

Handbókaverkefni af ýmsu
tagi

11.01 –
15.01

Handbók um ritun og frágang, 3. kafli.

3-5

Ritun.

18.01 –
05.02

Farið yfir helstu reglur um fyrirsagnir, byggingu ritsmíða,
efnisgreinar og málsgreinar.

Ritunarverkefnum skilað í
lok lotunnar. (15%)

Handbók um ritun og frágang, 1., 2., 4., 5., 6. og 7. kafli.
6–8

Heimildir. Meðferð og skráning heimilda æfð.

08.02–
26.03

Drög lögð að gerð heimildaritgerðar.

9 - 11

Heimildaritgerð. Unnið að gerð heimildaritgerðar.

Verkefnum í gerð útdráttar
og skráningu heimilda
skilað. (15%)

Handbók um ritun og frágang, 8., 9., 10. og 11. kafli

01.03 –
19.03
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Heimildaritgerð, ásamt
uppkasti, skilað í lok
lotunnar. (35%)
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12 - 17
22.03. –
30.04

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Áfangaheiti (ÍSL 212)
Kennsluáætlun (Vorönn 2010)

Málsaga. Fjallað um sögu íslenskrar tungu frá upphafi til
dagsins í dag. Valdir kaflar í bók Sölva Sveinssonar,
Íslenskri málsögu, verða lesnir. Kafli 1, 2 að bls. 36, 3, 4, 5,
7 ,9, 11 og 13.

Tegund
Bækur

Próf í málsögu. (35%)

Námsgögn (nafn bókar og nánari lýsing á gögnum)
Handbók um ritun og frágang eftir Ingibjörgu Axelsdóttur og Þórunni Blöndal (útgáfa
2006).
Íslensk málsaga eftir Sölva Sveinsson (ný útgáfa 2007).

Annað (t.d.
ítarefni)

Námsmat
Skriflegt

Orðabækur og íðorðasöfn

Lýsing

Vægi

•
•

Verkefnamöppu skilað í byrjun 6. viku.
Verkefnum í skráningu heimilda skilað í lok 8.
viku.

20%

•

Heimildaritgerð ásamt uppkasti og vinnupunktum
skilað í 12 viku. Ath. Uppkast og vinnupunktar eru
hluti af einkunn ritgerðar.
Próf í málsögu í apríl

35%

•
Frammistaða

•

Ekki lokapróf

•

•

15%

30%

Áhersla er lögð á góða mætingu, enda fer vinnan
að mestu leyti fram í kennslustundum.
Verkefnum skal skilað á tilsettum skiladegi hverju
sinni sbr. reglur um verkefnaskil sem gilda í
áfanganum og nemendur fá afhentar.
Ath. Til að standast áfangann verður að skila
heimildaritgerð og mæta í 90% af tímum
annarinnar.

Þessi kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar.

Dagsetning:
___________________________

_______________________________

Undirritun kennara

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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