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Kennari Kristín Árnadóttir Sk.st. KRÁ

Áfangalýsing:  
Í áfanganum kynnast nemendur þróun íslenskra skáldsagna og smásagna, fá 
tækifæri til að kynnast ýmsum bókmenntaverkum og þjálfast í greiningu þeirra og 
lestri fræðigreina um bókmenntir.  Þeir gera grein fyrir lestrarreynslu sinni munnlega 
og skriflega.

Markmið: 
Nemandi

• kynnist þróunarsögu íslenskra skáldsagna og smásagna
• átti sig á hugmyndafræðilegum tengslum íslenskrar og erlendrar sagnagerðar
• geti fjallað af skilningi og þekkingu um íslenskar skáldsögur og smásögur
• geti nýtt sér helstu bókmenntafræðileg hugtök sem tengjast skáldsögum og 

smásögum
• lesi vandlega nokkrar íslenskar skáldsögur og smásögur frá seinni tímum
• kynnist öðrum birtingarformum skáldskapar, t.d. í kvikmyndum, teiknimyndum 

og á Netinu

Námsgögn:   
Smásögur og stuttir textar:

• Enginn engill e. Gerði Kristnýju
• Dagbók e. Diddu (Sigurlaugu Jónsdóttur)
• Grásteinninn e. Gyrði Elíasson
• Án þín er ég hálf e. Kristínu Eiríksdóttur
• Nokkrar örsögur e. Elísabetu Jökulsdóttur

Skáldsögur/myndasögur/aðrir textar:
• Karítas án titils e. Kristínu Marju Baldursdóttur
• Garðarshólmi e. Hugleik Dagsson
• Rokland e. Hallgrím Helgason
• Draumalandið e. Andra Snæ Magnason (valdir kaflar í hefti)
• Himnaríki og helvíti e. Jón Kalman Stefánsson
• Íslensk glæpasaga samkvæmt vali kennara og nemenda

Ljósritað hefti með ýmsum textum (selt á skrifstofu VMA)

Áætlun um yfirferð:
1. lota 10. - 15. janúar
Kynning á áfanganum og viðfangsefnum hans.  Stutt upprifjun á bókmenntasögu 20. 
og 21. aldar, svo og helstu hugtökum í bókmenntagreiningu.
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2. lota 17. janúar – 4. febrúar
Nokkrar smásögur örsögur og aðrir textar lesnir, skýrðir og skilgreindir með ýmsum 
hætti og þeir bornir saman.
Munnleg valverkefni sem gilda 10% af lokaeinkunn.

3. lota 7. - 18. febrúar
Karítas án titils.  Sagan lesin, skýrð og skilgreind.
Skrifleg verkefni sem gilda 15% af lokaeinkunn.

4. lota 21. - 25. febrúar
Garðarshólmi.  Myndasagan lesin, skýrð og skilgreind.
Munnleg hópverkefni sem gilda 10% af lokaeinkunn.

5. lota 28. febrúar – 11. mars
Rokland.  Sagan lesin, rædd og skýrð.  Horft á samnefnda kvikmynd og verkin tvö 
borin saman.
Skrifleg verkefni sem gilda 15% af lokaeinkunn.

6. lota 14. - 25. mars
Draumalandið - valdir kaflar (í hefti).  Textinn lesinn, skilgreindur og ræddur. Gluggað 
í viðtökur bókarinnar og þau áhrif sem hún hafði.
Munnleg hópverkefni sem gilda 10% af lokaeinkunn.

7. lota 28. mars – 1. apríl
Himnaríki og helvíti.  Sagan lesin, rædd og skýrð.
Skrifleg verkefni sem gilda 15% af lokaeinkunn.

8. lota 4. - 29. apríl
Íslensk glæpasaga frá síðustu árum, samkvæmt vali nemenda og kennara.  Sagan 
lesin, skýrð og rædd í ljósi bókmenntagreinarinnar.
Próf úr sögunni sem gildir 15% af lokaeinkunn.
Einkunnaskil og frágangur annar (eftir páska).

Verkefni - Námsmat og vægi námsþátta:   
Sjá fyrirmæli um verkefnavinnu í áætlun um yfirferð.  Auk þess er gefin einkunn 
fyrir ástundun sem gildir 10% af lokaeinkunn.  Nemendur skulu skila verkefnum á 
tilsettum tíma, í síðasta lagi viku eftir umsaminn skilafrest.  Eftir það verður ekki tekið 
við þeim nema til komi óviðráðanlegar ástæður.

Dagsetning:

__________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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