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Áfangalýsing:  

Í þessum áfanga er lögð áhersla á þemavinnu sem tengist bókmenntum og 
bókmenntasögu með áherslu á fantasíubókmenntir. Unnið verður áfram með þá 
færni sem nemendur hafa tileinkað sér í fyrri áföngum og lögð áhersla á alla 
færniþætti í náminu. Áfram er unnið að því að gera málnotkun nemenda markvissari 
og fágaðri. Mikilvægt er að tryggja virkni nemandans í kennslustundum. 

Markmið:   

Að nemandi:
• geti gert grein fyrir viðfangsefnum sínum á lipurri og hnökralausri ensku 
• geti kafað dýpra ofan í viðkomandi viðfangsefni og leitað fanga víðar en áður 
• sýni aukið sjálfstæði í vinnubrögðum og geti dregið eigin ályktanir 
• öðlist þekkingu á tengslum milli eldri gerða bókmennta og nútíma bókmennta

Námsgögn: 

• The Hobbit (THOB) by J.R.R. Tolkien.  All unabbreviated  versions
• The Lord of the Rings (LOTR) by J.R.R. Tolkien. All unabbreviated  versions.
• Material posted on Moodle and handed out by teachers.

Heildarnámsmat:

Nemendum ber að skila öllum verkefnum sem sett eru fyrir og halda sig innan þeirra 
marka sem kveðið er á um varðandi mætingu. Skilafrestur rennur út á miðnætti á 
skiladag. Skilafrestur verður ekki framlengdur. Nái nemandi ekki að skila á réttum 
tíma þá lækkar einkunn um einn heilan fyrir hvern virkan dag sem líður. Sé verkefni 
ekki skilað jafngildir það 0 í einkunn nema fullgildar ástæður séu fyrir hendi að mati 
kennara. Ekki verður um að ræða endurtektar- eða sjúkrapróf í verkefnum en í 
staðinn eykst vægi þeirra verkefna, sem nemandi hefur skilað, geti hann sýnt fram á 
réttmæt forföll. Lágmarkseinkunn er 5 (þ.e. 45 til 54% markmiða náð).

Verði nemandi uppvís að ritstuldi við gerð verkefna fær hann einkunnina 0 fyrir 
viðkomandi verkefni. Endurtekin brot geta varðað brottvikningu úr áfanganum.
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Áætlun um yfirferð:

VIKA NÁMSEFNI VERKEFNI

1 Introduction: Tolkien biography and background. 
Fantasy: roots and development.

2 The Hobbit ch. I – VII; Beowulf 
– The Magic of Language –

Rune writing

3 The Hobbit ch. VIII-XIX 
– The Quest in Life and Literature –

Written assignment on THOB

4-5 LOTR, Book I.
– Power, Corruption and Responsibility – 

Hand in written assignment 
THOB

6-7 LOTR, Book II
– Free Will and Fellowship –

8-9 LOTR, Book III
– The Price of Progress –

Work begun on presentations

10-11 LOTR, Book IV
– The Nature of Good and Evil –

12-13 LOTR, Book V
– An Enemy Called Despair –

Written assignment LOTR
due first week of exams.

14-15 LOTR, Book VI
– What Makes a Hero? –

Presentations

16 Final week devoted to oral exams Oral examination – Portfolio due.

Verkefni/Námsmat og vægi námsþátta: 

Presentations (group / themed) 20%

Written assignment THOB (individual) 15%

Thematic chatroom-topics as they appear in the syllabus 5%

Various assignments - rune writing/short quizzes 10%

Portfolio/Journal 15%

Written assignment LOTR 10%

Class participation 10%

Oral examination 15%

Birt með fyrirvara um breytingar.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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