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Kennari Svanhildur Daníelsdóttir Sk.st. SVA

Áfangalýsing:

Áhersla er lögð á að nemendur auki orðaforða, framburðar- og lestrarfærni. Nemendur bæti 

lesskilning og málnotkun bæði við ritgerðasmíð og í munnlegum flutningi. Áhersla lögð á 

sjálfstæði í vinnubrögðum, notkun orðabóka, bætta námstækni og námstök. Nemendur 

kynnist bókmenntum s.s.Íslendingasögum og þjóðsögum og kunni skil á höfuðþáttum í 

norrænni goðafræði.

Markmið: 

•Að nemendur auki orðaforða og lestrarfærni. 

•Að nemendur þjálfist í málfræði, framburði og notkun orðabóka. 

•Að nemendur bæti námstök og námstækni. 

•Að nemendur bæti málnotkun við ritgerðasmíð og í munnlegum flutningi. 

•Að nemendur kunni skil á höfuðþáttum í norrænni goðafræði. 

Námsgögn:   

Orð verða setningar e. Evu Örnólfsdóttur útg. Eva Örnólfsdóttir 2013.

Egla, í útg. Brynhildi Þórarinsdóttur. Mál og menning 2008. 

Þunn plastmappa fyrir  götuð blöð. 

Íslendingasagnavefur Brynhildar Þórarinsdóttur.

Þjóðsögur, Gylfaginning og fl. ljósritað frá kennara.

Aukaefni frá kennara eftir þörfum.

Áætlun um yfirferð og verkefni:

ATH, einungis eru tvær kennslustundir á viku. Tímasetning og yfirferð á verkefnum getur 

orðið mismunandi hjá nemendum þar sem reynt verður að koma til móts við einstaklinginn.

Vika Námsefni Verkefni og námsmat (%)

Fyrri lota.

34.- 41. vika

Kynning á Íslendingasögum/þáttum og 
þjóðsögum. Nemendur lesa og vinna 
verkefni þar að lútandi. 

Málfræðiverkefni

Nokkur munnleg og skrifleg 
verkefni (35%)

Málfræðiverkefni (15%)
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Seinni lota.

42. -  49. vika

Egla lesin, unnið með hugtök og útdrætti. 

Lesið úr Gylfaginningu og verkefni unnin.

Kaflapróf, verkefni og 
útdrættir úr Eglu (40%)

Gylfaginning krossapróf 
(10%)

Námsmat og vægi námsþátta:

Áfanginn er próflaus símatsáfangi, sjá í töflu hér að ofan.

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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