Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021
ÍSAN3BÓ05
Kennari

Viðtalstími

Námsefni

Áfangalýsing

Ásta Svanhvít Sindradóttir - asta.s.sindradottir@fss.is

Fimmtudagur kl. 11.10-11.50



Snorra-Edda (útg. 2015) / Bjarki Bjarnason sneri til nútímamáls
Bardaginn á Örlygsstöðum / Anna Dóra Antonsdóttir og efni frá
kennara.

Í áfanganum verður lögð áhersla á að nemendur kynnist bókmenntum frá
miðöldum og fái þannig innsýn í menningararf þjóðarinnar. Nemendur lesa
eina Íslendingasögu og hluta úr Snorra-Eddu, báðar í styttri, einfaldaðri
útgáfu. Verkefni áfangans verða bæði skrifleg og munnleg og eiga bæði að
stuðla að aukinni vitund um íslenska setningafræði og stafsetningu.

Áfanginn er símatsáfangi. Til að ná áfanganum þarf að ná a.m.k. 4,5 í
meðaleinkunn í öllum könnunum og verkefnum sem liggja til grundvallar.

Námsmat og vægi
námsmatsþátta

Hvert tímapróf/verkefni er aðeins hægt að þreyta einu sinni. Ef nemendur
af óviðráðanlegum ástæðum komast ekki í tímapróf á tilgreindum tíma þá
hafa þeir tvær vikur þar á eftir til að taka það próf. Ekki er leyfilegt að taka
próf utan kennslustofu nema í samráði við kennara.
Ef engin skýring er á fjarveru nemenda í tímaprófi þá hefur hann fyrirgert
rétti sínum til að taka það próf. Eftir að miðannarmat hefur verið gert
opinbert er EKKI hægt að skila verkefnum eða taka próf sem gilda inn í
miðannarmatið.

Símatsáfangi ☒

Lokapróf ☐

Heiti
Kaflapróf og ýmis verkefni
Dagbók
Ritun

Reglur áfanga

Sleppikerfi ☐
Vægi
60%
20%
20%

Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur

Þekking

Leikni

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:





helstu atriðum norrænnar goðafræði
helstu áhrifum norrænnar goðafræði á
bókmenntir og íslenskt mál
þjóðfélagsgerð þjóðveldistímans
helstu reglum við gerð
heimildaritgerðar





lesa einfaldar útgáfur á fornsögum
afla sér þekkingar og upplýsinga
varðandi heimildaritgerðir
skrifa upp lesinn texta úr daglegu máli

Hæfni
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 tjá sig munnlega og skriflega um fornbókmenntir
 bera saman þjóðfélagsgerð þjóðveldistíma og nútíma
 skrifa heimildaritgerð

Tímasókn
Undirbúningur f. tíma
Undirbúningur f. próf
Verkefni og ritanir
Alls

Vinnuáætlun - Dæmi með símati
15 vikur x 4 klst.
15 vikur x 4 tímar x 20 mín
3 x 4 klst.
15 klst.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

60 klst.
20 klst.
12 klst.
15 klst.
107 klst. = 5 fein*

Virðing, samvinna og árangur

Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis

1. vika
20. - 27. ágúst

2. vika

Skil á verkefnum

Kynning á námsefni
Viðtöl
Snorra-Edda bls. 13-27

Dagbók

Snorra-Edda bls. 27-41

Dagbók
Kynning
Dagbók
Leskönnun/próf 1
Dagbók

Dagbók

30. ágúst - 3. september

3. vika
6. - 10. september

4. vika

Snorra-Edda bls. 41-52

13. - 17. september

5. vika

Snorra-Edda bls. 53-62

20. - 24. september

6. vika

Snorra-Edda bls. 63-76

27. sept. - 1. október

7. vika
4. - 8. október

8. vika
11. – 15. október

9. vika

Snorra-Edda bls. 76-83
Heimildaritgerð-farið yfir helstu reglur og
viðmið
Snorra-Edda bls. 83-94
Stoðtími
Snorra-Edda bls. 95-114

18. - 22. október

Dagbók
Leskönnun/próf 2
Dagbók

Dagbók
Dagbók
Leskönnun/próf 3

Vetrarleyfi 18. og 19. okt.

10. vika

Snorra-Edda bls. 118-135

Dagbók

Snorra-Edda bls. 135-157

Dagbók
Leskönnun/próf 4
Dagbók

25. - 29. október

11. vika
1. - 5. nóvember

12. vika

Bardaginn á Örlygsstöðum

8. - 12. nóvember

13. vika

Bardaginn á Örlygsstöðum

15. - 19. nóvember

14. vika

Bardaginn á Örlygsstöðum

22. - 26. nóvember

15. vika
29. nóv. - 3. desember

Bardaginn á Örlygsstöðum
Viðtal
Stoðtími

Dagbók
Leskönnun/próf 1
Dagbók
Ritgerð/ritunarverkefni
Próf 2 úr Bardaginn á
Örlygsstöðum (öll bókin)

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Ásta Svanhvít Sindradóttir

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

