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Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

ÍSAN3BÓ05 

Kennari Ásta Svanhvít Sindradóttir, asta.svanhvit@fss.is  

Viðtalstími Mánudaga kl: 08.30-09.10  

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

Áfangalýsing Í áfanganum verður lögð áhersla á að nemendur kynnist bókmenntum 
frá miðöldum og fái þannig innsýn í menningararf þjóðarinnar. 
Nemendur lesa eina Íslendingasögu og 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.  

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 

Undirbúningur f. próf 3 x 4 klst. 12 klst. 

Ritgerð / Kynning  15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er próflaus (ekkert lokapróf). 
Til þess að standast áfangann þarf heildarmeðaleinkunn að vera 
4,5. 

 

 

 

 

 

 

Reglur áfanga Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund - nema kennari taki 
annað fram. 
 

  

Heiti Vægi 

Dagbók 20% 

Kaflapróf 20% 

Ýmis verkefni 40% 

Ritgerðir 20% 

mailto:asta.svanhvit@fss.is


Virðing, samvinna og árangur 

 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• helstu atriðum norrænnar goðafræði 

• helstu áhrifum norrænnar goðafræði á 

bókmenntir og íslenskt mál 

• þjóðfélagsgerð þjóðveldistímans 

• helstu reglum við gerð 

heimildaritgerðar 

• helstu stafsetningarreglum 

 

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 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• lesa einfaldar útgáfur á fornsögum 

• afla sér þekkingar og upplýsinga 

varðandi heimildaritgerðir 

• skrifa upp lesinn texta úr daglegu máli 

• beita algengustu stafsetningarreglum 

 

 

 

Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis 

 

 

Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

Kynning á námsefni  

2. vika 
11. - 15. janúar 

Snorra-Edda bls. 13-27 Dagbók 

3. vika 
18. - 22. janúar 

Snorra-Edda bls. 27-41 Dagbók 

4. vika 
25. - 29. janúar 

Snorra-Edda bls. 41-52 Dagbók 

Leskönnun 

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Snorra-Edda bls. 53-62 Dagbók 

Kynning 

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Snorra-Edda bls. 63-76 Dagbók 

Leskönnun 
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7. vika 
15. - 19. febrúar 

Snorra-Edda bls. 76-83 

Heimildaritgerð-farið yfir helstu reglur og 

viðmið 

Dagbók 

Kynning (Goðin) 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Snorra-Edda bls. 83-94 

Stoðdagur 

Dagbók 

Leskönnun 

9. vika 
1. - 5. mars 

Snorra-Edda bls. 95-104 

Miðannamat 

Dagbók 

Kynning  

10. vika 
8. - 12. mars 

Snorra-Edda bls. 104-114 Dagbók 

Leskönnun 

11. vika 
15. - 19. mars 

Kvikmynd Dagbók 

Kvikmyndaverkefni 

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Ritver (unnið í ritgerð) Skila ritgerð 26.mars 

13. vika 
6. - 9. apríl 

Bardaginn á Örlygsstöðum Dagbók 

Leskönnun 

14. vika 
12. - 16. apríl 

Bardaginn á Örlygsstöðum Dagbók 

Leskönnun 

15. vika 
19. - 23. apríl 
Sumard. fyrsti 

Bardaginn á Örlygsstöðum Dagbók 

Leskönnun 

16. vika 
26. - 30. apríl 

Bardaginn á Örlygsstöðum Dagbók 

Leskönnun (öll sagan) 

17. vika 
3. - 6. maí 

 

Viðtal og gengið frá lausum endum 

Kynning 

(Íslendingasaga) 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Svanhvít Sindradóttir 


