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Virðing, samvinna, árangur  

  

Náms- og kennsluáætlun – Vorönn 2021 

ÍSLE2MÆ05 
  

  

Kennarar  
Anna Karlsdóttir Taylor - anna.karlsdottir@fss.is  

Ásta Svanhvít Sindradóttir - asta.svanhvit@fss.is   
Lilja Dögg Friðriksdóttir – lilja.dogg@fss.is  

Þorvaldur Sigurðsson - thorvaldur.sigurdsson@fss.is  

Viðtalstími  
Anna: þriðjudaga 13–13.40 

Ásta Svanhvít: mánudaga 8.30 – 9.10 

Lilja Dögg: mánudaga 13. – 13.40 

Þorvaldur: þriðjudaga 10.20 – 11  

Kennsluefni  
Ármann Jakobsson. 2012. Bókmenntir í nýju landi. Íslensk 

bókmenntasaga frá landnámi til siðaskipta. Bjartur, Reykjavík.  

Bragi Halldórsson og Knútur Hafsteinsson. 1994. Ljóðamál. Mál og 

menning, Reykjavík.  

(Handbók um ritun og frágang)  

Efni frá kennara.  

Áfangalýsing  
Í áfanganum verður lögð áhersla á að nemendur kynnist bókmenntum 

frá miðöldum og fái þannig innsýn í menningararf þjóðarinnar. Nokkrir 

textar frá þessum tíma verða lesnir og unnið með þá. Nemendur læra 

að þekkja nokkra forna bragarhætti og að þekkja einkenni helstu 

bókmenntagreina frá þessum tíma.  

  

Vinnuáætlun     

Tímasókn  15 vikur x 4 klst.   60 klst.  

Heimavinna  15 vikur x 2 klst.  30 klst.  

Verkefni úr sögum  6 klst.  6 klst.  

Undirbúningur f. lokapróf  12 klst.  12 klst.  

Lokapróf   2 klst.  2 klst.  

Alls    110 klst. = 5 fein*  
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  Þekkingarviðmið   
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á;   

• mikilvægi miðaldabókmennta fyrir íslenska 

menningu   
• þeim menningararfi sem nútíma bókmenntir 

byggjast á   

• helstu bókmenntagreinum til 1550   

  

Hæfniviðmið   
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og 
leikni sem hann hefur aflað sér til að;   

• gera öðrum grein fyrir upplifun sinni 

og túlkun á miðaldabókmenntum   
• gera sér grein fyrir samhengi 

íslenskrar bókmenningar frá 

öndverðu og til siðaskipta   

 Leikniviðmið   
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að;   

• greina einkenni helstu bókmenntagreina frá 

miðöldum   
• lesa miðaldatexta sér til gagns og ánægju   
• greina og túlka miðaldatexta af 

skynsamlegu viti   

  

Námsmat og 

vægi náms-

matsþátta  

Námsmat: Verkefni annarinnar gilda 50% af lokaeinkunn en prófið er 50%.  
Bókmenntasaga                                   10%  
Örvar-Odds saga     10%  
Hrafnkelssaga        10%  
Eddukvæði (tímapróf og verkefni)  20%  
Bókmenntasöguritgerð              10%  
Lokapróf         40%  

  
Nemendur skulu sækja allar kennslustundir af alúð og kostgæfni og halda 

vöku sinni í tímum. Þá skulu þeir og skila verkefnum á tilsettum tíma. 

Dragist skil fæst einkunnin 0 fyrir það verkefni. Hvert tímapróf/verkefni er 

aðeins hægt að þreyta einu sinni. Ef nemendur af einhverjum ástæðum 

komast ekki í tímapróf á tilgreindum tíma þá hafa þeir tvær vikur þar á 

eftir til að taka það próf. Ef engin skýring er á fjarvist 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. 

  
Nemendur skulu ná a.m.k. 45% námsmarkmiða á lokaprófi til þess að fá 

verkefni annarinnar metin.  

 
Þeir nemendur sem ná 7,0 í annareinkunn, skila verkefnum á réttum tíma, 

mæta til prófs á prófsdegi og eru með 80% raunmætingu mega sleppa við 

lokapróf.  

 

Stærri verkefnum skal skilað í gegnum turnitin. 

 Notkun farsíma í kennslustundum er bönnuð nema annað sé tekið fram.  
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum og próf 

1. vika 

6. - 8. janúar 
Kynning. Yfirlit um bókmenntasögu og 

hugmyndafræði landnámsmanna.  

Verkefni úr BÍNL 

2. vika 

11. – 15. janúar 
Bókmenntasaga   

Konungasögur, samtíðarsögur 

1. könnun úr BÍNL 

3. vika 

18. – 22. janúar 
Bókmenntasaga   

Riddarasögur, fornaldarsögur Norðurlanda 

2. könnun úr BÍNL 

4. vika 

25. – 29. janúar 
Bókmenntasaga   

Helgikvæði, sagnadansar og rímur  

Ritgerð úr bókmenntasögu!  

3. könnun úr BÍNL 

5. vika 

1. – 5. febrúar 
Forn kveðskapur eddukvæði og dróttkvæði 

Völuspá  

4. könnun úr BÍNL  

Ljóðamál: bls. 33 – 39  

6. vika 

8. – 12. febrúar 

 

Völuspá  

  

Verkefni úr Völuspá  

  

7. vika 

15. – 19. febrúar 
Völuspá 

Hávamál 

Próf úr Völuspá 

Verkefni úr Hávamálum  

8. vika 

22. – 26. febrúar 

Stoðdagur/dagar 

Hávamál  Bókmenntasöguritgerð 

skilað  

Próf/verkefni úr Hávamálum 

9. vika 

1. – 5. mars 
 

Þrymskviða og Atlakviða   

10. vika 

8. – 12. mars 
Þryms- og Atlakviða Próf úr Þryms- og Atlakviðu 

11. vika 

15. – 19. mars 
Örvar-Odds saga Verkefni  

12. vika 

22. – 26. mars 

Páskafrí 

Örvar-Odds saga Verkefni 

13. vika 

6. – 9. apríl 
Örvar-Odds saga Verkefni 

14. vika 

12. – 16. apríl 
Örvar-Odds saga Próf úr Örvar-Odds sögu  

15. vika 

19. – 23. apríl 
Hrafnkelssaga  

 

Verkefni 

16. vika 

26. – 30. apríl 
Hrafnkelssaga Lokaverkefni úr 

Hrafnkelssögu  

17. vika 

3. – 6. maí 
Upprifun og uppsóp  

 

Birt með fyrirvara um breytingar og von um gæfuríkt samstarf 

Anna, Ásta Svanhvít, Lilja Dögg og Þorvaldur 


