
Kennsluáætlun 

Áfangi: 
ÍSLE2FR05 Fornar bókmenntir, ritun og málsaga 

Undanfari: ÍSLE2MB05 eða sambærilegur áfangi 

Kennari: Erna Guðmundsdóttir 

Önn: Haustönn 2022 

Áætlun unnin: Ágúst 2022 

 

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• sögu íslenskra miðaldabókmennta, 

• fornum norrænum textum,  

• hugtökum í bókmenntafræði, 

• þróun tungumálsins og helstu breytingum frá fornu, 

• orðaforða sem nægir til að skilja eldri íslenska texta, 

• vinnubrögðum við ritgerðasmíð og heimildavinnu. 
 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• lesa fjölbreyttar gerðir ritaðs máls fyrri alda, 

• tjá sig á blæbrigðaríkan hátt um afmörkuð málefni, 

• beita gagnrýninni hugsun í ræðu og riti, 

• nýta sér gagnrýni annarra, 

• meta og nýta heimildir á réttan og heiðarlegan hátt, 

• beita helstu bókmenntahugtökum á lesna texta.  
 

Hæfnimarkmið: 

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

• túlka texta þótt merking sé ekki ljós, 

• setja fram rökstudda afstöðu og útskýra sjónarmið í málefnalegum umræðum, 

• beita málinu á viðeigandi hátt við mismunandi aðstæður, 

• efla og meta eigin málfærni, 

• skrifa skýran og vel uppbyggðan texta, 



• sýna sköpunarhæfni í málflutningi sínum og verkum.  
 

sem metið er með: Símati alla önnina 

 

Námsefni: Sölvi Sveinsson. 2011. Guðirnir okkar gömlu ásamt Snorra-Eddu (í útgáfu 
   Guðrúnar Nordal). Bjartur,  Reykjavík. 
 
Ármann Jakobsson. 2012 (2. útg.). Bókmenntir í nýju landi. Íslensk 
   bókmenntasaga frá landnámi til siðaskipta. Bjartur, Reykjavík. 
 
Auður, skáldsaga eftir Vilborgu Davísdóttur. 
    
Ingibjörg Axelsdóttir og Þórunn Blöndal. 2010. Handbók um ritun og 
   frágang (10.útgáfa eða nýrri). Mál og menning, Reykjavík. 
 

Kröfur FSN til verkefna- og ritgerðavinnu:  
https://moodle.fsn.is/course/view.php?id=76 

Málið.is: https://malid.is 

 

Námsmat:  Námsmat byggir á leiðsagnarmati þar sem nemandinn fær endurgjöf á það 

sem vel er gert ásamt ábendingum um það sem betur má fara. Við námsmatið er nýtt 

kennaramat, sjálfsmat og jafningjamat. Leitast er við að hafa námsmat sem fjölbreyttast 

til þess að sýna rétta mynd af þekkingu, leikni og hæfni nemenda. Ætlast er til að 

nemendur fái leiðsagnarmat hjá kennara áður en verkefnum er skilað í skilakassa. 

Verkefni nemenda gilda ekki öll til einkunnar.  

 

Prófseinkunn (25%): Kaflapróf, tvö eða fleiri 25% 

Verkefnaeinkunn (75%): Rannsóknarritgerð 25% 

 Verkefni úr fornbókmenntum og málsögu að 

meðtöldu lokaverkefni annar 

Auður  

 

35% 

 

15% 

   

 Athugið að 25% af einkunn allra ritunarverkefna 

byggist á réttritun, málfari og frágangi (þ.m.t. 

 

https://moodle.fsn.is/course/view.php?id=76
https://malid.is/


merkingu verkefna). Þess vegna er mikilvægt að nýta 

fáanlegar ritbjargir. 

  

  

 

 

Skipulag náms: 

Námstilhögun: 

Nám nemenda fer aðallega fram með verkefnavinnu og nemendur vinna ýmist 

einstaklingsverkefni eða hópverkefni. Verkefnum er skilað á fjölbreyttan hátt og verður 

símat alla önnina.   

Tekið skal fram að vinnan við heimildaritgerð verður að vera sýnileg (senda þarf 

vinnueintak til kennara eða sýna honum í verkefnatíma/kennslustund) ef það er ekki gert 

verður ekki tekið við ritgerðinni og viðkomandi fær einkunnina núll.   

Verkefni áfangans gilda ekki öll til einkunnar. Ætlast er til að nemendur fái leiðsagnarmat 

hjá kennara áður en þeir skila verkefnum.  

Nánar um verkefni og yfirferð hverrar viku er hægt að sjá í kennslukerfinu (Moodle) en öll 

vinnan fer fram í gegnum  kerfið. Mikilvægt er því að kunna að nota Moodle eða leita 

aðstoðar hjá kennurum og/eða samnemendum. Gerð er sú krafa að nemendur fari reglulega 

inn í kennslukerfið og lesi fyrirmæli og skilaboð sem þar eru sett. 

 

Um skilafrest og vanskil: 

Nemandi í framhaldsskóla ber ábyrgð á eigin námi. Ákveðinn skiladagur er gefinn upp á 

öllum verkefnum Það er því mjög mikilvægt að mæta í allar kannanir/próf og skila öllum 

verkefnum á réttum tíma. Ekki er tekið við verkefnum eftir auglýstan skilafrest. Sjá nánar 

reglur um skilafrest: https://moodle.fsn.is/course/view.php?id=76 

 

MJÖG MIKILVÆGT er að þú hafir hugfast að ef þú missir af könnun/prófi EÐA tímaverkefni 

sem er á dagskrá ákveðinn dag og þú ert ekki skráð(ur) veik(ur) í Innu MUNT ÞÚ EKKI FÁ 

annað tækifæri til þess að ljúka prófinu eða tímaverkefninu. Standir þú hins vegar frammi 

fyrir vandamálum eða aðstæðum, sem þú ræður ekki við, vinsamlegast hafðu þá samband 

við kennara tímanlega FYRIR skráða dagsetningu. 

 

https://moodle.fsn.is/course/view.php?id=76


Ætlast er til að nemendur geymi verkefni sín þannig að tryggt sé að hægt sé að skila 

verkefnum þó tölva nemanda sé ekki tiltæk. 

 

Um próf: 

• Próf/kannanir geta verið margs konar, s.s. tímapróf, heimapróf, munnleg próf o.s.frv. 

Vikuskema: 

Fastir tímar (4x50 mínútur) 

Mánudagar:  12:45-13:35 

Þriðjudagar:   09:35-10:25 

Miðvikudagar:  14:40-15:30 

Föstudagar: 09:35-10:25 

Verkefnatímar (3x40 mínútur) 

Þriðjudagur 10:30-11:10, miðvikudagur 13:40-14:20, fimmtudagur 09:45-10:25. 

Áætluð yfirferð: 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á verkefnum/kannanir 

Vika  33 

14. -20. ágúst 

17. ágúst – 

nýnemadagur 

18. ágúst – kennsla 

hefst 

 
 
Farið yfir kennsluáætlun og rætt um 
námsefni, vinnulag og kröfur í 
áfanganum. 

 

Vika 34 

21. – 27. ágúst 

 

Landnám, menning og saga. 

Guðirnir okkar gömlu og Snorra-Edda 1. 

og 2. kafli. 

Bókmenntir í nýju landi  (bls. 10-23). 

 
 

Vika 35 

28. ágúst – 3.sept. 

 

 

Landnám, menning og saga. 

Guðirnir okkar gömlu og Snorra-Edda 1. 

og 2. kafli. 

Bókmenntir í nýju landi (bls. 10-23). 

 

Vika 36 

4.-10. september 

 

 

Goðafræði 

Guðirnir okkar gömlu og Snorra-Edda, 

4. kafli. 

Bókmenntir í nýju landi (bls. 24 – 33). 

 
 



 

Vika 37 

11.-17. september 

Munnmenntir: Eddukvæði 

 

Gylfaginning Snorra-Eddu. 

 

Auður (lestur hefst). 
 

  
 

Vika 38 

18.-24. september 

Framhaldsdeild í 

Grundarfirði 19.-

22. sept. 

Námsmatsdagur 

23. sept. 

 
Munnmenntir: Eddukvæði 

 

Gylfaginning Snorra-Eddu (valdir kaflar). 

 

Auður  

 
 
 

Vika 39 

25. sept.-1. 

október 

Námsmatsdagur 

26. september. 

 

 
 
Munnmenntir: Eddukvæði. 

Gylfaginning Snorra-Eddu (valdir kaflar). 

 
Auður. 

 
 

Vika 40 

2.-8. október 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 6.-9.okt. 

 

 
Munnmenntir: Eddukvæði. 

Gylfaginning Snorra-Eddu (valdir kaflar). 

 

Auður. 

 

Vika 41 

9.-15. október 

Valtímabil 10. – 14. 

okt´. 

 
Trúskipti – Guðirnir okkar gömlu og 

Snorra-Edda, 5. kafli. 

Bókmenntir í nýju landi (bls. 34-35). 

 

Auður (lestri lýkur). 

 
Próf úr fyrri hluta 
námsefnis. 

Vika 42 

16.-22.október 

Dróttkvæði 
Bókmenntir í nýju landi  

 
Undirbúningur undir 
ritgerðaskrif. Heimilda 



 leitað og 
rannsóknarspurning mótuð. 

Vika 43 

23. – 29. október 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 25. – 28. 

okt. 

 

Bókagerð. 

Málbreytingar. 

Bókmenntir í nýju landi (bls. 49-57). 

 

Efni rannsóknarritgerðar 

ákveðið, efnisgrind með 

rannsóknarspurningu skilað. 

Skrif hefjast. 

Vika 44 

30. október -5. 

nóvember. 

Námsmatsdagar 

31. október og 1. 

nóvember.  

Haustfrí 2. og 3. 

nóvember. 

 
 
Bókagerð. 

Málbreytingar. 

Bókmenntir í nýju landi (bls. 49-57). 

 
 
 

Vika 45 

6.-12. nóvember 

 

Sagnaritun. 

Bókmenntir í nýju landi (bls. 58-122). 

 
Rannsóknarritgerð – skil á 
vinnustigi (hér er ætlast til 
að búið sé að skrifa um 
nánast hálft verkið). 

Vika 46 

13. – 19. 

nóvember 

 

Sagnaritun. 

Bókmenntir í nýju landi (bls. 58-122). 

 
Rannsóknarritgerð – skil á 
vinnustigi (hér er ætlast til 
að verkið sé nánast tilbúið) 

Vika 47 

20.-26. 

nóvember  

 

 
Rímur og dansar. 
Bókmenntir í nýju landi (bls. 123-125) 

 
Rannsóknarritgerð – 
lokaskil. 

Vika 48 

27. nóv.- 3. 

desember 

 
Rímur og dansar. 
Bókmenntir í nýju landi (bls. 123-125). 

 
Próf úr seinni hluta 
námsefnis. 

Vika 49 

4.-10. desember 

 
Verkefnadagar. 

 
Lokaskil 9. desember. 



Framhaldsdeild í 

Grundarf. 5. – 7. 

des. 

Námsmatsdagar 8. 

og 9. desember 

 

Vika 50 

11.-17. desember 

Námsmatsdagar 

12. – 15. 

desember. 

Útskrift 16. 

desember. 

  
 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar, 

Erna Guðmundsdóttir, íslenskukennari. 


