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Kennsluáætlun – haustönn 2015
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Kennarar áfangans:
Elín Una Jónsdóttir
Rósa Marta Guðnadóttir

Áfangalýsing
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur kynnist nútímabókmenntum frá 20. öld með
áherslu á seinni hluta 20. aldar og fram til dagsins í dag. Nemendur lesa skáldsögur, smásögur
og ljóð tímabilsins og vinna fjölbreytt verkefni í ræðu og riti.
Þekkingarviðmið:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:






inntaki og einkennum þeirra verka sem lesin eru
ritgerðarsmíð og heimildavinnu
helstu einkennum íslensks máls sem nýtast honum í ræðu og riti
orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskrar bókmenntasögu
helstu bókmenntastefnum sem tengjast viðfangsefninu

Leikniviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:






skrifa ritgerðir þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu
á framfæri á skýran og vandaðan hátt á blæbrigðaríku máli
ganga frá texta til birtingar
nýta sér uppbyggilega gagnrýni annarra
skilja og nota viðeigandi stílbrögð og menningarlegar vísanir í tal- og ritmáli
nýta sköpunargáfu við vinnslu verkefna

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






túlka og bera saman bókmenntaverk og setja þau í sögulegt samhengi
skrifa skýran og vel uppbyggðan texta
velja ritstíl sem hæfir aðstæðum og viðtakendum
leggja mat á og efla eigin málfærni og annarra
tjá rökstudda afstöðu

Kennslubækur og kennslugögn
Brynja Baldursdóttir, Hallfríður Ingimundardóttir. Tíminn er eins og vatnið.
Halldór Laxness. 2007. Sjálfstætt fólk. Vaka-Helgafell.
Vésteinn Ólason. 1983. Sjálfstætt fólk. Bókmenntakver. (Ljósrit á moodl).
Gísli Skúlason. 2005. Hagnýt skrif. Kennslubók í ritun. Mál og menning.
Efni frá kennurum

Námsmat
Annareinkunn:
Mæting og virkni í tímum
Vangaveltubók
Ritgerð
Próf og önnur verkefni

15%
15%
20%
50%

Lokapróf:
Munnlegt próf úr Sjálfstæðu fólki
Skriflegt próf úr bókmenntasögu

40%
60%

Annareinkunn gildir 50%
Lokapróf gildir 50%
Áætlun um kennslu og yfirferð á önninni (sjá nánari skilgreiningu á Moodle)
Vika

Viðfangsefni

Helstu verkefni og próf í
símati

19.-21. ágúst

Kynning á áfanga: Kjörbók, annað
námsefni, vangaveltubók,
ýmis verkefni og vinnubrögð áfangans.

Vangaveltur skráðar.

24. ágúst-28. ágúst

Tímabilið 1900-1930. Nýrómantík og
nýjungar. Tíminn er eins…: bls. 1370.

Vangaveltur/ígrundun og ljóðgreining.
Kjörbók valin og lestur hafinn.

31. – 4. september

Nýrómantík
Tímabilið 1930-1950. Félagslegt
raunsæi.

Vangaveltur/ígrundun. Ljóðaverkefni.

7. – 11. september

Nýjungar og „Tíminn og vatnið“.

14. – 18. september

Ritgerðarsmíð

21. – 25. september

Tímabilið 1945 – 1950. Módernismi.

28. september – 2. október

Tímabilið 1945 – 1950. Módernismi.

Vangaveltur/ígrundun og ljóðgreining.
Verkefni úr Tímanum og vatninu.
Allir eiga að hafa lokið við lestur
kjörbókar. Unnið í ritgerðarsmíð.
Vangaveltur/ígrundun og ljóðgreining.
Uppkasti skilað 24. sept.
Vangaveltur/ígrundun og ljóðgreining.
Verkefni úr smásögum tímabilsins.

5. – 9. október
MIÐANNARMAT

Tímabilið 1950 - 2015. Nýraunsæi og
póstmódernismi.

Vangaveltur/ígrundun og ljóðgreining.
Verkefnavinna.

12. – 15. október
Haustfrí 16.-19.okt.

Tímabilið 1950 - . Nýraunsæi og
póstmódernismi.

Ritgerð skilað 15. okt. Lokaverkefni
um skáld frá tímabilinu eftir 1950.

20. – 23. október

Unnið að lokaverkefni um skáldskap.

Lokaverkefni flutt og skilað.

26. -30. otkóber

Sjálfstætt fólk. 1. hluti:
Landsnámsmaður Íslands.

Tímaverkefni/-próf úr 1. hluta.
Vangaveltur/ígrundun

2. – 6. nóvember

Sjálfstætt fólk. 2. hluti: Skuldlaust bú.

9. – 13. nóvember

Sjálfstætt fólk. 3. hluti: Erfiðir tímar.

16. – 20. nóvember

Sjálfstætt fólk. 4. hluti: Veltiár og
Sögulok.

Tímaverkefni/-próf úr 2. hluta.
Vangaveltur/ígrundun.
Tímaverkefni/-próf úr 3. hluta.
Vangaveltur/ígrundun.
Tímaverkefni/-próf úr 4. hluta.
Vangaveltur/ígrundun.

23. – 27. nóvember

Sjálfstætt fólk. Samantekt.

30. nóvember – 4. desember

Lokavinna.

Kjörbækur
Auður Ava Ólafsdóttir: Undantekningin
Auður Jónsdóttir: Ósjálfrátt
Cecilia Samartin: Flekkuð
Elín Pálmadóttir: Með fortíðina í farteskinu
Eyrún Ingadóttir: Ljósmóðirin
Guðbergur Bergsson: Þrír sneru aftur
Guðmundur Kamban: Skálholt
Guðrún Eva Mínervudóttir: Englaryk
Gabrielle Zevin: Sögusafn bóksalansA R M A N D Á S G E I R S S O N
Halldór Armand Ásgeirsson: Drón
Halldór Laxness: Brekkukotsannáll
Hannah Kent: Náðarstund
Helga Guðrún Johnson: Saga hennar, saga mín.
Kristín Marja Baldursdóttir: Hús úr húsi
Kristín Steinsdóttir: Ljósa
Orri Harðarson: Stundarfró
Ófeigur Sigurðsson: Öræfi
Ragnheiður Jónsdóttir: Þóra – baráttusaga I
Sigurður Pálsson: Táningabók
Sofi Oksanen: Þegar dúfurnar hurfu
Svava Jakobsdóttir: Gunnlaðarsaga
Sverrir Norland: Kvíðasnillingarnir
Vladimir Nabokov: Lolita

Hafið í huga...
Skilyrði fyrir próftökurétti nemenda er að bókmenntaritgerð sé skilað á réttum tíma! Allir
þurfa að ná lágmarkseinkunninni 4,5 fyrir ritgerð. Ekki verður tekið við ritgerð eftir að
skilafrestur rennur út nema samið hafi verið um slíkt og sérstakar ástæður komi til.
Nemendur sem missa af prófum/verkefnum vegna veikinda bera sjálfir ábyrgð á því að
tilkynna kennara að þeir eigi eftir að taka próf. Sjúkrapróf fara fram þegar nemandi mætir
heill heilsu aftur í skólann.
Nemendum ber að virða höfundarrétt og ekki skila inn verkefnum sem koma frá
öðrum. Verði nemandi uppvís að slíku fær hann verkefni sitt ekki metið til einkunnar. Sama
gildir um þann nemanda sem lætur öðrum verkefni í té. Stefnt er að leikhúsferð á önninni.

Gert með fyrirvara um breytingar og ósk um gott samstarf!
Elín Una Jónsdóttir elinuna@gmail.com
Rósa Marta Guðnadóttir rosamarta55@gmail.com

