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Kennarar: Bryndís Guðjónsdóttir og Jón Özur Snorrason

Skammstöfun: Bgu og Jöz

Áfangalýsing
Í áfanganum kynnast nemendur íslenskri bókmenntasögu frá 1920 til nútímans í samhengi við
strauma og stefnur í þjóðfélags- og menningarmálum bæði hérlendis og erlendis á sama
tímaskeiði. Nemendur læra um helstu höfunda þessa tímabils, lesa verk eftir þá, glöggva sig á
inntaki bókmenntaverkanna og reyna að átta sig á erindi þeirra við eigin samtíma og
nútímann. Nemendur gera grein fyrir lestrarreynslu sinni munnlega og skriflega með sérstöku
tilliti til mismunandi stíls ólíkra höfunda.

Markmið áfangans
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:
•
•
•
•
•

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

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
skilja og nota viðeigandi stílbrögð og menningarlegar vísanir í tal- og ritmáli
nýta sköpunargáfu við vinnslu verkefna
nýta sér uppbyggilega gagnrýni
ganga frá texta til birtingar

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta nýtt þá 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
leggja mat á og efla eigin málfærni
velja ritstíl sem hæfir aðstæðum
tjá rökstudda afstöðu

Námsefni
•
•
•
•
•

Elínborg Ragnarsdóttir og Sólveig Einarsdóttir. 2017. Skáld skrifa þér. Brot úr
bókmenntasagu frá 1920 til nútímans. JPV útgáfa, Reykjavík.
Halldór Laxness. 2007*. Sjálfstætt fólk. Vaka-Helgafell (*allar heildarútgáfur jafn gildar)
Vésteinn Ólason. 1983. Sjálfstætt fólk. Bókmenntakver. (Á múðlu).
Gísli Skúlason. 2005. Hagnýt skrif. Kennslubók í ritun. Mál og menning.
Efni frá kennurum.

Áætlun um yfirferð og verkefnaskil
Vika

Námsefni (kennslubók)

1. vika

Kynning á námsefni og kröfum áfangans.

2. vika

Tímabilið 1920-1930. Skáld skrifa þér bls.
13-23. Almennt um íslenskar bókmenntir á
20. öld. Ljóð og ljóðgreining.

Kjörbók valin og lesin.
Verkefni um bókmenntasögu.

3. vika

Tímabilið 1930-1950. Skáld skrifa þér bls.
25-69.

Kjörbók lesin.Verkefni um
bókmenntasögu. Próf og
verkefni úr bókmenntsögu
1920-1950.

5. vika

Ritgerðarvika, drög og uppkast að ritgerð.

Drögum skilað 2. febrúar

6. vika

Tímabilið 1950-1970. Skáld skrifa þér bls.
71-123.

Kjörbókarritgerð tilbúin til
yfirlestrar.

4. vika

7. vika

Verkefni

Ritstjórnarvinna fyrir kjörbókarritgerð.
8. – 12.
vika

Tímabilið 1968 til okkar daga. Skáld skrifa
þér bls. 125-201. Viðtöl og námsmat.

Kjörbókarritgerð skilað 23.
febrúar.

13. vika

PÁSKAFRÍ.

Verkefni um bókmenntasögu.
Próf og verkefni úr
bókmenntasögu 1950-2013.

14. vika

Sjálfstætt fólk, Landnámsmaður Íslands.

Próf og verkefni.

15. vika

Sjálfstætt fólk, Skuldlaust bú.

Próf og verkefni.

16. vika

Sjálfstætt fólk, - vangaveltur í miðri sögu.

Verkefni.

17. vika

Sjálfstætt fólk, Erfiðir tímar.

Próf og verkefni.

18. vika

Sjálfstætt fólk,Veltiár og Sögulok.

Próf og verkefni.

19. vika

Sjálfstætt fólk, samantekt og uppsóp.

Verkefni.

Hafið í huga . . .
Allir þurfa að skila kjörbókarritgerð sem stenst lágmarkskröfur (ekki undir 4,5 í einkunn).
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 eða verkefnum vegna veikinda bera sjálfir ábyrgð á því að
óska eftir sjúkraprófi. Skal bera þá ósk upp þegar mætt er á ný. Sjúkrapróf fara fram í næsta
tíma eftir að nemandi mætir heill heilsu í skólann. Nýti nemandi ekki þann kost fær hann
einkunnina núll. Stefnt er að leikhúsferð á önninni og heimsókn rithöfundar.

Námsmat
Námsþættir í vetrareinkunn
Kjörbókarritgerð, drög, ritstjórn
Próf úr bókmenntasögu (2)
Verkefni úr bókmenntasögu
Sjálfstætt fólk, próf (4)
Sjálfstætt fólk, verkefni

Vægi í vetrareinkunn
30%
20%
20%
20%
20%

Samtals

100%

Kjörbækur
Andri Snær Magnason: LoveStar
Auður Ava Ólafsdóttir: ÖR
Bjarni Harðarson: Í skugga drottins
Bergsveinn Birgisson: Svar við bréfi Helgu
Bragi Ólafsson: Gæludýrin
Dagur Hjartarson: Síðasta ástarjátningin
Einar Már Guðmundsson: Riddarar hringstigans
Eiríkur Guðmundsson: 1983
Fríða Á. Sigurðardóttir. Meðan nóttin líður
Gerður Kristný: Smartís
Guðmundur Andri Thorsson: Sæmd
Guðrún Eva Mínervudóttir. Yosoy
Gyrðir Elíasson: Svefnhjólið
Jón Kalman Stefánsson: Himnaríki og helvíti
Kristín Eiríksdóttir: Elín, ýmislegt
Kristín Marja Baldursdóttir: Karítas án titils
Kristín Steinsdóttir: Ljósa
Ólafur Jóhann Ólafsson: Sakramentið
Pétur Gunnarsson: Persónur og leikendur
Sjón: Augu þín sáu mig
Sigríður Hagalín: Eyland
Sverrir Norland: Fyrir allra augum
Vilborg Davíðsdóttir: Auður

Kennsluáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar.
Selfossi 5. janúar 2018.
Með ósk um góða samvinnu
Bryndís Guðjónsdóttir, Jón Özur Snorrason.

