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Námsáætlun
ÍSLE2HB05
vorönn 2017

Kennarar:

Netfang/netföng:

Jón Gunnar Axelsson og Kristín Edda Búadóttir

jonax@fva.is og kristine@fva.is

Námsgögn:
Edda Snorra Sturlusonar: (Prologus, Gylfaginning og frásagnarkaflar Skáldskaparmála) Gunnar
Skarphéðinsson bjó til prentunar. IÐNÚ.
Tungutak – Málsaga handa framhaldsskólum Ásdís Arnalds o.fl. JPV útg.
Ég man þig. Yrsa Sigurðardóttir eða kjörbók

Lýsing:
Umfjöllun um Snorra-Eddu og málsögu verður í fyrirlestra- og verkefnaformi þar sem lögð er áhersla
á sjálfstæði í vinnubrögðum. Nemendur kynnast stöðu íslenskunnar meðal tungumála heimsins.
Nemendur skrifa stutta heimildaritgerð þar sem áhersla er lögð á þjálfun í meðferð heimilda og lesa
skáldsöguna Ég man þig og gera grein fyrir henni í tímaverkefnum og taka próf úr sögunni (þeir sem
ekki fá bókina, eða hafa lesið hana, fá sambærilegt kjörbókarverkefni).

Markmið (þekking, leikni, hæfni):
Nemendum er ætlað að lesa bókmenntir frá ýmsum tímum og fjalla um inntak þeirra í ræðu og riti.
Þeir kynnast norrænni goðafræði og hugmyndaheimi norrænna manna á víkingaöld.
Fjallað er um sérkenni og sögu íslensku og skyldleika við önnur mál.
Nemendur fá æfingu í heimildaöflun og að gera greinarmun á eigin efni og annarra við úrvinnslu
efnis með skráningu heimilda og vísun í heimildir.

Námsmat:
Lokapróf 50% (prófað úr Snorra-Eddu og Málsögu).
Annareinkunn 50% byggist á heimildaritgerð (10%), prófum og verkefnum úr Snorra-Eddu (20%),
verkefnum og könnun úr málsögu (10%) og Ég man þig/kjörbók (10%).

Aðrar mikilvægar upplýsingar: Nemendur gætu þurft að kosta sig í bíóferð.
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Dags.
5.1-6.1
9.1-13.1
16.1-20.1
23.1-27.1
30.1-3.2
6.2-10.2
13.2-17.2
20.2-24.2

Námsþættir
Kynning

Gylfaginning, kaflar 1-8.
Gylfaginning, kaflar 9-19.
Gylfaginning, kaflar 20-36.
Gylfaginning, kaflar 37-43. Könnun 1 úr Gylfaginningu
Gylfaginning, kaflar 44-54.
Skáldskaparmál, kaflar 1-4.
Skáldskaparmál, kaflar 5-7. Könnun 2 úr Gylfaginningu og
Skáldskaparmálum
Opnir dagar.
Heimildaritgerðarvinna
Málsaga 1. kafli.
Málsaga 2. kafli. Heimildaritgerð skilað.
Málsaga 3. kafli.
Málsaga 4. kafli. Könnun úr Málsögu
Páskafrí.
Ég man þig.
Ég man þig. Próf/verkefni
Lausir endar. Upprifjun.

Námsmatsþættir

27.2-3.3
9
6.3-10.3
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13.3-17.3
11
20.3-24.3
12
27.3-31.3
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3.4-7.4
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19.4-21.4
16
24.4-28.4
17
1.5-5.5
18
Tímaáætlun er sett fram til viðmiðunar einhverjar breytingar eru óhjákvæmilegar vegna nýrrar
stokkatöflu

