
Garðaskóli haust 2018 

Kennsluáætlun ÍSLE2mg05 haust 2018 

 

Vikan Yfirferð Verkefni/próf Athugið 

1. vika 
22. – 24. ág.  

Kynning á fyrirkomulagi annarinnar. Farið yfir 
drög að kennsluáætlun og námsefni kynnt.                        

- Verkefni í tengslum við tjáningu og framsögn. 
- Grettis saga: Kynning – Lestur hefst 

Skólasetning 22. ágúst. 

2. vika 

27.ág. -  
31. ágúst. 

Grettis saga      
              

- Rætt og ritað um Grettis sögu. 
 

 

 

 3. vika 
3. - 7. sept. 

Grettis saga        
Stafsetning 
Tjáning & gagnrýnin hugsun   

- Grettis saga: Verkefni/umræður. 
- Stafsetning: Upprifjun 
- Málfundur  

 

4. vika 
10. - 14. 

sept. 

Grettis saga  
Hópvinna hefst                  

- Grettis saga: Verkefni/umræður. 
- Hópverkefni úr Grettis sögu. Efnið kynnt.  
 

 

5. vika 

18. - 21.  
sept 

Grettis saga                   
 

- Grettis saga: Verkefni/umræður.  
Skipulagsdagur 17. sept. 

6. vika 

24. - 28.  
sept. 

Grettis saga                   
 
 

- Yfirferð Grettis sögu lýkur. 
 

Skil á hópverkefni úr 
Grettis sögu (15%) 

7. vika 

1. – 5. okt.  
Bókin Íslensk málsaga kynnt. - Málsaga: „Af máli verður maður kunnur“  

„Forfeður lögðust í ferðalög“ 
Verkefni 

Próf úr Grettis sögu 
(15%) 

8. vika 
8. - 12.  

okt.. 

Íslensk málsaga 
 

- Málsaga: „Víkingaferðir og landnám“.  
„Saga íslensku“ 
Verkefni 

 
 

9. vika 

15. - 19.  
okt. 

Íslensk málsaga - Málsaga: „Orð af orði“, „Samhljóðabreytingar“ og 
„Hvað á barnið að heita?“.    
 Verkefni 

Samráðsviðtöl 
(foreldrafundur) 16. okt. 

Próf úr Íslenskri málsögu 
(15%) 

10. vika 

22. - 26. okt. 
Ritun: Kynning á ritgerðarvinnu 
Heimildaskráning: Efni frá kennara 
Tjáning & gagnrýnin hugsun              

Ritgerðarefni rædd og vinna hefst. 

Málfundur 

Skipulagsdagur 26. okt. 
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11. vika       
29. okt. -  
2. nóv. 

Heimildaskráning 
Ritun/ritgerð 

- Umfjöllun um uppbyggingu ritgerða. Unnið að ritgerð. 
 
Ritgerðarskil (20%). 
 

12. vika 

5. - 9. nóv. 
Snorra-Edda/Gylfaginning. Norræn goðafræði  
kynnt.               

- Gylfaginning. Verkefni og umræður. 
 

Gagn og gaman 7.-9. nóv. 
 

13. vika 

12. - 16. nóv. 
Snorra-Edda 

- Gylfaginning. Verkefni og umræður.  

14. vika 

19. - 23. nóv. 
Snorra-Edda 
Tjáning & gagnrýnin hugsun              

- Gylfaginning. Verkefni og umræður. 
Málfundur 

Verkefni úr 
Gylfaginningu (10%) 
 

15. vika 

26. nóv. -  

30. nóv. 

Snorra-Edda 
Bragfræði og bókmenntir 

- Gylfaginning. Verkefni og umræður 
- Bragfræði og bókmenntahugtök: Upprifjun fyrir FG-próf 
 

 
 

16. vika 
3. – 7. des. 

Snorra-Edda og Íslensk málsaga 
Stafsetning 

Upprifjun fyrir FG-próf 
Próf í stafsetningu  

 Lokapróf í FG  
Dagsetning prófs tilkynnt 
þegar hún liggur fyrir. 
Próf í stafsetningu (15%) 

*Áætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

 
Áfangalýsing:  Fjallað er um sögu máls og menningar frá frumnorrænum tíma til okkar daga, norræna goðafræði og hugmyndaheim norrænna manna jafnt sem nýrra sagna.  

Nemendur fá leiðsögn og þjálfun í helstu aðferðum við meðferð heimilda í ritun og hagnýtingu upplýsingatækni við flutning og frágang verkefna.  
Farið verður yfir sögu íslensks máls og skyldleika við önnur tungumál, helstu hljóð- og málbreytingar íslenskunnar og mállýskuafbrigði.  
Lögð er áhersla á að nemendur þjálfist í að koma fram og flytja mál sitt á skýran og skilmerkilegan hátt..   

 

Kennslugögn: Grettis saga, Íslensk málsaga, Snorra-Edda, Handbók um ritun og frágang og ljósritað efni. 

Námsmat:   Öll vinna nemenda er lögð til grundvallar námsmati. Próf, munnleg og skrifleg verkefni, hópverkefni og ritunarverkefni.  

 Grettis saga - Próf  15%     Próf úr bókinni Íslensk málsaga  15% 

Grettis saga - Verkefni  15%    Snorra-Edda/Gylfaginning - verkefni  10% 

Ritgerð 20%     Stafsetningarpróf  15%  

Verkefnavinna og ástundun  10%    

  

Kennari:  Kristján Hrafn Guðmundsson (kristjang@gardaskoli.is) 
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Eftirfarandi markmið um þá þekkingu, leikni og hæfni sem stefnt er að nemendur tileinki sér og þjálfist í eru að mestu fengin að láni hjá 

Fjölbrautaskólanum í Garðabæ:  

  
Þekking  
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  
• helstu þáttum íslenskrar málsögu.  

• helstu hugtökum í ritgerðasmíð og gerð heimildaritgerðar.  

• mismunandi tegundum bókmennta og norrænni goðafræði.  

 
Leikni  
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  
• rita ritgerðir þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og kemur skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt.  

• nota viðeigandi hjálpargögn við prófarkalestur og frágang ritsmíða.  

• draga saman og nýta upplýsingar úr ýmiss konar heimildum og flétta saman við eigin viðhorf og ályktanir á faglegan og heiðarlegan hátt.  

• lesa sér til gagns og gamans nytjatexta og bókmenntaverk frá ýmsum tímum og fjalla um inntak þeirra.  

• skilja og nota algeng stílbrögð í tal- og ritmáli.  

• flytja af nokkru öryggi ræður, endursagnir, lýsingar og kynningar á tilteknum málefnum.  
 
 Hæfni  
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  
• vinna í tengslum við námsefnið og sýna töluverð tilbrigði í málnotkun sem er metið með verkefnum.  

• styrkja eigin færni í að nota heimildir á réttan hátt sem er metið með verkefnum og ritgerðum.  

• beita skýru og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti sem er metið með verkefnum.  

• túlka bókmenntatexta frá ýmsum tímum sem er metið með verkefnum og prófum.  

• taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu sem er metið með verkefnum og 
munnlegri framsögn.  

 
 

 

 


