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Námsáætlun 
 

 

 
 

 
 
Kennari: Kári Viðarsson 

 
Markmið:  
Þekkingarviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• mismunandi tegundum bókmenntatexta. 
• stefnum í íslenskum bókmenntum að fornu.  
• orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskrar bókmenntasögu. 
• ritgerðasmíð og heimildavinnu. 

 
Leikniviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• skrifa og ganga frá heimildaritgerð. 
• lesa allar gerðir  ritaðs máls að fornu sér til gagns og gamans. 
• Skilja lykilhugtök og túlka texta á margvíslegan hátt og greina mismunandi sjónarmið.  

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

• beita málinu á árangursríkan og viðeigandi hátt í ræðu og riti sem metið er með 
verkefnum og prófum.  

• draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi 
texta sem er metið með verkefnum og prófum. 

 
Kennslugögn: 
Brennu-Njáls saga (skólaútg.). MM. 
Snorra-Edda (skólaútg.). MM. 
Eddukvæði (skólaútg.). MM. 
Íslenskar bókmenntir til 1550 e. Baldur Jónsson Indriða Gíslason og Ingólf 
Pálmason.  
 

Vika Yfirferð Próf / verkefni 
 
 

1. 24.-26. feb    

2. 1.-5. mars 

Bókmenntasaga og bragarhættir 
bls. 9-26. 
 
Völuspá.  
Upprifjun á Gylfaginningu í 
tengslum við kvæðið. 
 

Verkefnavinna. 
 
 
 

 

3. 8-12. mars 

 

Bókmenntasaga, dróttkvæði bls. 
27-36. 
 
 
Hávamál og Atlakviða. 

Verkefnavinna  
 
Skilaverkefni 1 
(5%) - skila skal 
einu af þeim 
verkefnum sem 

Úrsagnareindagi 9. 
mars 
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Skáldskaparmál Snorra-Eddu 
(kaflar 46-51).  
 

lögð hafa verið fyrir 
á Innu fyrir 
klukkan 21:00 
sunnudaginn 14. 
mars. Kennari 
tilkynnir með 
stuttum fyrirvara 
hvaða verkefni skal 
skila í 
Tilkynningum. 
. 

 

4. 15.-19. mars 

Undirbúningur fyrir próf úr fornum 
kvæðum, þ.e. Völuspá, 
Hávamálum Atlakviðu og öðru 
efni sem hefur verið til 
umfjöllunar. Einnig er bragfræði í 
tengslum við forn kvæði til prófs. 
 
 

Verkefnavinna.  
 

Lokapróf (20%) úr 
fornum kvæðum 
(ásamt bragfræði 
þeim tengdum) 
sunnudaginn 21. 
mars kl. 20:00-
21:30.   
 

Námsmatsdagur 19. 
mars 

5. 22.-26. mars 

Sagnritunaröld og miðöld, lesið í 
bókmenntasögu, bls. 38-110.  
 

Verkefnavinna.  
 
 

Miðannarmat 

Páskafrí 29. mars-6. apríl 

6. 7.-9.apríl 

Sagnritunaröld og miðöld í 
bókmenntasögu, bls. 38-110.   
 

 
Verkefnavinna. 

 
Próf (10%) úr 
bókmenntasögu 
(kveðskaparöld, 
sagnritunaröld og 
miðöld)  
sunnudaginn 11. 
apríl kl. 20:00-
20:40. 
 

 Miðannarmat 

7. 12.-16. apríl 

Brennu-Njáls saga. Fyrri hluti 
sögunnar. 
 

Verkefnavinna.  
 
 

 

8. 19.-23. apríl 

Brennu-Njáls saga. Fyrri hluti 
sögunnar. 
 

 

Próf úr Njálu (5%) 
- kaflar 1-43 
miðvikudaginn 21. 
apríl kl. 20:00-
20:15 og 20:20-
20:35 (prófið er í 
tveimur hlutum).  
 

Sumardagurinn fyrsti 
22. apríl 

9. 26.-30. apríl 

Brennu-Njáls saga. Lokið við fyrri 
hluta sögunnar. 
 

 
Verkefnavinna. 

 
Próf úr Njálu (5%) 
- kaflar 44-81  

Námsmatsdagur 28. 
apríl 
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sunnudaginn 2. 
maí kl. 20:00-20:15 
og 20:20-20:35 
(prófið er í tveimur 
hlutum). 
  

10. 3.-7. maí 

Brennu-Njáls saga. Seinni hluti 
sögunnar. 
 

Verkefnavinna.  

 
 

 

11. 10.-14. maí 

Brennu-Njáls saga. Lokið við 
seinni hluti sögunnar. 
 

Verkefnavinna. 
 

Skilaverkefni 2 
(5%) - skila skal 
einu af þeim 
verkefnum sem 
lögð hafa verið fyrir 
í Njálu á Innu fyrir 
klukkan 21:00 
mánudaginn 17. 
maí. Kennari 
tilkynnir með 
stuttum fyrirvara 
hvaða verkefni skal 
skila í 
Tilkynningum.   
 

Uppstigningardagur 
13. maí 
 

12. 17.-18. maí Undirbúningur fyrir próf.   

Lokapróf 19-20. maí  
 

Námsmat:   
Próf í fornum kvæðum       20% 

  Próf úr bókmenntasögu          10%   
 Próf úr Njálu            10% 

Skilaverkefni 1 og 2         10% 
 
Lokapróf úr Brennu-Njáls sögu      50% 

 
 
Öllum verkefnum og prófum skal skila á tilgreindum dögum. Ekki verður tekið við 
verkefnum eftir skiladag nema sérstaklega hafi verið óskað eftir fresti fyrirfram og sérstakar 
ástæður séu fyrir slíkri ósk. 
 
Fylgist vel með fyrirlögn prófa. Það eru engin sjúkrapróf.  
 
Til að nemandi standist áfangann þarf hann að fá 4,5 á lokaprófi og 5,0 í lokaeinkunn. 
 
 
 
 
Gangi þér vel! 
 
Kári V. 
  

 


