Íslenska 304
Námsgrein: Íslenska 304
Undanfari: Íslenska 204

Lýsing á efni áfangans:
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist þekkingu og skilning á íslenskum
bókmenntum og sögu þeirra og sagnamenningar frá landnámsöld til siðaskipta.
Nemendur öðlist leikni í að nota bókmenntahugtök til greiningar og tjáningar um
bókmenntir tímabilsins, og þjálfist í notkun heimilda samkvæmt reglum. Nemendur
öðlist hæfni til að njóta bókmennta frá mismunandi tímum og fjalla um þær í ræðu og
riti.
Kennslugögn:
Ormurinn langi. Leiftur úr íslenskum bókmenntum 900 - 1900.
Ritstjórar: Bragi Halldórsson, Knútur S. Hafsteinsson og Ólafur Oddsson. Bjartur
2005.
Egils saga. Bergljót S. Kristjánsdóttir og Svanhildur Óskarsdóttir sáu um útgáfuna.
Mál og menning 1998.
Handbók um ritun og frágang. Höfundar: Ingibjörg Axelsdóttir og Þórunn Blöndal.
Mál og menning 2006.
Kjörbók að eigin vali (en í samráði við kennara)

Námsmat:
-Ritgerð. Valið efni úr Egils sögu 20%
-Stuttmynd um efni Eddukvæða 20%
-Sagnamenning. Verkefni 20%
-Smærri verkefni, munnleg og skrifleg og skyndipróf 20%
-Verklag, þátttaka, umræður og undirbúningur 20%
Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings:
- á bókmenntum og bókmenntasögu tímabilsins 800 - 1550
- á heimsmynd og hugmyndaheim miðaldamanna
- á íslenskri sagnahefð og sagnamenningu að fornu og nýju
- á eðli skáldsagna og gagnrýni
- á reglum um notkun heimilda
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
- beita bókmenntahugtökum til greiningar á mismunandi bókmenntatextum
- tjá sig, munnlega og skriflega, um bókmenntir
- greina forna bragarhætti
- taka saman og endursegja efni fornra kvæða
- greina á milli mismundandi sagna og kvæða tímabilsins
- segja sögu
- lesa, greina, gagnrýna og tjá sig um skáldsögu
- nota heimildir og umgangast þær á viðeigandi hátt
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér
til að:
- njóta bókmennta frá mismunandi tímum og fjalla um þær í ræðu og riti.
- lesa bókmenntir á gagnrýninn hátt
- skrifa heimildaritgerðir samkvæmt reglum

