Ísl 503 íslenskar bókmenntir á 20. öld
námsáætlun á haustönn 2016
Kennari:

Netfang:

Ásdís Kristinsdóttir

asdis@bhs.is

Lýsing:
Tuttugasta öldin var umbrotatími í sögu íslensku þjóðarinnar og íslenskra bókmennta, tíminn þegar
hún sagði skilið við forna lífshætti og nýir tímar tóku við. Bókmenntir og listir aldarinnar bæði spegla
og skapa þessa vegferð. Nemendur kynnast bókmenntasögu tuttugustu aldar og ýmsum verkum
tímabilsins. Þeir vinna úr textunum í ræðu og riti og önnur listform verða skoðuð eftir efnum og
ástæðum, einkum kvikmyndir og leikverk.

Markmið (þekking, leikni, hæfni):
- að nemendur öðlist þekkingu og skilning á nokkrum íslenskum bókmenntaverkum frá 20.
öld, helstu bókmenntastefnum 20. aldar og völdum hugtökum í bókmenntagreiningu.
- að nemendur þjálfist í lestri, greiningu og túlkun bókmennta og átti sig á menningarlegu
gildi þeirra.
- að nemendur temji sér fagleg og árangursrik vinnubrögð þegar þeir vinna með
bókmenntir.
- að nemendur eflist í ritun.
Í stuttu máli: að nemendur bæti læsi sitt þ.e. verði færir um að greina, fjalla um og taka afstöðu til
bókmennta frá 20. öld, í ræðu og riti, í lengra og skemmra máli.

Námsmat:
Einkunn í áfanganum samanstendur af þessum verkefnum:
Leikdómur 10%
Kjörbókarritgerð 20%
Próf úr bókmenntasögu 35%
Fyrirlestur 20%
Textahefti 15%

Námsgögn:
Dagný Kristjánsdóttir: Öldin öfgafulla, 2. eða 3. útgáfa. Bjartur 2011 eða 2014.
Textahefti (á Moodle), nemendur prenta það út sjálfir.
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Vika

Dags.
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18.-19.
ágúst
22.-26.
ágúst
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29.ág.2. sept.
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5.-9.
sept.
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12.-16.
sept.
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19.-23.
sept.
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26.-30.
sept.
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3.-7.
okt.
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10.-14.
okt.
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17.-20.
okt.
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25.-28.
okt.
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31.okt 4. nóv.
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7.-11.
nóv.
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14.-18.
nóv.
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21.-25.
nóv.

33

Námsþættir
Kynning á áfanganum, ýmsar reglur samþykktar og settar.
Öldin öfgafulla: bls. 9-33 (1900-1910).
Textahefti: Hvarf séra Odds. Aldamót.
Öldin öfgafulla: bls. 35-49 (1910-1920).
Textar og spurningar á Moodle: Halla; Halla og heiðarbýlið.
Í textahefti: Sorg, Heimþrá, Strax eða aldrei. Nonni og Manni (DVD)
Öldin öfgafulla, bls. 51- 63 (1920-1930).
Textahefti: Krummi, Óráð, Haukurinn, Söknuður, Únglíngurinn í
skóginum.
Próf úr Öldinni öfgafullu bls. 9-63 (1900-1930).
Öldin öfgafulla: bls. 65-81 (1930-1940).
Textahefti: Hin hljóðu tár, Í draumi sérhvers manns, Morgunsöngur.
Textahefti: Íslendingaljóð, Á Moodle: Salka Valka (brot)+verkefni.
Kjörbókarritgerð skrifuð (tvær kennslustundir)
Öldin öfgafulla: bls. 83-105 (1940-1950).
Textahefti: Tíminn og vatnið, Útmánuðir.
Textar og spurningar á Moodle: Dalalíf og Aðgát skal höfð.
Öldin öfgafulla: bls.107-120 (1950-1960).
Textahefti: Síðdegi, Haustljóð á vori, Nafnlaust ljóð.
Fyrirlestrar nemenda.
Öldin öfgafulla: bls.121-137. (1950-1960)
Á Moodle: Í hvaða vagni? + spurningar, 79 af stöðinni (stikla),
textabrot úr Gerplu og Íslandsklukkunni.
Fyrirlestrar nemenda.
Próf úr bókmenntasögu 1930-1960. Fyrirlestrar nemenda.
Hausthlé 21. og 24. okt.

Öldin öfgafulla: bls.143-163 (1960-1970)
Textar og spurningar á Moodle: Tómas Jónsson, metsölubók (brot),
Fljótt, fljótt, sagði fuglinn (brot), Í draumi manns, Lífshætta.
Fyrirlestrar nemenda.
Öldin öfgafulla: bls. 165-195 (1970-1980).
Textar og sp. á Moodle (brot): Búrið, Jón Oddur og Jón Bjarni,
Punktur, punktur, komma, strik. Textar og spurningar á Moodle:
Disneyrímur, Fátækt fólk. Megas (á Youtube).
Fyrirlestrar nemenda.
Öldin öfgafulla: bls. 197-215. (1980-1990)
Textahefti: Nú andar suðrið, in memoriam, samhengi hlutanna I og
II, Samkennd, Sálarvor, Vopnabúrið, Barn í baði.
Fyrirlestrar nemenda.
Próf úr bókmenntasögu 1960-1990.
Öldin öfgafulla: bls. 217-245 (1990-2000).
Textahefti: ljóð eftir Lindu Vilhjálmsdóttur og Sigurbjörgu
Þrastardóttur.
Fyrirlestrar nemenda.
Öldin öfgafulla: bls. 247-263 (2000-2010). Próf úr bókmenntasögu
1990-2010.

Námsmatsþættir
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Á Moodle: Smásagan Kona með stól + spurningar, textar eftir
Guðrúnu Evu, Hallgrím Helgason, Kristínu Ómarsdóttur, Auði
Jónsdóttur.
48
49

28.nóv2. des.
5.-7.
des.

Fyrirlestrar nemenda eða vinna með nýjan skáldskap.
Fyrirlestrar nemenda eða vinna með nýjan skáldskap.

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Til að ljúka áfanganum er skylda að skila öllum verkefnum.
Halda þarf til haga þeim verkefnum sem sem lögð eru fyrir, t.d. í möppu, því þau gilda til einkunnar.
Engin sjúkrapróf verða haldin úr Öldinni öfgafullu.
Dragist verkefnaskil lækkar einkunn fyrir verkefnið um 1.0 hvern dag sem líður fram yfir skiladag.
Áfanginn heitir ÍSL 503 á Moodle og þar má finna verkefni, ítarefni og skilatengla fyrir verkefni.
Skráningarlyklar: hópur 1: svartur hópur 2: hvitur
Slökkt skal á símum í kennslustundum og þeir geymdir í tösku. Tölvur/ipad/síma á aðeins að nota til
náms.

