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Kennarar:

Helga Birgisdóttir (heb@tskoli.is)

Skóli:

Tækniskólinn

Skólastjóri:

Kristín Þóra Kristjánsdóttir

Áfangalýsing:
ÍSLE3KT05CK

Bókmenntir og menning

Í áfanganum afla nemendur sér víðtækrar bakgrunnsþekkingar á bókmenntum sem til umfjöllunar eru í
áfanganum. Vinna í áfanganum miðar að því að nemendur öðlist hæfni til að nýta fyrri reynslu, þekkingu
og skilning við úrvinnslu nýrra viðfangsefna auk þess að meta eigið vinnuframlag. Unnið er með úrval
bókmennta frá ólíkum tímabilum. Nemendur vinna með hugmyndaheiminn sem er að baki hverju tímabili
fyrir sig; þ.e. hvaða kenningar/hugmyndafræði skópu þær bókmenntir sem til urðu á ákveðnu tímabili.
Gerðar eru kröfur um sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagsfærni.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Vægi

Mat í áfanganum byggist á ferilmöppu sem nemendur vinna í jafnt og þétt yfir lotuna.
Nemendur skila verkefni A-D samkvæmt fyrrimælum, einu verkefni í viku.
Í lokin skila nemendur ferilmöppu með öllum verkefnunum (A-D) auk annarra gagna og verkefna
(efnisyfirlit, inngangur, tímalína, smáverkefni b-d heimildaskrá) sem þeir vinna í lotunni.
A: Siðaskipti og lærdómsöld

Sjálfstætt rannsóknarverkefni um eitt skáld eða eitt verk.

15%

B: Upplýsing

Sjálfstætt rannsóknarverkefni um eitt skáld eða eitt verk.

10%

C: Rómantík

Sjálfstætt rannsóknarverkefni um eitt skáld eða eitt verk.

10%

D: Raunsæi

Sjálfstætt rannsóknarverkefni um eitt skáld eða eitt verk.

10%

E Gögn í ferilmöppu

Gögn í ferilmöppu fyrir utan verkefni A, B, C og D.

55%

I.
II.
III.
IV.

Efnisyfirlit
Inngangur: 10%
Tímalína: 10%
Smáverkefni:
b. Upplýsing: Viðburður, verk, annað: 5%
c. Rómantík: Viðburður, verk, annað: 5%
d. Raunsæi: Viðburður, verk, annað: 5%
V. Lærdómur/Uppgjör við áfangann: 10%
VI. Uppsetning, frágangur, málfar og stafsetning: 10%

Samtals:
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Áætlun:
Tímabil
Vika

Dags.

39

23.09.-29.09.

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/
verkefni

Vægi
matshl.
%

Kynning á áfanganum
Farið yfir námsáætlun

A: Siðaskipti og lærdómsöld
Kynning og umfjöllun um bókmenntir og menningu
siðaskiptanna.

Unnið í ferilmöppu
Skil á verkefni A

40

30.09.-06.10.

B: Upplýsing
Kynning og umfjöllun um bókmenntir og menningu
upplýsingaaldar.

Unnið í ferilmöppu

Nemendur fá verkefni A til baka með athugasemdum. Skil á verkefni B
Skil á verkefni b
41

07.10.-13.10.

Nemendur fá verkefni B og b til baka með
athugasemdum.
14.10.-20.10.

43

10%
5%

C: Rómantík
Kynning og umfjöllun um bókmenntir og menningu
rómantíkur.

42

15%

Unnið í ferilmöppu
Unnið í
smáverkefnum

D: Raunsæi
Kynning og umfjöllun um bókmenntir og menningu
raunsæis.

Unnið í ferilmöppu

Nemendur fá verkefni C og c til baka með
athugasemdum.

Skil á verkefni C
Skil á verkefni c

10%
5%

E: Nýrómantík
Unnið í ferilmöppu

Áframhaldandi umfjöllun um raunsæi og rómantík
ásamt kynningu á bókmenntum og menningu
21.10.-27.10. nýrómantíkur.
Unnið í ferilmöppu (efnisyfirlit, inngangur, tímalína,
lærdómur/uppgjör við áfangann
Nemendur fá verkefni D og d til baka með
athugasemdum.
Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

Skil á verkefni D
Skil á verkefni d

10%
5%

Lokaskil: Ferilmappa:
(100%) ásamt öllum
fylgigögnum

40%

1.1

Námsgögn

Upplýsingar um námsgögn verða á Innu.
Nauðsynlegt er að nemendur hafi meðferðis fartölvu.
Vinna nemenda byggir mikið á því að þeir afli sér sjálfir gagna og vinni sjálfstætt.
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Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu á
því formi sem best hentar.
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