9. bekkur - íslenska
Kjörbókarritgerð
Gildir 10%
Skiladagur 25. mars
Lesa á bók og skrifa um hana ritgerð. Ritgerðin á að vera u.þ.b. 700-1000 orð,
skrifuð með Times New Roman- eða Arial letri, með 1,5 línubili og jöfnuðum texta
(Justify). Þegar búið er að velja bók á að bera hana undir kennara. Ekki er
leyfilegt að velja bók sem hefur verið kvikmynduð.
Bygging ritgerðarinnar
1. Inngangur
 Heiti sögunnar, höfundur, útgáfuár.
 Almennar upplýsingar um bókina. Hefur höfundurinn t.d. hlotið einhver
verðlaun fyrir hana? Er hún framhaldsbók? Er hún vinsæl, mikið lesin,
metsölubók?
 Hvers konar bók er þetta og um hvað fjallar hún í mjög stuttu máli?
(Spennusaga, vísindaskáldsaga, unglingabók, bók byggð á sannri sögu,
gamansaga...)
2. Sögupersónur. Um hverja fjallar sagan?
 Hverjar eru helstu persónur sögunnar? Hvernig tengjast þær?
 Hverjar eru aðalpersónur sögunnar? En aukapersónur?
2. Hvert er umhverfi verksins?
 Hvar gerist sagan? Á einum stað eða mörgum? Raunverulegum eða
ímynduðum?
3. Hver er tími verksins?
 Innri tími - segir okkur hversu langur tími líður innan sögu. Sumar sögur
gerast á stuttum tíma, kannski broti úr degi, en aðrar ná yfir langan tíma,
jafnvel tugi ára.
 Ytri tími - tengist því hvenær saga gerist, hvort hún á sér stað í
samtímanum eða fortíðinni, jafnvel framtíðinni. Stundum vitum við
nákvæmlega hvenær sagan gerist en yfirleitt svona um það bil.
4. Hvert er sjónarhorn höfundar?
 Er hann alvitur, þ.e. sér hann inn í huga allra persóna? Skrifar hann í 1.
persónu eða 3. persónu?
5. Um hvað fjallar sagan?
 Persónur og aðstæður
 Söguþráður
 Lausn sögunnar, sögulok.
6. Boðskapur?
 Hvaða skilaboð er höfundur að senda lesanda sínum með sögunni?

7. Lokaorð
 Skrifaðu stuttlega þitt álit á bókinni, einskonar ritdóm. Var bókin
skemmtileg? Auðlesin? Fyndin? Sorgleg? Áhugaverð? Langar þig að lesa
fleiri bækur eftir sama höfund? O.fl.
Ritgerðin á að vera í samfelldu máli, nota efnisgreinar en ekki er þörf á
kaflaskiptingu. Mundu að gera forsíðu, sjá upplýsingar á
http://www.heidarskoli.is/Namsgreinar/Heimildaritun/ og heimildarskrá (sjá dæmi
hér á bakhlið) og vandaðu sérstaklega stafsetningu og frágang.
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