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Kennari Ásbjörg Benediktsdóttir Sk.st. ÁBE 

 
Áfangalýsing:  

Í þessum áfanga verður fjallað um norræna goðafræði og þær heimildir sem við höfum um hinn forna 
átrúnað. Textar af ýmsum gerðum lesnir, greindir og tengdir við það umhverfi sem þeir spretta úr og 
áhrif þeirra á aðra texta rædd. Jafnframt verða skoðuð ýmis nútímaverk sem sækja efnivið sinn í eða 
spretta úr norrænni goðafræði. Nemendur verða þjálfaðir í notkun bókmenntahugtaka og 
heimildavinnu, auk þess sem þeir kynna sér fræðilegar greinar sem tengjast efninu. Áhersla lögð á 
fjölbreytt og skapandi verkefni sem reyna á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og mismunandi hæfni 
nemenda, auka víðsýni og gagnrýna hugsun. Nemendur vinna ýmist hver fyrir sig eða með öðrum. 

Markmið:  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
● upphafi íslenskrar ritmenningar 
● mismunandi tegundum miðaldabókmennta og þekki lykilverk tímabilsins 
● áhrifum norrænnar goðafræði á nútímaverk 
● tengslum norrænnar goðafræði við evrópskar goðsögur 
● algengustu stílbrögðum sem einkenna goðsögur 
● uppbyggingu goðsagna 
● samfélagi, hugmyndafræði og viðhorfum miðaldamanna til heiðins átrúnaðar 
● heimildanotkun í tengslum við verkefnavinnu og gildi mismunandi heimilda 
● orðaforða sem þarf til að lesa helstu verk miðaldabókmennta 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
● lesa bókmenntatexta frá miðöldum sér til gagns og gamans 
● greina bókmenntatexta frá miðöldum og fjalla um inntak þeirra 
● greina áhrif goðsagna á nútímaverk 
● beita algengum stílbrögðum í tal- og ritmáli 
● skilja lykilhugtök og mismunandi sjónarhorn í bókmenntum 
● draga saman og nýta á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns 

heimildum og meta áreiðanleika þeirra 
● ganga frá heimildaverkefnum og nýta sér uppbyggilega gagnrýni annarra til 

betrumbóta 
● flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með öðrum 

 

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

● skilja, greina og tengja saman bókmenntatexta frá ólíkum tímum 

● skrifa skýran, vel uppbyggðan og grípandi texta 
● taka þátt í málefnalegum umræðum, tjá afstöðu sína og efasemdir um efnið og 
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komast að rökstuddri niðurstöðu 
● draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu 

krefjandi texta 
● átta sig á samfélagslegum og bókmenntasögulegum skírskotunum, duldum boðskap 

og hugmyndum 
● beita skýru, vönduðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti 
● velja ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum 
● vinna skapandi verkefni í tengslum við námsefnið 
● nýta sér heimildir af ýmsum toga í tengslum við námsefni og verkefnavinnu 

 
 
Námsgögn:  
Norrænir guðir í nýju landi. Íslensk heiðni og goðsögur eftir Böðvar Guðmundsson og 

Heimi Pálsson. Útgefandi Mál og menning (Forlagið). 

Handbók um ritun og frágang eftir Ingibjörgu Axelsdóttur og Þórunni Blöndal. 10. 

útgáfa frá 2010 (helst prentun 2012). Útgefandi er Mál og menning (Forlagið). 

Norræn goðafræði eftir Ólaf Briem. Hvaða útgáfa sem er, t.d. af netinu: 

https://rafbokavefur.is/rafbaekur/norraen-godafraedi-olafur-briem/ 

Eddukvæði, hvaða útgáfa sem er, t.d. á netinu en mælt með skólabókaútgáfu. 

Snorra‒Edda, hvaða útgáfa sem er, t.d. á netinu en mælt með skólabókaútgáfu. 

Handritin heima ‒ vefsíða um íslensk handrit 

 

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotu
númer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

Lota 1 
Vika 35-39 
Ár var alda 

Helstu goð, vættir og 
heimsmynd norrænnar 
goðafræði. Unnin verkefni 
þessu tengd. Undir lok 
lotunnar velja nemendur 
sér efni til þess að skrifa 
heimildaritgerð um. 
 

Norrænir guðir í nýju landi bls 
7-10, 81-117, 121-242. Norræn 
goðafræði II. kafli: Vættir og III. 
kafli: Goðin. Gylfaginning og 
Skáldskaparmál Snorra-Eddu, 
Völuspá og Þrymskviða. 
 

Moodle-próf 
Skapandi verkefni 10%  
Ritunarverkefni 5% 

Lota 2 
Vika 40-42 
Hálfur er auður und 
hvötum 

Uppbygging og framsetning 
heimildaritgerða rifjuð upp. 
Nemendur kynna sér 
tiltekið efni sem tengist 
norrænni goðafræði. ATH 
Aðeins tveir nemendur 
geta verið með 
nákvæmlega sama efnið. 
Verkefnið felur í sér að 
nemandinn kynnir sér 

Handbók um ritun og frágang bls. 
13, 23-27, 38-41, 67-93 og 
108-112. 
 

Mat á gæðum heimilda 5% 
Heimildaritgerð 15%  
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hvernig efnið birtist í þeim 
miðaldabókmenntum 
Íslendinga, sem hafa með 
goðafræði að gera. 
Umfjöllunina þarf að tengja 
við það sem fræðimenn 
hafa skrifað um efnið, eftir 
því sem kostur er. Hluti 
verkefnisins felst í leggja 
mat á þær heimildir sem 
valdar eru. Verkefnið skal 
velja í samráði við kennara. 

Lota 3 
Vika 43-46 
Þá gengu regin öll á 
rökstóla 

Farið verður yfir sögu 
heimsins eins og hún birtist 
í heiðnum sið og rætt um 
hvernig hún endurspeglar 
samfélagið sem er hún 
sprottin úr. Siðfræði 
heiðinna manna rædd með 
hliðsjón af Hávamálum og 
hvernig hún eigi við í 
nútímasamfélagi. Farið yfir 
helstu heimildir um 
trúarbrögðin og ástundun 
þeirra fyrr og nú. 
 

Norrænir guðir í nýju landi bls. 
12-32, 46-51, 57-80. Norræn 
goðafræði kafli IV: Dýrkun 
goðanna og kafli V: Saga 
heimsins. Eddukvæði (Völuspá og 
Hávamál) og Handritin heima. Kafli 
úr Goð og hetjur í heiðnum sið 
eftir Anders Bæksted um germani, 
goða- og hetjusögur (Moodle) og 
kaflinn Óróaskeið í Evrópu úr 
kennslubókinni Guðirnir okkar 
gömlu eftir Sölva Sveins (Moodle). 
 

Moodle-próf 

Lota 4 
Vika 47-49 
Vits er þörf þeim er 
víða ratar 

Skoðuð áhrif norrænnar 
goðafræði á aðra texta í 
víðum skilningi,  t.d. 
örnefni, mannanöfn, 
bókmenntir og 
dægurmenningu. 
Nemendur kynna sér 
nútímaverk sem er undir 
áhrifum norrænnar 
goðafræði og útbúa 
glærukynningu þar sem 
sagt er frá verkinu og í 
hverju áhrifin eru fólgin. 
Niðurstöðuna kynna þeir 
svo í kennslustund í lok 
annar. 

Norrænir guðir í nýju landi bls. 
52-56, kaflinn Guðirnir gömlu og 
málið úr kennslubókinni Guðirnir 
okkar gömlu eftir Sölva Sveins 
(Moodle). Efni frá kennara. 
 

Kynning 15% 
 

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Kaflapróf  Fimm Moodle-próf úr lesefninu. Fjórar hæstu einkunnirnar 
gilda til lokaeinkunnar. 

10% 

Skapandi 
verkefni 

Verkefni sem tengist goðum og/eða heimsmynd norrænnar 
goðafræði. Valfrjálst skilaform. Einstaklings- eða 
hópverkefni (í mesta lagi 3 nemendur í hópi). 

10% 

Ritun Ritunarverkefni tengt tilteknu goði eða goðsögu.  5% 
Heimildavinna Heimildaritgerð úr völdu efni. Einstaklingsverkefni. 15% 

Skriflegt mat á gæðum heimilda fyrir ritgerð. 5% 
20% 
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Kynning Nemendur vinna með nútímatexta með tengsl við goðafræði 
og kynna fyrir samnemendum. Einstaklingsverkefni. 

15% 

Lokapróf Próf úr lesefni 1., 3. og 4. lotu. 40% 
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað: Þeir sem skila verkefnum eftir að skilafrestur er runninn út geta vænst þess að vera 
dregnir niður skv. reglum íslenskudeildar (sjá Moodle). Lágmarkseinkunn á lokaprófi verður að 
vera 4,0 til að verkefni og próf yfir önnina séu metin til lokaeinkunnar í áfanganum. Nemandi 
sem ekki skilar heimildaritgerð fyrirgerir rétti sínum til lokaprófs og telst því fallinn. 
 
ATH! Vegna Covid-19 heimsfaraldurs getur skipulag og kennsluhættir breyst 
frá því sem hér segir. 

Nemandi sem er veikur á prófdegi, eða við önnur vinnuskil, skal tilkynna það 
að morgni til skrifstofu skólans, annars missir hann próftökurétt sinn/rétt til 
skila. Þeir nemendur sem missa af prófi/tímaverkefni, vegna gildra ástæðna, 
eiga kost á því að vinna það upp, að höfðu samráði við kennara, einhvern af 
næstu 5 kennsludögum eftir próf-/matsdag. 

 

Símar og önnur snjalltæki eru óheimil í kennslustundum nema með leyfi 
kennara. Nemandi sem ekki virðir þessa reglu má búast við að honum verði 
vísað úr kennslustund, sbr. skólareglur. 
 

 

Námsáætlun þessi er birt með fyrirvara um hugsanlegar breytingar. 
 
Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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