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Nöfn kennara: Anna Lilja Harðardóttir og Rakel 
Sigurgeirsdóttir 

Sk.stöfun: ALH og 
RAK 

Áfangalýsing: 
Fjallað verður um sögu máls og menningar frá frumnorrænum tíma til okkar daga. Farið 
verður yfir sögu íslensks máls og skyldleika við önnur tungumál, helstu hljóð- og 
málbreytingar íslenskunnar og mállýskuafbrigði. Nemendur kynnast norrænni goðafræði og 
hugmyndaheimi norrænna manna til forna. Auk þess fá nemendur fá þjálfun í helstu 
aðferðum við meðferð heimilda og skrifa eina stutta heimildaritgerð. 

Áfangamarkmið 
Að nemandi: 

- þekki helstu atriði í heimssögu norrænnar goðafræði. 
- kannist við helstu goð norrænna manna og hlutverk þeirra. 
- þekki sögu íslenskrar tungu frá upphafi til okkar daga. 
- þekki helstu einkenni íslenskunnar og tengsl hennar við önnur tungumál. 
- kynnist helstu aðferðum við meðferð tilvitnana, tilvísana og heimilda í ritgerðasmíð. 
- læri að byggja upp heimildaritgerð. 

 

Lotur Námsefni Verkefni 

1. lota 
7.01. – 
22.01. 

Upphafið: Upphaf heimsins skv. norrænni trú og 
uppruna mannlegs máls. Auk þess verður frágangur 
tilvitnana, tilvísana og heimilda æfð. Íslenska tvö) bls. 
9 – 53 (1. kafli)  

 

2. lota 
25.01. – 
5.02. 

Fjölskylda og samfélag: Helstu goð og vættir 
norrænnar goðafræði. Forsaga íslenskunnar rædd og 
drög lögð að heimildaritgerð. Íslenska tvö bls. 55 – 
122 (2. kafli) 

 
Lotupróf úr goðafærðinni 
7,5% 

3. lota 
8.02. – 
12.03. 

Móðurmálið mitt: Endurnýjun íslenska orðaforðans 
og helstu atriði í sögu íslenskunnar frá landnámi fram á 
20. öld. Heimildaritgerðin skrifuð. Íslenska tvö bls. 123 
– 185 (3. kafli) 

 
Lotupróf úr málsögunni 
7,5% 
Heimildaritgerð 25% 

4. lota 
15.03 – 
26.03. 

Fjölmenning og ferðalög: Sögur af Þór og öðrum 
vættum norrænar goðafræði. Helstu mállýskur 
íslenskunnar og einkenni þeirra kynntar og ræddar. 
Íslenska bls. 187-227 (4. kafli) 
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5. lota 
7.04 – 
30.04 

Átök og endalok: Óðinn, Valhöll og endalok heimsins 
samkvæmt norrænni trú. Íslensk mannanöfn og 
tungumál kynjanna. Íslenska tvö bls. 229-236 og 280-
333 (5. og 6. kafli) 

 

 
Námsgögn Íslenska tvö eftir Ragnheiði Richter, Sigríði Stefánsdóttur og Steingrím 

Þórðarson 

 
Námsmat Lýsing Vægi 

Lotupróf Úr goðafræði og málsögu (gilir 7,5% hvort) 15% 

Skriflegt Heimildaritgerð 
Lokapróf 

25% 

60% 

Annað Lágmarkseinkunn á lokaprófi verður að ná 4,5 til þess að 
verkefni og próf yfir önnina fáist metin. 

 

 


