
Nr.: GAT-045

Verkmenntaskólinn á AkureyriÚtgáfa: 08
Dags.: 30.08.2011
Höfundur: HRS Áfangaheiti ÍSL212-fjarnám

Kennsluáætlun Vor 2014
Samþykkt: SHJ
Síða 1 af 2

Kennari Guðmundur Sæmundsson Sk.st. GS

Áfangalýsing: 

Fjallað er m.a. um sögu málsins, mállýskur og hljóðfræði, tengsl máls og menningar, nafnsiði, 
orðatiltæki, málstefnu, goðafræði og ritun heimilda- og bókmenntaritgerða.  

Markmið (m.a.):   

Nemandi
- kannist við söguleg tengsl tungumáls og menningar
- fái innsýn í meginatriði íslenskrar málstefnu
- þekki dæmi um áhrif norrænnar tungu á önnur málsvæði
- þekki helstu atriði í heimssögu norrænnar goðafræði
- viti deili á helstu goðum í norrænni goðafræði og hlutverki þeirra, vættum og öðrum 

átrúnaði
- kynnist nútímaljóðum sem byggjast á fornum goðsögnum eða vísa til þeirra
- átti sig á leiðbeiningum um framburð
- þekki helstu mállýskur á Íslandi
- kynnist dæmum um uppruna og skyldleika orða
- velti fyrir sér orðasmíð og merkingu
- þekki íslenska nafnsiði
- greini mismunandi málsnið og orðræðu við ólíkar aðstæður
- ræði um og myndi sér skoðun á íslenskri málstefnu
- skrifi ritgerð eða ritdóm um kjörbók
- kynnist helstu aðferðum við meðferð heimilda í ritun - læri að byggja upp heimildaritgerð
- nýti tölvutækni til að ganga frá textum til verkefnaskila, útgáfu eða birtingar á vef/neti

Námsgögn:   

Guðmundur Sæmundsson. (2011). Mál og menningarsaga. Laugarvatn: BláSkógar ehf. (á vef, 
kostar 2500 kr., greitt beint til kennara) og eigin heimildir nemenda vegna ritgerðar (bókasafn 
og vefurinn). Hægt er að fá prentaða útgáfu námsbókar.

ÍTAREFNI: 
Snorra-Edda (hvaða útgáfa sem er) 
Baldur Ragnarsson. (1999). Tungumál veraldar. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

HANDBÆKUR: 
Ingibjörg Axelsdóttir og Þórunn Blöndal. (2010). Handbók um ritun og 
frágang. Við þessa bók er miðað við ritgerðafrágang o.fl. 
Réttritunarorðabók (hvaða útgáfa sem er).
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Áætlun um yfirferð og verkefni: 

1. LOTA: MÁLSAGA 
6. vika: Kynning, Málsaga (MM, 1. þáttur, 1), 1. verkefni (2%). 
7. vika: Málsaga (MM, 1. þáttur, 2), 2. verkefni (3%). 
8. vika: Málsaga (MM, 1. þáttur, 3), 3. verkefni (5%).
9. vika: Málsaga (MM, 1. þáttur, 4), 4. verkefni (5%).

2. LOTA: FRAMBURÐUR, MENNING OG RITGERÐ 
10. vika: Ritun og tjáning (MM, 5. þáttur), Heimildaritgerð - efnisval og heimildaleit.
                        Mállýskur. (MM, 2. þáttur, 1), 5. verkefni (2,5%). 
11. vika: Hljóðfræði  og mál erlendra innflytjenda (MM, 2. þáttur, 2 og 3), 6. verkefni      

            a. (7,5%), b. Heimildaritgerð - heimildalisti og efnisgrind (5%). 
12. vika: Tengsl menningar og tungumáls. Orðatiltæki. (MM, 3. þáttur, 1, 2), 7. verkefni 

                    a. (2,5%), b. Heimildaritgerð - drög (10%).
13. vika: Íslenskir nafnsiðir. Íslensk málstefna (MM, 3. þáttur, 3, 4), 8. verkefni 

            a. (2,5%), b. Heimildaritgerð - skil (10%). 

 

3. LOTA: GOÐAFRÆÐI
14. vika: Goðafræði (MM, 4. þáttur, 1, 2,), 9. verkefni (5%). 
15. vika: Goðafræði (MM, 4. þáttur, 3, 4), 10. verkefni (5%). 
16. vika: Goðafræði (MM, 4. þáttur, 5, 6, 7), 11. verkefni (10%). 
17. vika: Heimapróf.

Námsmat og vægi námsþátta: 

A. Lokapróf - heimapróf á vef 25%

B. Verkefni - alls 75%
a. Málsöguverkefni (15%) 
b. Mállýskur og hljóðfræði (10%) 
c. Menning og mál (5%) 
d. Goðafræði (20%) 
e. Heimildaritgerð (alls 25%): 

a. Efnisval, grind og heimildalisti - 5% 
b. Drög - 10% 
c. Lokaskil - 10%

  
Dagsetning: 3.1. 2014

Guðmundur Sæmundsson (sign)

_______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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