
Kennsluáætlun 
Áfangi: SAGA3SA0505 

Kennari: Sólrún Guðjónsdóttir 

Önn: Haust 2022 

Áætlun unnin: Ágúst 2022 

 

Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• því hvernig sagan birtist í kvikmyndum og öðru afþreyingarefni 

• hvaða áhrif samfélagið hafi á gerð slíks efnis 

• áhrifum slíks efnis á söguskoðun í samfélaginu 

• mikilvægi gagnrýninnar hugsunar 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• meta sögulegt efni í kvikmyndum og öðru afþreyingarefni 

• nota viðurkenndar heimildir til að mynda rökstudda skoðun 

• nýta fræðilegt efni jafnt á íslensku sem erlendum tungumálum 

• beita gagnrýninni hugsun 

• nýta sögulegt efni til að búa til afþreyingarefni 

Hæfnimarkmið: 

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

• geta tjáð skoðanir sínar á rökstuddan hátt í ræðu og riti 

• geta beitt gagnrýninni hugsun á markvissan hátt 

• geta búið til sögulegt afþreyingarefni á skapandi hátt 

• skilja áhrif sögulegs afþreyingarefnis á samfélagið og miðlað skoðun sinni 

• geta sett fram efni með verklagi sagnfræðinnar á viðurkenndan hátt 

sem metið er með: Leiðsagnarmati 

 

Námsefni: Kvikmyndir og ítarefni frá kennara 
Námsmat: 
 Námsmat í þessum áfanga er leiðsagnarmat, en það 

felst í stöðugri leiðsögn til nemenda á önninni. Ekkert 
eiginlegt lokapróf er í áfanganum, en verkefnavinna og 
þátttaka nemenda er metinn til lokaeinkunnar. 

 

Einkunn (100%): Þátttaka í umræðum (fjarnemar skriflega) 20 % 
 Dagbók 

Verkefnavinna 
Lokaverkefni 
 

20 % 
45% 
15% 

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun:   



Á mánudögum munum við horfa á kvikmyndir og umræðutímar um þær verða í beinu framhaldi. 
Fjarnemar verða að sjá um að útvega sér kvikmyndirnar sem við horfum á. Umræður fjarnema fara 
fram í gegnum dagbók þeirra. 
Allar verklýsingar koma fram í Moodle, sem og skilafrestir, skilakassar fyrir verkefni og dagbók. 
Kennari leggur inn hvert efni, bæði í kennslustund og á Moodle en nemendur vinna verkefni einir 
og í hópum. 

Um skilafrest og vanskil: 
Síðasti mögulegi skilafrestur verkefna er kl. 23:59 á föstudögum. Ekki er veittur frestur á 
verkefnaskilum og hefur kennari ekki heimild til þess. Aðeins skólameistari getur gefið leyfi fyrir 
seinum verkefnaskilum og þá aðeins vegna sérstakra aðstæðna eins og t.d. alvarlegum veikinda 
nemenda. 
Um námsmat og próf: 

Námsmat í þessum áfanga er leiðsagnarmat, en það felst í stöðugri leiðsögn til nemenda á 
önninni. Ekkert eiginlegt lokapróf er í áfanganum, en verkefnavinna og þátttaka nemenda 
er metinn til lokaeinkunnar.  

Vikuskema: 

Mánudagar – kl. 13:40 – 15:30 í Kviku 
Þriðjudagar  
Miðvikudagar – kl. 9:35 – 10:25 í Fiskabúri 
Fimmtudagar  
Föstudagar – kl. 11:25 – 12:15 á Teams 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika  33 

18. – 20. ágúst 

18. ágúst fyrsti kennsludagur  

Vika 34 

21. – 27. ágúst 

 

Könnun á áhugasviði ykkar. Skipulag 

áfangans. 

 

 

22. ágúst – skil á 

áhugasviði 

Vika 35 

28. ágúst – 3. Sept. 

 

Horfum á myndina The Mummy e. Alex 

Kurtzman 

Verkefni um ríki eða persónur á fornöld 

lagt inn mánudaginn 29. Ágúst. 

Fyrsti umræðutími  

miðvikudaginn 31. ágúst 

Vika 36 

4. – 10. september 

Fornöld 

Horfum á mynd mánudaginn 5. 

september 

 

Annar umræðutími 

Skil á fyrsta verkefni - 

fornöld 

Vika 37 

11. – 17. september 

 

Miðaldir 

Horfum á kvikmynd mánudaginn 12. 

September 

  

Þriðji umræðutími 



Verkefni um ríki, persónur eða atburð á 

miðöldum lagt inn mánudaginn 12. 

september 

Vika 38 

18. – 24. September 

Framhaldsdeild  

19. – 22. September 

23. sept. - 

Námsmatsdagur 

 

Miðaldir – verkefnavinna 

 

Horfum á kvikmynd mánudaginn 19. 

September 

 

Fjórði umræðutími 

 

Fyrstu skil á dagbók 

 

Skil á verkefni um 

miðaldir fimmtudaginn 

22. september 

Vika 39 

25. sept. – 1. október 

26. sept. – 

námsmatsdagur  

 

Stríð – innlögn og lesefni kemur inn á 

námsmatsdegi, notum vikuna til að 

ákveða hvað og hvernig þið viljið vinna 

með stríð. 

 

Skila inn áætlun um 

verkefni um stríð 

föstudaginn 30. 

september 

Vika 40 

2. – 8. október 

 

Stríð 

Horfum saman á kvikmynd mánudaginn 

3. október 

 

Fimmti umræðutími 

Vika 41 

9. – 15. Október 

Valtímabil  

10. – 14. október 

 

Stríð 

Horfum saman á kvikmynd mánudaginn 

10. október 

 

Sjötti umræðutími 

 

Skil á verkefni um stríð 

föstudaginn 14. október 

Vika 42 

16. – 22. október 

 

Mannréttindi og barátta fyrir þeim 

Leggjum inn verkefni og lista yfir 

möguleg umfjöllunarefni 

Horfum á kvikmynd mánudaginn 17. 

október 

 

Sjöundi umræðutími 

 

Önnur skil á dagbók 

Vika 43 

23. – 29. október 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 25. – 28. 

október 

 

Mannréttindi og barátta fyrir þeim.  

 

Skil á verkefni um 

mannréttindi 

föstudaginn 28.  október 

Vika 44 

31. okt og 1. nóv. – 

námsmatsdagar 

 

 

Engin kennsla þessa viku 

 

 



2. – 4. nóvember - 

haustfrí 

Vika 45 

6. – 12. nóvember 

Leiðtogar og/eða hetjur 

Horfum á kvikmynd saman mánudaginn 

7. nóvember 

 

Áttundi  umræðutími 

 

Vika 46 

13. – 19. nóvember 

 

 

 

Leiðtogar og/eða hetjur 

 

Níundi umræðutími 

Skil á verkefni um 

leiðtoga og/eða hetju 

föstudaginn 18. 

nóvember 

Vika 47 

20. – 26. nóvember 

Nýtnivika 

 

Uppáhalds teiknimyndin mín og hvernig 

hún tengist mannkynssögunni 

 

Tíundi umræðutími og 

lokaskil á dagbók. 

Vika 48 

27. nóv. – 3. Des. 

 

Lokaverkefni 

 

 

 

Vika 49 

4. – 10. desember 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 5. – 8. 

Desember 

9. desember - 

námsmatsdagur 

 

 

Lokaverkefni 

 

Skil á lokaverkefni og 

kynning  

Vika 50 

11. – 17. desember 

Námsmatsdagar 

16. desember - útskrift 

 

  

 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Kennari 


