
 

Áfangalýsing / Kennsluáætlun 

 

Áfangi: SAGA 2FR05. Mannkynssaga frá upphafi til byltinga  

Kennari: Dr. David Hidalgo Rodríguez 

Önn: Haust 2022 

Áætlun 
unnin: 

Águst -Desember 2022 

 

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á:  

• völdum þáttum í Íslands- og mannkynssögu frá upphafi sögulegs tíma allt til 

ársins 1900  

• helstu hugtökum og persónum tímabilsins  

• mikilvægi gagnrýninnar hugsunar  

• undirstöðuatriðum sagnfræði sem fræðigreinar með megináherslu á 

heimildanotkun 

Leiknimarkmið: 

 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í:  
•  geta aflað sér fjölbreyttra heimilda um mismunandi viðfangsefni  
•  nota heimildir til þess að miðla sögulegu efni á fjölbreyttan og skapandi hátt  
•  meta gildi og áreiðanleika heimilda  
•  vinna bæði sjálfstætt og með öðrum  
•  beita gagnrýninni hugsun  
•  meta eigið framlag sem og annarra með fjölbreyttum aðferðum  
•  lesa einfalda sagnfræðilega texta á íslensku og ensku 

Hæfnimarkmið: 

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

•  geta miðlað sögulegum fróðleik á áhugaverðan og fjölbreyttan hátt  

•  geta beitt gagnrýninni hugsun á markvissan hátt  

•  geta borið saman ólík miðlunarform sögulegs fróðleiks  

•  geta unnið með öðrum að sameiginlegu markmiði  

•  geta tengt hugmyndir frá ýmsum tímabilum við eigið samfélag 

sem metið er með: Leiðsagnarmati sem felur í sér 
fjölbreytt verkefni til nemenda alla 
önnina.  

 



Námsefni: Gunnar Karlsson, Brynja Dís Valsdóttir, Eiríkur K. 

Björnsson, Ólafur Rastrick, Jón Ormur Halldórsson, 

Sesselja G. Magnúsdóttir, .... Sigurður Pétursson. 

(2016). Fornir tímar – spor mannsins frá Laetoli til 

Reykjavíkur 4.000.000 f. Kr. Til 1800 e. Kr. Reykjavík: 

Mál og Menning. ISBN 978-9979-3-3700-3 

 

Ýmislegt ítarefni 
 

Námsmat: 

 Til grundvallar matsins eru eftirfarandi þættir:   

• Fornöld: Tímaverkefni 1 (25%) 

Tímaverkefni 1.1 Skapandi hugsun (5%) 

Tímaverkefni 1.2 Podcast / Hljóðupptaka (10%) 

Tímaverkefni 1.3 Skýrsla/Spurningar-svör- Fara vandlega yfir eftirfarandi atriði eða 
svara eftirfarandi spurningum (10%) 

• Miðaldir: Tímaverkefni 2 (25%) 

Tímaverkefni 2.1 Skapandi hugsun (5%) 

Tímaverkefni 2.2 Podcast / Hljóðupptaka (10%) 

Tímaverkefni 2.3 Skýrsla/Spurningar- svör. Fara vandlega yfir eftirfarandi atriði eða 
svara eftirfarandi spurningum (10%) 

• Nýöld: Tímaverkefni 3 (25%) 

Tímaverkefni 3.1 Skapandi hugsun (5%) 

Tímaverkefni 3.2 Podcast / Hljóðupptaka (10%) 

Tímaverkefni 3.3 Skýrsla/Spurningar-svör- Fara vandlega yfir eftirfarandi atriði eða 
svara eftirfarandi spurningum (10%) 

• Umræður (10%) 

Nemendur skulu velja kvikmynd af kvikmyndalist sem boðið verður upp á inni á 
Moodle, sem nemendur skulu undirbúa sig samkvæmt. Kennari mun láta nemendur 
vita með fyrirvara hvaða punktar verða til umræðu  

• Hópkynning (15%) 

Nemendur munu velja sér þema út atriðum sem kennari mun  bjóða upp á inni á 
Moodle og gera kynningu um það umræðuefni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Skipulag náms: 

Námstilhögun: 

Það eru fjórar fastar kennslustundir í áfanganum í hverri viku og er skyldumæting í 
þær allar.  Allar verklýsingar koma fram í Moodle, sem og skilafrestir, skilakassar 
fyrir verkefni. Kennari leggur inn hvert efni, bæði í kennslustund og á Moodle en 
nemendur vinna verkefni einir og í hópum. 

Um skilafrest og vanskil: 

Skilakassar loka kl. 23:59 á föstudögum og ekki er gefinn neinn frestur á 
verkefnaskilum. Aðeins skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinum verkefnaskilum í 
sérstökum tilfellum. 

Námsmat: 
Námsmat í þessum áfanga er leiðsagnarmat, en það felst í stöðugri leiðsögn til 
nemenda á önninni, þar sem þeir hafa tækifæri til að bæta vinnu sína til að auka 
framfarir. Ekkert eiginlegt lokapróf eða próf er í áfanganum, en verkefni, ástundun 
og vinna nemenda er metinn til lokaeinkunnar. 

Vikuskema: 

Miðvikudagar: FSN-Grundarfjörður/Teams 
Mánuðagar-Þriðjudagar-Fimmtudagar-Föstudagar skv. stundaskrá (Inna): 
TEAMS 

 

NÁMSÞÆTTIR 

Að læra sögu og læra af sögu 

FORNÖLD 

1.1 Upphaf mannkyns, Landbúnaðarbylting, Fljótsdalamenning, Tækninýjangar, 

Trúarbrögð og goðsögur 

1.2 Grísk menning, Upphaf grískar menningar, grískir stjórnarhættir, góðaheimur 

Grikkja, grísk heimspeki, listir og leikir, Alexander Mikli og hellenisminn 

1.3 Rómaveldi, Rómaveldi á lýðveldistíma, Rómaveldi á keisaratíma, Fall Rómaveldis 

 

MIÐALDIR 

2.1. Ármiðaldir (Upphaf kristinar Evrópu, Landbúnaður og lénskerfi, Íslam og 
Múslimar, Víkingaöld og fundur íslands, Landnám) 
2.2. Hámiðaldir (Könnungsríki og krossferðir, Borgir, verslun og lærdómur, Sturlunga-
öld, lok íslenska þjóðveldisins) 
2.3 Síðmidaldir (Kreppa og plaga, Ísland í ríki Noregskonungs, Íslenskt samfélag á 
síðmiðöldum) 



 
NÝÖLD 
 
3.1. Ný Heimsmynd í upphafi nýaldar (Siðaskipti í Evrópu, Endurreisn/Humanismi í 
Evrópu, Landafundir Evrópumanna, Vísindabylting) 
3.2 Líf í Sveitum og Borgum (Lífshlaup Evrópufólks, uppeldi og menntun, Borgarlíf at-
vinna og listir, Framhaldskólalíf á 18 öld 
3.3 Ríki og Þegnar (Ríkisvaldi í Ervópu á nýöld, 30 ára stríðið, einokunarverslun, 
Hagfræði evrópska einveldisins) 
 
UPPLÝSINGIN / IÐNBYLTING 
 
Efasemdir um evrópska siðmenningu, Ný fræði og bókmenning 
 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á verk-

efnum/kannanir 

33. vika 
14-20 ág. 

15. ág. Stundatöflubirting 

17. ág. Nýnemadagur 

18. ág. Skólasetning 

 

 

34. vika 
21-28 ág. 

23. ág. Umsjón 

 

KYNNING Á NÁMSKEIÐI 

 
FORNÖLD 1 

1.1.Upphaf mannkyns, Land-

búnaðarbylting, Fljótsdalamenning, 

Tækninýjangar, Trúarbrögð og goðs-

ögur 

 

 

 

Tímaverkefni 1.1 Skap-
andi hugsun (5%) 

 

35. vika 
29.ág – 4. sept. 

29. ág. Töflubreytingum lokið 

30. ág. Fundur 

31. ág. Foreldrafundur 
 

FORNÖLD 1 

1.2. Grísk menning, Upphaf grískar 

menningar, grískir stjórnarhættir, 

góðaheimur Grikkja, grísk heim-

speki, listir og leikir, Alexander Mikli 

og hellenisminn 

 

 

 

  

Tímaverkefni 1.2 
Podcast / Hljóðupptaka 
(10%) 

 

36. vika 
5-11 sept. 

6. sept. Umsjón 

6-9. sept. Framhalsdeild í FSN 

 

Tímaverkefni 1.3 
Skýrsla/Spurningar-



FORNÖLD 1 

 

1.3. Rómaveldi, Rómaveldi á lýð-

veldistíma, Rómaveldi á keisaratíma, 

Fall Rómaveldis 

 

 

svör- Fara vandlega 
yfir eftirfarandi atriði 
eða svara eftirfarandi 
spurningum (10%) 

 

37. vika 
12-18 sept. 

13. sept. Fundur 

MIÐALDIR  
Ármiðaldir (Upphaf kristinar Evrópu, 
Landbúnaður og lénskerfi, Íslam og 
Múslimar, Víkingaöld og fundur ís-
lands, Landnám) 
 
 

 

Tímaverkefni 2.1 Skap-
andi hugsun (5%) 

 

38. vika 
19-25. sept. 

20. sept. Umsjón 

23. sept. Námsmatsdagur 
MIÐALDIR  

2.1 Ármiðaldir (Upphaf kristinar 
Evrópu, Landbúnaður og lénskerfi, 
Íslam og Múslimar, Víkingaöld og 
fundur íslands, Landnám) 
 

 

 

 

Tímaverkefni 2.2 
Podcast / Hljóðupptaka 
(10%) 

 

39. vika 
26. sept. – 2. okt. 

26. sept.  Námsmatsdagur 

27. sept. Umsjón 

MIÐALDIR  

2.3 Síðmidaldir (Kreppa og plaga, Ís-
land í ríki Noregskonungs, Íslenskt 
samfélag á síðmiðöldum) 
 

 

 

 

Tímaverkefni 2.3 
Skýrsla/Spurningar- 
svör. Fara vandlega 
yfir eftirfarandi atriði 
eða svara eftirfarandi 
spurningum (10%) 

 

40. vika 
3-9. okt. 

4. okt. Fundur 
NÝÖLD 

3.1. Ný Heimsmynd í upphafi nýaldar 
(Siðaskipti í Evrópu, Endur-
reisn/Humanismi í Evrópu, Landa-
fundir Evrópumanna, Vísindabylting) 
 

 

 

 

Tímaverkefni 3.1 Skap-
andi hugsun (5%) 

 

41. vika 
10-16 okt. 

Valvika 

11. okt. Fundur 
NÝÖLD 

3.2 Líf í Sveitum og Borgum (Lífs-
hlaup Evrópufólks, uppeldi og 
menntun, Borgarlíf atvinna og listir, 
Framhaldskólalíf á 18 öld 
 

 

Tímaverkefni 3.2 
Podcast / Hljóðupptaka 
(10%) 

 



 

 

42. vika 
17-23. okt. 

18. okt. Umsjón 

NÝÖLD 

3.3 Ríki og Þegnar (Ríkisvaldi í 
Ervópu á nýöld, 30 ára stríðið, ein-
okunarverslun, Hagfræði evrópska 
einveldisins) 
 

 

 

 

Tímaverkefni 3.3 
Skýrsla/Spurningar-
svör- Fara vandlega 
yfir eftirfarandi atriði 
eða svara eftirfarandi 
spurningum (10%) 

 

43. vika 
24 -30. okt. 

25-28. okt. Framhalsdeild í FSN 

 
UPPLÝSINGIN  
 
Umræður: Undirbúningur fyrir um-

ræðu. Undirbúningur að umfjöllum 

 

Nemendur skulu velja kvikmynd af 
kvikmyndalist sem boðið verður upp 
á inni á Moodle, sem nemendur 
skulu undirbúa sig samkvæmt. 
Kennari mun láta nemendur vita með 
fyrirvara hvaða punktar verða til um-
ræðu  

 

 

 

44. vika 
31 okt. – 6. nóv. 

31. okt – 1. nóv. Námsmatsdagar 

2-4. nóv. Haustfrí 
UPPLÝSINGIN  
Punktur til umræðu 
 

 
 

 

45. vika 
7-13. nóv. 

8. nóv. Umsjón 

UPPLÝSINGIN  
 

 

Umræður (10%) 

46. vika 
14-20. nóv. 

15. nóv. Fundur 

Hópkynning 

Nemendur munu velja sér þema út 
atriðum sem kennari mun  bjóða upp 
á inni á Moodle og gera kynningu um 
það umræðuefni. 

 

 



 

 

47. vika 
21-27. nóv. 

22. nóv. Fundur 

Hópkynning (Undirbúningur fyrir) 

 

Hópkynning (15%) 

 

48. vika 
28. nóv  -4. des. 

29. nóv. Umsjón 

 
Sjúkraverkefni eða Auka-
verkefni 

 

49. vika 
4 -11 des. 

Verkefnavika 

5-8. des. Framhalsdeild í FSN 

9. des. Námsmat 

 

 

 

50. vika 
12 – 18. Des. 

12-15. des. Námsmat 

16. des. Útskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Birt með fyrirvara um breytingar 
Kennari 

 


