
 

Kennsluáætlun og Áfangalýsing 

 

Áfangalýsing 
Áfangi: SAGA (Íslands-og mannkynssaga – Saga 103). SAGA 2FR05-H20 

Kennari: Dr. David Hidalgo Rodríguez 

Önn: Haust 2020 

Áætlun unnin: Águst -Desember 

 

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 Laoteli til Reykjavíkur 

4.000.000 f. Kr. Til 1800 e. Kr. Reykjavík: Mál og 

Menning. 

 

Ýmislegt ítarefni 

 

Námsmat: 
  Engin próf eða lokapróf. Til grundvallar matsins 

eru eftirfarandi þættir:   

• Tímaverkefni 1 (25%): Fornöld  

• Tímaverkefni 2 (25%): Miðaldir  

• Tímaverkefni 3 (25): Nýöld 

* Tímaverkefni 1, 2 og 3 eru verkefni sem ná 

yfir æfingarnar á Moodle og skulu unnin 

hverri viku í verkefnatíma 

 

• Umræður (15%) 

• Mætting / Valverkefni (10%) 

  
  

 

 

 

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. 18 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: 

Þriðjudagar: Dagskóla / Teams 
Fimmtudagar: Dagskóla / Teams  

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Kennari 

 

Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

34. vika 
16.-22. ág. 

 

Kynning á námskeiði 
 
Sagnafræði. Hvað vitum við um 
sögu? Hvað er saga? Hvað er 
sagnfræði? Hvað er mikilvægt að 
vita? Hvernig? 
AD LÆRA SÖGU OG LÆRA AÐ SÖGU 

 

 

35. vika 
23. – 29. ág.  

36. vika 
30. ág. – 
5. sept. 

Fornöld I (Upphaf mannkyns) 
FORNÖLD I (4.000.000 f. Kr. - 
10.000 f. Kr.) 
 

 

37. vika 
6.-12. sept. 

 

Fornöld II 
Grikkland, Forn Grísk Mennin (An-
cient Greece Civilization) 

 

38. vika 
13.-19. sept. 
Framhaldsd. 
15.-18. sept. 

Fornöld III 
RÓMAVELDI 

Tímaverkefni 1 (= verkefni vika 35, 36, 
37 og 38) 
25% í Námsmati 

39. vika 
20.-26. sept. 

24. og 25. 
sept. – 

námsmatsd. 
28. sept. – 
1. umsögn 

HLÉ 
Kvikmynd / Tónlistasaga / Listasaga 

 

40. vika 
27. sept. – 

3. okt. 
 

 
Miðaldir I 
(Fyrri Hluti: Ármiðaldir: frá falli Ves-
trómverska ríksins 476 til upphafs 
hámiðalda & Seinni Hluti: með 
áherslu í Saga Íslands) 
 

 

41. vika 
4.-10. okt. 

 
Miðaldir II 

 



Hámiðaldir (frá lokum Víkingaaldar 
1066 til upphafs síðmiðalda - 
XI/XIII) 

42. vika 
11.-17. okt. 

 

Miðaldir III 
Síðmiðaldir (XIV-XV: 1300 - 1500 
f.Kr. 

Tímaverkefni 2 (= verkefni vika 40, 41, 
42) 
25% í Námsmati 

43. vika 
18.-24. okt. 
20.-23. okt. 
Framhaldsd.  

Nýöld I  
NÝ HEIMSMYND Í UPPHAFI NÝAL-
DAR (XVI-XVII: 1500-1700 f.Kr.) 

 

44. vika 
25.- 31.okt. 

Nýöld II 
LÍF Í SVEITUM OG BORGUM (XVI-
XVIII) & Ríki og Þegnar (1500-1700 
f.Kr.) 

 

45. vika 
1.-7. nóv. 

 

Nýöld III 

UPPLÝSINGIN 

Tímaverkefni 3 (= verkefni vika 43, 44, 
45) 
25% í Námsmati 

46. vika 
8.-14. nóv. 
9. og 10. 

nóv. -
námsmatsd. 

11. nóv. –  
2. umsögn 

 
 
HLÉ 
Kvikmynd / Tónlistasaga / Listasaga  

47. vika 
15.-21. nóv. 

 
 
Undirbún. /Leiðb. Fyrir umrætt 

 

48. vika 
22. -28.nóv. 

Umræður (15%) 

49. vika 
29.nóv.-
5.des 
Framhaldsd. 
1.-4. des. 
 

 
Verkefnadagar 

 

50. vika 
6.-12. des. 

 

7. des verkefnadagur 
Námsmat 
 

 

51. vika 
13.-19.des 

Námsmat 
Útskrift 19. desember 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Kennari 
 

https://m3.fsn.is/mod/resource/view.php?id=17476
https://m3.fsn.is/mod/resource/view.php?id=17476
https://m3.fsn.is/mod/url/view.php?id=17960

