
                                                                               

Námsáætlun 
 

 

 
 

Kennari:  Páll Vilhjálmsson (pallv@fg.is) 
Markmið: Þekking, leikni og hæfni 
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á: 

 

• Samhengi landnáms Íslands og útrásar norrænna þjóða. 

• Völdum þáttum Íslandssögunnar. 

• Helstu tímabilum í sögu lands og þjóðar. 

• Atburðum sem marka tímamót í sögunni. 

• Mótun þjóðar. 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Vinna með heimildir. 

• Meta frumheimildir og eftirheimildir. 

• Leggja mat á sagnfræðileg verk. 

• Nota atriðisorðaskrá í fræðiriti. 

• Skrifa texta um sögulegt efni. 

• Setja saman heimildaskrá. 

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

að: 

• Skilja samhengi tækni, verkmenningar og þjóðlífs. 

• Þekkja sagnfræðileg álitaefni. 

• Rýna í heimildir og bera saman ólíkar heimildir og leifar. 

• Meta  samtímaatburði í sögulegu ljósi. 

 
Kennslugögn:  Gunnar Karlsson. Íslandssaga í stuttu máli. Reykjavík, Forlagið, 2010.  Einnig 
verður notað margskonar ítarefni af netinu og úr bókum. 
 
Kennslan verður skipulögð með kennslubréfum sem nemendur fá send. Í kennslubréfum er vísað i 
texta í kennslubók og í annað efni, sem er eftir atvikum ljósrit eða efni á netinu. Jafnframt eru í 
kennslubréfum spurningar/verkefni sem samtals gilda 60% af námsmati, sbr. hér að neðan. 
 
1. kennslubréf sent 4. mars og skil eru 27. mars. Viðfangsefnið er upphaf Íslandsbyggðar og 
þjóðveldið. 
 
2. kennslubréf sent 29. mars  og skil eru 17. apríl. Viðfangsefnið er síðmiðaldir og upphaf 
nýaldar. 
 
3. kennslubréf sent 19. apríl og skil eru 1. maí. Viðfangsefni er lok einveldis og upphaf 
sjálfstæðisbaráttu. 
 
4. kennslubréf sent 3. maí og skil eru 15. maí. Viðfangsefni er sjálfstæðisbaráttan og samtíminn. 
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Próf eru 19. og 20 maí. Sjúkrapróf 21. maí. 

 
Námsmat:   
Kennslubréf 4x15   60% 
Lokapróf                                  40% 
 

 
Til að nemandi standist námskröfur þarf hann að fá 4,5 í lokaaprófi og 5,0 í lokaeinkunn. 
  
Með fyrirvara um breytingar vegna ófyrirséðra atvika. 
 


