Námsáætlun
SAGA2íl05 vorönn 2021

Kennari: Páll Vilhjálmsson
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, 2000 /2010. Einnig verður
notað margsvíslegt ítarefni af netinu, úr bókum, dagblöðum og tímaritum.

Vika
01. 24.-26. feb.
02. 1.-5. mars
03. 08-12. mars
04. 15.-19 mars
05. 22.-26. mars
29. mars-6. apríl

15.02 2021

Yfirferð
Saga, sagnfræði. Útrás
norrænna manna. Upphaf
Íslandsbyggðar, þjóðveldið.
Sturlungaöld.
Endalok þjóðveldis, Gamli
sáttmáli, Jónsbók.
Baráttan um Ísland,
kaupmenn, siðaskipti,
konungsvald
Óplitísk þjóð verður pólitísk,
sjálfstæðisbaráttan.

Próf /Verkefni
Glósur/verkefni
Glósur/verkefni
Glósur/verkefni

Úrsagnareindagi 9.
mars.

Glósur/verkefni

Námsmatsdagur 19.
mars

Fyrra hlutapróf/möppskil

Miðannarmat
Páskafrí

06. 07.-09. apríl

19. öldin og Jón Sigurðsson

Glósur/verkefni

07. 12.-16. apríl

19. öldin og Jón Sigurðsson
Frá fullveldispólitík til
stéttastjórnmála.

Glósur/verkefni

09. 26.-30. apríl

Úr sveit í borg

Glósur/verkefni

10. 03-07. maí

Stríð og fullveldi

Glósur/verkefni

11. 10.-14. maí

Fiskimiðin, hersetan.
lýðveldispólitík

Seinna
hlutapróf/möppuskil

12. 17.-18. maí

Samantekt

08. 19.-23. apríl

Glósur/verkefni

Miðannarmat
Sumardagurinn fyrsti
22. apríl
Námsmatsdagur 28.
apríl
Uppstigningardagur13.
maí

Próf eru 19. og 20 maí. Sjúkrapróf 21. maí.

Námsmat:
Glósur, ritun og verkefnamöppur (2)
Hlutapróf (2)
Önnur verkefni

36%
36%
28%

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