
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2020 

SAGA3SM05 

Kennari Atli Þorsteinsson, atli.thorsteinsson@fss.is  

Viðtalstími Fimmtudagar kl: 9:30 

Kennsluefni Efni frá kennara 

Áfangalýsing Farið yfir helstu atburði í mannkynssögunni frá árinu 500 til 1800. 

 

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 

Verkefni stór og smá 30 klst. 30 klst. 

  

Alls  110 klst. = 5 fein* 

 

*Viðmið um fjölda eininga 

Einingar Tímafjöldi í vinnu 
meðalnemanda í áfanga 

1 fein 18 - 24 klst. 

2 fein 36 - 48 klst. 

3 fein 54 - 72 klst. 

4 fein 72 - 96 klst. 

5 fein 90 – 120 klst. 

.  

 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• völdum þáttum mannkynssögunni frá 500 

til 1800  

• mikilvægi gagnrýninnar hugsunar 

• undirstöðuatriðum sagnfræði sem 

fræðigreinar  

• mismunandi tegundum heimilda  

• því hvað hefur haft áhrif á það hvernig 

samfélagið er sem við búum í 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• geta beitt gagnrýninni hugsun á markvissan 

hátt  

• geta tjáð sig um sagnfræðileg efni  

• geta myndað eigin skilning á sögunni og því 

hvernig hún hefur áhrif á samfélagið sem við 

búum í  

• geta komið sínum skoðunum á sögunni á 

framfæri á markvissan og rökstuddan hátt  
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Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• geta aflað sér fjölbreyttra heimilda um 

mismunandi viðfangsefni  

• meta gildi og áreiðanleika ólíkra heimilda  

• nota heimildir á viðurkenndan hátt  

• nýta frumheimildir og eftiráheimildir í 

verkefnavinnu  

• beita gagnrýninni hugsun og rökstyðja 

skoðanir sínar  

• nota ólík miðlunarform til að koma á 

framfæri sögulegum fróðleik  

• lesa sagnfræðilega texta og túlka þá  

• vinna með öðrum að sameiginlegu 

markmiði þar sem allir bera jafna ábyrgð 

• geti notað viðurkenndar aðferðir til að setja 

hugðarefni sín fram. 

 

 

 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

 

 

 

 

 

 

Reglur áfanga Almennar skólareglur 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

 

 

 

 

 

 

Heiti Vægi 

Tímaverkefni 10% 

Hlutapróf 20% 

Ýmis verkefni 20% 

Lokapróf 50% 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 28. ágúst 

1. Tími: Ármiðaldir – Upphaf kristinnar Evrópu 

2. Tími: Landbúnaður og lénskerfi 

 

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

1. Tími: Býsansríkið 

2. Tími: Íslam og múslimar 

Hlutapróf 1  

verkefnaskil 

3. vika 
7. - 11. september 

1. Tími: Hámiðaldir, konungsríki og krossferðir 

2. Tími: Borgir, verslun og siglingar 

 

4. vika 
14. - 18. september 

1. Tími: Siðaskiptin í Evrópu 

2. Tími: Endurreisnin í Evrópu 

Hlutapróf 2 

verkefnaskil 

5. vika 
21. - 25. september 

1. Tími: Landafundir Evrópumanna 

2. Tími: Vísindabyltingin 

 

6. vika 
28. sept. - 2. október 

1. Tími: Lífshlaup Evrópufólks, uppeldi og 

menntun 

2. Tími: Borgarlíf, atvinna og listir 

Hlutapróf 3 

verkefnaskil 

7. vika 
5. -9. október 

1. Tími: Listir á miðöldum 

2. Tími: Ríkisvald í Evrópu á nýöld 

 

8. vika 
12. – 16. október 

1. Tími: Ríkisvald í tveimur löndum 

2. Tími: Ófriður á nýöld 

Hlutapróf 4 

verkefnaskil 

9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

1. Tími: Hagfræði evrópska einveldisins 

2. Tími: Aðall og bændur á nýöld 

 

10. vika 
26. - 30. október 

1. Tími: Skynsemi og framfarir 

2. Tími: Efasemdir um evrópska siðmenningu 

 

Hlutapróf 5 

Verkefnaskil 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

1. Tími: Uppeldi samfélagsþegna 

2. Tími: Alræði og réttarríki 

 

 

12. vika 
9. - 13. nóvember 

1. Tími: Viðtökur við upplýsingu í Evrópu 

2. Tími: Einveldi og byltingar 

Hlutapróf 6  

verkefnaskil 

13. vika 
16. -20. nóvember 

 

Verkefnavika 

 

14. vika Verkefnavika  
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23. - 27. nóvember 

15. vika 
30. nóv. - 4. desember 

Verkefnavika  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Atli Þorsteinsson 


