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Kennari  Guðbjörg K. Jónatansdóttir – gudbjorg.jonatansdottir@fss.is  

Viðtalstími  Mánudögum kl. 13.00-13.40  

Kennsluefni  
Íslands og mannkynssaga 2 eftir Gunnar Þór Bjarnason og Margréti 
Gunnarsdóttir: 
Rafbók - https://www.idnu.is/vara/vefbok-islands-og-mannkynssaga-2/  

Áfangalýsing  

Áfanginn er inngangsáfangi í sögu á öðru þrepi og er skylda á  
Félagsvísindabraut. Nauðsynlegur undanfari fyrir alla aðra söguáfanga 

hvort sem þeir eru á öðru eða þriðja þrepi. Viðfangsefnið eru þættir úr 

sögu heimsins og Íslands til okkar daga. Skoðaðir verða helstu 

stóratburðir tímabilsins en jafnframt leitast við að öðlast innsýn í daglegt 

líf almennings á Íslandi eða í Evrópu. Leitast er við í áfanganum að 

uppfylla grunnþætti menntunar og að nemendur geti lesið fræðitexta um 

sitt nánasta samfélag og sögu þess. Þá fá nemendur innsýn í mikilvægi 

sjálfbærni, sögu heilbrigðis og velferðar í íslensku samfélagi. Nemendur 

öðlist færni og skilning á hugtökum á borð við lýðræði og mannréttindi. 

Fjallað verður um jafnréttisbaráttu hinna ýmissa minnihlutahópa.  

Nemendur þjálfa sig í sköpun með ýmsum verkefnum.  

  

 Vinnuáætlun - símat   

Tímasókn  15 vikur x 4 klst.  60 klst.  
Undirbúningur f. tíma  15 vikur x 4 tímar x 20 mín  20 klst.  
Undirbúningur f. próf  3 x 4 klst.  12 klst.  
Ritgerð  15 klst.  15 klst.  
Alls    107 klst. = 5 ein*  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta  

Að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum getur nemandi áunnið sér rétt til að 
láta vinnueinkunn gilda sem lokaeinkunn í áfanganum:   

• Að hafa náð 5.0 úr prófahluta áfangans, ef nemandi nær því 
ekki tekur hann lokapróf.   

• Skila ritgerð.  
• Öll verkefni gilda til einkunnar og þarf að fá 4,5 í heild í 

áfanganum til að ljúka honum.   
• Ef nemandi fer í lokapróf gildir það 50% á móti annareinkunn 

Heiti  Vægi  
Ritgerð  20%  

Könnunarpróf 4   40%  

Verkefnavinna  20%  
Stórt verkefni  10%  
Raunmæting  10%  
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Þekking  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á:  

• þróun íslensks samfélags frá 1800 
til  
2000  

• áhrifum frönsku byltingarinnar og 
frelsisstríðs BNA á stjórnmálaþróun 
á 19. öld  

• breytingum sem hafa orðið á 
hugmyndum um þjóðríkið á 
tímabilinu  

• ástæðum og áhrifum 
sjálfstæðisbaráttu Íslendinga  

• ástæðum og afleiðingum 
heimstyrjaldanna tveggja bæði á 
Íslands- og mannkynssöguna  

• hugmyndum íhaldsstefnunnar, 
frjálslyndisstefnunnar og 
sósíalismans  

• orsökum og afleiðingum stofnunar 
Sovétríkjanna  

• orsökum og afleiðingum Kalda  
stríðsins  

• atvinnusögu Íslendinga og 
stéttabaráttu á 19. og 20. öld  

• Réttindabaráttu svartra 
• Baráttu kvenna fyrir auknum 

réttindum 

  

Hæfni  

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að:  

• Setja fram skoðanir sínar í ræðu eða öðru 
formi  

• Geta borið saman atburði og fundið 

orsakasambönd á milli þeirra  
• Geta tekið þátt í umræðum um efnisþætti 

áfangans og fært rök fyrir skoðunum sínum  

  

  

  

  

Leikni  
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

• vinna með staðreyndir og kenningar  
• beita grundvallarvinnubrögðum í 

heimildarýni og heimildaleit  
• temja sér öguð vinnubrögð og nota 

ýmsar aðferðir til að leysa verkefni 
sín  

   

Reglur áfanga  Í áfanganum er notast við INNU og öll skil og verkefni koma þar inn 

   

Annað sem  
kennari vill láta 
koma fram  

Athugið að það þarf að leiðrétta fjarvistir innan við viku frá skráningu.  



Fjölbrautaskóli Suðurnesja  

Virðing, samvinna og árangur  

                Áætluð yfirferð                 Próf/Verkefnaskil  

1. vika 
6. - 8. janúar 

Byltingar og stríðstímar   

2. vika 
11. - 15. janúar 

Frá vínarfundi til þjóðfundar   

3. vika 
18. - 22. janúar 

Iðnbylting og borgarlíf   

4. vika 
25. - 29. janúar 

Íslenskt samfélag og borgarlíf  Próf 1 

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Íslenskt samfélag á 19. öld   

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Þjóðerni, ríkjamyndun og 
sjálfstæðisbarátta 

  

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Vesturheimsferðir og nýlendustefna   

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Aldamót Próf 2  

9. vika 
1. - 5. mars 

Stormasöm ár   

10. vika 
8. - 12. mars 

Mannkynssagan tekur nýja stefnu   

11. vika 
15. - 19. mars 

Austur og vestur Próf 3  

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Góðæri Skil á ritgerð 25.mars 

13. vika 
6. - 9. apríl 

Frjálsar þjóðir   

14. vika 
12. - 16. apríl 

Breyttir tímar   

15. vika 
19. - 23. apríl 
Sumard. fyrsti 

Ný öld Próf 4  

16. vika 
26. - 30. apríl 

   

17. vika 
3. - 6. maí 

  

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf,  

Guðbjörg Jónatansdóttir 


