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Viðtalstími 

Viðtalstími Mánudaga 13.00-13.40 

Námsefni Valdir leskaflar á Innu og svo internetið 

Áfangalýsing 

Viðfangsefni áfangans er bandarísk innanríkissaga frá tímum fyrstu 
evrópsku landnemanna fram að árþúsundamótum. Áfanginn veitir yfirlit 
yfir helstu þætti bandarískrar sögu en nemendur fá tækifæri til að kanna 
afmarkaða þætti í valverkefnum á önninni. Markmið áfangans er að 
nemendur kynnist sögu Bandaríkjanna og hvernig þau hafa tekið 
breytingum í tímans rás. Nemendur kynnist og greini frumheimildir úr 
bandarískri sögu sem og birtingarmyndir hennar í amerískri 
dægurmenningu. 

 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Nemendur þurfa að ná að meðaltali 4.5 eða hærra í annareinkunn 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni 10% 
 Heimapróf 40% 
 Kvikmyndaverkefni 15% 
 Mæting og ástundun 5% 
 Ritgerð 30% 

 

Reglur áfanga 
Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema þess þurfi í 
verkefnavinnu. 

 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Mikilvægt er að mæta vel og taka þátt í umræðum og verkefnum. 
 
 
 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 

• áhrifum kynhlutverka og stéttskiptingar á 
líf fólks í bandarískri sögu 

• helstu atburðum úr bandarískri sögu sem 
vísað er til í samtímanum 

• helstu hugtökum, kenningum og 
viðfangsefnum bandarískrar sögu 

• hlutverki og mikilvægi trúarbragða í 
bandarískri sögu 

• meginstiklum í tækni-, vísinda- og 
atvinnuþróun Bandaríkjanna 

• mismunandi hugmyndum og framkvæmd 
á bandarísku stjórnkerfi, kostum þeirra og 
göllum 

• mismunandi sjónarhornum á 
samfélagsleg gildi og siðferði í 
Bandaríkjunum 

• örlögum og sögu frumbyggja og þræla í 
Bandaríkjunum 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

• greina fjölbreytt orsakasamhengi 
• leita sér að gagnlegum heimildum 
• rannsaka afmörkuð söguleg efni 
• setja fram söguleg viðfangsefni á skýran, 

aðgengilegan og fjölbreyttan hátt 
• skrifa texta sem byggja á ítarlegri 

heimildaöflun og úrvinnslu gagna 
• sýna sjálfstæði og sköpun í verkefnavali 

og verkefnaúrlausnum 
• taka þátt í umræðum og verja rökstudda 

afstöðu sína 
• vinna að verkefnum með samnemendum 

 

Hæfni 

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

• lesa heimildir um bandaríska sögu á gagnrýninn hátt 
• meta umfjöllun um bandaríska sögu í nútímamiðlum 
• taka frumkvæði í þekkingaröflun og verkefnavali og nálgast þau á faglegan hátt 
• taka siðferðislega afstöðu til siða og atburða í bandarískri sögu 
• taka þátt í málefnalegum umræðum og rökræðum um sögu og samfélag Bandaríkjanna 
• útskýra bandarísk viðhorf og hugmyndir um ýmis málefni 

  

Vinnuáætlun - Dæmi með símati 

Tímasókn 16 vikur x 4 klst. 64 klst. 
Undirbúningur f. tíma 16 vikur x 3 tímar x 20 mín 16 klst. 
Undirbúningur f. próf 3 x 4 klst. 12 klst. 
Ritgerð / Skýrsla 15 klst. 15 klst. 
Alls  107 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. 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 15. janúar 

Landnám og skipulag þjóðfélags  

2. vika 
16. - 22. janúar 

Stjórnarskrá og réttindaskrá Verkefni 
sjálfstæðisyfirlýsingin 

3. vika 
23. - 29. janúar 

Bylting og sjálfstæði Kvikmyndaverkefni 1 

4. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Gullæðið og Frumbyggjar  

5. vika 
6. - 12. febrúar 

Þrælahald , Suður /norður Kvikmyndaverkefni 2 

6. vika 
13. - 19. febrúar 

Borgarastríðið  

7. vika 
20. - 26. febrúar 

Ritgerð og vinna við hana 
 

 

8. vika 
27. febrúar - 5. mars 

  

9. vika 
6. - 12. Mars 
Miðannarmat 

20. öldin 10. mars. Skila ritgerð og 
kynna hana 

10. vika 
13. - 19. mars 

Kreppan   

11. vika 
20. - 26. mars 

Stríðstímar Kvikmyndaverkefni 3 

12. vika 
27.mars  - 2. apríl 
Starfshlaup - Páskafrí 

  

13. vika 
11. - 16. apríl 

Forsetar  

14. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

Black live Matters, Covid og fleira.  Heimapróf 

15. vika 
24. - 30. apríl 

Nútíminn  

16. vika 
1. - 10. maí 

  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Guðbjörg Jónatansdóttir 


