
1. vika: fimmtudagur 10. janúar 2008 (3 st) 

 

Grunnhugmyndir í sagnfræði, vinnubrögð o.fl. 

 

Verkefni og umhugsunarefni: 

- Hvað er réttarsaga? 

- Sagnfræðileg vinnubrögð 

- Stefnur og straumar í sagnfræði 

- Umfjöllun um ritgerðarefni 

 

Skyldulesefni: 

- Sigurður Líndal, Réttarsöguþættir, bls. 7-44. 

- Páll Sigurðsson, „Efling réttarsögunnar“ (ljósrit á safni). 

- Richard J. Evans, In Defence of History (inngangur; ljósrit á safni). 

- Davíð Ólafsson, „Sagnfræðirannsóknir í ljósi póstmódernismans“, 

(www.kistan.is, 2002). 

- Gunnar Karlsson, „Svar afstæðissinna við póstmódernismanum“, fyrri og seinni 

hluti (www.kistan.is, 2002). 

 

2. vika: Mánudagurinn 14. janúar 2008 (2 st)  

 

Umræður um ritgerðarefni – val á því.  
Hver nemandi fær 15-20 mín. með kennurum. 

GJ/RH 

 

2. vika: Föstudagur 18. janúar 2008 (5 st? Fleiri) 

 

Uppruni laga. Þjóðveldið og endalok þess  – Þingvallaferð.   
 

Verkefni og umhugsunarefni: 

 

- Alþingi til forna 

- Endalok þjóðveldisins 

- Nýjar kenningar um Gamla sáttmála 

 

Skyldulesefni: 

- Sigurður Líndal, Réttarsöguþættir, bls. 45-128. 

- Jónas Jónsson, Íslandssaga handa börnum I (ljósrit á safni, bls. 135-136). 

- Patricia Boulhosa, Gamli sáttmáli. Tilurð og tilgangur. 

- Ármann Jakobsson, „Gamli sáttmáli alls ekki jafn gamall og við höldum?“ 

(www.hugsandi.is, 2005). 

- Helgi Þorláksson, „Er Gamli sáttmáli tómur tilbúningur?“ Þriðja íslenska 

söguþingið, bls. 392-398 (ljósrit á safni). 

- Már Jónsson, „Efasemdir um sáttmála Íslendinga og Noregskonungs árið 1262“, 

Þriðja íslenska söguþingið, bls. 399-406 (ljósrit á safni). 

 

http://www.kistan.is/
http://www.kistan.is/
http://www.hugsandi.is/


 

3. vika: Fimmtudagurinn 25. janúar 2008 (3 st) 

 

Sjálfstæðisbaráttan 1874-1944 

 

Verkefni og umhugsunarefni: 

- Samspil réttarsögu og sjálfstæðisbaráttu 

- Sagan sögð þá og nú; tilgangur réttarsögu 

 

Skyldulesefni: 

- Sigurður Líndal, Réttarsöguþættir, bls. 129-137. 

- Einar Arnórsson, Réttarstaða Íslands, bls. 1-14, 384-389 (ljósrit á safni). 

- Guðmundur Hálfdanarson, „Goðsagnir íslenskrar sjálfstæðisbaráttu“, Þriðja 

íslenska söguþingið, bls. 407-418 (ljósrit á safni). 

- Jónas Jónsson, Íslandssaga handa börnum II (ljósrit á safni, bls. 98-116). 

- Jón Yngvi Jóhannesson, Kolbeinn Ó. Proppé og Sverrir Jakobsson (ritstj.), 

Þjóðerni í þúsund ár?(greinar Jóns Yngva Jóhannssonar og Kolbeins Ó. Proppé; 

ljósrit á safni). 

 

4. vika: Fimmtudagur 31. janúar 2008 (3 st) 

 

Þróun hugmynda í stjórnskipuninni 1850-1995. 
Hlutverk dómstóla. 

Þingræði 

“Tæknilegur stjórnskipunarpakki” 

 

RH 

 

5. vika: Fimmtudagur 7. feb. 2008 (3 st.) 

 

Endurskoðun stjórnarskrárinnar og vald forseta 

 

Verkefni og umhugsunarefni: 

- Staða konungs í stjórnskipun Íslands eftir heimastjórn og fullveldi 

- Lýðveldisstjórnarskráin 

- Völd og verksvið forseta Íslands í reynd 

- Hugmyndir um endurskoðun stjórnarskrárinnar 

 

Skyldulesefni: 

- Helgi Skúli Kjartansson, „Forveri forseta. Konungur Íslands 1904-

1944“,Stjórnmál og stjórnsýsla – veftímarit, 1. tbl. 2. árg. (maí 2006), 

http://stjornmalogstjornsysla.is/images/stories/fg2006v/hsk.pdf.  

- Guðni Th. Jóhannesson, „Leikstjóri, leikari eða áhorfandi? Forsetinn og 

stjórnarmyndanir.“ Stjórnmál og stjórnsýsla – veftímarit, 1. tbl. 2. árg. (maí 2006), 

http://www.stjornmalogstjornsysla.is/images/stories/fg2006v/gthj.pdf. 

http://stjornmalogstjornsysla.is/images/stories/fg2006v/hsk.pdf
http://www.stjornmalogstjornsysla.is/images/stories/fg2006v/gthj.pdf


- Sigurður Líndal, „Forseti Íslands og synjunarvald hans.“ Skírnir, 178. árg., vor 

2004, bls. 203-237. 

- Þór Vilhjálmsson, „Synjunarvald forsetans.“ Afmælisrit, Gaukur Jörundsson 

sextugur 24. september 1994 (Reykjavík: Orator, 1994), bls. 609-636 

- Svanur Kristjánsson, „Stofnun lýðveldis – nýsköpun lýðræðis“, Skírnir 176 (vor 

2002), bls. 7–45. 

 

5. vika: Föstudagur 8. feb. 2008 (2 st) 

 

Umræður um ritgerðarefni 
 

Ca 10 mín viðtal hvers nemanda við kennara v. ritgerða. 

Mætti líka hafa eftir hádegi þann 7.  

 

6. vika: Fimmtudagur 14. feb. 2008 (3 st). 

 

Hafréttur og áhrif Íslendinga á því sviði 

 

Verkefni og umhugsunarefni: 

- Áhrif Íslendinga á sögu og þróun hafréttar 

- Goðsagnir og saga íslenskra hafréttar- og landhelgismála  

 

Skyldulesefni: 

- Guðmundur Alfreðsson, „Útfærsla íslensku fiskveiðilögsögunnar í 50 mílur og 

dómsaga Alþjóðadómstólsins,” Ólafsbók (Reykjavík 1983), bls. 331-358 (ljósrit á 

safni). 

- Guðni Th. Jóhannesson, Þorskastríðin þrjú. Saga landhelgismálsins 1948ö1976 

(Reykjavík 2006). 

- Guðni Th. Jóhannesson, „Tíu spurningar – hugleiðingar um þorskastríðin“, 

Íslenska söguþingið 2002, bls. 436-451 (ljósrit á safni). 

- Hannes Jónsson, Friends in Conflict (London, 1982), bls. 189-207 (ljósrit á safni). 

- Mál um fiskveiðilögsögu (Hið sameinaða konungsríki Stóra Bretland og Norður 

Írland gegn Íslandi), bls. 3-39, (ljósrit á safni).  


