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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 stigi. Viðfangsefni áfangans að þessu 
sinni er mannkynssaga frá 1850. 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanganum þarf nemandi að ná öllum kaflaprófum með 4,5 eða 
hærra. Eins þarf nemandi að skila 90% verkefna í verkefnabók, en þau eru 
14 í heildina. 

Athugið að á þessari önn eru tvær vinnuvikur. Annars vegar í 8 viku og hins 
vegar í 16 viku. Í þessum vikum eru munnleg próf og nemendur hafa 
tækifæri á að vinna upp eitt verkefni eða tekið upp eitt kaflapróf. Athugið 
að ekki er hægt að vinna upp verkefni á öðrum tímum. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Verkefni 40% (70%+30%) 
  Vinnubók 70% 
  Þemaverkefni 30% 
 Próf 60% (60%+40%) 
  Kaflapróf (5) 60% 
  Munnleg próf (2) 40% 

 

Reglur áfanga 

Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. Nauðsynlegt 
er að mæta með tölvur í allar kennslustundir nema kennari taki annað fram. 

Athugið að það er bara hægt að vinna upp eitt verkefni og eitt kaflapróf í hverri 
vinnuviku. 
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Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
 
 
 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• breytingum sem hafa orðið á 
hugmyndum um þjóðríkið á tímabilinu 

• ástæðum og afleiðingum 
heimstyrjaldanna tveggja á 
mannkynssöguna 

• hugmyndum íhaldsstefnunnar, 
frjálslyndisstefnunnar og sósíalismans 

• orsökum og afleiðingum stofnunar 
Sovétríkjanna 

• orsökum og afleiðingum Kalda stríðsins 

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 

 

Hæfni 

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

• setja fram skoðanir sínar í riti, ræðu eða öðru formi 
• geta borið saman atburði og finna orsakasambönd á milli þeirra 

 
 

Vinnuáætlun 
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. 
Verkefnavinna 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. 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

Evrópa 1850 til 1914. 
 Í fyrsta tíma förum við yfir fólksfjöldaþróun og 

iðnvæðinguna 
 Í öðrum tíma förum við yfir ráðandi 

hugmyndastefnur á 19. og 20. öldinni. 
 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 

höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 1 
Þemaverkefni 1 

2. vika 
17. – 21. janúar 

Heimsvaldastefnan 
 Í fyrsta tíma förum við yfir forsendur 

heimsvaldastefnunnar og hvernig hún kom 
fram í Afríku 

 Í öðrum tíma skoðum við heimsvaldastefnuna í 
S-Ameríku og Asíu 

 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 
höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 2 

3. vika 
24. – 28. Janúar 

Forvarnarvika gegn einelti 

Heimstyrjöldin fyrri 
 Í fyrri tímanum veltum við fyrir okkur myndun 

bandalaga, vígbúnaðarkapphlaupi og ástandinu 
á Balkanskaga 

 Í seinni tímanum skoðum við svo gang 
styrjaldarinnar og Versalasamningana 

 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 
höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 3 
Hlutapróf 1 

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Sovétríkin verða til 
 Í fyrsta tíma skoðum við keisaraveldið Rússland 

og áhrif iðnvæðingarinnar á Rússland 
 Í öðrum tíma er það byltingaárið 1917 megin 

viðfangsefnið og eftirmálar 
 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 

höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 4 
Þemaverkefni 2 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Bandaríkin verða stórveldi 
 Í fyrsta tíma beinum við sjónum okkar að 

borgarastyrjöldinni í BNA og sókninni að 
vesturstöndinni 

 Í öðrum tíma ætlum við að skoða hvernig 
Bandaríkin urðu eitt mesta neyslusamfélag 20. 
aldarinnar og kreppuna sem því fylgdi 

 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 
höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 5 

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Fasimsi og nasismi 
 Í fyrsta tíma er það hugmyndafræði fasismans 

og fasisminn á Ítalíu viðfangsefnið 
 Í öðrum tíma er það svo nasisminn í Þýskalandi 

viðfangsefnið 
 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 

höfum ekki komist yfir allt fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 6 
Hlutapróf 2 

7. vika 
21. – 25. febrúar 

Heimstyrjöldin síðari 
 Í fyrsta tíma eru það milli ríkja deilur og átök 

sem leiða til innrásar Þjóðverja í Pólland 1. 
september 1939 

 Í öðrum tíma er það svo gangur styrjaldarinnar 
og eftirmálar Þriðja tíma notum við til þess að 
klára ef við höfum ekki komist yfir allt í fyrstu 
tveimur tímunum svo og til þess að klára 
verkefnin 

 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 
höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 7 
Þemaverkefni 3 

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Vinnuvika 1 
 
 
 
 
 

Munnlegt próf 1 
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9. vika 
7. – 11. mars 

Kalt stríð 
 Í fyrsta tíma skoðum við sambúð 

Bandaríkjanna og Sovétríkjanna á árunum 
1945 til 1962 

 Í öðrum tíma skoðum við samskipti ríkjanna frá 
1962 til 1989(91) 

 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 
höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 8 

10. vika 
14. – 18. mars 

Risaveldið Bandaríkin 
 Í fyrsta tíma eru það árin 1945 til 1968 í sögu 

Bandaríkjanna 
 Í öðrum tíma eru það árin 1968 til 2000 í sögu 

Bandaríkjanna 
 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 

höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 9 
Hlutapróf 3 

11. vika 
21. – 25. mars 

Sovétríkin eftir 1945 
 Í fyrsta tíma eru það árin 1945 til 1985 í sögu 

Sovétríkjanna 
 Í öðrum tíma er það valdaskeið Gorbatsjovs frá 

1985 til 1991 
 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 

höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 10 
Þemaverkefni 4 

12. vika 
28. – 31. mars 

Evrópa eftir 1945 
 Í fyrsta tíma er það saga Vestur Evrópu frá 

1945 til 2000 
 Í öðrum tíma er það saga Austur Evrópu frá 

1945 til 2000 
 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 

höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 11 

13. vika 
4. – 8. Apríl 

Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

Japan eftir 1945 
 Í fyrsta tíma eru það samfélagsaðstæður í 

Japan 
 Í öðrum tíma er megin viðfangsefnið 

viðskiptastríð Japana og Vesturveldanna 
 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 

höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 12 
Hlutapróf 4 

14. vika 
19. – 22. apríl 

Nýlenduþjóðir fá frelsi 
 Í fyrsta tíma skoðum við sjálfstæðisbaráttu 

ríkja í Afríku og Asíu 
 Í öðrum tíma skoðum við sjálfstæðisbaráttu 

ríkja í S-Ameríku og í Austurlöndum nær 
 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 

höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 13 
Þemaverkefni 5 

15. vika 
25. – 29. apríl 

Alþjóðasamstarf 
 Í fyrsta tíma ætlum við að velta fyrir okkur 

hlutverki Sameinuðu þjóðanna varðandi t.d. 
kvennabaráttu og mannréttindabaráttu 

 Í öðrum tíma ætlum við að skoða 
alþjóðasamninga um umhverfisvernd 

 Þriðja tíma notum við til þess að klára ef við 
höfum ekki komist yfir allt í fyrstu tveimur 
tímunum svo og til þess að klára verkefnin 

Verkefni 14 
Hlutapróf 5 

16. vika 
2. – 6. maí 

Vinnuvika 2 Munnlegt próf 2 

   

   
Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Atli Þorsteinsson 


