
   
 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

SAGA3SS-05 
 

Kennsluáætlun – haustönn 2022 

 

Kennari: Lárus Ágúst Bragason  

Skammstöfun: LB  

 

Áfangalýsing 

Í  áfanganum er sögunni  fylgt í tímaröð  frá blómaskeiði nýlendustefnunar 1870-1914. 

Til kalda stríðs 1950. Nýlendustefnan í Afríku. Fyrri heimsstyrjöldin,,,,,,,,,,,millistríðsárin. 

Seinni heimsstyrjöldin. Kalda  stríðið allt til ársins 2022. 

Kennsluefni  

20. öldin saga   svipmyndir frá öld andstæðna. Mál og menning ,  Sigurður 

Ragnarsson og fl. Reykjavík 2007. 

Fjölbreytt efni frá kennara. 

Yfirferð 

1.-7. Vika   Blómaskeið nýlendustefnunar 1870-1914. Heimsvaldastefnan í Afríku 

og Asíu. Fyrri heimsstyrjöldin. 

8.-13. Vika  20.öldin.      Árin milli stríða  . Áratugir andstæðna og átaka. Seinni 

heimsstyrjöldin.  

14.15.  Vika………….. Kalda stríðið fram að innrás Rússa inní Ukrainu. 

 

Þekkingarviðmið: 

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• helstu þáttum/viðburðum í sögu og heimsins á 19. og 20. öld 

• orsökum og afleiðingum þeirra atburða sem einkenna þetta tímabil og hafa mótað 

samfélagið eins og við þekkjum það í dag 

• heimildaöflun 

• að kynna ákveðið viðfangsefni sem byggir á ítarlegri heimildaöflun 

 

 



 

Leikniviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• færa rök fyrir máli sínu 

• nota heimildaskrá 

• skrifa  texta 

• geta lýst aðstæðum á tilteknum tíma og rakið atburðarrás í stórum dráttum. 

• gera greinarmun á staðreynd og túlkun. 

• draga sjálfur ályktanir 

 

 

Hæfniviðmið: 

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

• kynna fræðilegt efni á viðeigandi hátt. 

• færa rök fyrir niðurstöðum. 

• gera sér grein fyrir orsakir og afleiðingar. 

• geta rakið þróunarferli einhvers þjóðfélagsþáttar s.s. hugmyndar, atvinnuvegar, 

menninga 

• geta sýnt kunnáttu sína í ljósu og samfelldu máli. 

 

 

Sérreglur áfangans: Ætlast er til að nemendur skili verkefnum á þeim tíma sem þeim er 

ætlaður. Nemendur fæddir 2003    og fyrr geta samið við kennara um þátttöku og 

viðveru. Sama getur gilt um fólk með opin vottorð.  

Námsmat: 

Námsmat Lýsing Vægi 

Verkefnamappa 
 
Verkefni 
 
Próf 
 
Heimildaverkefni 
 
Flipp 

Spurningar, tímaásar og leiðréttingar 

 

Tímaverkefni, skilaverkefni 

 

Skrifleg  

 

Heimildaverkefni 

 

Fjölbreytt verkefni og námsmat 

20% 

 

30% 

 

30% 

 

10% 

 

10% 

 

Kennsluáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar. 



Hvolsvelli, 17. ágúst 2022        .  Lárus Bragason  


