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Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• hugtalinu þjóðarmorð, hvenær það varð til og hvers vegna 
• skilgreiningu þess hugtaks 
• þjóðernishreinsunum og geti skilgreint hugtakið 

• stríðsglæpadómstólm og hvar þeir eru starfandi 

• helstu þjóðarmorðum/voðaverkum sem tengjast efninu, geti áttað sig á umfangi þeirra og 
orsökum og hvað olli þeirri skelfingu sem atburðurinn hafði í för með sér 

• mikilvægi gagnrýninnar hugsunar. 
Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• beita sjálfstæðum vinnumbrögðum við öflun heimilda og úrvinnslu þeirra 
• tjá sig í ræðu og riti umefni áfangans, rökræða efnið og geta miðlað því á fjölbreyttan máta 
• skilgreina þau hugtök sem áfanginn fjallar um 
• greina áreiðanleika heimilda og upplýsinga sem er að finna um efnið 

• lesa fræðilega texta á íslensku og erlendum málum um efni áfangans 
Hæfnimarkmið: 

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

• skilgreina orsakir þessara voðaverka, gera sér grein fyrir afleiðingum þeirra, bæði 
staðbundið og á heimsvísu 

• átta sig á hvers vegna leiðtogar og hópar hvetja til voðaverka gegn þjóðum, þjóðarbortum 
og etnískum hópum 

• útskýra hvers vegna alþjóðasamfélagið leggur svo mikla áherslu á að koma í veg fyrir 
þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir 

• greina orsakir þess að stórþjóðir og alþjóðastofnanir eru oft svifaseinar og getulitlar í 
málum þeim sem áfanginn fjallar um 

http://m3.fsn.is/course/view.php?id=294


sem metið er með: Leiðsagnarmati sem felur í sér fjölbreytt verkefni til nemenda alla 

önnina. Lögð er áhersla á umsagnir til nemenda sem leiða þá 

áfram í náminu. 

 

Námsefni: Ýmislegt ítarefni (Efn. Kenn.) 

Námsmat: 

   

Einkunn (100%): 1.Verkefnavinna 75% 

   

 Ritgerð-Kynning úr Lotu 1 (fyrir en umsögn n.1) 25 % 

 Ritgerð-Kynning úr Lotu 2 (fyrir en umsögn n.2) 25 % 

 Ritgerð-Kynning úr Lotu 3 

2. Umræð                                                                                         

25 % 

25% 

 

 

Skipulag náms: 

Námstilhögun: 

Það eru þrjár fastar kennslustundir í áfanganum í hverri viku og er skyldumæting í þær allar fyrir 

staðnema. Dreifnemar eru velkomnir í fastar kennslustundir sem og verkefnatíma.  

Allar verklýsingar koma fram í Moodle, sem og skilafrestir, skilakassar fyrir verkefni og kaflapróf. 

Kennari leggur inn hvert efni, bæði í kennslustund og á Moodle en nemendur vinna verkefni einir 

og í hópum. 

1. Umsögn númer 1 / Námsmatdagar.: Ritgerð/Kynning 1 Janúar-Febrúar 
2. Umsjöng númer 2 / Námmatsdagar: Ritgerð/Kynning 2 og 3 Febrúar-Mars 
3. Ritgerð/Kynning 3 Mars/April 
4. Umræð. Maí 

 
Í kennsluaðferðafræðinni verður notað Beam Rob., Skype, Team V. 
 

Um skilafrest og vanskil: 



Ekki er hægt að skila verkefni of seint skv. skólareglum. 

Um námsmat og kaflapróf: 

• Námsmat í þessum áfanga er leiðsagnarmat, en það felst í stöðugri leiðsögn til 
nemenda á önninni, þar sem þeir hafa tækifæri til að bæta vinnu sína til að auka 
framfarir. Ekkert eiginlegt lokapróf er í áfanganum, en verkefnavinna nemenda er 
metin til einkunnar. 

Vikuskema: 

Mánudagar – Verk. 

Þriðjudagar – 08:30 – 10:25 

Miðvikudagar – VErkt. 

Fimmtudagar – 12:35 – 14:24  

Föstudagar –  VErkt 

 

 

Markmið: Þekkingarmarkmið, Leiknimarkmið, Hæfnimarkmið 

 

Hvað eru þjóðarmorð (genocide)? Hvað er þjóðernishreinsanir? Um aðdraganda og uppruna 

hugtaka þjóðarmorða: Er þetta tímabil sem tengist aðeins tuttugastu öldinni þegar sú lagalega 

skilgreining varð til og varð sýnileg eða hafa þjóðarmorð þekkst á öðrum tímabilum 

mannkynssögunnar fyrir 1900? Á okkar rauntímum er einhver viðburður sem mætti skilgreina 

sem þjóðarmorð? 

Tuttugasta öldin (og jafnvel sú tuttugasta og fyrsta) er samhljóða viðurkennd sem öld 

þjóðamorða. Við munum læra um heimsögu tuttugustu aldarinnar í gegnum ákveðin alþjóðlega 

þekkt og allvíða víðurkennd tilfelli þjóðarmorða.  

Tyrkja og Armena þjóðarmorðin, helförin gegn gyðingum, hreinsanir Stalíns, Kambódía, 

Rúanda, Bangladesh, Timor, Bosnía… Mannkynssagan er hagnýtt tæki (og nauðsyn mannsins) 

þegar við notum hana til að sjá hversu mikilli villimennsku og ómannúð menn geta sýnt hvor 

öðrum. En á hinn bóginn þegar við nálgumst þær gríðarlegu breytur og ástæður eða þætti sem 

fela í sér svo skelfilega starfsemi (efnahagslegar, pólitískar, hernaðarlegir hagsmunir, 

menningarlegar ástæður o.s.frv.). 

Með því að rannsaka, eiga samskipti, kenna og á marga aðra vegu, sögulegar 

staðreyndir/frásögn, umbreytir í raunveruleika því sem algerlega hefur verið eytt með dauðum 

flestra sem hafa orðið fyrir áhrifum af þjóðarmorðum, drepnir eða útrýmt á óbeinan hátt. Sagan 

dæmir morðingja og þá sem hafa mikla ábyrgð á herðum sér. Sagan hjálpar við að endurbyggja 

raunverulega staðreynir sem koma frá þeim sem upplifðu atburðina. Sameiginlegt minni okkar 

af vissum sögulegum staðreyndum eru háð þeim markmiðum að byggja þær upp og gera að 

veruleika hluti sem annars gætu gleymst og eru nauðsynlegir til að við getum skilið okkar tíma, 

tekið út refsingu og forðað okkur frá því að endurtaka þá í framtíðinni. 

 

Kennslustund - Aðferðarfræði áfangans / sem metið er 



 

Í hverjum mánuði mun kennarinn fjalla um eitt eða tvö tilfelli um þjóðarmorð 

Kennarinn mun vera með kynningu á hverju tilfelli á ýmsu fomi s.s. textaformi, í powerpoint, 

me kvikmyndum, vefsíðum og fl. 

Nemendur munu velja eitt tilfelli meðal hinna , leggja það fyrir kennara og gera svo verkefni 

því tengt með því að fylgja leiðbeiningunum sem finna má á moodle. 

Nemendur þurfa bæði að flytja og verja/ vera með kynningu á því verkefni í einstaklingsviðtali 

með kennara. Þeir munu þurfa, auk þess að bjóða samnemendum upp á áhugavert efni úr 

verkefnum sínum sem getur skilgreint eða með öðrum orðum endurspeglað það ákveðnum 

tilfellum þjóðarmorða (kvikmynd, heimildarmynd, vefsíða) þar sem reynt er að koma með 

ástæður þessara atburða.  

 

 

 

Þó að kennarinn geti boðið upp á ýmis dæmi, þá mun vera eitt verkefni tengt hverju máli í 

hverjum mánuði (fjögur verkefni samtals): 

- Janúar - 1 mál - 1 verkefni 

Verkefni: 

1. Ritgerð (einstaklings)* 

Kynning fyir kennara (einstaklings) 

Kynning fyrir samnemendur um eitt valið efni sem endurvakið málið (Má velja einstaklings- 

eða sem hópaverkefni)   

- Febrúar - 1 mál - 1 verkefni 

Sama verkferli og áður kom fram 

- Mars - 1 mál - 1 verkefni  

Sama verkferli og áður kom fram 

 

2. Umræð (Stór H.) 

 

Þátttaka í rökræðum (stór hópur): 

Kennarinn mun setja fram spurningar sem allir nemendur munu þurfa að svara. Þeir munu 

einnig vera beðnir um að rökstyðja skoðanir sínar 

 
*Um Ritgerð (Fyrirmælum fyrir Ritgerð)  

1.1 500 orð skriftlega (einstakligns) þar sem fjallað er um 

Hvað: Þjóðarmorð 

Hvar: Landssvæði/fylki  

Hvenær: Söguleg tímabil - í samræmi við umfjöllunarefni 

Hvers vegna: Orsakir og ástæður fyrir því tilfelli sem fjallað erum um 

Hvernig: Þróun málsins - framþróun: samfélög/persónur/hópar sem málið snertir 

Afleiðingar: Fjöldi fórnarlamba, viðbrögð alþjóðasamfélagsins, hreyfingar á vegum íbúa, lagaleg 

ábyrgð. 



1.2 Kynning á dæmi um efni sem frá mínu sjónarmiði og eftir að hafa verið að vinna í rannsókninni er 

haldið áfram / táknar / getur notað það til að (Valkostir: Munnlegt (Skriftlegt innifallið í skýrslu með 

rit.) 

1.3 Kynning á verkefninu fyrir kennara í persónulegu viðtali (Stutt viðtal þar sem útskýrt er hvað hefið 

þið verið að gera, hvernig… varðanði ritgerð sem var skylt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika 2 

5.-11. janúar 

 

Kennsla hefst 7. janúar 

Kynning á námskeiði  

 

 

Vika 3 

12.-18. janúar 

 

 

 
 
EFNISVIÐ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vika 4 

19. – 25. janúar 

Vika 5 

26.jan. – 1. febrúar 

 



Vika 6 

2.-8. febrúar 

Framhaldsd. í Grundarf. 

4.-7. feb. 

 

RITGERÐ/KYNNIN 

NÚMER 1  

 

 
 

Vika 7 

9. – 15. febrúar 

10.og 11. feb. – 

námsmatsdagar 

12. feb. – birting 

umsagnar 

 

 

 
 

 

 

 

 

EFNISVIÐ 2 Vika 8 

16. – 22. febrúar 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITGERÐ/KYNNIN 

NÚMER 2  
 

Vika 9 

23. – 29. febrúar 

 

Vika 10 

1.-7. mars 

 
Vika 11 

8. – 14. mars 

Framhaldsdeild í Grf. 10.-

13. mars 

Vika 12 

15. – 21. mars 

Valtímabil 16.-20. mars  

Vika 13 

22. mars – 28. mars 



Námsmatsdagar 26. og 

27. mars 

28. mars – birting 

umsagnar 

Vika 14 

29. mars – 4. apríl 

 

 

EFNISVIÐ 3 

 

Páskaleyfi 

Kennsla eftir páskaleyfi hefst 15. apríl 

 

 

 

 

 

 

23. apríl – sumardagurinn fyrsti 

 

Undirbúnings fyrir Umræð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITGERÐ/KYNNIN 

NÚMER 2  
 
 

Vika 15 

5.-11. apríl  

 
Vika 16 

12.-18. apríl 

Vika 17 

19.-25. apríl 

 
Vika 18 

26. apríl -2. maí 

 

 

1.maí – Verkalýðsdagurinn 

 

Vika 19 

3. -9. maí 

 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 4. – 8. maí 

 

 

Lokaverkefnisvika 

Lokaverkefni – Sýning 8. Maí 

 

 

 

UMRÆÐ 
 

Vika 20 

10.-16. maí 

 

 

Námsmat 

 

 

 

Vika 21 

17.-23. maí 

 

 

18. maí – einkunnabirting 

21. maí – uppstigningardagur 

23. maí kl. 14:00 - útskrift 

 

 

 

 



Birt með fyrirvara um breitingar ! 


