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Námsefni 

Stjórnmálafræði eftir Stefán Karlsson, útgáfa 2011, ásamt efni frá kennara. 
Einnig er stuðst við heimildamyndir og fréttaefni. 

 

Áfangalýsing 

Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á helstu hugtökum 
stjórnmálafræðinnar og stjórnmálastefnum. Farið verður yfir íslenskt valda-
og stjórnkerfi sem og helstu þætti alþjóðastjórnmála. Einnig verður fjallað 
um helstu átakamál líðandi stundar og fylgst verður með fréttum af 
stjórnmálum allan veturinn. Kynnt verða helstu pólitísku alþjóðasamtök og 
fjallað verður lítillega um alþjóðavæðingu, einkenni hennar og möguleg 
áhrif á stjórnmál framtíðarinnar. Mikið verður lagt upp úr gagnrýnni hugsun 
og að nemendur leggi sjálfstætt mat á stjórnmálaumræðu líðandi stundar, 
heima fyrir og erlendis. 

Farið verður sérstaklega yfir alþingiskosningarnar 25. september 2021, rýnt 
í skoðannakannanir og farið yfir úrslit kosninga. Frambjóðendur koma í 
heimsókn í byrjun september. 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanga þarf að ná lágmarki 4,5 í vinnueinkunn fyrir önnina. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Tímaverkefni 1-10 20% 

 Kaflapróf 1-3 45% 

 Kynning 1 stjórnmálaflokkar 5% 

 Kvikmyndaverkefni 10% 

 Kynning 2   10% 

 Heimildamynd 10% 
 

Reglur áfanga 

Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 
Eingöngu er hægt að taka upp eitt próf á stoðdegi. 
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Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 Helstu hugtökum 

stjórnmálafræðinnar 

 Íslensku stjórnkerfi  

 Helstu stofnunum 

alþjóðastjórnmála, ESB, NATO 

og Sameinuðu Þjóðirnar 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 Nýta sér gagnrýna hugsun 

 Fjalla um og bera saman kenningar 

 Ræða um viðfangsefni stjórnmála 

 

 

Hæfni 

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

 Geta myndað sér skoðanir sem byggjast á gagnrýnni hugsun og tekið þátt í umræðum um 

stjórnmál 

 Tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti  

 Afla sér upplýsinga um stjórnmál, greina helstu atriði þeirra  

 
 

 

Vinnuáætlun - Dæmi með símati 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín. 20 klst. 

Undirbúningur f. kaflapróf 3 x 4 klst. 12 klst. 

Kynningar 15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 27. ágúst 

Kynning á áfanga, íslenskt stjórnkerfi 
Nemendur fá úthlutað stjórnmálaflokkum 

 

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

Íslenskt stjórnkerfi, kynning frá 
stjórnmálaflokkum 

Nemendur semja og 
spyrja spurninga fyrir D-
lista 

3. vika 
6. - 10. september 

Íslenskt stjórnkerfi, kynning frá 
stjórnmálaflokkum 

Nemendur semja og 
spyrja spurninga, S,B og V-
lista 

4. vika 
13. - 17. september 

Íslenskt stjórnkerfi, kynning frá 
stjórnmálaflokkum 

Nemendur semja og 
spyrja spurninga. O, C, M 
og P-lista 
Kynning 1,  5% 

5. vika 
20. - 24. september 

1. hluti, stjórnmálastefnur Tímaverkefni 1-2 

6. vika 
27. sept. - 1. október 

Farið yfir úrslit kosninga 
1. hluti, stjórnmálastefnur  

Tímaverkefni 3-4 

7. vika 
4. - 8. október 

1. hluti, stjórnmálastefnur 
Skipt í hópa og lög valin fyrir kynningu 2 

Kaflapróf 1, 15% 
Heimapróf 

8. vika 
11. – 15. október 

2. hluti, stjórnkerfið Tímaverkefni 5-6 

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. 
okt. 

2. hluti, stjórnkerfið  
Kvikmynd 

Kvikmyndaverkefni, 10% 

10. vika 
25. - 29. október 

2. hluti, stjórnkerfið 
 

Kaflapróf 2, 15% tímapróf 

11. vika 
1. - 5. nóvember 

Kynning 2, nemendur segja frá og kynna 
lög sem samin hafa verið um pólitíska 
atburði í sögunni 

Kynning 2, 10% 

12. vika 
8. - 12. nóvember 

3 . hluti, alþjóðastjórnmál Tímaverkefni 7-8 

13. vika 
15. - 19. nóvember 

3. hluti, alþjóðastjórnmál 
Heimildamynd 

Heimildamyndaverkefni 
10% 

14. vika 
22. - 26. nóvember 

3. hluti, alþjóðastjórnmál  Tímaverkefni 9-10 

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

Upprifjun fyrir próf Kaflapróf 3, 15% parapróf 
Skil á tímaverkefnum 1-10 

   

   
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Lovísa H. Larsen 


