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Kennsluefni 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 er 
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. 
 

 

 

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 10 mín 10 klst. 

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

Rannsóknarskýrsla 28 klst. 28 klst. 

Alls  110 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. 

.  

 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• Helstu hugtökum stjórnmálafræðinnar 

• Á íslensku stjórnkerfi 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 
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• Helstu þáttum alþjóðastjórnmála 

 

 

• 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 og hagnýta sér 
 

 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Nýta sér gagnrýna hugsun 

• Fjalla um og bera saman kenningar 

• Ræða um viðfangsefni stjórnmála 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanga þarf að fá meðaleinkunn 4,5 úr kaflaprófum til að fá 
vinnueinkunn metna. Öllum verkefnum þarf að skila á réttum tíma. Í lok 
annar geta nemendur tekið upp eitt verkefni eða próf. 
 

 

 

 

 

 

Reglur áfanga Ekki nota snjalltæki nema með leyfi kennara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heiti Vægi 

Tímaverkefni 10 stk 15% 

Kaflapróf 3 stk 45% 

Kynning 1 15% 

Kvikmyndaverkefni 10% 

Kynning 2 15% 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6.-8. janúar 

Kynning á áfanga  

2. vika 
11-15. janúar 

1. hluti stjórnmálastefnur bls. 19-47 

Fréttatími: Trump 

Tímaverkefni 

Nemendum úthlutuð 

verkefni fyrir kynningu 1 

og skipt í hópa. 

3. vika 
18-22. janúar 

1. hluti stjórnmálastefnur bls. 49-65 

Fréttatími: Trump fer úr embætti 

Tímaverkefni 

4. vika 
25-29. janúar 

1. hluti stjórnmálastefnur bls. 71-83 

Upprifjun fyrir heimapróf 

Tímaverkefni  

Heimapróf 15% 

5. vika 
1-5. febrúar 

Kvikmynd Kvikmyndaverkefni 

6. vika 
8.-12. febrúar 

2. hluti Stjórnkerfið bls. 87-117 

Heimsókn frá bæjarfulltrúa ef aðstæður 

leyfa 

Tímaverkefni 

7. vika 
15.-19. febrúar 

 

2. hluti Stjórnkerfið bls. 119-140 

Fréttatími  

Skil á tímaverkefnum 1-

5. 7,5% 

8. vika 
22._26. febrúar  

2. hluti Stjórnkerfið bls. 145-164 

Heimsókn frá fjölmiðlamanneskju ef 

aðstæður leyfa 

 

9. vika 
1._5. Mars 

 

2. hluti Stjórnkerfið bls. 167-198 

Upprifjun fyrir kaflapróf 2 

 

Kaflapróf 2 15% 

10. vika 
8.-12. mars 

Kynningavika Kynning 1 10% 

11. vika 
15._19. mars 

3. Hluti-Alþjóðastjórnmál bls. 203-228 

Fréttatími: Val nemenda 

 

Tímaverkefni 

12. vika 
22.-26mars  

Páskafrí 

Atvik í sögunni sem hafa markað spor, eins 

og t.d. þegar að Rosa Park neitaði að 

standa upp fyrir hvítum manni í strætó. 

Umræðutímar  

Tímaverkefni 

13. vika 
6. - 19. apríl 

3. Hluti-Alþjóðastjórnmál bls. 231-249 

Fréttatími: Angela Merkel 

Tímaverkefni 
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14. vika 
12. - 16. apríl 

 

3. Hluti-Alþjóðastjórnmál bls. 255-263 

 

Tímaverkefni 

15. vika 
19. - 23. apríl 
Sumard. fyrsti 

Upprifjun úr 3 hluta 

 

 

Parapróf úr 3 hluta 15% 

Skil á tímaverkefnum 6-

10  7,5% 

16. vika 
26. - 30. apríl 

Kynning 2 Kynning 10% 

17. vika 
3. - 6. maí 

Kynning 2 Kynning 2 10% 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Lovísa H. Larsen 


