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Lýsing: 
Í þessum áfanga eru stjórnmál og stjórnmálafræði viðfangsefnið. Umfjöllunarefnin í áfanganum eru 

stjórnskipun, stjórnsýsla, lýðræði og mannréttindi, hugmyndafræði, stjórnmálastefnur, 

stjórnmálasaga og stjórnmálafræðin sem fræðigrein. Markmið áfangans er að efla þekkingu, skilning 

og hæfni nemenda til að greina og vinna með mikilvæg hugtök og kenningar stjórnmála og 

stjórnkerfis á hagnýtan hátt og sjá þannig um leið tengsl stjórnmála og samfélags. Í ljósi þess að 

fyrirhugaðar eru Alþingiskosningar 25. september 2021 verður stjórnmálaumhverfi á Íslandi gerð 

sérstaklega góð skil. 

Forkröfur: FÉLA2KR05 

 

Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• hugtökum, kenningum, viðfangsefnum og aðferðum greinarinnar. 

• mismunandi sjónarhornum á samfélagsleg gildi og siðferði. 

• þýðingu lýðræðis og mismunandi gerðum þess. 

• þýðingu greinarinnar fyrir upplýsta samfélagslega umræðu og gagnrýna hugsun. 

• möguleikum til að hafa áhrif á líf sitt og umhverfi. 

• réttindum og skyldum í samfélaginu. 

• helstu viðfangsefnum stjórnmálafræðinnar 

• helstu hugtökum stjórnmálafræðinnar: Þjóðernisstefnu, stjórnkerfi, vald, fullveldi, 

mannréttindi og lýðræði 

• helstu hugmyndakerfum stjórnmálanna (róttækni, frjálslyndi, íhaldsstefnu, 

afturhaldsstefnu, stjórnleysisstefnu og femínisma) 

• hvernig stjórnkerfum og stjórnmálastefnum er ætlað að leysa samfélagsleg viðfangsefni 

• íslenska stjórnkerfinu og þróun þess 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• beita kenningum á viðfangsefni greinar og við lausn hagnýtra verkefna. 

• skrifa texta sem byggja á ítarlegri heimildaöflun og úrvinnslu gagna. 

• setja viðfangsefni fram á skýran, aðgengilegan og fjölbreyttan hátt 

• beita skilvirkum vinnubrögðum, frumkvæði og samvinnu við nám og störf. 

• verja rökstudda afstöðu sína. 



• taka þátt í umræðu og greina samfélagsleg málefni á gagnrýninn hátt. 

• beita hugtökum stjórnmálafræðinnar á raunveruleg viðfangsefni hér á landi og erlendis 

• greina á milli og meta ólíkar kenningar um stjórnkerfi og hugmyndarstefnur 

• afla upplýsinga sem tengjast íslenskum stjórnmálaflokkum, greina þær og setja í fræðilegt 

samhengi 

Hæfnimarkmið: 

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

• taka þátt í málefnalegum umræðum sem metið er með hópverkefnum og kynningum. 

• rökræða skoðanir annarra á yfirvegaðan og fordómalausan hátt sem metið er með 

hópverkefnum og kynningum. 

• útskýra viðhorf fólks á ýmsum stöðum og tímum sem metið er með verkefnum, prófum og 

kynningum. 

• efla siðferðilega dómgreind sína sem metið er með dagbókum. 

• lesa upplýsingar og efni fjölmiðla á gagnrýninn hátt sem metið er með verkefnavinnu. 

• vega og meta áhrif umhverfis, sögu og menningar á eigin sjálfsmynd sem metið er með 

verkefnum og ritgerðum. 

• skýra samspil mannréttinda og samfélagslegra skyldna sem metið er með verkefnum og 

kynningum. 

• sýna frumkvæði í verkum sínum og samskiptum sem metið er með þátttöku í hópvinnu og 

umræðum í tímum. 

• auka framtíðarmöguleika sína í áframhaldandi námi eða starfi og daglegum 

viðfangsefnum. 

• geta útskýrt hvernig stjórnmál hafa áhrif á líf hans og aðstæður 

• geta tekið þátt í rökræðum um samfélagsleg álitamál er tengjast stjórnmálum 

• geta fundið og notað upplýsingar um stjórnmál hér á landi og erlendis 

• meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt 

 

sem metið er með: Leiðsagnarmati 

 

 

Námsefni: Stjórnmál e. Birgi Hermannsson (2020) https://hib.is/vara/stjornmal/  

Námsmat: 
Prófseinkunn (%): Áfanginn er próflaus  

Verkefnaeinkunn (%): Í anda lýðræðisins var kosið um tilhögun námsmats og 
hlutfalls verkefna í einkunn. Niðurstaðan var eftirfarandi: 
 
25%     Umræður (umræður um málefni sem kennari eða 
nemendur ákveða hverju sinni. Reglulega yfir önnina, ýmist 
í tímum eða á umræðuþráðum) 
 
40%     Verkefni (hagnýt verkefni unnin upp úr 
hugmyndafræði og kenningum sem við kynnumst úr 
bókinni og öðru efni)t.d. Hlaðvörp, 

 

https://hib.is/vara/stjornmal/


glærukynningingar/kynningar yfir höfuð eða talglærur, 
hópverkefni væru val , vefsíða, myndband, plaggat og 
viðtöl. 
 
20%     Leiðarbækur/ígrundun (ígrundun um námsefnið, 
málefni líðandi stundar og málefni sem koma upp hverju 
sinni) 
 
15%     Lokaverkefni (frjáls aðferð) 
 
 

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Stutt kynning á efni en áhersla er á verkefnavinnu nemenda. 

Um skilafrest og vanskil: 

Skilakassar loka kl. 23.59 á föstudögum og ekki er gefinn neinn frestur á verkefnaskilum. 
Aðeins skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinum verkefnaskilum í sérstökum tilfellum. 

Um próf: 

• Áfanginn er próflaus 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika 33 

15.-21. ágúst 

17 – Stundatöflubirting 

20 – Nýnemadagur 

 

 

 

Vika 34 

22.-28. ágúst 

 

23 – Nýnemadagur 

24 – Fyrsti kennsludagur 

27 – Kennsluáætlanir birtar á vef 

 

Kynning á áfanga og 

námsefni 

 

Kosið um fyrirkomulag 

Vika 35 

29. ág – 4. september 

 

31 – Foreldrafundur/Umsjón 

1 – Töflubreytingum lokið 

 

1. verkefni (5%) – Hvað 

eru stjórnmál og hvar 

eiga þau heima? 

Vika 36 

5.-11. september 

 

7 – Umsjón 

7 – 10 Framhaldsdeild 

 

2. verkefni (5%) – 

Íslensku 

stjórnmálaflokkarnir 

2021 

Vika 37 

12.-18. september 

 Umræður og leiðarbók 

Vika 38  3. verkefni 



19.-25. september 21 – Skólafundur 

24 – Námsmat 

 

Vika 39 

25.sept-2. október 

27 – Námsmat 

28 – Umsjón 

 

Umræður og leiðarbók 

Vika 40 

3.-9. október 

 

 

 

Vika 41 

10.-16. október 

11 – Valtímabil hefst 

12 – Umsjón 

Verkefni 4 (10%) 

Vika 42 

17.-23 október 

18 – Valtímabili lokið Umræður og leiðarbók 

Vika 43 

24.-30. október 

25 – 28: Framhaldsdeild 

26 – Umsjón 

 

Vika 44 

31.okt-6. nóvember 

 

5 – Námsmat 

Verkefni 5 (10%) 

Vika 45 

7.-13. nóvember 

 

8 – Námsmat 

Umræður og leiðarbók 

Vika 46 

14.-20. nóvember  

 

 

Verkefni 6 (5%) 

Vika 47 

21.-27. nóvember 

 

23 – Umsjón 

 

Lokaverkefni kynnt 

Vika 48 

28.nóv-4. desember 

 

 

Lokaverkefni kynnt 

Vika 49 

5.-11. desember 

 

Verkefnadagar 

Lokaverkefni 

Vika 50 

12.-18. desember 

 

Námsmatsdagar 

17 – Einkunnabirting 

18 – Útskrift 

 



Vika 51 

19.-25. desember 

 

Jólafrí 

 

 

 

Vika 52 

26.des-1. janúar 

 

 

Gleðilegt nýtt ár og takk fyrir liðnar 

stundir 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Hermann Hermannsson 


