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Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 
 

•  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 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 : 

•  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: Símati, leiðsagnarmati, krossaprófum. 

 

Námsefni: Stjórnmálafræði eftir Stefán Karlsson, 2009. Auk þess efni frá 
kennara, greinar, heimildarmyndir og kvikmyndir 

Námsmat: 
   
Verkefnavinna og 
þátttaka í tímum= 
Leiðarbók= 15% 
Tímaverkefni =25% 
Umræður=30% 
 
 
Tvö krossapróf í tíma= 
20%. Hvert um sig 10% 
 
Lokaverkefni=10% 

Tímaverkefni/skilaverkefni/leiðarbók/umræður og þátttaka 
í umræðum um stjórnmál líðandi stundar og úttekt á efni 
heimilldarmynda og kvikmynda í tímum. = 70%.  
 
Leiðarbók= 15%. Skila hálfsmánaðarlega. Hugleiðingar um 
námsefnið og hvað þið hafið lært. Ein opin og víð spurning 
eða örfáar sem krefjast ígrundunar. 
Tímaverkefni=25%. Verkefnabók sem þið skilið þrisvar á 
önn 
Umræður=30% Þátttaka og virkni í tímum. 
 
Horft verður á einhverjar af eftirfarandi kvikmyndum og 
heimildarmyndum sem verða síðan til umræðu.  
 
Die Welle:  
The Wag Dog 
Capernaum 
Kona fer í stríð 
The Death Of Stalin 
John F. Kennedy 
New Money 
The War On China 
Malcolm X 
Blood on the mobile 
Risk 
 
Tvö skyndipróf (krossapróf) í tíma úr kennslubók, hvort um 
sig 10% = 20% 
                                                                                   
Lokaverkefni =10%                                                                            

 

   

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 



Námið  

Allt námsefni vikunnar birtist á Moodle á mánudagsmorgnum í sérhverri viku. Farið verður 
í efni kennslubókar og helstu hugtök og hugmyndakerfi stjórnmálanna verða til umræðu. 
Fjölbreytt verkefni verða unnin. Jafnframt verða umræðutímar og þá er efni líðandi 
stundar á dagskrá eða umræður um heimildarmyndir og/eða kvikmyndir með 
stjórnmálalegu ívafi.  

Um skilafrest og vanskil: 

Skilakassi á Moodle lokar kl. 23:59 á föstudögum og ekki er gefinn frestur á verkefnaskilum 
eftir það. Aðeins skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinkun á verkenaskilum í 
undantekningatilfellum. 

Vikuskema: 

Þriðjudagar:  Rein: 9:35-10:25 
Miðvikudagar: Rein: 14:35-15:25 
Fimmtudagar: Rein: 13:30-14:20 
Föstudagar:  Rein: 8:30-9:20 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á verkefnum/kannanir 

Vika 2 

5.-11. janúar 

 

Kennsla hefst 7. Janúar 

Farið í kennsluáætlun  

1-4 kafli í kennslubók, bls. 

15-30 

• Hugmyndafræði: 

Mótun og 

mótunaráhrif. 

• Hugmyndafræði 

þjóðríkisins: 

Þjóðernisstefna 

• Litróf pólitískra 

viðhorfa 

 

 

Tímaverkefni/Umræður 

Vika 3 

12.-18. janúar 

1-4 kafli í kennslubók, bls. 

15-30 

• Hugmyndafræði: 

Mótun og 

mótunaráhrif. 

• Hugmyndafræði 

þjóðríkisins: 

Þjóðernisstefna 

• Litróf pólitískra 

viðhorfa 

 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

 

Vika 4 

19. – 25. janúar 

4. kafli. Róttækni, bls.31-

48 

• Sósíalismi 

• Marxismi 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 



• Leninismi 

Lýðræðisjafnaðarstefnan 

Vika 5 

26.jan. – 1. 

febrúar 

 

4. kafli. Róttækni, bls.31-

48 

• Sósíalismi 

• Marxismi 

• Leninismi 

Lýðræðisjafnaðarstefnan 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

Vika 6 

2.-8. febrúar 

Framhaldsd. í 

Grundarf. 4.-7. 

feb. 

 5. kafli. Afstaða til 

umbótastefnu: Frá 

frjálslyndisstefnu til 

íhaldsstefnu, bls. 49-59 

• Frjálslyndisstefnan 

• Hægfara 

• Íhaldsstefnan 

Stefnuafbrigði og 

samanburður 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

Vika 7 

9. – 15. febrúar 

10.og 11. feb. – 

námsmatsdagar 

12. feb. – 

birting 

umsagnar 

 5. kafli. Afstaða til 

umbótastefnu: Frá 

frjálslyndisstefnu til 

íhaldsstefnu, bls. 49-59 

• Frjálslyndisstefnan 

• Hægfara 

• Íhaldsstefnan 

Stefnuafbrigði og 

samanburður 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

Vika 8 

16. – 22. febrúar 

 

6-11 kafli bls. 61-87. 

• Afturhaldsstefnan 

• Stjórnleysisstefnan 

• Feminisminn 

• Heimsvaldastefnan 

og afstaða til 

þriðja heimsins 

Vinstri-hægri: 

Efnahagsstjórn og 

utanríkismál 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

Vika 9 

23. – 29. febrúar 

 

6-11 kafli bls. 61-87. 

• Afturhaldsstefnan 

• Stjórnleysisstefnan 

• Feminisminn 

• Heimsvaldastefnan 

og afstaða til 

þriðja heimsins 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

 



Vinstri-hægri: 

Efnahagsstjórn og 

utanríkismál 

Vika 10 

1.-7. mars 

 

11. kafli. Stjórnmál: 

Vettvangur og 

viðfangsefni, bls. 87-111 

 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

Vika 11 

8. – 14. mars 

Framhaldsdeild 

í Grf. 10.-13. 

mars 

11. kafli. Stjórnmál: 

Vettvangur og 

viðfangsefni, bls. 87-111 

 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

Vika 12 

15. – 21. mars 

Valtímabil 16.-

20. mars  

12-14. kafli. 

Stjórnmálaþátttaka og 

Lýðræði: Inntak þess form 

og framkvæmd, bls.111-

145  

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

Vika 13 

22. mars – 28. 

mars 

Námsmatsdagar 

26. og 27. mars 

28. mars – 

birting 

umsagnar 

12-14. kafli. 

Stjórnmálaþátttaka og 

Lýðræði: Inntak þess form 

og framkvæmd, bls.111-

145 

 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

Vika 14 

29. mars – 4. 

apríl 

 

15. kafli. Stjórnmál og 

fjölmiðlar, bls. 149-166 

 

 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

Krossapróf 10% 

Vika 15 

5.-11. apríl  

 

 

Páskaleyfi 

 

Vika 16 

12.-18. apríl 

Kennsla eftir páskaleyfi 

hefst 15. Apríl 

 

Íslensk stjórnmál og 

stjórnmálaflokkar 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

 



 

 

Vika 17 

19.-25. apríl 

 

23. apríl – sumardagurinn 

fyrsti 

Íslensk stjórnmál og 

stjórnmálaflokkar. 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

Vika 18 

26. apríl -2. maí 

 

1.maí – 

Verkalýðsdagurinn 

Íslensk stjórnmál og 

stjórnmálaflokkar 

 

 

Tímaverkefni/Leiðarbók/Umræður 

 

Vika 19 

3. -9. maí 

 

Framhaldsdeild 

í Grundarf. 4. – 

8. maí 

 

Lokaverkefnisvika 

Lokaverkefni – Sýning 8. 

maí 

 

 

Vika 20 

10.-16. maí 

 

 

Námsmat 

 

 

 

Vika 21 

17.-23. maí 

 

 

18. maí – einkunnabirting 

21. maí – 

uppstigningardagur 

23. maí kl. 14:00 - útskrift 

 

 

 

 

 


