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Áfangalýsing:
Stjórnmálafræðin er kynnt sem fræðigrein. Helstu hugtök og hugmyndafræði hennar kynnt og
lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á helstu hugtökum fræðigreinarinnar. Nemendur
læra hvernig túlka má stjórnmálakerfi og stjórnmálaþátttöku út frá mismunandi kenningum með
megináherslu á Ísland. Nemendum kynnt helstu hugtök alþjóðastjórnmála og fjallað verður
lítillega um alþjóðavæðingu, einkenni hennar og möguleg áhrif á stjórnmál framtíðarinnar.
Undanfari: FÉLA2KR05
Þekkingarviðmið:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:
•
•
•

Aðferðum og viðfangsefnum stjórnmálafræðinnar,
megin hugtökum og kenningum stjórnmálafræðinnar,
mismunandi hugmyndafræðilegum stjórnmálastefnum, íslensku stjórnkerfi og stjórnmálasögu
landsins, umhverfi og helstu hugtaka alþjóðastjórnmála.

Leikniviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
•
•

Leggja sjálfstætt mat á stefnur og átakaefni í stjórnmálum,
beita stjórnmálafræðilegum kenningum til að skoða samfélagsleg málefni, fjalla um og bera
saman kenningar stjórnmála, ræða um viðfangsefni stjórnmála.

Hæfniviðmið:
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 námsefni,
afla sér upplýsinga um stjórnmál, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér,geta beitt öguðum
vinnubrögðum, tekið ábyrgð á námi og unnið í samvinnu við aðra, taka virkan þátt í
borgaralegu samfélagi.

Námsefni:
Stefán Karlsson (2009), Stjórnmálafræði (4. útgáfa). Iðnú, Reykjavík.
Ljósrit, efni af Interneti, dreift af kennara.

Áætlun um yfirferð og verkefnaskil:
Dæmi:
Vika nr
1

Dagsetning
5– 6. jan

Námsefni - viðfangsefni
Kynning á áfanganum – skipulag.
Hvað er stjórnmál?
Íslenskt valda-og stjórnkerfi

Próf og verkefni
Pólitískt litróf?
Verkefni 7%
Umræður
Tímaverkefni

2

9.- . 11. jan

2

12. – 13. jan

3

16. - 20. jan

Hugtök og merking þeirra
Stjórnmálakenningar. Skipt í
kennsluhópa.
Alþjóðastjórnmál

4

23. – 27. jan

Kennsluhópur – kafli 4.

5

30.jan . – 3. feb

Kennsluhópur – kaflar 5-6.

6
7
8
9
10
11
12
12-14
16-17

6. – 10. feb
13. – 17. feb
20. feb
27. feb – 3. mars
6. – 10. mars
13. – 17. mars
20. mars
22. – 7. apríl
19. – 28. apríl

Kennsluhópur – kaflar 7, 8 og 9.
Kennsluhópur – kafli 15.
Aukaverkefni – samantekt.
Kennsluhópur – kafli 17
Kennsluhópur – kafli 18
Umhverfi og þróun
Kynning á kosningaverkefni
Vinna í hóp-kosningaverkefni
Vald, kosningaþátttaka, þróun

18
19

2. – 5. maí
8. – 10. maí

Samantekt og heimapróf
Skrap

Umræður og verkefni

Umræður tímaverkefni
20%
Tímaverkefni og
umræður
16%

Sérreglur áfangans:
Gerð er krafa um 90% skilaskyldu verkefna. Ef nemandi getur ekki skilað verkefni vegna
óviðráðanlegra orsaka skal hann tala við kennara um leið og það er ljóst. Síðasta vika annarinnar getur
verið notuð til að vinna það upp með sérverkefnum. Mætingarskylda er í samræmi við reglur skólans.
Farsímar eru leyfðir án hljóðs og leikja, eingöngu til náms í samráði við kennara. Fjarvera úr
kennslustund lengur en 10 mín samsvarar fjarvist nema kennari taki annað fram.

Fyrirkomulag námsmats:
Námsþáttur
Tíma- og heimaverk
Kennsluverkefni
Kaflapróf
Kosningaverkefni
Heimapróf

Lýsing á námsmati
Einstaklingsverkefni.
Hópverkefni.
Könnun í lok hvers kennsluhóps. Einstaklingsverkefni.
Hópverkefni.
Einstaklingsverkefni.

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar.
María Ben Ólafsdóttir maria.ben@fsu.is

Vægi
22%
24%
18%
20%
16%

