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Kennari Þorsteinn Kruger Sk.st. ÞOK

Námsgögn:   

Stefán Karlsson:  Stjórnmálafræði.  Iðnú.  Rv. 2009 (Athugið, ný útgáfa) 

Áfangalýsing:   

Í áfanganum er stjórnmálafræðin kynnt og lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á 

helstu hugtökum sem notuð eru innan hennar.  Nemendur læra um einkenni og forsendur 

lýðræðis og hvað greini lýðræði frá einræðis- og alræðisstjórnarfari.  Nemendur læra að 

greina helstu hugmyndafræðistrauma stjórnmálanna og grundvallarstjórnmálastefnur.

     Kynntar verða kenningar um lýðræði, stjórnkerfi, kosningahegðun, mismunandi 

kjördæmaskipan, flokkaskipulag og samspil þar á milli.

     Saga og þróun íslenskra stjórnmálaflokka er rakin frá upphafi stéttastjórnmálaflokka til 

nútímans.  Nemendur meta þróun íslenskra stjórnmála út frá þeim hugtökum sem þeir læra og 

tengja sögu íslenskra stjórnmálaflokka við helstu hugmyndakerfin.  Nemendur læra um sögu 

og fylgisþróun stjórnmálaflokkanna og áhrif ólíkra hagsmunasamtaka í íslenskum 

stjórnmálum.  Nemendur læra hvernig túlka má íslenska stjórnmálakerfið og 

stjórnmálaþátttöku út frá ólíkum kenningum.  Loks verður grein gerð fyrir alþjóðlegri 

samvinnu ríkja eftir síðari heimsstyrjöld, m.a. verður aðdraganda og þróun 

Evrópusambandsins lýst, uppbyggingu og stjórnkerfi þess og jafnframt verður leitast við að 

varpa ljósi á umræðu dagsins í dag um kosti og galla aðildar að ESB.   

Markmið:   Nemandinn

- geti lýst helstu viðfangasefnum stjórnmálafræðinnar

- skilgreini og beiti hugtökunum hugmyndafræði, stjórnkerfi, vald og lýðræði

- greini á milli og taki rökstudda afstöðu til helstu hugmyndakerfa stjórnmálanna, svo 

sem byltingarsinnaðrar, umbótasinnaðrar, frjálslyndrar og íhaldssamrar hugmyndafræði

- greini á milli og meti mismunandi stjórnkerfi og þekki helstu innviði þeirra

- greini á milli og meti ólíkar kenningar um vald og lýðræði
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- lýsi þróun íslenskra stjórnmála og geti greint á milli sjálfstæðisstjórnmála og 

stéttastjórnmála

- tengi sögu íslenskra stjórnmálaflokka við helstu hugmyndakerfi stjórnmálanna

- lýsi fylgisþróun íslensku stjórnmálaflokkanna og fjalli um einkenni mismunandi 

kjósendahópa

- geti tekið rökstudda afstöðu til helstu þátta sem nú einkenna ágreining og átök á milli 

íslenskra stjórnmálaflokka

- lýsi hugmyndinni um þrískiptingu ríkisvaldsins og útskýri hvernig hún er útfærð í 

íslenska stjórnkerfinu

- túlki íslenska stjórnmálakerfið og stjórnmálaþátttöku í ljósi ólíkra 

stjórnmálafræðikenninga

- lýsi áhrifum ólíkra hagsmunasamtaka í íslenskum stjórnmálum

- þekki aðdraganda og þróun Evrópusambandsins, að hann átti sig á helstu stofnunum 

þess og hlutverkum.

     -    Verði vel heima í umræðu dagsins í dag um kosti og galla aðildar Íslands að

          Evrópusambandinu   

Áætlun um yfirferð:

Vika (Innunr.) Námsefni Verkefni

  34. - 35. vika   1. – 3.  kafli

35. - 36.  vika   4. kafli  1. skilaverkefni

37. - 38. vika   5. kafli  2. skilaverkefni 

 39. - 40.  vika   6., 7. og 8.  kafli

43. - 45. vika 10. -11. kafli Könnun úr köflum 
1 til 8

46. - 47. vika 13. kafli, 16. kafli (hluti)

 47. - 48. vika 17. kafli (hluti), 18. kafli (hluti)  3. skilaverkefni
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Námsmat og vægi námsþátta:   

Námsmat Lýsing Vægi

Skriflegt Skriflegt próf í lok annar 50%

Skilaverkefni 3 skilaverkefni, um 3-4 bls. að lengd hvert um sig.

Athugið að skila ætíð á réttum tíma, á fyrirfram 
auglýstum skiladegi.  Einkunn lækkar ef skilað er 
of seint og ekki er tekið við verkefnum þegar þrír 
dagar eru liðnir frá skiladegi.  Hvert verkefni 
gildir 10%

30%

Könnun Í lok 1. hluta námsbókarinnar úr köflum 1 til 8 10%

Vetrareinkunn Ástundun 10%

Athugið að öll tölvunotkun sem ekki tengist beint efni áfangans er bönnuð.
Allar glærur verða aðgengilegar á Moodle-kennsluvefnum.  Brýnt er að fara reglulega 
þangað inn því kennari mun nota vefinn fyrir ýmis konar tilkynningar sem varða 
áfangann.

Lagt fram með fyrirvara um breytingar og frómum óskum um gott samstarf

Þorsteinn Kruger  (ÞOK)
kruger@vma.is

Dagsetning:
___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir Prent. dags.: 30/08/2011

mailto:kruger@vma.is

	Skriflegt

