
Náms– og kennsluáætlun – Haustönn 2020 

FJÁRMÁL VIFR2FF05 

Kennari Hlynur Ómar Svavarsson M.Sc – hlynur.svavarsson@fss.is 

Viðtalstími 
Þriðjudaga kl.12:00 til kl.12:40 

Kennsluefni  
Kennslubókin: Lífið er rétt að byrja eftir Gunnar Baldvinsson. 
Samantekt úr: Lífið er framundan eftir Gunnar Baldvinsson. 
 

Áfangalýsing Kennsla áfangans byggist á fyrirlestrum þar sem farið er yfir megin 

aðferðarfræði fjármálastjórnunar. Kennari útskýrir fjármálaútreikninga 

og dæmi í Excel. Nemendur munu vinna einstaklingsverkefni og 

hópverkefni heima og í tímum. Niðurstöður hópverkefna kynna 

nemendur fyrir öðrum. Fjallað er um fjármál einstaklinga og helstu 

hugtök á sviði fjármála almennt, s.s. sparnaðarleiðir, fjárhagsáætlanir, 

vexti, verðtryggingu, ávöxtunarkröfu, skuldabréf, hlutabréf, greiðsluraðir, 

vísitölur og gengi. Áhersla er lögð á þjálfun í útreikningum þar sem telja 

má að kunnáttan hafi hagnýtt gildi. Fjallað er um markað fyrir helstu 

tegundir verðbréfa og meginatriði er varða mat á margvíslegum 

fjárfestingarkostum. Nemendur nota Meniga við lausn verkefna við gerð 

fjárhagsbókhalds auk almenna notkun reiknivéla á heimasíðum banka.  

 

Vinnuáætlun  
Tímasókn 15 vikur x 4 klst.  60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 

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

Verkefni 15 klst. 15 klst. 

Alls:  107 klst. = 5 fein 

 

Námsmat og 
vægi 
námsmatsþátta 

Ekkert lokapróf verður haldið í áfanganum en stuðst verður við 

símat og verkefnabók. Þrjú kaflapróf verða haldin á önninni og er 

lágmarks- einkunn 4,5 úr hverju prófi fyrir sig og lágmarkseinkunn er 

8.0 fyrir vinnubókina. Endurtektarpróf áfangans verða haldin í byrjun 

desember. Vægi einstakra námsþátta, þ.e. einkunnarreglan á Innu:  

Vinnubók 40%, kaflapróf 30% og hópverkefni 30%. 

 

Reglur 
áfanga 

• Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund nema með leyfi kennara!  

• Vinna í verkefnabók fer fram í tíma og gildir til einkunnar í áfanganum. 
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Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• Helstu réttindum og skyldum 

launþega og verktaka 

• Almennum sparnaði, 

lífeyrisréttindum og 

viðbótarlífeyrissparnaði 

• Ýmsum skattgreiðslum og 

skatttekjum og útgjöldum hins 

opinbera 

• Hvað kostar að vera unglingur í 

dag, reka bíl og hvað þarf að huga 

að við kaup á eignum 

• Gengi gjaldmiðla, verðbólgu og 

hvernig verðbólga myndast og er 

mæld 

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu 

og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

• Geta lesið, greint, stjórnað og fjallað 

um fjárhagslega þætti sem hafa áhrif 

á efnahagslega velferð einstaklinga 

• Setja sér markmið í fjármálum og 

skoða hvernig tekst að ná þeim 

• Afla sér frekari þekkingar um fjármál 

og geta nýtt sér upplýsingatækni og 

netið við öflun upplýsinga og lausn 

verkefna sem tengjast 

fjármálaviðfangsefnum 

• Hafa yfirsýn og stjórn á daglegum 

fjármálum með einfaldri áætlanagerð 

Annað sem kennari vill láta koma fram: 

• Gættu þess að vinna jafnt og þétt, 

mæta í allar kennslustundir og 

dragast ekki aftur úr. Þeir sem eru 

fjarverandi oftar en 10 sinnum eru 

sjálfkrafa vikið úr áfanganum.  

• Virkjaðu námshæfileika þína.  Lestu 

námsbókina frá orði til orðs og 

spurðu ef þú skilur ekki.  Með því 

móti færðu betri yfirsýn yfir 

námsefnið, átt auðveldara með að 

tileinka þér það og námið verður 

skemmtilegra.   

• Nýttu þér upprifjunartímana vel og þá 

aðstoð sem þar er boðið upp á.  

 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Reikna prósentur og fjármálaföll 

• Reikna álagningu, virðisaukaskatt 
og afslætti á vörum, afborganir, 
nafnvexti, raunvexti og verðbætur 
af lánum og gengismun erlendra 
gjaldmiðla 

• Færa almennt heimilisbókhald 

• Setja upp launaseðil og gera 
útreikninga þar að lútandi, svo sem 
lífeyrissjóð og staðgreiðslu skatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                        

Kennsluvikur.
  

Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum. 

1. vika 
24. - 28. ágúst 

Kafli 1 í kennslubók - bls. 7 - 14. – fjármál                           

Lífið er framundan – I. ævilangt verkefni 

Kennsla hefst  

20. ágúst. 2020 

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

Kafli 2 í - bls. 15 - 23. – uppruni verðmæta                         

Lífið er framundan – II. hluti – að byrja 

Hópverkefni frá 

kennara. 

3. vika 
7. - 11. september 

Kafli 2 í - bls. 24 - 31. – uppruni verðmæta                         

Lífið er framundan – II. hluti – að byrja 

Tímaverkefni frá 

kennara. 

4. vika 
14. - 18. september 

Kafli 2 í - bls. 32 - 40. – ráðstöfun verðmæta                         

Lífið er framundan – II. hluti – að byrja 
Heimapróf I 

5. vika 
21. - 25. september 

Kafli 3 - bls. 41 - 49. – eignir og sparnaður                          
Lífið er framundan – III. eignir og sparnaður 

Stöðupróf 1           
Kaflar 1 – 2 

6. vika 
28. sept. - 2. október 

Kafli 3 - bls. 50 - 59. – eignir og sparnaður                          
Lífið er framundan – III. eignir og sparnaður 

Tímaverkefni frá 

kennara. 

7. vika 
5. -9. október 

Kafli 3 - bls. 60 - 68. – eignir og sparnaður                          

Lífið er framundan – III. eignir og sparnaður 

Hópverkefni frá 

kennara. 

8. vika 
12. – 16. október 

Kafli 4 - bls. 69 - 75. – að taka lán                        

Lífið er framundan – IV. lán eða ólán  

Tímaverkefni frá 

kennara. 

9. vika 
21. - 23. október 

Vetrarleyfi 19. og 20 okt 

Kafli 4 - bls. 76- 81. – að taka lán                           

Lífið er framundan – IV. lán eða ólán  
Heimapróf II. 

10. vika 
26. - 30. október 

Kafli 4 - bls. 82- 86. – að taka lán                           

Lífið er framundan – IV. lán eða ólán 

Stöðupróf 2          

Kaflar 3 – 4 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

Kafli 5 bók - bls. 89 - 106. – nokkur hollráð                      

Lífið er framundan – V. áföll og áhættustýring 

Hópverkefni frá 

kennara. 

12. vika 
9. - 13. nóvember 

Kafli 5 bók - bls. 100 - 108. – nokkur hollráð                      

Lífið er framundan – V. áföll og áhættustýring 

Tímaverkefni frá 

kennara. 

13. vika 
16. -20. nóvember 

Kafli 6 í kennslubók – bls. 109-115. – viðauki                           

Lífið er framundan – VI. spyrjum að leikslokum 
Heimapróf III. 

14. vika 
23. - 27. nóvember 

Lífið er framundan – VI. spyrjum að leikslokum 
Stöðupróf 3           

Kaflar 5 – 6 

15. vika 
30. nóv. - 4. desember 

Upptökupróf Endurtektarpróf 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf ☺ 

Hlynur Ó. Svavarsson M.Sc. 


