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Námsefni Stærðfræðibók og annað efni hjá kennara. 

Áfangalýsing 

Áhersla verður á fjármál og fjármálalæsi í víðu samhengi. Farið verður yfir 
helstu útgjöld í lífi ungs fólks, sparnað, fjárfestingar og gildi þess að halda 
utan um eigin fjármál. Stefnt er að því að viðhalda og byggja ofan á þann 
grunn sem nemandi hefur tileinkað sér. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Í áfanganum er leiðsagnarmat þar sem nemendur fá reglulega upplýsingar 
um stöðu sína með endurgjöf í gegnum tímaverkefni, ýmis verkefni, 
þáttaverkefni, lokaverkefni, sjálfsmat og jafningjamat. Það verða sex 
tímaverkefni á önninni og fimm bestu einkunnirnar í tímaverkefnunum 
gilda inn í lokaeinkunn. Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 í lokaeinkunn. 

 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Lokaverkefni 25% 
 Ýmis verkefni, þrautir 5% 
 Tímaverkefni 50% 
 Virkni í kennslustundum 10% 
 Ferð til fjár þáttaverkefni. 10% 

 

Reglur áfanga Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Ætlast er til að nemendur mæti vel í tíma og vinni vel í tímum.  
Ef nemandi missir úr tíma þá þarf að vinna upp heima. 
Nemendur kaupa stærðfræðibók áfangans hjá kennara og  
kostar hún 2000 kr. 
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Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 
• Mikilvægi þess að hafa yfirsýn yfir eigin 

útgjöld og tekjur. 
• Að stundum þarf að forgangsraða í 

fjármálum. 
• Lánum og eðli þeirra. 
• Mikilvægi verðvitundar. 
• Mikilvægi reglulegs sparnaðar. 
• Mikilvægi réttinda og skyldna neytenda 

 
 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Byggja upp sparnað á einfaldan og 
hagkvæman hátt. 

• Standa við þær skuldbindingar sem 
viðkomandi hefur gert. 

• Nota lánareiknivélar og lesa út úr þeim. 

Hæfni 

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

• Halda utan um eigin fjármál að öllu eða einhverju leiti. 
• Átta sig á tengingunni milli réttinda og skyldna 

 
 

 
   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

Kynninga á áfanga 
Ferð til fjár 1. þáttur 
Ákvörðunarferlið bls. 4 - 8 
 

Ferð til fjár 1. þáttur 

2. vika 
17. – 21. janúar 

Klukkan bls. 9 - 15 
Vantar eða langar bls. 16 - 18 
7 daga reglan bls. 19 
 

Tímaverkefni 1 

3. vika 
24. – 28. Janúar 

Forvarnarvika gegn einelti 

Ferð til fjár 2. þáttur 
Að setja sig í spor annarra bls. 20  
Almenn brot bls. 21 - 29 
 

Ferð til fjár 2. þáttur 

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Áskriftir bls. 30 - 31 
Muprhy´s law bls. 32 - 37 
 

Tímaverkefni 2 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Ferð til fjár 3. þáttur 
Sparnaður bls. 38 - 39 
Prósentur bls. 40 - 42 
 

Ferð til fjár 3. þáttur 

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Dagatal bls. 43 - 44 
Margt smátt gerir eitt stórt bls. 45 
Rafhlaupahjól bls. 46 
 
 

Tímaverkefni 3 
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7. vika 
21. – 25. febrúar 

Ferð til fjár 4. þáttur 
Prósentur bls. 47 - 53 
 

Ferð til fjár 4. þáttur 

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Verðkönnun bls. 54 - 55 
Matarinnkaup bls. 56 - 58 
 

Tímaverkefni 4 

9. vika 
7. – 11. mars 

Almenn brot bls. 59 - 62 
Ferð til fjár 5. þáttur 
Kaupa bíl bls. 63 - 64 
 

Ferð til fjár 5. þáttur 

10. vika 
14. – 18. mars 

Að taka bílalán bls. 65 - 68 
Klukkan bls. 69 - 71 
 

Tímaverkefni 5 

11. vika 
21. – 25. mars 

Ferð til fjár 6. þáttur 
Gjaldmiðill bls. 72 - 73 
Að kaupa hús bls. 74 - 76 
 

Ferð til fjár 6. þáttur 

12. vika 
28. – 31. mars 

Rekstur húss bls. 77 - 79 
Fasteignagjöld bls. 80 - 82 
 

Tímaverkefni 6 

13. vika 
4. – 8. Apríl 

Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

Aurbjörg bls. 83  
Reikna vexti bls. 84 

 

14. vika 
19. – 22. apríl 

Latte factorinn bls. 85 - 86 
50 milljónir bls. 87 - 88 
 

 

15. vika 
25. – 29. apríl 

Vinna í lokaverkefni  

16. vika 
2. – 6. maí 

Vinna á lokaverkefni 
Mat á áfanga 
 

Skila á lokaverkefni 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Margrét A. Sigurvinsdóttir 


