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Námsáætlun 
 

 

 
 

Kennari:  Þórður Ingi Guðmundsson 
Farið verður yfir helstu grunnatriði í hefðbundnu bókhaldi 
 
Þekkingarviðmið 
 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• grunnhugtökum bókfærslu: 

• debet og kredit 

• eignum og skuldum 

• gjöldum og tekjum 

• virðisaukaskatti og tilgangi hans 

• helstu lögum um bókhald 

• Leikniviðmið 

 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• færa einfaldar dagbókarfærslur 

• stilla upp prófjöfnuði 

• færa niðurstöður dagbókar í aðalbók 

• setja upp efnahags- og rekstrarreikning 

• reikna út hagnað og tap 

• gera upp viðskipti fyrir ákveðið tímabil 

• gera upp virðisaukaskatt 

 

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

• geta sett upp einfalt bókhald 

• geta gert einfaldar færslur í fjárhagsbókhaldi 

 

Kennslugögn:  Bókfærsla I eftir Tómas Bergsson. Útgefin 2014 
eða síðar.  
 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni 
 
 

01. 24.-26. feb. 

 
Hvað er bókfærsla? 
Dagbók 
Verkefni 1 - 2 

  

02. 1.-5. mars 
 
Verkefni 3 – 6  
 

  

03. 08-12. mars 
 
Verkefni 7 – 11  
 

Próf úr dagbók 
Úrsagnareindagi 9. 
mars. 
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04. 15.-19 mars 
 
Verkefni 12 - 16 
 

 
Námsmatsdagur 19. 
mars 

05. 22.-26. mars 
 
Verkefni 17 - 21 
 

Próf úr reikningsjöfnuði Miðannarmat 

29. mars-6. apríl 
 
 

 Páskafrí 

06. 07.-09. apríl Verkefni 22 - 25  Miðannarmat 

07. 12.-16. apríl 
 
Verkefni 26 - 30 
 

Ígrundun  

08. 19.-23. apríl 
 
Verkefni 31 - 34 
 

 
Sumardagurinn fyrsti 
22. apríl 

09. 26.-30. apríl 
 
Verkefni 35 - 39 
 

Próf úr dagbók 
Námsmatsdagur 28. 
apríl 

10. 03-07. maí 
 
Verkefni 40 - 43 
 

  

11. 10.-14. maí Verkefni 44 - 46 Próf úr reikningsjöfnuði 
Uppstigningardagur13. 
maí 
 

12. 17.-18. maí  
Yfirlitspróf úr dagbók og 
reikningsjöfnuði 

 
 

Próf eru 19. og 20 maí. Sjúkrapróf 21. maí. 

 
Námsmat:   

• 5 Próf verða yfir önnina, sem gilda samtals 73% af lokaeinkunn. 
o 4 hlutapróf, hvert um sig gildir 12%. 
o 1 yfirlitspróf í lok annar gildir 25%. 

• Meðaleinkunn úr prófunum verður að vera yfir 4,5 til að ljúka áfanganum. 

• Ef nemandi er veikur á prófdegi er möguleiki að taka sjúkrapróf á næsta 
námsmatsdegi á eftir (sjá dagatal skóla).  

• Skil á úrlausnum verkefna í kennslubók gilda samtals 16%. Verkefnin eru 
unnin í tímunum.  

• Öll verkefni og próf eru unnin í Excel. Því þarf að mæta í tíma með fartölvu 
og Excel uppsett.  

• Ígrundun gildir 5%. 

• Mæting (raunmæting INNA) og ástundun gilda 6%. MÁ EKKI FARA 
NEÐAR EN 70% 
 

Skil verkefna:  

• Verkefnum verður að ljúka á tilsettum tíma. Eftir þann tíma verður ekki 
tekið við verkefnum.  
 

Áætlunin er ekki bindandi og getur breyst í samræmi við framgang á önninni. 
Frammistaða nemenda verður metin á miðri önn (miðannarmat). 

Smiðja: 

 

Þar sem er lokapróf þurfa nemendur að fá a.m.k. 4,5 í einkunn til að standast áfangann. Allir nemendur 

þurfa a.m.k. 5,0 í lokaeinkunn til að standast áfangann. 


