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Námsáætlun 
 

 

 
 

Kennarar: Atli Guðnason og Páll Vilhjálmsson 

Markmið: Farið verður yfir helstu grunnatriði í fjármálum sem snerta alla 

einstaklinga í íslensku þjóðfélagi. 

Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

• helstu réttindum og skyldum launþega annars vegar og verktaka hins 
vegar  

• lífeyrisréttindum  
• viðbótarlífeyrissparnaði  
• skattgreiðslum  
• heimilisbókhaldi  
• skatttekjum ríkisins og útgjöldum þess  
• hvað kostar að reka ungling  
• góðum venjum í fjármálum  

Leikniviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

• gera skattframtal fyrir einstakling  
• reikna út vaxtagreiðslur af lánum  
• færa heimilisbókhald  
• setja fjárhagsupplýsingar upp á myndrænan hátt í Excel  
• að setja sér markmið í fjármálum og skoða hvernig tekst að ná þeim  

Hæfniviðmið  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað 
sér til að:  geta lesið, greint og fjallað um fjárhagslega þætti sem er metið með 
verkefnum. 

 

Kennslugögn:  Kennslubók í fjármálalæsi eftir Tinnu Ösp 
Arnardóttur, útgefin á vorönn 2020. Bókin er seld á skrifstofu 
skólans. 
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Vika Yfirferð Próf /Verkefni 
 
 

01. 24.-26. feb. 

 
Hvað er fjármálalæsi? 
Heimilisbókhald 
 

Excel verkefni 1  

02. 1.-5. mars 
 
Hvað kosta ég? 
Prósentureikningur 

Hvað kosta ég?  

03. 08-12. mars 
 

Vinnumarkaðurinn 
Launaseðlar 

VR/ASÍ – heimsókn 
Verkefni 

Úrsagnareindagi 9. 
mars. 

04. 15.-19 mars 
Excel verkefni 2 
Launþegi – verktaki  
 

Próf í launaseðlum 
Launþegi - verktaki 

Námsmatsdagur 19. 
mars 

05. 22.-26. mars 
Launþegi - verktaki 
Skattar - Virðisaukaskattur 

Próf Miðannarmat 

29. mars-6. apríl   Páskafrí 

06. 07.-09. apríl 
Dagpeningar/ökutækjastyrkur  
Skattar 

Skattaverkefni Miðannarmat 

07. 12.-16. apríl 
Sparnaður, ávöxtun, áhætta, 
hlutabréf, sjóðir og verðbréf 

Sparnaður  

08. 19.-23. apríl 
Hagkerfið 
Verðtrygging 

Fjármálalæsi á netinu 
Sumardagurinn fyrsti 
22. apríl 

09. 26.-30. apríl 
Fasteignakaup/bílakaup 
 

Verkefni 
Námsmatsdagur 28. 
apríl 

10. 03-07. maí 
Gjaldmiðlar 
Sparnaður 
Neyslulán 

Próf  

11. 10.-14. maí Bílakaup/fasteignakaup Verkefni 
Uppstigningardagur13. 
maí 
 

12. 17.-18. maí Samantekt   
 
 

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

 
Námsmat:    

▪ Hvað kosta ég?    10% 
▪ VR verkefni         5% 
▪ Próf - launaseðill      8% 
▪ Launþegi/verktaki     10% 
▪ Fjármálalæsi á netinu    10% 
▪ Skattaverkefni      5% 
▪ Fasteigna- og bílakaup   18% 
▪ Próf      26% 
▪ Verkefnavinna      8%     
▪ Mæting    MÁ EKKI FARA NEÐAR EN 70% 

 
 

Nemendur þurfa a.m.k. 5,0 í lokaeinkunn til að standast áfangann. Prófin gilda 34 prósent og meðaleinkunn 

úr þeim þarf að vera hærri en 4,5 til að standast kröfur áfangans. 

Ekki er tekið við verkefnum eftir settan skiladag. 

Námsáætlunin er með fyrirvara um ófyrirséðar breytingar.. 

 

 


