
Kennsluáætlun 

Áfangi: STÆR2SD05 

Kennari: Steinunn I. Magnúsdóttir 

Önn: vor 2022 

Áætlun 

unnin: 

janúar 2022 

  

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

● einföldum fjármálum daglegs lífs og hlutverki peninga 

● lestri launaseðla 

● tilgangi skatta og annars frádráttar frá launum 

● lánum, sparnaði, greiðslukortum, vöxtum, gengi, verðbótum o.fl. 

● rekstri heimilis og bifreiðar 

● prósentu- og vaxtareikningi 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

● reikna gróflega útborgun launa eftir skatt 

● gera sér grein fyrir daglegum kostnaði, t.d. fæði, húnsæði og rekstur bíls 

● að setja sér markmið í fjármálum og skoða hvernig tekst að ná þeim 

● reikna vexti og afslátt 

 

 

 

  



Hæfnimarkmið: 

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

● geta lesið, greint og fjallað um fjárhagslega þætti sem skipta máli fyrir einstaklinga 

● skilja tilgang skatta og gjalda 

● skilja samhengi tekna og útgjalda 

● gera sér grein fyrir samhengi eigin fjárhags og neyslumynsturs 

● lesa í og greina fjármálatilboð sem beinast að einstaklingum og heimilum 

● tengja stærðfræðihugtök, vinnuferli og aðferðir við daglegt líf 

sem metið er með: Leiðsagnarmati 

  

Námsefni:  Lífið er rétt að byrja eftir Gunnar Baldvinsson 

Námsmat:   

Umræðutímar 15% Umræðutímar verð 3 talsins og verða þeir á Teams.     

Verkefnavinna 55%  Mikilvægt er að vinna spurningar í bókinni vel til að skora 

vel í áfanganum. Ýmis verkefni koma hérna undir.  

    

 Próf    15% 

 

Lokaverkefni 15% 

 

Prófin verða á moodle – nemendur glósa og undirbúa sig 

fyrir þau. Próftími er stuttur. 

 

Upplýsingar um lokaverkefni koma þegar nær dregur. 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

  

 



Skipulag náms: 

Námstilhögun: 

Efnisþættir verða kynntir stuttlega og sýnidæmi verða reiknuð eftir þörfum, annars er ekki um 

hefðbundna fyrirlestrakennslu að ræða. Áhersla er á verkefnavinnu nemenda. 

Um skilafrest og vanskil: 

Skilakassar loka kl. 23.59 á föstudögum og ekki er gefinn neinn frestur á verkefnaskilum. 

Aðeins skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinum verkefnaskilum í sérstökum tilfellum. 

 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika 1 

1.-8. janúar 

 

Kennsla hefst 5. janúar 

 

Engin skil – nemendur 

koma sér inn í áfanga á 

moodle. 

Vika 2 

9.-15. janúar  

Töflubreytingum lokið 14. 

janúar 

Kynning á áfanga - inngangsverkefni Verkefnalýsing og 

skilahólf á moodle 

Vika 3 

16. – 22. janúar 

Kafli 1 og 2 í kennslubók: Lífið er rétt að 

byrja 

Verkefnalýsing og 

skilahólf á moodle 

Vika 4 

23. – 29. janúar 

 Kafli 1 og 2 Verkefnalýsing og 

skilahólf á moodle 

Vika 5 

30. janúar - 5. febrúar 

Framhaldsd. í Grundarf. 

31. janúar – 3. febrúar  

 

Hvað kosta ég? 

Verkefnalýsing og 

skilahólf á moodle 



Vika 6 

6. – 12. febrúar 

11. feb. – námsmatsdagur  

 

Kafli 3 

Verkefnalýsing og 

skilahólf á moodle 

Vika 7 

13. – 19. febrúar 

14. feb. – námsmatsdagur 

15. feb. – birting 

umsagnar 

Kafli 3 Verkefnalýsing og 

skilahólf á moodle 

Vika 8 

20. – 26. febrúar 

Prósentu og vaxtareikningur  

Vika 9 

27. febrúar – 5. mars 

 

Prósentu og vaxtareikningur   

Vika 10 

6. – 12. mars 

Valtímabil 7. – 11. mars 

  

Prósentu og vaxtareikningur 

Próf 15% 

Vika 11 

13. – 19. mars 

Framhaldsd. í Grundarf. 

14. – 17. mars 

 

Kafli 4 

 

Verkefnalýsing og 

skilahólf á moodle 

 

Vika 12 

20. mars – 26. mars 

Námsmatsdagur 25. mars 

 

Kafli 4 

Verkefnalýsing og 

skilahólf á moodle 

Vika 13 

27. mars – 2. apríl 

Námsmatsdagur 28. mars 

29. mars – birting 

umsagnar 

 

 

Fréttatengt verkefni 

 

 

Verkefnalýsing og 

skilahólf á moodle 



Vika 14 

3.-9. apríl  

 

 Kafli 5 Verkefnalýsing og 

skilahólf á moodle 

Vika 15 

10.-16. apríl 

Páskaleyfi  
 

 

 

Vika 16 

19.-25. apríl 

Páskaleyfi  
 

 

 

 

Vika 17 

24. – 30. apríl 

25. apríl – kennsla hefst 

eftir páskaleyfi 

 

Kafli 5 Verkefnalýsing og 

skilahólf á moodle 

Vika 18 

1. - 7. maí 

 

Fjölskylduverkefni Verkefnalýsing og 

skilahólf á moodle 

Vika 19 

8.-14. maí 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 9. – 12. maí 

Lokaverkefni annar - framhaldsdeild Lokaverkefni 15% 

Vika 20 

15.-21. maí 

 

Námsmat  

 

 

Vika 21 

22. – 28. maí 

23. – 25. maí – námsmatsdagar 

24. maí – einkunnabirting 

26. maí – uppstigningardagur 

27. maí kl. 15:00 Útskrift 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Steinunn I. Magnúsdóttir 


