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Kennsluáætlun HAGF-2HA05       Haustönn 2015 

Kennari: Ingunn Helgadóttir (IH)  ingunn.helgadottir@gmail.com 

Áfangalýsing: 

Grunnhugtök hagfræðinnar eru viðfangsefni áfangans. Farið verður yfir helstu kenningar, 

strauma og stefnur hagfræðinnar og helstu hagfræðilíkön verða kynnt.  

Áfangamarkmið:  

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á: 

 grundvelli hagfræðinnar sem fræðigreinar 

 megin viðfangsefni hagfræðinnar 

 mismunandi tegundir hagkerfa 

 grunneiningum hagkerfisins og umsvifa hins opinbera 

 helstu straumum í kenningum hagfræðinnar 

 skiptingu hagfræðinnar í þjóðhagfræði og rekstrarhagfræði 

 þeim stofnunum sem stjórna stýritækjum hagkerfisins 

Leikniviðmið:  

Nemandi skal hafa öðlast leikni til að: 

 beita algengustu hugtökum hagfræðinnar á skýran og skilmerkilegan máta 

 taka þátt í einföldum umræðum um hagfræðileg málefni 

 nýta sér þekkingu sína við lestur á einföldum hagfræðilegum texta 

 að beita hagfræðilegum grunnhugtökum og þeim orðaforða sem notaður er í 

hagfræði 

Hæfniviðmið: 

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

 gera sér grein fyrir grunnatriðum hagkerfisins 

 geta tjáð skoðanir sínar á skýran og skilmerkilegan hátt 

 gera sér grein fyrir samspili hagfræðinnar í samfélaginu 

Kennsluefni: Auður- hagfræði fyrir íslenska þjóð ásamt efni frá kennara  

Námsmat: Lotupróf 60% Verkefnabók 40% 

Próf: Á önninni verða 4 próf sem allir verða að taka. Nemendur mega ekki fá undir 3,5 í þremur 

af fjórum prófum og til að standast áfangann þarf meðaleinkunn prófa að vera að lágmarki 4,5.  



 

Verkefni: Nemendur mega sleppa einu kaflaverkefni á önninni en til að standast áfangann þurfa 

nemendur að skila öllum öðrum verkefnum. Nemendur halda til haga verkefnum sem unnin 

eru á önninni. Verkefnin skal setja í sér möppu og skila til kennara á ákveðnum skiladögum.  

Ef nemandi skilar verkefnamöppu eftir settan skiladag lækkar verkefnaeinkunnin um 

einn heilan með hverjum degi. 

 Ath tímasetning prófa getur breyst en prófdagar verða auglýstir á facebook og Moodle 

nokkrum dögum fyrir próf.  

Áætlun um yfirferð:  

Vika Námsefni (kennslubók) Verkefni 

19. ág -21. Ág Auður; Kafli 1- Hvað er hagfræði? 

Ljósrit frá kennara- Inngangur að hagfræði 

Verkefni frá kennara 

24. ág- 28. Ág Hópverkefni og kynningar Verkefnavinna 

31. sept- 4. Sept Hópverkefni og kynningar kláraðar.  

Auður; Kafli 2-  Framleiðsla og sérhæfing 

Kafli 1- ljósrit frá kennara 

Verkefni frá kennara 

7. sept- 11. Sept Auður; Kafli 3- Vörur og viðskipti 

Kafli 2-ljósrit frá kennara 

Verkefni frá kennara 

14. sept- 18. Sept Verkefni úr viðskiptablaðinu Verkefni frá kennara 

Próf úr kafla 1-3 í Auði og úr 

kafla 1 og 2 í ljósritum. (REK) 

21. sept- 25. Sept Kafli 3- Ljósrit frá kennara 

Auður; Kafli 4- Verð, eftirspurn og framboð 

 

Verkefni frá kennara 

28. sept- 2. Okt Auður; Kafli 4- Verð, eftirspurn og framboð 

Auður; Kafli 5- Verðbólga 

Verkefni frá kennara– Skila 

verkefnamöppu 

5. okt- 9. Okt Auður; Kafli 6- Bankar og kafli 7- Vextir og 

verðtrygging 

Verkefni frá kennara 

12. okt- 16. Okt 3 tímar. Auður; Kafli 7- Vextir og verðtrygging Verkefni frá kennara 

19. okt- 23. Okt 3 tímar. Auður; Kafli 8- Hringrás og vöxtur Próf úr kafla 5-8 og ljósritum 

26. okt- 30. Okt Ljósrit frá kennara Verkefni frá kennara 

2. nóv- 6. Nóv Auður; Kafli 9- Hið opinbera 

Ljósrit frá kennara 

Verkefni frá kennara 

9. nóv- 13. Nóv Auður; Kafli 10- Milliríkjaviðskipti 

Ljósrit frá kennara 

Próf úr kafla 9-11 og 

ljósritum 

16. nóv- 20. nóv Auður; Kafli 11- Hagfræðin í tímans rás 

Ljósrit frá kennara 

Verkefni frá kennara 

23. nóv- 27. nóv Ljósrit frá kennara Verkefni frá kennara 

30. nóv- 4. Des  Próf úr aukaefni- Skila 

verkefnamöppu 

 

*Áætlun er birt með fyrirvara um breytingar og er aðeins til viðmiðunar fyrir nemendur.  

 


