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Áfangalýsing:  
Fjallað er um rekstur fyrirtækja á Íslandi og rekstrarumhverfi þeirra.  Farið er í grunnatriði 

hagfræðinnar sem varða nýtingu framleiðsluþáttanna og skilgreiningar mismunandi 

efnahagsheilda. Nemendur kynnast ýmsum aðferðum við flokkun fyrirtækja og kynna sér 

mismunandi rekstrarform. Farið er yfir helstu þætti er varða innra skipulag og ytri aðstæður 

fyrirtækja. Kynntar eru aðferðir við gerð framleiðsluferla, framleiðsluútreikninga, gerð 

rekstraráætlana, framlegðarútreikninga og arðsemisútreikninga. Fjallað er um 

markaðssetningu og stefnumótun. Áhersla er á að nemandinn tileinki sér gagnrýna hugsun 

og sjálfstæð vinnubrögð. 

Markmið:  
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

viðskiptaumhverfi fyrirtækja á Íslandi 

flokkun fyrirtækja eftir atvinnugreinum og rekstrarformum 

umhverfi og starfsgrundvelli fyrirtækja 

aðferðum sem notaðar eru í innra skipulagi fyrirtækja og framleiðslu 

hugtökum í fjárhagslegum rekstri fyrirtækja, kostnaðargreiningu og gerð rekstraráætlana 

grundvallarþáttum sem varða markaðssetningu 

grundvallarþáttum sem varða stefnumótun 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

flokka fyrirtæki með hliðsjón af helstu eiginleikum þeirra 

lýsa framleiðslukerfum með flæðiriti og reikna út afkastagetu 

gera rekstraráætlanir með heildaraðferð og framlegðaraðferð 

reikna út eigið verð vöru og hagkvæmustu framleiðslusamansetningu 

reikna út arðsemi fjárfestinga 

 

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

nýta aðferðir rekstrarhagfræðinnar við rekstur og framleiðslu fyrirtækja 

átta sig á þeim þáttum sem skipta mestu máli við stofnun  og rekstur fyrirtækja 

útskýra framleiðsluútreikningaog geta tekið ákvarðanir um framleiðslu byggðar á þeim  
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 Námsefni (verklegt og bóklegt) Verkefni Námsmat 

Vægi  

Vika 35 
 

1. kafli. Inngangur að hagfræði  1  

Vika 36 
 

2. kafli. Fyrirtæki og stofnanir  2  

Vika 37 
 

3. kafli. Hagsmunaaðilar og 
markmið fyrirtækja og stofnana  

3  

Vika 38 
 

4. kafli. Innra skipulag fyrirtækja, 
framleiðsla  

4  

Vika 39 
 

5. kafli. Framleiðsla, Tímapróf 1 úr 
köflum 1-5. 

5 
Tímapróf 1 úr 
köflum 1-5. 

 
10% 

Vika 40 
 

6. kafli. Fjárhagsleg afkoma 
fyrirtækja  

6  

Vika 41 
 

6. kafli. Fjárhagsleg afkoma fyrirtækja frh.  7  

Vika 42 7. kafli. Rekstraráætlanir  8 
Heimaverkefni 1 

 
6% 

Vika 43 
 

7. kafli. Rekstraráætlanir frh. 9  

Vika 44 
 

8. kafli. Fjármögnun fyrirtækja 
9. kafli. Innra bókhald fyrirtækja  
10. kafli. Sjálfskostnaðarútreikningar  

10, 11 
Tímapróf 2 úr 
köflum 6-9. 

10% 

Vika 45 
 

11. kafli. Kostnaðareftirlit 
12. kafli. Framlegðarútreikningar 

12  

Vika 46 
 

13. kafli. Fjárfestingaútreikningar, 13 
Heimaverkefni 2 

 
6% 

Vika 47 
 

14. kafli. Markaðssetning 14  

Vika 48 
 

15. kafli. Stefnumótun.  15 
Tímapróf 3 úr 
köflum 10-15 

 
10% 

Vika  49 
 

Upprifjun, moodleverkefni.  8% 

Vika 50 
 

Upprifjun, prófsýni.   
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Námsgögn:  
Helgi Gunnarsson: Rekstrarhagfræði fyrir framhaldsskóla. Lesbók (ekki verkefnabók) þriðja 

útgáfa 2011. Verkefni sem kennari leggur fram í tímum og á Moodlevef áfangans.  

 
 
 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  

Matsform: ☐ Símat               x Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Tímapróf Þrjú kaflapróf verða á önninni og gildir hvert þeirra 10% 30% 

Heimaverkefni Tvö heimaverkefni - unnin að hluta í tíma 12% 

Moodle verkefni Gagnvirkt verkefni á Moodlevefnum 8% 

Lokapróf Skriflegt lokapróf 50% 

 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað: Nemandi verður að ná að minnsta kosti 40% námsmarkmiða á lokaprófi til að aðrir 
námsmatsþættir séu metnir inn í lokaeinkunn 
 
Notkun hljómtækja og síma er bönnuð í tímum. 

Dagsetning: 
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