
AI HAG 1003 HAGFRÆÐI 

 

Einingar:  6 ECTS einingar 
Ár:    1. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs: Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar:  Engir 
Skipulag:  Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson. 
Kennari:  Bolli Héðinsson. 

Lærdómsviðmið:  Námskeiðið miðar að því að efla skilning á hagfræðilegum viðfangsefnum, gera 
nemendum ljóst hversu víðtæk viðfangsefni hagfræðinnar eru og hvernig megi beita aðferðum hennar 
í daglegum viðfangsefnum í leik og starfi. Að námskeiðinu loknu eiga nemendur að:  

 

Þekking 

• Skilja grundvallaratriði hagfræðinnar og samhengi þeirra innbyrðis. 

• Átta sig á hringrás hagkerfisins. 

• Þekkja framleiðsluþættina og framleiðslujaðarinn. 

• Þekkja til hlítar og geta beitt hugmyndinni um hlutfallslega yfirburði, sérhæfingu og algjöra 
yfirburði. 

• Þekkja opinberar hagtölumælingar s.s. landsframleiðsla, auk mælinga vísitalna og 
framfærslukostnaðar og vinnumarkaðar. 

• Þekkja grunnstoðir fjármálakerfisins. 
 

Leikni 

• Skilja hvað átt er við með teygni framboðs og eftirspurnar. 

• Átta sig á áhrifum inngripa ríkisvaldsins á framboð og eftirspurn.  

• Átta sig á áhrifum skattlagningar og áhrifum viðskiptahindrana. 

• Kunna skil á ábata af viðskiptum, skiptingunni milli kaupenda og seljenda auk alls tapsins sem 
getur orðið. 
 

Hæfni 

• Geta beitt mismunandi flokkun gæða, s.s. einkagæði og almannagæði. 

• Staðið fyrir hefbundnum kostnaðarnálgunum um fastan-, breytilegan, meðaltals og 
jaðarkostnað. 

• Skilgreint mismunandi tegundir markaða og hvað einkennir hvern þeirra. 

• Túlka og geta beitt kenningunni um val neytandans, jaðarskiptahlutfallið og vörugerðir. 

• Geta greint umræðuna um endimörk framleiðslu og vaxtar. 
 

Lýsing: Í byrjun er farið yfir grunnatriði hagfræðinnar, bæði hugtök og aðferðir.  Áhersla lögð á hvernig 
finna má hugtökunum stað í viðfangsefnunum sem við er að glíma hverju sinni. Einnig er aðferðum 
hagfræðinnar beitt á viðfangsefni hagstjórnar innanlands og utan. 

 

 



Lesefni: Mankiw & Taylor, Economics.  

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, verkefni og úrlausnir í gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á 
kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum rafrænum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá 
kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir. Vikuleg verkefni til að leysa á 
kennsluvefnum. Fyrirlestrar með glærum sem settar eru á vef námskeiðsins fyrir hverja viku. 

Námsmat: Lokapróf og vikuleg verkefni eftir að námskeiðið er hafið. Skriflegt lokapróf gildir 75% og 
verkefnin sem leyst hafa verið á önninni 25%. 

Tungumál: Íslenska. 

 


