
AI STF 1003  NÝSKÖPUN OG STOFNUN FYRIRTÆKJA 

 

Einingar:  6 ECTS einingar 
Ár:  1. ár. 
Önn:  Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar:  Engir. 
Skipulag:  Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Sérstök dagskrá varðandi 
 kynningar verður kynnt af kennara og geta þær dagsetningar fallið utan 
 hefðbundins kennslustímabils. 
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson 
Kennari: Hrefna Sigríður Briem.   

 

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiði er ætlast til að nemendur hafi öðlast eftirfarandi þekkingu, leikni 
og hæfni: 

 

Þekking:  

• Nemendur geti gert grein fyrir grunnhugtökum í frumkvöðlafræðum og þekki hugtökin; 
viðskiptatækifæri, viðskiptamódel, viðskiptaáætlun, styrki, örfjárfestingar, viðskiptaenglar, 
framtaksfjárfestingar, frumkvöðlasetur 

• Skilji mikilvægi teyma við stofnun fyrirtækja og öðlist aukinn skilning á liðshegðun 
• Nemendur læri að finna viðskiptatækifæri og uppsprettur þeirra  
• Nemendur geti áttað sig á samhengi nýsköpunar og hugmynda sem skapa störf 
• Nemendur hafi skilning á vaxtaferli fyrirtækja 
• Nemendur hafi skilning á nýsköpunar- og frumkvöðlaumhverfinu á Íslandi og hvaða 

grunnþjónusta standi til boða á mismunandi stigum eftir þörfum sprotafyrirtækja fram að 
framtaksfjárfestingu 

• Nemendur þekki grunnþjónustuveitur á vefnum sem aðstoði frumkvöðla við framgang sinna 
viðskiptahugmynda 

Hæfni: 

• Nemendur geti haldið blaðlausar kynningar um viðskiptahugmynd  
• Nemendur geti haldið fjárfestingakynningu um viðskiptahugmynd 
• Nemendur geti teiknað dæmi um vaxtaferil sprotafyrirtækja 
• Nemendur geti gert grunn að viðskiptaáætlun og beitt veruleikaprófi  
• Nemendur skilji umfjöllun fjölmiðla um nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfið 
• Nemendur geti talað við mögulega viðskiptavini viðskiptahugmyndar og fengið upplýsingar 

um þarfir þeirra og hvort viðskiptahugmyndin samræmist þeim þörfum eða hvort gera þurfi 
breytingar 

Leikni: 

• Nemendur geti metið áhrif stjórnvaldsaðgerða á stuðningsumhverfi nýsköpunar og 
frumkvöðlaumhverfisins 

• Nemendur átti sig á hvaða gögn gefi upplýsingar um þróun nýsköpunar og 
frumkvöðlaumhverfisins 



• Nemendur geti túlkað umfjöllun fjölmiðla um sprotafyrirtæki 
• Nemendur viti hvaða lykilskjöl eru nauðsynleg til að stofna fyrirtæki á Íslandi og þau 

lykilatriði sem beri að huga að í þeim efnum  
• Kynning viðskiptahugmyndar fyrir fjárfestum  
• Geti beitt viðskiptafræðilegri dómgreind og haft frumkvæði 

 

Lýsing: Nemendur þróa og vinna að viðskiptahugmynd, framkvæma hönnunarspretti, koma 
hugmyndinni í framkvæmd og stofna nýtt sprotafyrirtæki eða þróa hugmyndina innan starfandi 
fyrirtækis. Helstu efnisþættir eru: Viðskiptamódel, áætlagerð, fjárhagsáætlun, fjármögnun, 
markaðssetning, sala og kynning. 

 
Lesefni:  

Jake Knapp, John Zeratsky. 2016. Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five 
Days: https://www.amazon.com/Sprint-Solve-Problems-Test-Ideas/dp/1442397683 

Jessica Livingstone. 2009. Founders at Work: Stories of Startups' Early Days: https://www.amazon.com/Founders-

Work-Stories-Startups-Early/dp/1430210788 

Brad Feld, Jason Mendelson. 2019. Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture 
Capitalist: https://www.amazon.com/Venture-Deals-Smarter-Lawyer-Capitalist/dp/1119259754/ 

• Zero to One - https://www.amazon.com/Zero-One-Notes-Startups-Future/dp/0804139296  
• Sprint - https://www.amazon.com/Sprint-Solve-Problems-Test-Ideas/dp/150112174X   
• Do things that don't scale by Paul Graham, Ycombinator   
• How to choose your business idea   
• Organic Startup Ideas  
• How Great Leaders Inspire Action   
• How to start a startup   
• Overview of The Design Sprint  
• Writing a business plans  
• How to present to investors  

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og verkefnavinna. Kennsluefni á hljóðglærum og staðarlotur. 

Námsmat: Teymi og samningar; Samskiptagildasamningur (staðið/fallið) Stofngögn fyrirtækja 
(staðið/fallið), Lyftukynningar (5%), Viðskiptahugmynd; Samantekt (5%) Kynningarmyndband (5%), 
Hönnunarsprettur; Samantekt (15%) Myndir (5%), Lokakynning, Samantekt (5%), Fjárhagsáætlun 
(15%), Munnleg kynning (10%), Kynningarglærur (15%), Jafningjamat (20%).     

Tungumál: Íslenska 
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