
Breiðholtsskóli 2020-2021

FJÁRMÁLALÆSI/HAUST

Fjármálafræðsla

Kennarar: Rúnar Einarsson

Lýsing

Farið er yfir helstu hugtök sem tengjast fjármálum og hvað þau þýða. Mikilvægi þess að hafa skilning á peningum, hvernig 
þeir verða til og hvernig við notum þá. 

Lærum að lesa launaseðla og skoða hvort þeir eru réttir. Skoðum sparnaðarleiðir og hvað það kostar að taka lán til að kaupa 
hluti. Hvernig er auglýsingum beint að okkur til að ýta undir meiri neyslu. Raunveruleg verkefni sem felast í því að gera 
verðsamanburð, halda heimilisbókhald og hlutverkaleikur sem fjárfestar á markaði.

Markmið

 Að nemendur skilji algeng hugtök og hvernig þau tengjaaust

 að nemendur geti yfirfarið launaseðla og skilið þá

 að nemendur geti fært heimilisbókhaldr

 Að nemendur skilji muninn á því að kaupa hlut með láni eða sparnaði

Námsefni

Byggt á því að vinna raunveruleg verkefni. Ljósrit úr bókum og glærum

Kennsluaðferðir

Raunveruleg verkefni. Nemendur þurfa að:

 gera verðkönnun

 halda heimilisbókhald

 reikna út kostnað við máltíð

 reikna út kostnað við að eiga og reka bifreið

 fjárfesta í sparnaði

 bera saman lántökukostnað við staðgreiðsluverð

Námsmat

Byggt á þátttöku í tímum, verkefnum unnum í tímum ásamt skilaverkefnum.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Lykilhæfni fyrir 8.-10. bekk - Tjáning og miðlun

 Brugðist með rökum við upplýsingum og hugmyndum sem eru á margvíslegu formi, tekið þátt í rökræðum um 
viðfangsefni og rökstutt mál sitt af yfirvegun og tekið tillit til ólíkra sjónarmiða. 

 Rætt á viðeigandi og skýran hátt um málefni þannig að áhugi viðmælenda sé vakinn. 

Lykilhæfni fyrir 8.-10. bekk - Skapandi og gagnrýnin hugsun

 Spurt rannsakandi spurninga skipulagt eigin áætlun og endurskoðað ferli við efnistök og úrvinnslu verkefna. 

 Tekið upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga, dregið ályktanir og skapað eigin merkingu. 

 Verið óhræddur að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi hátt og séð í þeim nýja 
möguleika. 

Lykilhæfni fyrir 8.-10. bekk - Sjálfstæði og samvinna

 Tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í vinnubrögðum. 

Lykilhæfni fyrir 8.-10. bekk - Ábyrgð og mat á eigin námi

 Sett sér raunhæf markmið um frammistöðu og framvindu eigin náms, unnið eftir þeim og lagt mat á hvernig til hefur 
tekist. 

Lykilhæfni fyrir 8.-10.bekk - Tjáning og miðlun

 Tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, skýran og viðeigandi hátt. 


