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Áfangalýsing:  
Í áfanganum er lögð áhersla á fjármálalæsi í víðu samhengi þannig að nemandinn verði læs á 

fjármála-og neytendaumræðu í samfélaginu. Farið verður yfir helstu persónulegu útgjöld í lífi ungs 

fólks, heimilisbókhald, verðútreikninga, verðsamanburð, verðgildi, verslun á neti og gildi þess að halda 

utan um eigin fjármál. 

 

Markmið:  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

● mikilvægi réttinda og skyldna neytenda 

● mikilvægi þess að hafa yfirsýn yfir eigin útgjöld og tekjur 

● helstu fjármálahugtökum 

● einföldun fjármálum daglegs lífs 

● markaðssetningu á vörum og þjónustu m.a. í afþreyingarmiðlum 

● verðgildi peninga 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

● halda utan um eigin neyslu og kostnað 

● afla sér fjármálatengdra upplýsinga sem nýtast í daglegu lífi 

● byggja upp sparnað á einfaldan og hagkvæman hátt 

● lesa auglýsingar og vera meðvitaður um áhrif markaðsvæðingar 

● færa einfalt heimilsbókhald 

● reikna gengi gjaldmiðla 

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

● halda utan um eingin fjármál með eða án aðstoðar 

● átta sig á tengingunni milli réttinda og skyldna 

● skilja samhengi tekna og útgjalda 

● standa við skuldbindingar sínar og forðast vanskil 

● gera verðsamanburð 

● sýna ábyrgð í fjármálum 
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Námsgögn:  
Nemendur fá verkefni frá kennara. Búa til eigin möppu, stuðst við efni frá VR Skóli lífsins. 

 
Áætlun um yfirferð: 
Vika        35   Kynning á önninni og efni hans 

Vika 36 - 43    Unnin verkefni í tímum, heima, stuðst við efni á netinu. 

Vika 44 - 48    Unnin verkefni í tímum, kvikmynd um neyslu og úrvinnsla úr henni. 

Vika 49           Samantekt og úrvinnsla 

 

Námsmat og vægi námsþátta:  

 
 

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

   

Ástundun Vinna nemenda metin 10% 

Verkefni Ýmis verkefni varðandi neyslumunstur 35% 

Sjálfsmat Nemendur vinna eigið mat 5% 

Heimavinna Nemendur vinna fjögur heimaverkefni á önninni 20% 

Kvikmynd/ þættir Úrvinnsla úr kvíkmynd og þáttum 10% 

Vinnubækur Vinnubækur metnar 20% 

 Samtals: 100% 

Annað: 
 
Birt með fyrirvara um breytingar. 

Notkun síma og snjalltækja er ekki leyfð nema með leyfi kennara. 

 

Dagsetning:  21. ágúst 2020 
 
Guðrún Ásta Guðjónsdóttir 
Lilja Sæmundsdóttir 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 

Gæðahandbók 09: Námsáætlanir Prent. dags.: 21.08.2020 


		Bryndís Indiana Stefánsdóttir
	2020-09-09T15:12:37+0300
	Reykjavík, Iceland
	signature


		Guðrún Ásta Guðjónsdóttir
	2020-09-17T13:54:38+0300
	Reykjavík, Iceland
	signature




