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Ágrip 

Vorið 2013 luku 26 nemar í grunnskólakennarafræði skapandi hópverkefni til B.Ed.-prófs 

með áherslu á samvinnu og skapandi vinnubrögð. Hópurinn ákvað að fást við þverfaglegt 

nám og námsefni og læsi í víðum skilningi. Undirhópar skiluðu fimm verkefnum sem 

mynduðu sýningarheild á Menntavísindasviði 19. apríl 2013. Hverju verkefni fylgir skýrsla 

þar sem lýst er fræðagrunni og hvernig skapað var út frá honum. Skapandi hópverkefni er 

birt í heild sinni á http://skrif.hi.is/skapandihopverkefniBEd 

Okkar undirhópur nefndist leiklistarhópur en leiklist í kennslu er meðal skapandi 

kennsluaðferða í skólastarfi. Hún er í eðli sínu þverfagleg og byggir að hluta til á að hægt 

sé að kenna hinar ýmsu námsgreinar í gegnum leiklist. Við ákváðum að gera stuttmynd og 

nefnist hún Easy money. Myndin er hugsuð sem kveikja fyrir kennslu á unglingastigi, bæði 

fyrir kennara og nemendur. Þar vildum við sýna fram á hvernig skapandi kennsluhættir 

geta ýtt undir þekkingu nemenda, fjármálalæsi og tilfinningalæsi. Í skýrslunni er reynt að 

lýsa á hvaða fræðum við byggjum og hvernig við þræddum þau inn í handritið að 

stuttmyndinni. Einnig er sagt frá hugmyndavinnunni á bak við stuttmyndina og í 

fylgiskjölum eru ljósmyndir af ferlinu, sögurammi, handritið og kynningarefni. 

http://skrif.hi.is/skapandihopverkefniBEd
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Formáli 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 
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1 Inngangur  

Á vorönn 2013 bauðst nemum á þriðja ári í grunnskólakennarafræði á 

Menntavísindasviði við Háskóla Íslands, að taka þátt í skapandi hópverkefni til B.Ed. 

gráðu. Í þessu verkefni tóku 26 nemar þátt og valdi hópurinn á lýðræðislegan hátt að fjalla 

um þverfaglegt námsefni og læsi í víðum skilningi. Hópurinn skiptist í fimm undirhópa út 

frá mismunandi áhugasviðum.  

Okkar undirhópur nefndist leiklistarhópur en flest okkar hafa áhuga á skapandi 

greinum eins og leiklist og upplýsingatækni og miðlun. Leiklist í kennslu er meðal skapandi 

kennsluaðferða í skólastarfi og er í eðli sínu þverfagleg og byggir að hluta til á að hægt sé 

að kenna hinar ýmsu námsgreinar í gegnum leiklist. Við völdum að nota stuttmynd til að 

kynna verkefnið á skapandi hátt. Upplýsingatækni og miðlun nýttum við sem form utan 

um verkefnið og fræðilega grunninn á sýningunni. 
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2 Um þverfaglegt námsefni og læsi í víðum skilning 

Við ákváðum að gera stuttmynd og nefnist hún Easy money. Myndin er hugsuð sem 

kveikja fyrir kennslu á unglingastigi, bæði fyrir kennara og nemendur. Þar vildum við sýna 

fram á hvernig skapandi kennsluhættir geta ýtt undir þekkingu nemenda á fjármálalæsi og 

tilfinningalæsi. Í skýrslunni er reynt að lýsa á hvaða fræðum við byggjum og hvernig við 

þræddum þau inn í handritið að stuttmyndinni. Einnig er sagt frá hugmyndavinnunni á 

bak við stuttmyndina og í fylgiskjölum eru ljósmyndir af ferlinu, sögurammi, handritið og 

kynningarefni. 

Í Aðalnámskrá Grunnskóla: Almennum hluta (2011, bls. 51) kemur fram að það stuðli 

að fjölbreyttu námi að nýta verklag ólíkra námsgreina og aðferðafræði þeirra. Í 

nútímasamfélagi eru verkefni sjaldnast sundurgreind og einangruð heldur ofin saman úr 

mörgum ólíkum þáttum. Við skipulag skólastarfs ætti áhersla á samþættingu námsgreina 

að vera í fyrirrúmi og ætti að velja þau verkefni sem snerta sem flestar námsgreinar. 

„Þannig má nálgast það markmið að gera námið merkingarbærara fyrir nemendur, skýra 

fyrir þeim samhengi fræðigreina og nauðsyn þess að hafa innsýn í heim þeirra“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011, bls. 51).  

Læsi er skilgreint sem ákveðin færni og kunnátta sem fólk þarf til að geta komið 

hugsun sinni í letur og til að geta skilið prentaðan texta. Læsi í víðum skilningi er hinsvegar 

skilgreint sem færni og þekking á ýmsum miðlum og táknkerfum, að einstaklingurinn 

þjálfist í að vega og meta ýmiss konar efni t.d. auglýsingar og fréttir og geti búið til 

stuttmynd, vef eða þess háttar efni. Tungumálið er ákaflega mikilvægt nú sem áður fyrr og 

í samtímanum er það í návígi við margs konar aðra tjáningarmiðla sem gegna stóru 

hlutverki í starfi, námi og lýðræði fólks (Stefán Jökulsson, 2012, innan á kápu). 

Við vinnu þessa verkefnis komumst við að því að hópavinna er afar krefjandi á margan 

hátt og oft tímafrek en um leið mjög þroskandi og gefandi. Hópurinn skipti á milli sín 

verkum þannig að hver og einn þyrfti að gera ákveðinn hluta. Jafnframt reyndum við að 

hliðra til tímum þannig að allir gætu verið með sem oftast, en það sem var erfiðast í 

samstarfinu var að finna tíma sem hentaði öllum hópnum. Við vorum mörg og með ólíkar 

stundatöflur og getum við sagt að það hafi háð samstarfinu í byrjun. Þessi hópur reyndist 

svo þegar leið á þéttur, skemmtilegur og mjög vinnusamur og vann sem einn maður. 
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3 Hugmyndavinna 

Við upphaf annarinnar byrjaði hópurinn að hittast reglulega. Við funduðum, skiptumst á 

hugmyndum og sköpuðum nýjar saman. Hugmyndirnar voru margar og má þar nefna 

þrautabraut fyrir gesti væntanlegrar sýningar, hljóðfærabingó, álfar í Vestmannaeyjum, 

fermingar, skiptinemar og staðalímyndir. Einnig kom upp sú hugmynd að nýta stuttmynd 

sem kynningarmiðil á verkefninu, sú tillaga lifði hugmyndaferlið af og erum við ákaflega 

ánægð með það.  

Við lásum auk þess fræðilegar greinar og námsritgerðir til dæmis B.Ed. ritgerð 

Arnbjargar Jóhannsdóttur frá 2010 Miðlalæsi: greinargerð um myndbandið Ísland í kvöld 

og mastersritgerðina Náttúran sem leiksvið: samþætting sköpunar, leiklistar og útináms 

eftir Söru Hauksdóttur frá árinu 2012 til að fá hugmyndir að lokaverkefninu okkar. Auk 

þess komu upp margar hugmyndir að læsi til að vinna með, til dæmis miðlalæsi, 

tungumálalæsi, tilfinningalæsi, fjármálalæsi, umhverfislæsi og talnalæsi. Að lokum 

ákváðum við að einbeita okkur að fjármálalæsi og tilfinningalæsi og hefjast handa við að 

afla upplýsinga og heimilda um þau. Fjármálalæsi hefur mikið verið í umfjöllun upp á 

síðkastið og því fannst okkur vel við hæfi að taka það fyrir. Í leiklist er unnið með 

tilfinningar og að setja sig í spor annarra sem er tilfinningalæsi að hluta til. Þar af leiðandi 

fannst okkur ögrandi að takast á við læsi af ólíkum toga og finna leið til að samtvinna þau. 

Þar sem hópurinn okkar var nokkuð fjölmennur var næsta skref að skipta okkur í tvo hópa 

og nefndum við þá eftir hvoru læsinu fyrir sig. Hvor hópur las fræðilegt efni tengt sínu læsi 

og byrjaði að skilgreina og velta fyrir sér uppruna hugtakanna og kynnti svo fyrir hinum 

hópnum. 
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4 Rýnt í fræði 

Hópur fjármálalæsis einbeitti sér að lestri á bókinni Ferð til fjár – Leiðarvísi um fjármál 

fyrir ungt fólk eftir Breka Karlsson (2010, bls. 6) en þar segir hann að einstaklingur sem er 

með gott fjármálalæsi sé góður í því að lesa, greina, stjórna og fjalla um fjárhagslega 

þætti. Þessir fjárhagslegu þættir hafa svo áhrif á efnahagslega velferð einstaklingsins. 

Hann er því færari í því að greina valkosti í fjármálum, gera framtíðaráætlanir og að geta 

brugðist skynsamlega við breyttum forsendum ákvarðana sem tengjast fjármálum, þar 

með talið í efnahagsumhverfinu. Þar að auki var stuðst við mastersritgerðina Fjármálalæsi 

og fjárhagsleg velgengni - Eru tengsl þar á milli? eftir Sigríði Heiðar frá 2012. Auk þessa 

var rýnt í Fjármálalæsi á Íslandi: Skýrsla nefnd á vegum viðskiptaráðherra frá 2009. 

Hópur tilfinningalæsis las meðal annars bókina Tilfinningagreind eftir Goleman frá 

2000, greinina Bullying Reconsidered: Educating for Emotional Literacy eftir Mack frá 

2012, bókina Emotional Literacy: To Be a Different Kind of Smart eftir Bocchino frá 1999 

og greinina Pioneering Schools Teach Lessons of Emotional Life eftir Goleman frá 1992. 

Síðastnefnda greinin fjallar um áhugaverða rannsókn sem Goleman (1992) gerði meðal 

200 kennara og skólastjórnenda þar sem kennsla í tilfinningalæsi fór fram. Þar kom 

eftirfarandi í ljós: 

71% kennara sögðu að nemendur sínir beittu minna líkamlegu ofbeldi í skólastofunni, 

66,6% sögðu að minna væri um uppnefningar. Umhyggja og samkennd meðal nemenda 

jókst samkvæmt 78% kennara, 72% sögðu að nemendur væri umburðarlyndari og skildu 

sjónarmið annarra betur. Nemendur voru samvinnuþýðari samkvæmt 69% kennara 

(Goleman, 1992). Okkur fannst þetta áhugaverð rannsókn og vildum við hafa þessar 

upplýsingar í stuttmyndinni til að varpa ljósi á hverju kennsla í tilfinningalæsi getur stuðlað 

að. Þá fannst okkur snjallt að hafa persónu eins og Rögnvald sem gæti þulið þetta upp. 

Í bókinni Emotional Literacy: To Be a Different Kind of Smart eftir Bocchino (1999, bls. 

8) kemur fram að tilfinningalæsi auðveldar einstaklingum að hafa stjórn á tilfinningum 

sínum og hugsunum sem gerir þá hæfari til takast á við andlega krefjandi aðstæður. 

Einstaklingur með gott tilfinningalæsi er líklegri til að halda rökhugsun sinni, missir síður 

stjórn á skapi sínu og er lausnamiðaður. Skortur á tilfinningalæsi dregur úr náms- og 

sköpunarhæfni. Þarna komumst við að því að fjármálalæsi og tilfinningalæsi geta tengst 

að einhverju leyti. Okkar kenning er sú að sé einstaklingur með gott vald á tilfinningalæsi 

eflir það rökhugsun sem aftur á móti styrkir fjármálalæsi. 
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Auk þessarar þekkingarleitar fannst okkur að við yrðum að þekkja vel helstu 

kenningar og þá fræðimenn sem tengjast leiklist sem kennsluaðferð. Í bókinni Leiklist í 

kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur (2004) er m.a. ritað um þennan 

þátt og leituðum við í hana og bættum við þekkinguna með því að skoða kenningar 

Dorothy Heathcote og Brian Way. Dorothy Heathcote leggur áherslu á bekkjarheildir og 

að nemendur byggi á eigin reynslu og lifi sig inn í þær aðstæður sem eru gefnar 

(Heathcote, 2000, bls. 32). Samkvæmt Way (1967, bls. 43) er eitt af markmiðum leiklistar 

að byggja upp sjálfsöryggi nemendanna. Því þarf kennsluumhverfið að vera öruggt þannig 

að þeir séu ekki hræddir um að verða fyrir háði eða hræddir við að gera mistök. 
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5 Handritsgerð 

Þegar við höfðum sankað að okkur heimildum til að vinna úr veltum við því fyrir okkur 

hvernig hægt væri að vinna með þetta efni sem stuttmynd. Það ferli gekk afar hægt hjá 

okkur og ekki fyrr en um miðjan marsmánuð sem lokahugmyndin fæddist, að nýta efnið í 

að gera stuttmynd um nemendur í leiklistartíma. Þannig gátum við fléttað saman 

tilfinningalæsi og fjármálalæsi og nýtt aðferðir leiklistar í kennslu sem þverfaglega þáttinn.  

Hófst þá smíði handrits, við bjuggum til söguþráð og sköpuðum persónur. Einnig 

gerðum við söguramma (e. storyboard) til að geta séð sjónrænt fyrir okkur hvernig tökum 

skyldi háttað. Þessi hluti ferlisins gekk afar vel og erum við mjög ánægð með þann hluta. 

Við handritsgerðina komu upp margar hugmyndir en fljótlega vorum við ákveðin í að hafa 

sögupersónuna ungling (einn eða fleiri) og breyttist úr fermingarbarni eða skiptinema á 

Íslandi í að vera unglingur í grunnskóla. Að lokum varð unglingurinn að hópi nemenda í 

leiklistartíma þar sem aðferðir leiklistar voru notaðar til að kenna um fjármálalæsi og 

tilfinningalæsi. Þetta varð lokahugmyndin og gaman að því að allur hópurinn tók þátt í að 

móta hana. 

Við sköpuðum persónur eftir ýktum staðalímyndum unglinga og út frá okkar eigin 

upplifun af unglingsárunum. Ástæðan fyrir því var sú að við vildum að áhorfendur gætu 

strax áttað sig á hvaða hlutverki persónurnar gegndu og jafnvel komið þeim á óvart inn á 

milli þegar persónurnar viku frá þeirri forhugsuðu ímynd sem þær höfðu. Þær 

staðalímyndir sem við völdum voru gáfnaljósið, skvísan, töffarinn, venjulega stelpan, 

reynslumikli leiklistarkennarinn, klaufinn, æsta týpan og ágenga sölukonan. Ástæðan fyrir 

því að við völdum þessar persónur frekar en aðrar var til að vega á móti alvarleikanum í 

viðfangsefninu. 
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6 Persónur 

Flestar persónurnar eru á unglingsaldri og fengum við nemendur á unglingastigi úr 

Háteigsskóla til að taka þátt í stuttmyndinni okkar. Það gerðum við til að sýna áhorfendum 

að kennslustundin færi fram á unglingastigi og til að hafa bekkinn fjölmennari. 

Nemendurnir úr Háteigsskóla fengu það hlutverk að vera þeir sjálfir og áttu þeir að taka 

þátt í sjálfri kennslustundinni. Þannig gerðum við myndina trúverðugri.  

Til að lýsa persónunum í örfáum orðum er aðalpersónan Tóta „venjulegi“ 

unglingurinn. Aðra nemendur bekkjarins gerðum við fremur ýkta til að hafa kímni í 

myndinni. Nadía Sól er aðalskvísan í bekknum. Hún er mjög upptekin af útlitinu en er þó 

með gott fjármálalæsi og sterka réttlætiskennd. Baddi er mesti töffarinn, hann er 

kærulaus og með mjög lélegt fjármálalæsi og tilfinningalæsi. Katla er klári og virki 

nemandinn í kennslustundum en er fljótfær og á köflum dálítið æst. Hans er klaufinn í 

bekknum, hann vegur upp á móti alvarleikanum sem er í stuttmyndinni. Persóna 

kennarans er notuð til að sýna að kennarar eru alls konar manneskjur sem eiga sér einkalíf 

utan skólans samanber þegar hann keyrir í burtu á mótorhjóli. Kennarinn er einnig 

notaður til að koma fræðilegu efni á framfæri. Síðastur en ekki sístur er hann Rögnvaldur 

sem er bókaormur og gáfnaljós. Hann hefur brennandi áhuga á fjármálalæsi og 

tilfinningalæsi og hefur mikla þörf fyrir að tjá sig um það í kennslustundum. Þótti okkur 

kjörið tækifæri að hann myndi einnig koma með fræðilegt efni inn í kennslustundina. 

Stuttmyndin fjallar um nemendur á unglingastigi í leiklistartíma þar sem 

leiklistarkennarinn tekur fyrir fjármálalæsi og tilfinningalæsi og notar aðferðir leiklistar til 

að kenna efnið. Aðalpersónan er Tóta sem langar í snjallsíma en hefur ekki efni á honum. 

Baddi bekkjarfélagi hennar bendir henni á smálánafyrirtæki og fyrir tilviljun er 

umræðuefni tímans fjármálalæsi og tilfinningalæsi. Út frá umræðum um fjármál tekur 

kennarinn dæmi um 16 ára dreng sem langar í síma og kýs að taka smálán fyrir honum. 

Með aðferðum leiklistar virkjar kennarinn nemendur til að hugsa um smálán og 

afleiðingar þeirra. Tilfinningalæsið kemur fram í tengslum við það hvernig móðir drengsins 

tekur því að sonur hennar hafi steypt sér í skuldir. Okkar markmið með söguþræðinum var 

að hafa hann í senn fræðilegan, skemmtilegan og raunsæjan. Það var áskorun að koma 

þessu öllu fyrir í stuttmyndinni en við leituðumst við að gera öllum þáttum góð skil. 
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7 Stuttmyndin 

Ástæðan fyrir því að við völdum að gera leikna stuttmynd er sú að við töldum þá leið 

árangursríka og myndi koma skilaboðunum skýrt á framfæri. Þá er hægt að sýna í verki 

hvernig hægt er að nota skapandi kennsluhætti til að kenna um tilfinningalæsi og 

fjármálalæsi. Við völdum að gera leiklistartíma því eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla: 

Greinasviði (2013): 

„Leiklist er list augnabliksins. Leiklistarkennslan getur tekist á við þau mál sem 
efst eru á baugi í samfélaginu hverju sinni og brenna á nemendum. Þannig 
skerpist samfélagsvitund þeirra og þeir virkjast til lýðræðislegrar þátttöku. Leiklist 
er einnig í eðli sínu samþætt listform þar sem allar listgreinar koma saman. Hún 
nýtist vel til þess að auðga og styrkja kennslu í greinum eins og móðurmáli, 
samfélagsfræði, sögu og erlendum tungumálum og getur þannig gegnt 
lykilhlutverki í samþættingu námsgreina og námssviða. Leiklistin felur einnig í sér 
fjölda leikja og æfinga sem geta krafist mikillar líkamlegrar virkni og útrásar“ 
(Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið, 2013, bls. 146). 

Þessi texti á svo sannarlega vel við stuttmyndina okkar en hún er hugsuð sem kveikja fyrir 

nemendur sem og kennara til að sýna fram á að nám þarf ekki alltaf að fara fram á 

hefðbundinn hátt. Með aðferðum leiklistar er í raun hægt að kenna hvaða námsefni sem 

er. Með því að nota leiklist sem þverfaglega grein dýpkar það skilning nemenda á efninu, 

nemendur læra að setja sig í spor annarra, hún eykur orðaforða og hugtakaskilning og eflir 

félagsþroska og sjálfsvitund (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6-10). 

Þar að auki hafa rannsóknir sýnt að þegar leiklist er notuð taka nemendur á sig ábyrgð 

þess sem þeir eru að leika og leita lausna á vandamálum hans út frá eigin reynsluheimi. 

Þeir eru lausir við bókina um stund og ímyndunarafl og sköpunarhæfni fær byr undir báða 

vængi (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 6). 

Við gerð stuttmyndarinnar fengum við góða aðstoð frá Björgvini Ívari Guðbrandssyni 

en hann er með B.Ed. í uppeldis- og kennslufræði frá Háskóla Íslands og mastersgráðu í 

stafrænni miðlun frá háskólanum í Portsmouth. Hann fór með okkur í gegnum þau atriði 

sem hafa ber í huga við gerð stuttmyndar til dæmis hvernig ætti að haga upptökum og 

mikilvægi sjónarhorna. 

Í stuttmyndinni okkar notuðum við leiklistaraðferðirnar samviskugöng, kastljós, 

örlagavef og innri raddir. Við völdum þessar aðferðir til að sýna og kynna aðferðir leiklistar 

og hvernig hægt er að kenna fjármálalæsi og tilfinningalæsi á annan hátt en í gegnum 

venjulegt bóknám. Með því að láta persónurnar okkar ganga í gegnum aðferðirnar gefur 

það áhorfendum sterkari mynd af því hvernig þær fara fram.  

http://skemman.is/browse/author/%C3%81sa+Helga+Ragnarsd%C3%B3ttir+1949
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Það er mikilvægt að hvetja börn til að virkja ímyndunarafl sitt, þannig skapa þau sína 

eigin leiki þar sem þau þurfa að takast á við ýmis vandamál og leysa þau á sjálfstæðan 

hátt. Öll börn hafa þörf fyrir að tjá sig og það er tilvalið að leyfa þeim að tjá sig í gegnum 

hlutverkaleiki. Í þannig ferli hafa þau sérstakan tilgang. Það er nauðsynlegt að hjálpa þeim 

að efla ímyndunaraflið og finna öryggi í því. Til að þroska ímyndunaraflið er nauðsynlegt 

að fá oft tækifæri til að nota það. Hann gefur dæmi um hvernig hægt er að þroska það 

með mismunandi skynjun, til dæmis hljóði, snertingu, lykt eða bragði. Markmiðið með 

þessum æfingum er fyrst og fremst að örva ímyndunaraflið. Með öðrum aðferðum 

leiklistar má svo vonast til þess að byggja upp nægilegt sjálfstraust til að nemendur geti 

komið hugsunum sínum í orð (Way, 1967, bls. 42-64). 

Í kastljósi og samviskugöngum þurfa nemendur að setja sig í spor annarra, virkja 

ímyndunarafl sitt og leysa þau vandamál sem koma upp á sjálfstæðan hátt. Örlagavefur er 

góð leið til að rifja upp námsefni og til að taka saman það sem nemendur hafa lært. Innri 

raddir er aðferð þar sem nemendur setja sig í spor persóna og túlka hugsanir þeirra. 

Markmið aðferðarinnar er að fá fram tilfinningar og hugsanir persónunnar sem hún myndi 

annars fela og ekki segja frá. Þannig er hægt að dýpka skilning nemendanna á því hvernig 

persónunni líður (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 32). Því miður 

reyndist aðferðin ekki skila sér vel til áhorfenda í myndinni því innri raddir virka þannig að 

oft tala margir í einu og var það mjög truflandi. Í ljós kom að þetta atriði hefði þurft að 

æfa miklu betur og taka upp frá fleiri sjónarhornum, þannig hefði mátt koma innri 

röddunum betur á framfæri. Ákváðum við því að klippa það atriði úr myndinni. 

Í stuttmyndinni stendur aðalpersónan Tóta frammi fyrir því vali að taka smálán fyrir 

síma eða að spara. Í upphafi er hún efins en engu að síður opin fyrir því að taka smálán. 

Eftir að nemendurnir hafa rætt um smálán og tekið þátt í ýmsum æfingum til að varpa 

ljósi á kosti þeirra og galla, ákveður Tóta að taka ekki smálán. Hún segist vera hálfhrædd 

við þau og ákveður að spara fyrir símanum. Þetta sýnir að hægt er að yfirfæra það sem 

lært er í leiklist yfir í hinn raunverulega heim. Eins og kemur fram hjá Heathcote (2000, 

bls. 33-35) þá þróaði hún til dæmis „Sérfræðingskápuna“ (e. „Mantle of the Expert“) þar 

sem kennarinn getur aðstoðað nemendur við að finna tilgang með og geta notfært sér 

það sem kennt er samkvæmt námsskránni því þegar skólaskyldu lýkur þurfa þeir að geta 

dregið lærdóm af því sem þeir þekkja. 

Við óðum svolítið blint í sjóinn þegar við ákváðum að skila okkar verkefni í formi 

stuttmyndar þar sem ekkert okkar hafði reynslu af gerð slíkra mynda, hvorki 

myndatökum, í að klippa efnið eða öðrum lokafrágangi. Sökum þess dróst vinnan við 

myndina alveg fram á sýningardag og fengum við ábendingar um betrumbætur sem við 

fórum eftir. Sem dæmi var myndin heldur löng og stöku atriði þóttu ekki skila sér nógu vel 
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til áhorfenda. Eftir að hafa tekið þessar ábendingar til greina finnst okkur myndin bæði 

hnitmiðaðri og skilmerkilegri. 
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8 Lokaorð 

Við lærðum margt á þessu ferli, bæði um fræðilegt efni en ekki síður um okkur sjálf og 

hvernig við vinnum í stórum hópi. Við upplifðum mjög gott samstarf, enda vinnusamt fólk 

innanborðs og ákaflega hugmyndaríkt. Okkur fannst áhugavert að komast að því smátt og 

smátt að ólík læsi, sem voru til umfjöllunar geta tengst þ.e. að sé tilfinningalæsi styrkt eru 

meiri líkur á að fjármálalæsi eflist. Í fyrstu fannst okkur það hljóma ögn óspennandi að 

fjalla um tilfinningalæsi og fjármálalæsi en þegar við ákváðum að nota stuttmyndaformið 

fundum við leið til að gera efnið meira lifandi. Þar opnaðist fyrir okkur leið sem gerði 

okkur kleift að koma fræðilegu efni á framfæri á skemmtilegan hátt sem á erindi við bæði 

nemendur og kennara að okkar mati. 

Það er gaman að komast á leiðarenda eftir vinnu annarinnar og erum við einstaklega 

stolt með lokaútkomuna. Við erum ánægð með að hafa fundið leið til að kenna um 

fjármálalæsi og tilfinningalæsi á skapandi hátt og sjáum fyrir okkur að hægt muni vera að 

nýta stuttmyndina sem kennsluefni eða sem kveikju fyrir kennara. Við lærðum mikið af 

þessu verkefni og komumst að þeirri niðurstöðu að mikilvægt er að efla tilfinningalæsi og 

fjármálalæsi hjá nemendum grunnskóla, það mun síðar skila sér út í samfélagið í heild 

sinni. 

Við teljum okkur vera einstaklega heppin að hafa fengið þetta tækifæri til að gera 

skapandi hópverkefni til B.Ed. prófs. Því viljum við þakka leiðbeinendum okkar Guðbjörgu 

Pálsdóttur, Kristínu Jónsdóttur og Kristínu Á. Ólafsdóttur fyrir þetta frábæra tækifæri sem 

við vonum að aðrir nemendur fái að njóta í nánustu framtíð. 
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10 Fylgiskjal 1 – Handrit að stuttmynd 
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Þórarinsson, Kristinn Inga Austmar Guðnason, Margréti Sóleyju Sigmarsdóttur,  

Maríu Lovísu Magnúsdóttur og Sigríði Hafsteinsdóttur 

 

 

 

 

 

Persónur: 

Tóta 

Baddi 

Nadía Sól 

Hans 

Rögnvaldur 

Katla 

Jófríður 

Sölukona í Pera.is 
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1. sena 

Félagarnir Tóta og Baddi sitja í sófa fyrir utan skólastofu áður en tími hefst. Nadía Sól situr með þeim.  

(Bjallan hringir inn í kennslustund) 

Baddi: Oh, er ekki að byrja tími hjá Jófríði núna?  

Tóta: Jú… 

Baddi: Hvað er klukkan eiginlega? 

(Tóta tekur upp gamlan samlokusíma og kíkir á hann) 

Tóta: Þrjár mínútur í tíu. 

Baddi: Hvað ert þú að gera með samlokugrill með þér í skólanum, má ég spyrja? 

Tóta: Æi ég veit ... en ég var að skoða nýjan síma um helgina, þarna pPhone 5! 

Baddi: Já, það er geggjuð græja! Þú verður að fá þér hann. 

Tóta: Já, hann er frekar nettur sko.  

Baddi: Já, hann er það. 

2. sena 

Afturhvarf. Tóta gengur inn í Pera.is búð með pPod í eyrunum og gengur á milli síma og skoðar pPhone5.  

Afgreiðslukona: Góðan daginn! Get ég aðstoðað? 

Tóta: Já ... ég var að hugsa um þennan síma hérna ... 

Afgreiðslukona: Já varstu að spá í þessum? Þessi sími er aðalmálið sko! Það er staðsetningartæki í þessu, 

Digital compass, Wi-Fi, ótrúlega góður skjár með upplausn uppá 1080 sinnum 720. Þessi sími er topp 

snilld. 

Tóta: Já, hann er mjög flottur. Hvað kostar hann? 

Afgreiðslukona: 129.900. 

Tóta (hikar): Ég var nú að hugsa um aðeins minna... 

Afgreiðslukona: En fyrir þig þá færðu hann á 119.900 og málið er dautt, en við skulum hafa það okkar á milli 

(blikkar). 

Tóta (hikar): Ég á einmitt 39.000 krónur eftir af fermingarpeningnum þannig að mig vantar bara (hugsar og 

reiknar í huganum) 80.000 krónur. 
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Afgreiðslukona: Já, þú meinar... En þetta er bara tilboð sem þú getur ekki hafnað. Síðan geturðu borgað 

þetta vaxtalaust í 20 mánuði. Þú veist, raðgreiðslur. Svo er fullt af fyrirtækjum sem geta lánað þér 

bara strax í dag, ekkert mál! 

Tóta: Já, ég ætla að reyna að redda þessu... 

(Tóta gengur burt en um leið tekur afgreiðslukonan upp peru og kallar eftir Tótu) 

Afgreiðslukona: Hey, þú reddar þessu! 

Tóta: Takk! 

3. sena 

Nútíminn. Kennari opnar dyrnar og Katla dettur inn. Nemendur ganga inn.  

Kennari: Gjörið þið svo vel. 

Katla: Æ, afsakið. 

(Baddi og Tóta eru í samræðum, ganga inn í stofu.) 

Baddi: Ætlarðu ekki að kaupa hann eða?  

Tóta: Æ nei, mér finnst hann pínu dýr... 

Baddi: Oh, díses kræst. Þú tekur bara smálán, það er ekkert mál! Ég gerði það. 

Tóta: Smálán? Hvað er það?  

Baddi: Það er bara þannig, sko, alveg sama hvort þig vantar hundraðþúsundkall eða bara nokkra 

þúsundkalla þá, þú veist, ferðu bara inn á einhverja heimasíðu hjá smálánafyrirtæki, skráir þig inn og 

þá er þetta basically komið sko. Þá geturðu bara tekið lán anytime. 

Tóta: Meinar. 

4. sena 

Hans kemur inn með látum og er með greinar og alls kyns drasl í eftirdragi sem hefur flækst í töskum  

og pyngjum sem hann er með. 

Hans: Fyrirgefið hvað ég er seinn. Í morgun fann ég ekki sokkinn minn, en þá hafði Pjakkur hundurinn minn 

tekið sokkinn og nagað hann í gegn! Þá þurfti ég að finna mér nýjan sokk en þegar ég leit á klukkuna 

þá var hún orðin alltof margt og ég missti af strætó. Þannig að ég ákvað að hlaupa í gegnum skóginn 

til að stytta mér leið en þá datt ég ofan í runna. Og nú er ég loksins kominn, sveittur, bara í einum 

sokk og rifnum buxum (sest við hliðina á Badda). 

Baddi (horfir á Hans): Bíddu hvað, ertu í þremur peysum eða?  

Hans: Nei... ég er í einni, tveim, þrem, fjórum, ég er í fimm! 
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Baddi: Bíddu sjomli, áttu ekki úlpu? 

Hans: Jú, ég á úlpu en ég lánaði frænda mínum hana. Hann er nefnilega að fara á sjómannaball.  

5. sena 

Allir nemendur eru komnir inn og kennsla hefst. 

Kennari: Í dag ætlum við að fjalla um fjármálalæsi og tilfinningalæsi. 

(Nemendur eru mjög óspenntir fyrir viðfangsefninu) 

Kennari: Í stuttu máli er fjármálalæsi getan til að lesa, greina, stjórna og fjalla um fjárhagslega þætti sem 

hafa áhrif á efnahagslega velferð einstaklinga. Það felur í sér getuna til að greina valkosti í 

fjármálum, fjalla um peninga án vandkvæða, gera áætlanir til framtíðar og bregðast skynsamlega við 

breyttum forsendum ákvarðana í fjármálunum, þar með talið í efnahagsumhverfinu. 

Rögnvaldur (grípur fram í): Kunnátta og færni í fjármálum eykst við aukið fjármálalæsi en það segir þó ekki 

til um hvort fjárhagsleg hegðun taki sömu breytingum...  

Kennari: Já, einmitt og ... 

Rögnvaldur (grípur aftur fram í): Og samkvæmt eldri rannsóknum Bakken frá árinu 1967 og Langrehr frá 

1979 þá eru þeir nemendur sem fá kennslu í fjármálum með meira fjármálalæsi heldur en þeir sem 

fá ekki kennslu í fjármálum. 

Baddi: Bíddu, hvað meinarðu með fjármálalæsi? Skiptir það einhverju máli eða? Ég meina, peningar eru 

bara peningar og maður á að eyða þeim sko! Þú veist, ef það er eitthvað vandamál þá redda 

smálánafyrirtækin því bara. 

Nadía Sól: Nei Baddi! Ertu kreikrei? Sko, ég þekki stelpu, sem er samt eldri en ég og ég ætla ekki segja hvað 

hún heitir, en hún á sko barn og hún þarf að taka smálán til að geta keypt bleiur! Svo þarf hún að 

taka annað smálán til að borga hitt smálánið. 

Hans: Ég veit líka um eina stelpu sem fékk bréf frá svona smálánafyrirtæki um að hún hafi tekið smálán en í 

raun gerði hún það aldrei heldur var það kærastinn hennar sem tók það og svo sat hún uppi með 

skuldina! 

Kennari: Já, einmitt, slíkt getur gerst við að taka smálán en þó er ekki hægt að alhæfa. En nú langaði mig til 

að taka dæmi um 16 ára dreng sem langaði alveg verulega mikið í nýjan síma en sá sími kostaði yfir 

100.000 kr.! Er það eðlilegt verð fyrir venjulegan síma?  

Baddi: Þú veist, já. Þetta er ekki bara farsími. Þetta er eins og lítil tölva! Þetta er alveg eðlilegt verð! 

Nadía Sól: En síðan er hægt að sleppa því að eiga svona dýran síma. 

Baddi: Þú ert líka svo mikið one of a kind.  
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Katla: Oh my god. Hættið þessu! Sími er bara sími, skiptir ekki máli hvað hann gerir eða hvernig hann lítur 

út! En vitiði hvað? Ég... 

Rögnvaldur (grípur fram í): Samkvæmt rannsóknum hefur notkun síma aukist …. 

Kennari: Já, þetta eru mjög góðar umræður um síma. Þennan dreng hefur alltaf langað í svona flottan og 

dýran síma en hann hefur bara ekki efni á því. Því langar mig að spyrja ykkur: Hvað getur hann gert? 

Katla (er mjög æst): Ég veit, ég veit. Sparað!  

Kennari: Einmitt, hvernig þá? 

Katla: Auðvitað með því að safna pening! 

Kennari: Og hvernig á hann að gera það? 

Hans: Með því að vinna. 

Baddi: Svo er náttúrulega hægt að gera eins og ég sagði að taka bara smálán. Þú veist, það er þarna 

Quickmoney, Easymoney, 1817 og fullt af fleiri smálánafyrirtækjum! Þetta er ekkert mál! Sjomli! 

6. sena 

Kennari: Já, tökum hugmyndina með smálánið. Segjum sem svo að drengurinn okkar standi frammi fyrir því 

vali að taka smálán fyrir símanum sínum eða að spara. Þá langar mig að fá ykkur í samviskugöng. Þið 

myndið samviskugöng með því að mynda tvær línur hvert á móti öðru svo það myndist eins og göng 

á milli ykkar. Annar helmingurinn er með því að taka smálán og hinn helmingurinn er á móti því að 

taka smálán. 

Kennari: Já, gott. Eru einhverjir sjálfboðaliðar sem vilja koma? (horfir yfir hópinn) 

Katla (er mjög æst): Ég, ég, ég! 

Kennari: Hans, ég ætla bjóða þér að vera 16 ára drengurinn. 

Hans: Ókei. 

Kennari: Jæja Hans. Þú ert sem sagt 16 ára drengurinn sem ætlar að labba í gegnum göngin. Hérna megin er 

samviskan þín sem vill að þú takir smálán og hérna megin er samviskan þín sem er á móti því að þú 

takir smálán. 

(Nemendur hefja samviskugöng. Spuni. Í lokin velur Hans að taka ekki smálán.) 

7. sena 

Kennari: Já flott hjá þér, af hverju valdir þú þessa hlið? 

Hans: Sko, það er ekkert vit í því að taka svona smálán. Skuldin hækkar og hækkar á hverjum degi og svo 

endar þetta bara í einhverju kjaftæði. Það er miklu sniðugra að eyða peningunum í eitthvað sniðugt 

eins og Star Wars sumarbúðir sem verða á Stokkseyri í sumar.  
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Kennari: Gefum okkur það að drengurinn okkar hafi valið að taka smálán fyrir símanum sínum og er nú 

kominn með háa skuld sem hann getur ekki borgað. Móðir hans kemst að þessu og það endar með 

því að þau byrja að rífast. Þá skiptir miklu máli að hafa gott tilfinningalæsi. Ef eintaklingur er með 

gott tilfinningalæsi og lendir í erfiðum aðstæðum, til dæmis rifrildi, þá er hann líklegri til að halda ró 

sinni og rökhugsun, hefur stjórn á tilfinningum sínum og hugsunum og er einnig lausnamiðaður. Sá 

sem er með lélegt tilfinningalæsi missir frekar stjórn á sér og hugsunum sínum í erfiðum aðstæðum. 

Í þessu rifrildi var móðirin mjög róleg en drengurinn aftur á móti mjög æstur. Þá langar mig að spyrja 

ykkur: Hvort þeirra er með gott tilfinningalæsi?  

Nemendur: Mamman. 

Rögnvaldur (uppúr þurru): Síðan sýna rannsóknir að skortur á tilfinningalæsi dragi úr náms- og 

sköpunarhæfni. 

Kennari: Já áhugavert. Nú langar mig til þess að... 

Rögnvaldur (grípur fram í): Samkvæmt rannsókn sem gerð var meðal 200 kennara og skólastjórnenda þar 

sem kennsla í tilfinningalæsi fór fram kom eftirfarandi í ljós: 71% kennara sögðu að nemendur sínir 

beittu minna líkamlegu ofbeldi í skólastofunni og 66,6% sögðu að minna væri um uppnefningar. 

Umhyggja og samkennd meðal nemenda jókst samkvæmt 78% kennara.  

8. sena 

Kennari: Já, mikið rétt. Nú langar mig að fá drenginn okkar í kastljós til þess að fá að vita af hverju hann tók 

smálánið. Baddi minn, þú ert svo hlynntur því að taka smálán, mig langar til þess að fá þig sem 

drenginn í kastljósið. 

Baddi: Sjomli, er til í þetta! 

Kennari (talar við Badda): Þú setur þig í hlutverk 16 ára drengsins og svarar spurningum eins og þú heldur að 

hann myndi svara. Gjörið þið svo vel, hér er sestur 16 ára drengurinn okkar og nú megið þið spyrja 

hann. 

(Nemendur spyrja spurninga og Baddi svarar. Spuni):  

 Af hverju varstu að rífast við mömmu þína? 

 Af hverju geturðu ekki sparað pening einu sinni? 

 Þú þarft að spara til að eignast eitthvað. 

 Hvernig ætlarðu eiginlega að borga smálánið? 

 Veistu ekki að maður á að bera virðingu fyrir þeim sem eru eldri. 

 Berðu enga virðingu fyrir mömmu þinni? 

 Af hverju vildir þú þennan síma? 
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 Veistu hvað verður um þig þegar þú tekur svona smálán? 

 Var þessi sími virkilega þess virði? 

 Af hverju gastu ekki fengið ódýrari síma? 

Kennari: Já fínt, takk fyrir þetta. (Allir klappa) 

Kennari: Nú þegar við vitum um drenginn okkar þá væri áhugavert að fá að vita aðeins um móður hans. 

Nadía Sól, ert þú ekki til í að koma og setjast í kastljósið í hlutverki móður drengsins?  

(Nadía Sól sest í kastljósið) 

Kennari: Drengurinn þinn skuldar smálánafyrirtækinu fyrir símann og þú sérð ekki fram á að hann geti greitt 

lánið þar sem hann er ekki í vinnu. Þú átt sjálf nóg með þínar skuldir og getur því ekki hjálpað honum. 

(Nemendur spyrja spurninga og Nadía Sól svarar. Spuni): 

 Áttu ekki að hjálpa syni þínum? 

 Af hverju geturðu ekki borgað þetta fyrir hann? 

 Ert þú ekki mamma hans? 

 Af hverju ertu að rífast við son þinn? 

 Æi, ég veit ekki hvað á að segja. 

 Hvernig ferðu að því að halda ró þinni? 

Hefurðu kynnt þér rannsóknir á þessu sviði? 

Kennari: Fínt, þetta var verulega áhugavert. (Allir klappa og Nadía Sól sest í stólinn sinn) 

9. sena 

Kennari: Þá höfum við heyrt báðar hliðar á málinu. Nú vil ég fá ykkur í örlagavef og sjá hvort þið hafið lært 

eitthvað af þessu. Endilega myndið standandi hring á gólfinu. Eins og þið sjáið er ég með hnykil og 

þegar ég kasta hnyklinum á að segja eitt orð eða setningu úr tímanum, eitthvað tengt tilfinningalæsi 

eða fjármálalæsi. En það má aðeins segja eitt orð eða eina setningu í einu og ég ætla byrja …. 

Fjármálalæsi! (hendir til næsta nemenda og svoleiðis gengur það allan hringinn. Þá hefur myndast 

myndarlegt mynstur) 

 Halda ró sinni 

 Easy money 

 Vasapeningur 

 Fjármálalæsi eykst 

 Fjármál 
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 Smálán 

 Virðing fyrir fullorðnum 

 Tilfinningalæsi 

 Kenningar Bakken 

 Halda rökhugsun 

Kennari: Glæsilegt, fín upprifjun hjá ykkur. Nú skulum við leggja örlagavefinn varlega á gólfið. Í næsta tíma 

munum við fjalla dálítið meira um læsi en ég þakka fyrir tímann í dag og svo sjáumst við í næstu 

viku! (Allir ganga út úr kennslustofunni) 

10. sena 

Baddi, Tóta og Nadía Sól ganga saman út úr kennslustofunni. 

Baddi: Þetta var nú meira kjaftæðið í þessum tíma „Mímímí fjármála- og tilfinningalæsi!“ Eruð þið að grínast 

eða? En hey, ætlarðu ekki að fá þér pPhoneinn? 

Tóta: Æi, ég veit það ekki. Ég var að hugsa að geyma þetta bara og spara... Jafnvel fá mér vinnu eða eitthvað. 

Baddi: Nei maður! 

Nadía Sól: Jú, flott hjá þér Tóta! Ég las á smálán.is síðunni og samkvæmt þeim er það þannig að ef þú ætlar 

að taka 80.000 krónur í 30 daga þá þarftu að borga 107.050 krónur útaf vöxtunum. Það er sko 

27.050 krónur aukalega. Halló! Það er sko margt sem hægt er að gera fyrir 27.050 krónur. 

Tóta: Já nákvæmlega. Ég er nú bara dálítið hrædd við þessi smálán. Æi, ég er að hugsa um að geyma þetta 

bara og spara. Þá verður kannski kominn pPhone 6 eða eitthvað! 

Nadía Sól: Totally! 

11. sena 

Lagið „Eye of a tiger“ hefst. Jófríður gengur fram hjá Badda, Tótu og Nadíu Sól, íklædd mótorhjólabúning 

með hjálminn í annarri hendinni og stafinn í hinni. Jófríður fer út á bílastæði og stendur við mótorhjólið. Hún 

hendir stafnum frá sér og setur hjálminn á sig. Hún sest á bak. 

Baddi, Tóta og Nadía Sól eru út í glugga og fylgjast með henni gapandi af undrun. 

Mótorhjólið fer í gang og Jófríður keyrir í burtu. 

 

Endir 
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11 Fylgiskjal 2 – Ljósmyndir af ferlinu 

Vinnuferlið 
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Úr stuttmyndinni 
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Á sýningardag 

 

 



 bls. 36 

 

 

 



 bls. 37 

 

 

 



 bls. 38 

 

 

 



 bls. 39 

12 Fylgiskjal 3 – Sögurammi 
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13 Fylgiskjal 4 – Ýmis gögn tengd sýningu  
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14 Fylgiskjal 5 – Kynningarefni 
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