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Formáli 

Við heyrum daglega umfjöllun í fjölmiðlum af fjárhagsvandræðum ungs fólks og allskyns 

neyslutengdum gylliboðum rignir yfir það. Val mitt á þessu lokaverkefni má meðal annars 

rekja til þessa og reynslu minnar af almennum vinnumarkaði. Þar hef ég orðið vör við 

áþreifanlegt þekkingarleysi ungs fólks á vinnumarkaðsmálum. Mörg ungmenni vinna mikið 

með skóla, oft á tíðum til þess eins að falla fyrir áðurnefndum gylliboðum, þó auðvitað megi 

ekki gleyma því að sum ungmenni þurfa að sjá fyrir sér án stuðnings fjölskyldu sinnar.  

Þessi málaflokkur fellur, að mínu mati, ekki undir eina námsgrein, heldur nær hann til flestra 

námsgreina í grunnskóla. Með því að samþætta verkefni í stærðfræði, lífsleikni, 

upplýsingatækni og bókfærslu freista ég þess að auðvelda nemendum að nýta sér þekkingu og 

færni í mismunandi námsgreinum til að öðlast skilning á grundvallaratriðum virkrar þátttöku í 

atvinnulífi. Þá vonast ég til að verkefni nemenda auðveldi þeim að temja sér ábyrga 

fjármálstjórnun þar sem þeir sjá að útgjöldin eru ekki síður mikilvæg en tekjurnar. 

Ég þakka Jónínu Völu Kristinsdóttur, lektor við Kennaraháskóla Íslands, fyrir leiðsögnina. 

Þeir vankantar sem finna má á verkefninu skrifast á minn reikning. 
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Ágrip 

Þetta lokaverkefni við grunnskóladeild Kennaraháskóla Íslands byggir á samþættingu 

stærðfræði, lífsleikni, upplýsingatækni og bókfærslu. Rannsóknir sýna að samþætting 

námsgreina vekur áhuga nemenda á verkefnum og auðveldar þeim að sjá tilgang með námi 

sínu. Samþætting ólíkra námsgreina í þessu verkefni undirstrikar að vinnumarkaðsmál og 

fjármál eru órjúfanlegur þáttur daglegs lífs og færir verkefnin nær reynsluheimi unglingsins. 

Lokaverkefnið samanstendur af þremur þáttum; ritgerð með fræðilegri umfjöllun, verkefnum 

nemenda og kennsluleiðbeiningum. Fræðilegi hlutinn skiptist í tilgang, umfjöllun um 

fræðilegan bakgrunn, markmið, umfjöllun um verkefni nemenda og niðurstöður. Verkefni 

nemenda miðast að því að fræða þá um grundvallaratriði vinnumarkaðsmála og fjármál 

unglinga þar sem þeir leysa verkefni sem meðal annars byggja á notkun Word-ritvinnslu og 

Excel-töflureiknis. Kennsluleiðbeiningarnar tíunda markmið hvers verkefnis og auðvelda 

kennurum mismunandi námsgreina fyrirlögn þeirra. 

Lokaverkefnið skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta lagi er það er ritgerðin með spurningunni sem 

leitað er svara við; Hvernig geta unglingar öðlast skilning á grundvallarþáttum 

vinnumarkaðsmála? Ritgerðin skiptist í tilgang, umfjöllun um fræðilegan bakgrunn, tillögur 

að markmiðum, umfjöllun um verkefni nemenda og niðurstöður. Í ritgerðinni er lögð áhersla á 

samþættingu námsgreina og fjallað um hvernig best er að fræða nemendur um 

grundvallarþætti vinnumarkaðarins ásamt því að fjalla um fjármál unglinga. Unnið er að 

markmiðum þeirra námsgreina sem að samþættingunni koma. Í öðru lagi fylgir ritgerðinni 

sérstakt hefti með 13 verkefnum ásamt aukaverkefnum þar sem vinnumarkaðsmál eru krufin 

til mergjar og fjármál unglinga tekin til umfjöllunar. Með verkefnunum er unnið að 

samþættingu stærðfræði, lífsleikni, upplýsingartækni og bókfærslu fyrir nemendur 9. og 10. 

bekkjar. Í þriðja lagi er hefti með kennsluleiðbeiningum með verkefnum nemenda og lausnum 

nokkurra þeirra.  
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1. Inngangur 

Stærðfræði og lífsleikni eru ómissandi hluti daglegs lífs. Skyldur grunnskólans felast meðal 

annars í því að gera nemendur hans hæfa til að takast á við lífið í síbreytilegu tæknisamfélagi 

sem einkennist af hraða og sívaxandi tölvunotkun. Námsefni og verkefni grunnskólanna taka 

æ meira mið af þessari þróun og kennarar þurfa að vera tilbúnir að laga sig og kennsluaðferðir 

sínar að þessum breyttu áherslum. Með því móti næst mestur árangur af tækninýjungum á 

hverjum tíma. 

 

Ein leið til að vekja áhuga á stærðfræði er að sýna nemendum fram á tilgang með 

stærðfræðinámi, til dæmis með því að sýna fram á að hversdagslegt fyrirbæri eins og 

launaseðill kallar á stærðfræðiþekkingu. Margir unglingar vinna með skóla og þegar skóla 

líkur tekur vinnumarkaðurinn við með þeim réttindum og skyldum sem því fylgja. Megin 

tilgangur minn með þeim verkefnum sem fylgja þessu lokaverkefni er að auðvelda nemendum 

að nýta sér þekkingu og færni í mismunandi námsgreinum til að öðlast skilning á 

grundvallaratriðum virkrar þátttöku í atvinnulífi. 

 

Þessi verkefni eru byggð á samþættum verkefnum í stærðfræði, lífsleikni, upplýsingatækni og 

bókfærslu. Helstu verkfærin eru Excel töflureiknir, Word ritvinnsla og veraldarvefurinn, 

ásamt góðri samtalstækni á milli nemenda og kennara. 
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1.1.  Tilgangur 

Tilgangur þessa lokaverkefnis er að búa til verkefni sem hjálpar nemendum 9. og 10. bekkjar 

að fræðast um vinnumarkaðsmál og tengd málefni. Leitað er svara við spurningunni: Hvernig 

geta unglingar öðlast skilning á grundvallarþáttum vinnumarkaðsmála?  

Með aukinni atvinnuþátttöku nemenda tel ég enn meiri þörf fyrir verkefni og umræður um 

málefni vinnumarkaðarins. Margir nemendur vinna með skóla, sem oft á tíðum seinkar þeim í 

námi og skerðir ævitekjur þeirra. Mér lék því forvitni á að vita um atvinnuþátttöku nýnema í 

framhaldsskóla, um fjárþörf þeirra og hve langan tíma þeir nýta til heimanáms. Ég fékk, með 

leyfi stjórnenda ónefnds framhaldsskóla, að setja nokkrar spurningar í viðhorfskönnun meðal 

nýnema.  

Í svörum nemenda kom fram að 48% nýnema vinna með námi. Vinnuframlag þeirra er frá því 

að 5% nemenda vinna 1-3 klst. á viku til þess að 16% nemenda vinna 12 klst. á viku eða 2,4 

klst. að meðaltali á dag fimm daga vikunnar. Þegar spurt er um fjárþörf nemenda telja flestir, 

eða 73% nemenda sig þurfa minna en kr. 20.000 á mánuði og  11% nemenda telja sig þurfa 

meira en kr. 50.000 á mánuði. Þessi fjárþörf er utan við kostnað vegna húsnæðis og fæðis.  

Þegar spurt var um hve miklum tíma nýnemarnir eyddu í heimanám kom í  ljós að 37% 

nemenda eyða minna en 1 klst. á viku í heimanám, 42% eyða 1-3 klst. á viku, 16% eyða 4-7 

klst. viku og 5% eyða 8 klst. eða meira í heimanám á viku. Þessar niðurstöður verður að skoða 

í ljósi þess að um það bil þriðjungur svarenda stundar nám í verknámsdeildum skólans þar 

sem flestar námsgreinar eru verklegar og krefjast lítillar eða engrar heimavinnu.  

Þessar niðurstöður gefa tilefni til að vekja nemendur til umhugsunar um hvernig tíma og 

fjármunum þeirra sé best varið með framtíðarhagsmuni þeirra að leiðarljósi. Það er auðvelt að 

missa sjónar á langtímamarkmiðum og einblína á skammtímahagsmuni sem ef til vill eru lítils 

virði þegar nánar er að gáð. Í þessari umræðu má þó ekki gleyma því að einhver hluti 

nemenda nýtur ekki fjárhagslegs stuðnings fjölskyldu sinnar og þarf að standa sjálfur undir 

öllum útgjöldum sínum. 
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1.2.  Uppbygging  

Ritgerðin verður byggð upp eins og hefðbundnar ritgerðir með: formála, ágripi, efnisyfirliti og 

inngangi sem segir til um tilgang ritgerðarinnar. Í meginmálinu verður fjallað um efni og 

aðferðir sem notaðar verða í verkefnunum. Í fyrsta lagi verður farið í fræðilegan bakgrunn 

verkefnisins. Í öðru lagi verður rætt um samþættingu námsgreina. Í þriðja lagi verða talin upp 

þau markmið sem verkefnin eru byggð á og má finna í markmiðum Aðalnámsskrár undir 

þeim námsgreinum sem verkefnin verða samþætt úr. Í fjórða lagi verður fjallað um ástæðu 

fyrir verkefnavali og hvernig verkefnin tengjast vinnumarkaðsmálum og ýmsum þáttum 

tengdum þeim. Að lokum verða ýmis verkefni kynnt, sem eru unnin í Word-ritvinnslu, Excel-

töflureikni og með upplýsingaöflun á veraldarvefnum.  

Reynsla mín í starfi hjá Sútunarverksmiðjunni Loðskinni hf. og Heilbrigðisstofnunni 

Sauðárkróki, þar sem margir unglingar hafa sótt um sumarstörf og störf með skóla, hefur sýnt 

mér fram á að full þörf er á kennsluefni og verkefnum sem bætir þekkingu þeirra á 

vinnumarkaðnum. Í verkefnunum er megin markmiðið að nemendur öðlist skilning á ýmsum 

þáttum sem hjálpa þeim þegar komið er út á vinnumarkaðinn, hvort sem það er í tímabundna 

vinnu með skóla, sumarvinnu eða fasta vinnu að loknu námi. Með verkefnunum fylgja 

leiðbeiningar fyrir nemendur og kennara um hvernig vinna á verkefnin.  
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2. Meginmál 

2.1.  Fræðilegur bakgrunnur 

Þau verkefni sem þessi ritgerð fjallar um eru meðal annars byggð á hugmyndum 

hugsmíðahyggjunnar, kenningum John Dewey, hugmyndum um mikilvægi samþættingar 

námsgreina og markmiðum aðalnámskrár. Hér verður gerð grein fyrir þeim þáttum sem ég 

legg til grundvallar verkefninu. 

2.1.1. Hugsmíðahyggja 

Fræðilegar rætur hugsmíðahyggjunnar liggja í kenningu Piaget, eða þeirri sýn að þekking sé 

afstæð og að engin þekking sé algild. Þekkingin breytist og hún lagar sig að stað og stund. 

Hún er huglægt ferli fremur en uppgötvun raunveruleika. Nemandinn byggir því upp 

þekkingu í stað þess að kennarans yfirfæri tiltekna þekkingu. Virk þátttaka nemandans er 

lykilatriði í uppbyggingu þekkingar og hann verður að hafa áhuga á viðfangsefninu og sjá 

tilgang í að læra það sem til þarf til að leysa verkefnið (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir 2001).  

Á menntavefnum er hugsmíðahyggjan skilgreind sem námskenning sem gengur út frá því að 

þekking sé afurð þess hvernig einstaklingar skapa merkingu úr reynslu sinni. Þessi skilningur 

kallar á að námsumhverfið sé opið og sem líkast raunverulegum aðstæðum og nemandinn sé 

virkur í að byggja upp eigin þekkingu.  

Þuríður Jóna Jóhannsdóttir (2001) telur að námsumhverfi, sem þarf að vera opið og líkjast 

raunverulegu umhverfi, skipi stóran sess í hugsmíðahyggjunni. Auk þessa þarf umhverfið að 

vera auðugt, hvetjandi og ýta undir áhuga nemenda á að læra með jákvæðum skoðanaskiptum. 
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Eftirfarandi eru nokkur einkenni kennslu í anda hugsmíðahyggjunnar: 

 

• Nám og kennsla byrja á núverandi skilningi nemandans á námsefninu. 

• Það er hlutverk kennarans að skapa raunverulega námsreynslu sem leiðir nemandann að 

því að þróa og endurskapa núverandi þekkingu. Í þessu felast uppgötvunarnám, 

spurningar, greining, samhæfing og mat á upplýsingum. 

• Nemendur fást oft við flókin, merkingabær, lausnamiðuð viðfangsefni þar sem innihald og 

markmið eru umsemjanleg við kennarann. 

• Nemendurnir fá fjölda tækifæra til að rökræða viðfangsefnið. 

• Megin markmiðið er að fá nemendurna til að læra að hugsa sjálfir. Það er hlutverk 

kennarans að leiða nemandann áfram á þeirri braut meðal annars með notkun vísbendinga, 

leitaraðferða og tækni til að skipuleggja upplýsingar. 

• Nemendurnir taka þátt í vitsmunalegum ferlum eins og að útskýra hugmyndir, túlka texta, 

segja fyrir um fyrirbæri og færa fram rök sem byggja á staðreyndum. 

• Til viðbótar við skrifleg próf er þess krafist af nemandanum að hann skrifi 

rannsóknarskýrslu, segi frá niðurstöðum, byggi líkön og taki þátt í lausn verkefna. 

• Nemendurnir undirgangast símat í stað þess að taka aðeins próf í lok annar. 

• Námefni og þekking byggð á því eru í sífelldri endurskoðun (Snowman, Jack, Robert 

Biehler 2006). 

Verkefnin í þessari ritgerð eru í þessum anda, þar sem leitast er við að skapa raunveruleg 

viðfangsefni sem nemandinn getur auðveldlega heimfært upp á eign reynslu. Þá byggja þau á 

samvinnu nemenda, úrvinnslu, sjálfsmati og jafningjamati auk mats kennarans. 

Hugsmíðahyggjan byggir meðal annars á því að nemandinn setji sér sín eigin markmið með 

náminu. Þá þarf námsumhverfið að vera fjölbreytt og gott og aðgangur að kennslugögnum 

góður. Gert er ráð fyrir að nemendur vinni verkefni bæði einstaklingslega og/eða í hópum. 

Viðfangsefnin þurfa að vera áhugaverð og nemendurnir þurfa að sjá tilgang með því að vinna 

þau. Það er mikilægt að nemendur séu þátttakendur í uppbyggingu verkefnanna.  
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Nauðsynlegt er að tengja verkefnin, sem unnin eru, við raunveruleg verkefni sem eru utan 

veggja skólanna. Kennarinn þarf að aðstoða og hvetja nemendur til að ná þeim markmiðum 

sem þeir hafa unnið að. Kennarinn er eins og verkstjóri í góðu og skapandi námsumhverfi. 

Skoðanaskipti nemenda eiga að njóta sín og kennarinn þarf að stjórna þeim umræðum. Mat 

þarf að vera fjölþætt og taka mið af þekkingarfræðilegum forsendum þar eð þekking 

grundvallast á því hvernig einstaklingurinn skapar merkingu úr reynslu sinni (Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir 2001).  

2.1.2.  John Dewey 

John Dewey hafði mikil áhrif á uppeldismál á síðasta hluta 19. aldar og á 20. öldinni. Hann 

nam heimspeki og stofnaði fyrsta skóla sinn sem hét Laboratory School í Chicago 1896. Hann 

skrifaði margar bækur um uppeldisfræði. Að hans mati er maðurinn félagsvera og hugsanir 

hans og athafnasemi ber að skoða í því ljósi að þær leiði af sér hamingju. Í bókinni How We 

Think, er aðalinntak uppeldisfræði hans „learning by doing”. 

Hugmyndir Dewey ganga meðal annar út á að hlutverk leiðbeinandans sé að finna námsefni 

og aðferðir sem hæfa þroska nemandans og byggja á reynslu hans. Það er einmitt aðalsmerki 

reynslunnar að áhrifa einnar reynslu gætir á aðra. Það er svo háð stefnu reynslunnar hvort hún 

verður menntandi eða ekki. Að þessu leyti er menntun eins og þroski sem getur þróast í ýmsar 

áttir, ýmist jákvæðar eða neikvæðar. Opni þróunin fleiri leiðir er reynslan menntandi (Dewey 

1938:99-101). 

2.1.3. Samþætting  

Einn liður í því að gera námsefnið áhugavert og raunverulegt er að sýna fram á að þekking og 

færni á einu sviði styður þekkingu og færni á öðru, rétt eins og í daglegu lífi. Þannig má ljóst 

vera að þekking og færni í stærðfræði er yfirfæranleg á flestar aðrar námsgreinar. 

Þegar unnið er að samþættingu námsgreina er hugað að þeim leiðum, kennsluaðferðum og 

vinnubrögðum sem ná best þeim námsmarkmiðum sem stefnt er að. Það er talið að vinnugleði 

aukist eftir því sem meiri fjölbreytni er í vinnubrögðum nemenda. Því verður að leggja áherslu 

á fjölbreyttar kennsluaðferðir og gott vinnuumhverfi. 
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Lilja M. Jónsdóttir vísar í bók sinni Skapandi skólastarf í Aðalnámskrá grunnskóla (1989) þar 

sem segir að sú málvenja hafi skapast að kalla það samþættingu þegar viðfangsefni í námi 

krefjist sjónarmiða, þekkingar og færni sem sótt er til fleiri en einnar námsgreinar.  

Samþætting námsgreina hefur verið notuð í skólum landsins og verður það áfram með ýmiss 

konar þemavinnu. Í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði (1999:9) er lögð áhersla á að finna 

verkefni úr daglegu lífi og tengja við aðrar námsgreinar. Verkefnunum er ætlað að vera 

fræðandi um viðkomandi svið og varpa ljósi á hlutverk stærðfræðinnar. 

Í þeim verkefnum sem nemendur koma til með að vinna, finn ég tengingu við 

kennsluaðferðina, sjálfstæð, skapandi viðfangsefni og þemanám sem Ingvar Sigurgeirsson 

fjallar um í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna. Þar er lögð áhersla á að verkefnin séu 

„.krefjandi viðfangsefni...í lífinu sjálfu.“ (Ingvar Sigurgeirsson 1999:150) 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga-tæknimennt (1999:19) er lögð áhersla samþættingu 

hennar við aðrar námsgreinar, frelsi skóla til ráðstöfunar tíma fyrir hana og þann möguleika 

að blanda þessu saman. Lagt er til að kennarar í upplýsingamennt vinni með kennurum 

annarra námsgreina að samþættingu markmiða með því að vinna samþætt verkefni.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni (1999:6) er talað um að samþætting lífsleikni við aðrar 

námsgreinar gefi nemandanum kost á að fá meiri dýpt og merkingu í hana. Markmið annarra 

námsgreina geta líka hvert með sínum hætti verið samþætt markmiðum lífsleikninnar. Þá er 

þar lögð áhersla á fjármálafræðslu og náms- og starfsfræðslu. Með lífsleikninni sem 

námsgrein er verið að búa nemendur undir að takast á við lífið og reynt að byggja upp alhliða 

þroska nemandans til að geta tekist á við kröfur og áskoranir lífsins.  

Lögð er áhersla á fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Þegar þemaverkefni eru 

tekin fyrir er reynt að finna áhugaverð málefni til að vinna að, þannig að allir nemendur geti 

fundið sér verkefni við hæfi. Fjöldi rannsókna rennir stoðum undir gildi samþættingar á öllum 

skólastigum og mun ég gera grein fyrir nokkrum þeirra hér á eftir. 

Í grein Koirala og Bowman  (2003) er vitnað í rannsókn Davison o.fl. (1995) þar sem settar 

eru fram fimm leiðir við samþættingu náttúrufræða og stærðfræði en þær eru; 
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námsgreinamiðuð, innihaldsmiðuð, ferlimiðuð, aðferðamiðuð og þemamiðuð samþætting. 

Námsgreinamiðuð samþætting fæst við tengsl á milli ólíkra þátta innan sömu fræðigreinar t.d. 

þegar algebra, rúmfræði, mælingar og gagnagreining eru samþætt í umfjöllun um hreyfingu 

pendúls. Innihaldsmiðuð samþætting miðar að samruna innihaldsþátta eins og gert er þegar 

mælingar í stærðfræði eru heimfærðar upp á nám um risaeðlur í náttúrufræði. Ferlimiðuð 

samþætting felst í notkun vísindalegrar aðferðar í náttúrufræði og stærðfræði með tilraunum 

og athugunum. Þá má hagnýta svokallaðan námshring eða „Learning Cycle“ sbr. mynd 1 og 

kennsluaðferðir hugsmíðahyggjunnar við samþættingu í kennslustundum. Þemamiðuð 

samþætting felst í skipulagi náms- og kennslu þar sem mismunandi námsgreinar eru lagaðar 

að ákveðnu þema. 

Mynd 1 

 

Námsefnið sem kynnt er í þessari ritgerð fellur, að mínu mati, best að síðasttöldu 

skilgreiningunni, það er þemamiðaðri samþættingu þar sem mismunandi námsgreinar eru 

notaðar sem verkfæri til að ná skilgreindum markmiðum. Hér er að vísu um að ræða aðrar 

námsgreinar en Koirala og Bowman nefna, en hugmyndin er af sama meiði. 

Clark og Ernst, (2006) benda á að forsenda samþættingar raungreina á háskólastigi byggi á 

nokkrum þáttum þar á meðal. akademískri samvinnu, raunhæfum verkefnum, sköpunarhæfni 

og þrautalausnum. Þeir leggja einnig áherslu á að verkefnin hafi beina tilvísun til daglegs lífs 

og byggi á opnum spurningum sbr. tengingu verkefna við vinnumarkaðinn. Þeir telja að sýnt 

hafi verið fram á að nám, sem byggir á þessum grunnatriðum, leiði til dýpra og meira 

skapandi náms en annars væri. Þetta er í anda hugsmíðahyggjunnar þar sem fengist er við 

spurningar daglegs lífs og mismunandi fræðigreinar eru notaðar í uppbyggingu heildstæðs 

náms, í stað brotakenndrar þekkingar sem fylgjendur hugsmíðahyggjunnar telja einkenna flest 

námsumhverfi. Ég álít að þessi grunnatriði eigi ekki síður við um nám á grunnskólastigi, en í 

háskólanámi. 
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Rockwell (2008) greinir frá tilraun í grunnskóla þar sem kennslan fólst í samþættingu ólíkra 

námsgreina. Hún bendir á að rannsóknir hafi sýnt að nemendur, sem ekki gengur vel í skóla, 

eigi erfitt með að tengja saman innihald, hugtök og færniþætti ólíkra námsgreina. Þetta kemur 

meðal annars fram í því að þeir eiga erfitt með að yfirfæra þekkingu og færni af einu sviði yfir 

á annað. Þannig á nemandinn erfitt með að yfirfæra þekkingu á móðurmálinu yfir á verkefni í 

öðrum námsgreinum á borð við stærðfræði, náttúrufræði og félagsfræði. Með því að tengja 

innihald ólíkra námsgreina vex skilningur nemandans, minni batnar og tengsl, sem 

nauðsynleg eru fyrir æðri hugsun, styrkjast. Þá bendir hún á að slík kennsla útheimti nána 

samvinnu kennara hinna ýmsu námsgreina og framlag þeirra til kennslunnar auki ávinning 

nemandans umtalsvert. 

Áhugahvöt nemenda eykst og skilningur þeirra dýpkar þegar þeir ná að tengja skyld 

viðfangsefni, vinna að verkefnum með bekkjarfélögum sínum og kynna þeim niðurstöður 

sínar. Samþætting eykur möguleika nemendanna á að læra hugtök og færni frá mismunandi 

sjónarhornum og í margskonar tilgangi. Á sama tíma aukast möguleikarnir á margskonar 

upprifjun og verkefnum án þess að þau verið leiðigjörn (Rockwell 2008). 
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3. Markmið 

Markmiðið með meðfylgjandi verkefnum er að útbúa kennsluefni fyrir nemendur 9. og 10. 

bekkjar um vinnumarkaðsmál, fjármál og sparnað. Það er sagt að með samþættingu ólíkra 

námsgreina svo sem stærðfræði, lífsleikni og upplýsingatækni aukist skilningur nemenda á 

málefnunum. Samkvæmt markmiðum Aðalnámskrár grunnskólans 1999 fyrir þessar 

námsgreinar finnst mér eftirfarandi markmið falla vel að þessum verkefnum. 

Í markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla, stærðfræði 1999, segir að nemandi 

• setji stærðfræðileg hugtök í samhengi við hversdagslega hluti til að öðlast betri 

skilning á þeim 

• öðlist góða tilfinningu fyrir tölum og stærðum og áhrifum reikniaðgerða á þær þannig 

að hann geti lagt mat á útkomu 

• skoði launaseðil og þekki útreikninga tengda honum 

Í markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla, upplýsingatækni 1999, segir að nemandinn 

• geti skilgreint hvaða upplýsinga er þörf í tengslum við ákveðin viðfangsefni 

• nýti sér tölvur við úrlausnir á stærðfræðilegum verkefnum 

• tileinki sér jákvæða afstöðu til tölvunotkunar 

• venjist upplýsingatækni sem eðlilegum þætti náms  

• þjálfist í að vinna með töflureikniforritið Excel 

Í markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla, lífsleikni 1999 segir að nemandinn 

• þekki og hafi innsýn í fjármálaumhverfi einstaklinga og samfélags og taki ábyrga 

afstöðu í eigin fjármálum 

• þekki og hafi innsýn í það að vera neytandi í flóknu og margbreytilegu samfélagi 

• hafi vitneskju um réttindi sín og skyldur sem neytandi og launþegi 

• átta sig á mikilvægi þess að geta skipulagt eigin fjármál og gera sér grein fyrir 

kostnaði við heimilisrekstur  
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Ég tel að ofantalin markmið Aðalnámskrár falli vel að þeim verkefnum sem fylgja þessu 

lokaverkefni. Í stærðfræðinni vinna nemendur með hugtök í tengslum við launaútreikninga. 

Þeir framkvæma reikniaðgerðir og öðlast þannig skilning á tölum og stærðum, vinna að 

nokkrum grunnatriðum fjármála og sjá vonandi tilgang með því að skipuleggja fjármál sín. 

Þeir vinna að markmiðum lífsleikninnar með útreikningum og umræðum um réttindi, skyldur 

og fjármál. Upplýsingatækni er stór þáttur þessara verkefna þar sem áhersla er lögð á að 

gagna- og upplýsingaöflun í gegnum tölvu, en tölvur eru notaðar við vinnu flestra 

verkefnanna. Jákvæð afstaða til tölvunotkunar sem tækis til náms er grundvallaratriði í allri 

námsframvindu.  
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4. Umfjöllun um verkefni um vinnumarkaðsmál og fjármál 
 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 1999:7 er lögð áhersla á samvinnu skóla og heimila um að búa 

nemendur undir þátttöku í lýðræðissamfélagi og stuðla að þroska þeirra. Almenn menntun á 

að styrkja einstaklinga til að átta sig á stöðu sinni í samfélaginu, tengdri þekkingu, færni við 

daglegt líf og umhverfi. Hugtakið lífsleikni fellur undir þessa skilgreiningu. Hún á meðal 

annars að efla borgaravitund og skilning á réttindum einstaklingsins, ábyrgð hans og skyldum 

og dýpka skilning þeirra á samfélaginu og hlutverki einstaklingsins í því. Undir þessa ábyrgð 

og skyldur falla meðal annars fjölskylduábyrgð og fjármálaskyldur.  

Í námskránni kemur einnig fram að kennsluaðferðir og vinnubrögð í skólanum eiga að þjóna 

þeim markmiðum sem stefnt er að hverju sinni. Þá er lögð áhersla á eflingu félagsþroska, með 

því að nemendur fái tækifæri til samvinnu. Þetta verkefni tekur mið af öllum ofangreindum 

markmiðum og miðast við raunverulegar aðstæður í því samfélagi sem nemendurnir munu 

brátt taka virkan þátt í. 

Í meðfylgjandi fylgiskjölum er að finna verkefni nemenda ásamt leiðbeiningum fyrir kennara 

um fyrirlögn þeirra. Verkefnin, sem um er að ræða, eru unnin í umræðum í lífsleiknitímum, 

með útreikningum í stærðfræðitímum, í Excel-töflureikni, Word-ritvinnslu og með 

upplýsingaöflun af veraldarvefnum.  

Ég hef unnið að forvinnu verkefnanna og að sýnishornum þeirra. Nemendur opna sum 

skjalanna í tölvuverum skólanna og vista þau á heimasvæði sín. Önnur verkefni vinna þeir frá 

grunni í upplýsingatæknitímum. Gott er fyrir kennara að varpa sýnihornum á tjald eða töflu 

með skjávarpa. Hugstormun er mikilvægur þáttur í verkefnum þessum, þar sem margar 

hugmyndir koma fram hjá nemendum. Umræður skapast um málefni vinnumarkaðsins, bæði 

um það sem nemendur vita og það sem þeir ekki þekkja. Ég legg til að nemendur vinni flest 

verkefnin í paravinnu eða í litlum hópum. Önnur verkefni vinna þeir einstaklingslega. 

Jo Boeler gerði könnun á kennsluaðferðum í Railside skólanum í Bandaríkjunum, sem byggir 

kennsluaðferðir sínar mikið á hópavinnu þar sem samvinna er talin þýðingarmikill 
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undirbúningur fyrir daglegt líf. Þessi aðferð dró til dæmis úr klíkumyndun og jók virðingu 

nemenda hver fyrir öðrum.  

Helstu grunnhugtökin á bak við kennsluaðferðirnar eru: 

1. Sundurleitir bekkir þar sem stuðst er við fjölbreyttar kennsluaðferðir sem höfða til 

ólíkra nemenda. Þar er meðal annars lögð áhersla á að spyrja góðra spurninga, samhjálp, 

endurorðun, réttlætingu aðferða og svo framvegis. 

2. Verkefni er löguð að hópavinnu þar sem nemendur eru hvattir til að nálgast verkefnin 

á sem fjölbreytilegastan hátt. Hlutverk kennarans felst m.a. í því að kenna nemendunum að 

hefja leikinn. 

3. Samábyrgð nemenda þar sem nemendum er kennt að þeir beri ábyrgð á námsgengi 

annarra meðlima hópsins. 

4. Áfangakerfi þar sem kennslustundirnar eru 90 mínútna langar og námsefnið nær til 

einnar annar. Nemendurnir geta valið á milli áfanga eftir getu og kosið að stunda nám í 

stærðfræði á einstökum önnum eða að sleppa henni (Boaler Jo 2006). 

Í daglegu lífi eru auknar kröfur um ýmiss konar teymisvinnu og sama er að segja um 

vinnumarkaðinn. Í kennsluleiðbeiningum  Átta-tíu,  segja  Guðbjörg  Pálsdóttir og Guðný 

Helga Helgadóttir (2006:8) að stundum sé heppileg að raða í hópa eftir mismunandi sterkum 

hliðum eða eftir áhugasviði. Kennari getur líka valið að brjóta hópinn upp þannig að fleiri fái 

tækifæri  

4.1. Verkefni nemenda eru í fylgiskjölum ásamt kennsluleiðbeiningum 

Þau verkefni sem byggja á vinnu í tölvu miðast við  Word ritvinnslu og Excel töflureikni frá 

Microsoft.  Æskilegt er að forritin séu frá árinu 2003 eða síðar. Verkefnin sem fylgja þessu 

lokaverkefni eru öll vistuð í útgáfu frá árinu 2003. Þessi forrit eru algengust í íslenskum 

skólum og flestum aðgengileg. Æskilegt er að nemendur nái strax góðum tökum á þessum 

forritum, til að þau nýtist þeim bæði í námi og starfi í framtíðinni.  



 18 

4.2. Vinna við verkefni  

Þegar byrjað er á verkefnunum þurfa nemendur að ræða um tilgang náms- og starfsferilskrár í 

þriggja til fimm manna hópum. Þeir ræða um hvaða upplýsingar þurfa að koma þar fram og 

segja frá niðurstöðum hópsins. Þeir afla gagna af veraldarvefnum í upplýsingatæknitíma sem 

tengjast vinnumarkaðsmálum. Þeir fylla út umsóknareyðublað eða útbúa umsókn í Word-

ritvinnslu samkvæmt sýnishornum sem þeir geta skoðað á veraldarvefnum eða fengið að 

skoða sýnishorn hjá kennara. Nemendur skoða og/eða fylla út ráðningarsamninga. Þá er 

komið að nokkrum launaverkefnum sem nemendur vinna í Word ritvinnslu og Excel-

töflureikni. Nemendur nálgast þær upplýsinga sem þeir þarfnast á veraldarvefnum.  

1.      Nemendur setja upp útreikninga fyrir mismunandi starfshlutfall með tilliti til  

mánaðarlauna og /eða dagvinnutíma þegar ekki er um mánaðarlaun að ræða heldur útreiknaða 

dagvinnu.  

2.     Nemendur reikna yfirvinnulaun. Þeir útbúa töflu þar sem þeir reikna út yfirvinnulaun 

fyrir ákveðna tíma.  

3.      Nemendur skoða og reikna út veikinda- og orlofsrétt.  

4. Nemendur reikna út stéttarfélagsiðgjöld launþega og útbúa útreikninga í Excel-

töflureikni. Þeir reikna út mótframlag vinnuveitanda sem greitt er til viðkomandi stéttarfélags. 

5. Nemendur reikna út lífeyrissjóðsiðgjöld launþega, ásamt mótframlagi vinnuveitanda 

líkt og í fyrra verkefni um stéttarfélagsiðgjald. Kennari verður að leiðbeina nemendum um að 

lífeyrissjóðsiðgjöld eru dregin frá heildarlaunum áður en staðgreiðsla er reiknuð út. Þetta er 

gert í þeim tilgangi að ekki verði um tvísköttun að ræða, þar sem af lífeyrissjóðsgreiðslum er 

greidd staðgreiðsla.  

6. Nemendur reikna út staðgreiðslu og vinna með mánaðarlegan persónuafslátt ásamt 

ónýttum persónuafslætti. Nemendur vinna nokkur verkefni sem skýra fyrir þeim 

staðgreiðsluútreikninga skatta. 

7. Nú er komið að stóra launaverkefninu þar sem nemendurnir eiga að vinna úr þeim 

gögnum sem þeir hafa aflað sér. Verkefnið felst í því að gera ráð fyrir að þeir ráði sig í vinnu í 

verslun og eiga að nota upplýsingar um launin sem þeir hafa ráðið sig á. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt (2007:19) er lögð áhersla á nýsköpun og hagnýta 

þekkingu og að tengja hugmynda- og verkefnavinnu nemenda við raunverulegar aðstæður. 
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Nemendur fá ákveðnar vinnuforsendur til að vinna út frá og nýta upplýsingar um laun og 

launatengd gjöld úr áður unnum verkefnum. Með þessar upplýsingar eru þeim allir vegir færir 

að framkvæma launaútreikninga og útbúa launaseðla. Aðal launaverkefnin eru tvö með 

örlitlum mun á vinnuforsendum, fyrir tvo starfsmenn, í þrjá mánuði. Nemendurnir eiga að 

útbúa reiknireglur fyrir laun í júní-, júlí- og ágúst fyrir verslunina sem þeir hafa ráðið sig hjá 

og útbúa launaseðla fyrir starfsmennina. Þeir prenta út launaseðla eða afrita gildi þeirra til 

geymslu í Excel-töflureikni, til síðari útreikninga. Niðurstöðum launaútreikninga er safnað 

saman fyrir hvern mánuð fyrir launþegana. Þegar verkefni þriggja mánaða er lokið eru 

nemendur með upplýsingar um heildarlaun hvers starfsmanns og heildarlaunagreiðslur 

verslunarinnar.  

Til að geta metið hvernig nemendum tekst til við að leysa þetta verkefni, þarf kennarinn að 

fylgjast vel með samvinnu nemenda. Æskilegt er að nemendur sendi kennara verkefnin í lok 

hverrar kennslustundar til að kennari geti betur fylgst með gangi mála og leiðbeint nemendum 

eftir þörfum. Þegar ég las grein Kristínar Bjarnadóttur fannst mér eftirfarandi málsgrein falla 

vel að mati sem hentar þessu verkefni. 

„Kennari þarf að geta afhjúpað og túlkað hvernig nám hvers nemanda fer fram og hvaða hæfni 
nemandinn hefur tileinkað sér, þar með talið að geta greint framfarir hans. Til hæfninnar telst 
að geta skyggnst undir yfirborð þess hvernig stærðfræðinám, skilningur og tök birtast hjá 
hverjum einstökum nemanda við ýmsar athafnir; verða fær um að skilja og túlka 
þekkingarlegan bakgrunn þeirra“. (Kristín Bjarnadóttir 2003)  

 

Þegar kennari fær verkefnin send rafrænt er auðvelt fyrir hann að yfirfara verkefnin og 

reiknireglur þeirra. Þá er auðvelt að skoða reglurnar sem liggja að baki útreikningum þeirra. 

Aftar í Excel-launaverkefninu eru launaseðlar sem hafa verið útbúnir. Þeir launaseðlar eru 

byggðir á gögnum sem forritið sækir í verkefni nemendanna. Þeir eiga að vera gerðir með 

réttum forsendum og er því auðvelt að bera launaseðla sem nemendur útbúa saman við 

forskráða launaseðla. Í lok verkefnavinnu er æskilegt að nemendur geri sjálfsmat og 

jafningamat með því að meta vinnu sín, félaga sinna og verkefnið í heild.  

Hugmynd mín er að nemendur haldi áfram að vinnu með niðurstöður launaverkefnisins. 

Nemendur nýti niðurstöður heildarlauna hvers starfsmanns, að loknu sumarstarfi, til 

vaxtaútreikninga. Út frá niðurstöðunum er hægt að vinna ýmis verkefni í Excel-töflureikni. 
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4.3. Aukaverkefni 

Hugmyndir að ýmsum verkefnum sem nemendur geta unnið að í framhaldi af 

launaverkefnunum. 

Hvað ætla nemendur að gera við sumarhýruna? Geta þeir lagt fyrir í sparnað að lokinni 

sumarvinnu? Hvernig geta þeir best ávaxtað sparifé sitt? Í hvað eyða nemendur mestum 

peningum? Hvað kostar að taka bílpróf, sem er stór gjaldaliður á þessum árum? Hvað kostar 

að reka bifreið, sem er enn stærri gjaldaliður?  

1. Fjárhagsáætlun. 

2. Rekstraráætlun bifreiðar.  

3. Lítið bókhaldsforrit.  

4. Útreikningur á vöxtum af sparnaði  

5. Vaxtaútreikninga vegna bifreiðarkaupa, húsnæðiskaupa eða jafnvel að skoða 

vaxtaútreikninga á námsláni.  

Nemendur geta unnið ýmis verkefni í Excel-töflureikni um vaxtaútreikninga af 

bankainnistæðum. Sparnaður er æskilegur hjá unglingum og gott að eiga varasjóð þegar farið 

er í langskólanám. Nemendur skoða sparnaðarleiðir út frá forsendum sem finna má á 

heimasíðum bankastofnanna. Í fylgiskjölum má finna sýnishorn vaxtaútreikninga á sparnaði. 

Nemendur geta útbúið rekstraráætlun bifreiðar í eitt ár. Í fylgiskjölunum er að finna sýnishorn 

af slíkri rekstraráætlun bifreiðar í Excel-skjali sem kennarinn getur sýnt nemendum. 

Unglingar hafa gott af því að skoða þann kostnað sem hlýst af því að reka bifreið. Oft gera 

þeir sér ekki grein fyrir þeim kostnaði sem rekstur bifreiðar hefur í för með sér. 

Nemendur geta útbúið einfalt bókhaldsforrit, þar sem þeir færa tekjur og gjöld einnar viku, 

eins mánaðar eða heils árs. Svona bókhaldsforrit getur reynst gagnlegt fyrir unglinga. Í 

fylgiskjölum er að finna sýnihorn af litlu bókhaldsforriti sem kennari getur sýnt nemendum. 
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4.4. Umfjöllun um verkefnavinnu 

Í þessu verkefni hef ég nýtt mér námsefni margra áfanga sem ég hef lokið við KHÍ. Áfanginn 

„Stærðfræði í lífi og starfi” hefur nýst mér vel í verkefnavinnu minni ásamt öðrum áföngum 

sem ég hef lokið. Mér hefur komið á óvart hve staða nemenda í upplýsingatækni er 

mismunandi. Mér finnst því þörf á að nemendur þjálfist í vinnu í Excel-töflureikni ásamt 

annarri tölvunotkun. 

Verkefni, sem fræða nemendur um vinnumarkaðsmál, eru mér hugleikin þar sem þekking 

þeirra á þessum málaflokki er oftast mjög takmörkuð. Verkefnin sem fylgja þessu 

lokaverkefni opna vonandi augu nemenda fyrir vinnumarkaðsmálum ásamt því að auka 

fjármálavitund þeirra. Í kennsluleiðbeiningum með verkefnunum lýsi ég því hvernig ég sé 

fyrir mér kennslu þessara verkefna.  

Þegar mér varð ljós staða nemenda í notkun á Excel-töflureikni varð mér hugsað til 

svokallaðrar „Lesson Study“. Þessi aðferð, sem lýst er í greinum Lewis, C.C. (2002) annars 

vegar og Takahasi, A og Yoshida M (2004), hins vegar, byggir á að hópur kennara undirbýr 

kennslustund að undangenginni greiningu á stöðu nemenda og markmiðum 

kennslustundarinnar og einn þeirra sér um kennsluna. Hinir kennararnir fylgjast með námi 

nemendanna í viðkomandi kennslustund. Að kennslustundinni lokinni gerir hópurinn 

breytingar áður en kennslustundin er endurtekin með öðrum nemendum. Það er með öðrum 

orðum. hlutverk kennarans að mæta nemandanum þar sem hann er staddur hverju sinni og 

finna leiðir til að koma honum á áfangastað. 

Ofangreind athugun er ekki ósvipuð annarri athugun sem fjallað er um í bókinni Connecting 

Mathematical Ideas, Middle School Video Cases to Support Teachig and Learning  eftir Jo 

Boaler og Cathy Humphreys. Þar er fjallað um kennslustundir Cathyar sem voru teknar upp 

og skoðaðar og inntak og kennsluaðferðir greindar með það að markmiði að bæta 

kennsluaðferðir og gera námið skilvirkara þannig að nemendur geti byggt ofan á fyrri 

þekkingu. Þegar þessar tvær rannsóknir eru bornar saman tel ég að rannsóknir Cathyar 

Humpreys og Jo Boaler séu mun ódýrari og henti íslensku skólakerfi betur en áðurnefnd 

„Lesson Study“ sem lýst var hér að framan. Það er mjög jákvætt og nauðsynlegt að hópur 
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kennara undirbúi kennslustundirnar að undangenginni greiningu á stöðu nemendanna og 

markmiðum kennslustunda. Ég sé samt ekki fyrir mér að skólar á Íslandi hafi nægan mannafla 

og fjármagn til að geta staðið undir rannsókn á borð við „Lesson Study“ þar sem einn kennari 

sér um kennsluna og aðrir kennarar fylgjast með námi nemendanna og gera síðan tillögur að 

breytingum á kennslutilhögun, ef þörf krefur. Þessar athuganir tel ég vera í anda 

hugsmíðahyggjunnar. 

Ég geri ráð fyrir að hefðu fleiri komið að gerð verkefnanna í þessu lokaverkefni og þau verið 

reynd á nemendum, litu þau ef til vill öðru vísi út. Það er jú alkunna að betur sjá augu en auga 

og reynsla annarra kennara hefði vafalaust komið að góðum notum. Með samþættingu þessara 

námsgreina vil ég leggja mitt að mörkum til að auka skilning á grundvallarþáttum 

vinnumarkaðarins 

Ég tel að verkefnið henti betur til paravinnu eða hópavinnu en einstaklingsvinnu. Þó sé ég að 

sum verkefnanna geti nýst sem heimanám, en önnur ekki. Ég er meðmælt heimanámi 

nemenda, hvort sem er í stærðfræði eða öðrum greinum. Ég tel að nemendur þurfi að auka 

þekkingu sína og færni utan hefðbundins skólatíma. Ég sé fyrir mér að fyrstu launaverkefnin 

geti nýst til heimanáms, en sjálfa launaútreikningana í stærsta launaverkefninu tel ég að 

nemendur verði að vinna í kennslustund undir leiðsögn kennara.  

Stiegler J.W. og Hiebert J. (1999), komust m.a. að því við samanburð á kennslustundum í 

Bandaríkjunum, Þýskalandi og Japan að í Japan var ekki gerð krafa um heimanám í 

stærðfræði, en talsverð áhersla var lögð á það í hinum tveimur ríkjunum. Mér virðist að 

ákveðin tilhneiging sé í þá átt að minnka vægi heimavinnu í náminu. 

 

 



 23 

5. Niðurstöður 

Í þessu lokaverkefni er lögð áhersla á samþættingu upplýsingatækni, stærðfræði, lífsleikni og 

bókfærslu. Í hraða nútímasamfélags eykst þörfin fyrir aukin afköst í allri vinnu. Áður fyrr var 

haft á orði að blindur sé bóklaus maður. Í dag má ef til vill heimfæra bókina yfir á 

tölvukunnáttu, sem er ómissandi fyrir námsmenn framtíðarinnar. Tölvukunnáttan er tæki 

nútímamannsins til þess að fást við mörg verkefni daglegs lífs. Af þessu leiðir að 

tölvukunnáttan einskorðast ekki við ákveðin einangruð verkefni, heldur snertir hún allar 

námsgreinar, þar á meðal, stærðfræði, lífsleiki, bókfærslu og fleiri greinar. 

Með vali mínu á verkefnum í þessu lokaverkefni vil ég sýna nemendum fram á mikilvægi 

jákvæðs viðhorfs til náms og hjálpa þeim að sjá tilgang með náminu. Þetta á m.a. við um 

upplýsingatækni, stærðfræði, lífsleikni, bókfærslu og aðrar námsgreinar grunnskólans. Þá má 

ekki gleyma trúnni á eigin getu. Ég tel að samþætting mismunandi námsgreina og hópavinna 

styrki enn frekar þá sem eru námslega ver settir. Í námsefni mínu í KHÍ hefur oft komið fram 

að hópavinna henti vel til náms og að nemendur læri mikið af samnemendum sínum. Allir 

nemendur hafa einhverjar sterkar hliðar sem nýtast vel í hópavinnu,samanber bók Tomasar 

Armstrongs Fjölgreindir í skólastofu.  

Sú nálgun, sem sett er fram í þessu lokaverkefni, er að mínu mati gagnleg og fallin til þess að 

búa nemendur undir störf á hinum almenna vinnumarkaði ásamt því að huga að fjármálum 

þeirra. Þeim er ætlað að falla að megin markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla og færa heim 

atvinnulífsins nær nemandanum um leið og hann öðlast þekkingu og færni í þeim greinum 

sem samþættingin nær til. Ég vona að þessi verkefni ýti undir frekara nám í stærðfræði, 

lífsleikni, upplýsingatækni og bókfærslu og að nemendur sjái hagnýtt gildi þessara 

námsgreina í daglegu lífi. 
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6. Ályktanir 

 

Mér finnst mikilvægt að ungt fólk þekki réttindi sín og skyldur. Mér finnst áhyggjuefni hve 

háar kröfur ungt fólk gerir um fjárráð. Ég tek undir orð hagfræðings við Háskóla Íslands. sem 

lét hafa eftir sér í fjölmiðlum nýverið að Íslendingar verði að finna sér eitthvert annað 

áhugamál en eyðslu. Þessi orð eiga ekki síst erindi við unga fólkið okkar.  

Í þessu lokaverkefni mínu hef ég leitast við að undirbúa samþætt verkefni með 

vinnumarkaðinn og fjármál unglinga í huga. Ég hef lagt áherslu á að nemendur læri eitthvað 

um skatta og skyldur sínar, ásamt því að vekja þá til umhugsunar um fjármál þeirra. Með 

umræðum og útreikningum vil ég koma nemendum í skilning um það, að til að geta eytt 

ákveðinni upphæð þurfa þeir að afla mun hærri tekna, því eftir er að reikna skatta og 

launatengd gjöld af laununum. Unga fólkið finnur minna fyrir sköttunum þegar það vinnur 

aðeins sumarvinnu. Þegar nemendur fara að vinna með skólanum, sjá þeir raunveruleikann. Þá 

er persónuafslátturinn fljótur að klárast og þeir fara að borga skatta í hverjum mánuði. 

Ætla má að stór hluti daglegra neysluvenja ungmenna sé til kominn vegna þrýstings frá 

umhverfinu, þar á meðal fjölmiðlum, þar sem markaðsöflin gera út á þennan hóp. Mér er 

kunnugt um að sumum nemendum seinkar í námi í framhaldsskóla vegna vinnu, til að kaupa 

einskis verða hluti.  

Ef hægt er að vekja ungmenni til umhugsunar um tekjur og gjöld, skatta og skyldur sem þeirra 

bíða þá er björninn unninn. Ungu fólki er hollt að vita af skyldum sínum við samfélagið í stað 

þess að einblína stöðugt á réttindi sín. Að lokum vona ég að þau verkefni sem fylgja þessu 

lokaverkefni verði til að opna augu einhverra unglinga fyrir vinnumarkaðsmálum og áhuga 

þeirra á að ljúka námi áður en þeir halda af fullri alvöru út á vinnumarkaðinn. Þá vona ég að 

verkefnin um útgjöld og sparnað veki þá til umhugsunar um fjármál og ráðdeildarsemi. 
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9. Fylgiskjöl 

9.1. Verkefni nemenda í viðauka 1, viðbótarhefti 

1. Náms- og starferilsskrá – markmið  

1.1. Náms- og starferilsskrá – sýnishorn-grunnskóli 

1.2. Náms- og starferilsskrá – sýnishorn-framhaldsskóli 

2. Atvinnuumsókn -  verkefni 

2.1. Atvinnuumsókn - sýnishorn 

3. Ráðningarsamningur – verkefni 

3.1. Ráðningarsamningur – sýnishorn  

3.2. Launaverkefni 1  

4.1. Launaverkefni  1  

4.2. Launaverkefni 2 – Word 

5.1. Launaverkefni 2 – Word-ritvinnsla 

5.2. Launaverkefni 2  – Excel-töflureiknir 

5.3. Launataxtar 2008 – kjarasamningur VR og SA  

6. Launaverkefni 3 – skattaútreikningar 

6.1. Launaverkefni  3 – skattaútreikningar  

6.2. Launaverkefni  3 – skattaútreikningar Excel-töflureikni 

7. Launaverkefni 4. a-b – markmið  

7.1. Launaverkefni 4. a-b – Sumarvinna 2008  

7.2. Launaverkefni 4. a-b – Excel-launaútreikningar 

8. Launaverkefni 4.c-d – markmið  

8.1. Launaverkefni 4.c-d – Sumarvinna 2008  

8.2. Launaverkefni 4.c-d – Excel-launaverkefni 

9. Fjárhagsáætlun – markmið  

9.1. Fjárhagsáætlun  – Word 

9.2. Fjárhagsáætlun – Excel-skjal  

10. Rekstur bifreiðar – markmið  

10.1. Rekstur bifreiðar - Word 
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10.2. Rekstur bifreiðar – Excel skjal 

11. Lítið bókhaldsforrit Nemandinn ehf. – markmið  

11.1.  Lítið bókhaldsforrit Nemandinn ehf. – Word  

11.2.  Lítið bókhaldsforrit Nemandinn ehf. – Excel-skjal  

12. Útreikningur á vöxtum af sparnaði 

12.1. Útreikningur á vöxtum af sparnaði – Word  

12.2. Útreikningur á vöxtum af sparnaði – Excel-skja 

13. Hugmyndir að aukaverkefnum 

13.1. Vaxtaúrreikningur húsnæðisláns 

9.2. Kennsluleiðbeiningar í viðauka 2, viðbótarhefti 

1. Náms- og starferilsskrá – markmið  

1.1. Náms- og starferilsskrá – sýnishorn-grunnskóli 

1.2. Náms- og starferilsskrá – sýnishorn-framhaldsskóli 

2. Atvinnuumsókn -  verkefni 

2.1. Atvinnuumsókn - sýnishorn 

3. Ráðningarsamningur – verkefni 

3.1. Ráðningarsamningur – sýnishorn  

3.2. Launaverkefni 1  

4.1. Launaverkefni  1  

4.2. Launaverkefni 2 – Word 

5.1. Launaverkefni 2 – Word-ritvinnsla 

5.2. Launaverkefni 2  – Excel-töflureiknir 

5.3. Launataxtar 2008 – kjarasamningur VR og SA  

6. Launaverkefni 3 – skattaútreikningar 

6.1. Launaverkefni  3 – skattaútreikningar  

6.2. Launaverkefni  3 – skattaútreikningar Excel-töflureikni 

6.3. Llaunaverkefni  3 – skattaútreikningar Excel-töflureikni - lausn 

7. Launaverkefni 4. a-b – markmið  

7.1. Launaverkefni 4. a-b – Sumarvinna 2008  

7.2. Launaverkefni 4. a-b – Excel-launaútreikningar 
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7.3. Launaverkefni 4. a-b – Excel-launaútreikningar - lausn 

8. Launaverkefni 4.c-d – markmið  

8.1. Launaverkefni 4.c-d – Sumarvinna 2008  

8.2. Launaverkefni 4.c-d – Excel-launaverkefni 

8.3.      Launaverkefni 4.c-d – Excel-launaverkefni - lausn 

9. Fjárhagsáætlun – markmið  

9.1. Fjárhagsáætlun  – Word 

9.2. Fjárhagsáætlun – Excel-skjal  

10. Rekstur bifreiðar – markmið  

10.1. Rekstur bifreiðar - Word 

10.2. Rekstur bifreiðar – Excel skjal 

11. Lítið bókhaldsforrit Nemandinn ehf. – markmið  

11.1.  Lítið bókhaldsforrit Nemandinn ehf. – Word  

11.2.  Lítið bókhaldsforrit Nemandinn ehf. – Excel-skjal  

12. Útreikningur á vöxtum af sparnaði 

12.1. Útreikningur á vöxtum af sparnaði – Word  

12.2. Útreikningur á vöxtum af sparnaði – Excel-skja 

13. Hugmyndir að aukaverkefnum 

13.1. Vaxtaúrreikningur húsnæðisláns 

 

 

 


