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Formáli 

Sú ákvörðun að gera lokaverkefni okkar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

í tengslum við almenna fjármálafræðslu kom til vegna ástandsins sem einkennir 

íslenskt þjóðfélag í dag. Fannst okkur því nauðsynlegt að nýta okkur það ástand 

til að fræða unglinga fyrr en síðar um almenn fjármál. Við teljum að vegna þess 

sem á gengur í dag þá séu unglingar opnari fyrir því að fræðast um fjármál 

heldur en þeir hafa kannski verið hingað til. Það fræðsluefni sem við skoðuðum 

áður en endanleg ákvörðun var tekin fannst okkur frekar vera sniðið að þörfum 

nemenda á framhaldsskólastigi. Vildum við því einfalda það og gera fræðsluefni 

sem við töldum henta frekar nemendum í elstu bekkjum grunnskóla, sem flest 

eru rétt að byrja að fóta sig í atvinnuumhverfinu. Við teljum þetta vera 

nauðsynlegan þátt í skólastarfi og þá einna helst sem gott fræðsluefni í 

tengslum við lífsleikni. En vert er þó að taka fram að þættir þessa efnis falla þó 

undir töluvert fleiri þætti skólastarfsins en einungis lífsleikni til dæmis 

stærðfræði, tölvunotkun, heimilisfræði og þjóðfélagsfræði. Þar sem samþætting 

þessa efnis er töluverð þá teljum við það vera brýna nauðsyn í skólakerfið 

vegna þess hversu nauðsynlegt það er fyrir unglinga að gera sér grein fyrir 

mikilvægi fjárhagslegrar heilsu. 

Við viljum þakka Höllu Jónsdóttur, aðjúnkt í uppeldissögu og siðfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands fyrir leiðsögnina. Einnig viljum við þakka 

Erlu Guðmundsdóttur sérfræðingi í fjármálum og bókhaldi hjá MP BANKA og 

Hönnu Maríu Hjálmtýsdóttur fjármálastjóra hjá Vaka fyrir fræðilegan yfirlestur á 

fræðsluheftinu. Ásta Kristjánsdóttir grunnskólakennari las yfir greinagerðina og 

þökkum við henni fyrir það.  
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Ágrip 

Lokaverkefni þetta við Menntavísindasvið Háskóla Íslands byggir á 

samþættingu ýmissa námsgreina einnig er fræðsluheftið skrifað með markmið 

Aðalnámskrá grunnskóla að leiðarljósi. Töluverð samþætting er á milli 

lokamarkmiða Aðalnámskrá grunnskóla í lífsleikni, stærðfræði, heimilisfræði, 

þjóðfélagsfræði og tölvunotkunar og teljum við styrk verkefnisins liggja þar. 

Töldum við einnig að með öflugri tengingu fræðsluheftisins við daglegt líf þá 

næðum við að kveikja áhuga nemenda. Lokaverkefninu skilum við í þremur 

þáttum. Fyrst er það greinagerð þar sem fjallað er um tenginu fræðsluheftisins 

við hinar ýmsu kennsluaðferðir, Aðalnámskrá grunnskóla og kenningar 

fræðimanna. Greinagerðina tengjum við við hugsmíðahyggjuna sem oftar en 

ekki er tengd við þá John Dewey og Lev Vygotsky. Síðar kemur fræðsluhefti 

nemenda og með því fylgja svo tillögur fyrir kennara að kennsluáætlun. 

Fræðsluheftið var hugsað sem kennsluefni í almennum fjármálum fyrir 10. bekk 

grunnskóla til að efla skilning þeirra á heimi fjármála og atvinnulífs. Einnig er 

heftið hannað með það að leiðarljósi að samþætta hinar ýmsu kennsluaðferðir í 

samræmi við markmið Aðalnámskrá grunnskóla.  
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Inngangur 

Í dag er mikið um það talað í fjölmiðlum hve miklum fjárhagsvandræðum ungt 

fólk er í og teljum við það geta tengst því hversu litla fræðslu ungt fólk hefur 

fengið í fjármálum. Það hefur margoft sýnt sig að öflug og góð fræðsla á hvaða 

efni sem er borgar sig og teljum við því að fjármálafræðsla í grunnskóla eigi 

töluverðan rétt á sér og sé í raun afar mikilvæg sem einn þáttur í 

forvarnarfræðslu. Tilgangur okkar með gerð þessa fræðsluheftis er því sá að 

efla nemendur í 10. bekk grunnskóla til að tileinka sér betri skilning á almennum 

fjármálum og atvinnulífi. Þannig teljum við að við séum að uppfylla með því ýmis 

loka- og þrepamarkmið Aðalnámskrá grunnskóla, en gerð eru ítarlegri grein fyrir 

þeim í greinagerðinni sjálfri. Þau markmið sem lögð eru fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla eru vel tengd í samþættingu eftirfarandi námsgreina; stærðfræði, 

lífsleikni, heimilisfræði, þjóðfélagsfræði og tölvunotkun. Hversu augljós og öflug 

samþætting fjármálafræðslu er teljum við styrkja tilverurétt hennar. Í ljósi 

nýliðinna atburða í þjóðfélaginu teljum við þetta vera gott sóknarfæri sem nýta 

verður með því hvetja nemendur til að taka ábyrgð á sínum fjármálum og verða 

þar afleiðandi færari í að velja leiðir í lífinu sem séu þeim í hag. Þegar við 

lögðum af stað með þetta verkefni var okkur bent á að tala við Ómar Örn 

Magnússon aðstoðarskólastjóra Hagaskóla. Hann er einn af stofnendum og 

stjórnendum vefsetursins www.raunveruleikinn.is en Raunveruleikinn er   

gagnvirkur fjármálafræðsluvefur fyrir efstu bekki grunnskólanna. Viðtal okkar við 

hann var einkar gagnlegt og benti hann okkur á margt sem gæti nýst okkur við 

gerð þessa verkefnis. Hvatti hann okkur til að halda ótrauðar áfram með gerð 

þessa fræðsluefnis því hann telur að vöntun sé á kennsluefni sem þessu fyrir 

þennan aldurshóp og nauðsyn þess því mikil.1 Einnig tókum við viðtal við Jón 

Heiðar Gunnarsson verkefnastjóra hjá Hinu húsinu og hafði hann álíka sögu að 

segja og Ómar. Hitt húsið hefur verið að bjóða uppá fjármálanámskeið fyrir 

                                                           

1 Ómar Örn Magnússon 2009  
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framhaldsskólanema sem heitir því skemmtilega nafni Klár í kreppu.2 

Fræðsluefnið sem við skoðuðum fannst okkur frekar vera ætlað fyrir nemendur 

á framhaldsskólastigi og ákváðum við því að einfalda og aðlaga það nemendum 

í 10. bekk grunnskóla.   

Verkefnið er þannig sett fram að fyrst er gert grein fyrir tengingu fræðsluheftisins 

við Aðalnámskrá grunnskóla, svo er hugsmíðahyggjunni gerð skil og hún einnig 

tengd við fræðsluheftið. Tenging John Dewey og Lev Vygotsky við 

hugsmíðahyggjuna og fræðsluheftið eru svo gerð skil í lok þess kafla. Síðar er 

svo farið yfir hinar ýmsu kennsluaðferðir og var þá einna helst stuðst við bók 

Ingvars Sigurgeirssonar Litróf kennsluaðferðanna. Loks er fræðsluheftið sjálft 

sem hugsað er fyrir nemendur en þar er meðal annars  fjallað um hvernig sótt er 

um atvinnu, hvaða upplýsingar koma fram á launaseðli, mismunandi kosti og 

galla greiðslukorta, hvað kostar að lifa, taka bílpróf og svo framvegis. Með 

fræðsluheftinu fylgja svo tillögur að kennsluáætlun fyrir kennara og ætti því 

ekkert að vera því til fyrirstöðu að ráðast í þetta verkefni.  

Fræðsluhefti þetta teljum við vera einkar þægilegt í kennslu, hagnýtt, hnitmiðað, 

einfalt og vel skiljanlegt. Ekki er þörf á sérkunnáttu kennara í fjármálum og 

auðveldar það því töluvert kennslu þess. Vonum við því að með fræðslu sem 

þessari komi hún til með að skila sér út í þjóðfélagið. 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Jón Heiðar Gunnarsson 2009 
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1. Fræðileg umfjöllun  

Markmið með gerð þessa fræðsluheftis er einna helst það að með öflugri og 

markvissari fræðslu sem þessari þá verða unglingar öruggari þegar út á 

atvinnumarkaðinn er komið og þar af leiðandi hæfari til að bera ábyrgð á eigin 

fjárhagslegri heilsu. Það hefur sýnt sig að töluverð tengsl geti verið á milli 

fjárhagslegrar og andlegrar heilsu. Til þess að efnið komi að sem bestu notum 

voru markmið þess unnin út frá Aðalnámskrá grunnskóla og voru samþættar 

fleiri en ein námsgrein. Fyrst og fremst er samþætting á milli lífsleikni, 

stærðfræði og tölvunotkunar. En einnig er töluverð tenging við heimils- og 

þjóðfélagsfræði. Einnig tengjum við fræðsluheftið við hugmyndir í anda 

hugsmíðahyggjunnar en sú kenning er oftar en ekki kennd við þá John Dewey 

og Lev Vygotsky. Teljum við hugmyndir þeirra eiga vel heima við kennslu á 

fræðsluhefti okkar.  

 

1.1 Tenging fræðsluheftis við Aðalnámsskrá grunnskóla 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla undir lífsleiknihluta kemur fram að við lok 

grunnskólagöngu eiga nemendur að hafa öðlast ákveðna færni og kunnáttu til 

þess að setja sér markmið og taka ákvarðanir tengdar framtíðinni sem séu sér í 

hag. Til þess að vera fær um það er nauðsynlegt að kunna að afla sér og leita 

eftir upplýsingum sem nýtast við ákvarðanatöku og markmiðagerð. Helsta 

markmið fræðsluheftis þess sem fylgir þessari greinagerð er að efla og styrkja 

nemendur á unglingsaldri í að átta sig á flóknum heimi fjármála, geta leitað eftir 

þeim upplýsingum er varða fjármál og þætti sem tengjast atvinnulífinu svo sem 

skatta- og launamálum.3 Til að geta nýtt sér og áttað sig á þessum þáttum er 

grunnskilningur á stærðfræðihugtökum og reikniaðgerðum nauðsynlegur. Við 

lok skólagöngu samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla stærðfræðihluta eiga 

nemendur að hafa öðlast þá færni að geta leitað eftir svörum, niðurstöðum og 

                                                           

3 Aðalnámsskrá grunnskóla, lífsleikni 1999:24 
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geta velt fyrir sér kostum og göllum ákveðins efnis með því að rökræða 

niðurstöður sínar í hópi. Þekking nemenda á stærðfræði sem nýtist þeim í 

daglegu lífi á að vera orðin allnokkur, en verkefnin í fræðsluheftinu eru tengd við 

daglegt líf einstaklings. Æfing sú sem skapast með notkun innihalds 

fræðsluheftisins er því þó nokkur þar sem nemendur eiga að leita eftir og afla 

sér þekkingar á ýmsum fjármálahugtökum og aðlaga þau að sínum þörfum. 

Einnig á nemandinn að öðlast færni í að átta sig á eigin rekstarkostnaði og geta 

þannig auðveldlega haldið skráningu á sínum útgjöldum sem síðar gæti nýst í 

aukinni færni í skráningu heimilisbókhalds. Með því að leika sér að tölum 

þjálfast flest öll þau atriði sem nemendur eiga að kunna skil á við lok 10. 

bekkjar, svo sem prósentureikningi, námundun og einnig hlutfallareikningi. En 

hlutfallareikningur er notaður þegar gerður er samanburður á sambærilegum 

stærðum til dæmis með því að gera verðsamanburð á bílatryggingum og 

kostnaðarliðum bankastofnanna.4 Við lok grunnskóla eiga nemendur að hafa 

öðlast þekkingu og færni í tölvu við upplýsingaöflun. Með fræðsluheftinu sem 

hér fylgir eiga nemendur ítrekað að leita á veraldarvefnum að upplýsingum sem 

nýtast þeim í lausnum á verkefnunum sem lögð eru fyrir. Eiga þeir til dæmis að 

gera verðsamanburð á kostnaði þeim sem til fellur vegna ökunáms og lesa úr 

vaxtatöflum hjá bankastofnunum. Einnig þjálfast nemendur í notkun forrita líkt 

og excel við skráningu á eyðslu sinni.5 Fræðsluheftið kemur einnig töluvert inná 

þætti heimils- og þjóðfélagsfræði en við lok 10. bekkjar eiga nemendur að vera 

færir í að gera skipulagðar áætlanir með tilliti til hagsýni og geta skipulagt og 

stjórnað eigin fjármálum. Nemendur eiga að hafa eflst í því að skilja að nauðsyn 

og óþarfa.6 Í Þjóðfélagsfræði eiga nemendur að geta áttað sig á réttum sínum 

og skyldum í tengslum við fjármál og atvinnulíf með því að nýta sér 

aðgengilegar upplýsingar en einnig þó að læra að meta hvað séu réttamætar 

upplýsingar. 7 

                                                           

4 Aðalnámsskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:92-98 

5 Aðalnámsskrá grunnskóla, tölvunotkun 1999:16 

6 Aðalnámskrá grunnskóla, heimilisfræði 1999:32 

7 Aðalnámskrá grunnskóla, þjóðfélagsfræði 1999:78 
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1.2. Hugsmíðahyggja 

 

Hugsmíðahyggja er samþætting kenninga um nám, meðal annars kenninga 

Piaget og Vygotsky um uppbyggingu þekkingar og hugmyndir Dewey um nám á 

forsendum nemandans og reynslu. Aðaleinkenni hugsmíðahyggju eru einna 

helst þau að hún byggist á þeim hugmyndum og viðhorfum að sú þekking sem 

lærist sé afleiðing lífsreynslu einstaklings. Leggur hún einnig áherslu á að 

nemandinn sé þáttakandi í sínu eigin námi.8 Því er nauðsynlegt að kennsla og 

innlögn fræðsluheftisins sé hvetjandi, opin og tengd eins og best er á kosið við 

daglegt líf nemandans. Gott er að hvetja til umræðu og þannig virkja nemendur 

til þátttöku. Ef námsumhverfi er gott á það að ýta undir vilja nemenda til að læra 

og auðvelda nemandanum að setja sér markmið en markmiðin sem hann setur 

sjálfum sér eru mikilvæg. Gera þarf ráð fyrir því að nemandinn sjái tilgang í því 

að læra það sem fyrir hann er lagt og hafi áhuga á viðfangsefninu.  Við upphaf 

náms er mikilvægt að taka tillit til þeirrar forþekkingar sem nemandinn hefur, því 

hann túlkar nýja þekkingu út frá þeirri reynslu sem hann hefur áður öðlast. Við 

kennslu á fræðsluheftinu er gott að kveikja áhuga nemenda með því að tengja 

námsefnið við það sem er að gerast á líðandi stundu í nánasta umhverfi þeirra. 

Hægt væri til dæmis að skoða fréttaveitur á veraldarvefnum og tengja við 

atburði sem þau þekkja til svo sem hruni efnahagslífsins í október 2008. 

Skólaverkefnin þurfa að tengjast raunveruleikanum á einhvern hátt þannig að 

verkefnin búi nemendur undir það sem koma skal. Þannig teljum við að 

hugsmíðahyggjan eigi einkum vel við þegar hugsað er til fræðsluheftis okkar þar 

sem samþætting námsgreina er öflug og tenging við hið daglega líf mikil. 

Hlutverk kennarans er að styðja nemendur, hvetja þá og leiðbeina. En það 

getur hann gert með því að vera góð fyrirmynd og með því að skapa 

skemmtilegar umræður og kenna nemendunum að tjá sig. Það er á ábyrgð 

nemenda að hafa stjórn á sínu námi. Nemandi sem veit hvað hann kann og 

getur er talinn vera meðvitaður nemandi og vera við stjórn á sínu námi. Það 

                                                           

8 Þuríður Jóna Jóhannsdóttir 2001 
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verður að kenna nemendum að hafa stjórn á náminu og er það liður í því að 

byggja nemendur upp og gera þá tilbúna til þess að vera sjálfstæðir námsmenn. 

Mikilvægur hluti af kennslufræði hugsmíðahyggjusinna eru matsaðferðir. 

Markmið þeirra eru að fá nemendur til að meta sig og sínar vinnuaðferðir sjálf. 

Námsmatið er ekki síður mikilvægara heldur en það að námsumhverfið sé 

fjölbreytt. Eðlilegt er að námið sé metið frá fleiri en einu sjónarhorni og þess 

vegna verður bæði sjálfsmat og jafningjamat jafngilt mati kennara.9 Matsaðferð 

sú sem ætti best við í mati á kennslu fræðsluheftisins teljum við vera þá að 

kennari veiti athygli virkni og þátttöku nemenda í umræðum. Kennsla 

fræðsluheftisins teljum við falla vel undir þætti hugsmíðahyggju þar sem hún 

byggist mikið á samvinnu nemenda og kennara. Mikilvægt er að kennarinn 

hjálpi nemendunum að meðtaka nýjar hugmyndir og gera þær að sínum. Þetta 

gerir kennarinn með því að finna viðfangsefni, aðferðir og skipuleggja nýja 

reynslu og leiðir til að rannsaka viðfangsefnið .10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9 Þuríður Jóna Jóhannsdóttir 2001 

10  Selley, Nick 1999:3 
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1.3. Lev Vygotsky 

Rússneski þroskasálfræðingurinn Lev Vygotsky (1896-1934) var einna virkastur 

í endurmati á hugsmíðahyggjunni. Hugmyndir hans þóttu mjög sláandi og voru 

verk hans þess vegna bönnuð í um 20 ár í Sovétríkjunum. Hann var í rauninni 

langt á undan samtíma sínum. En um 30 árum eftir að hann lést voru verk hans 

þýdd og hugmyndir hans hafa haft mjög mikil áhrif á kennslufræði frá þeim tíma. 

Lev Vygotsky var undir áhrifum frá samtímamanni sínum Jean Piaget (1896-

1980). Þeir fjölluðu báðir um vitsmunaþroska barnsins og voru sammála um að 

barnið væri virkt í eigin þroska. Þeir aðhylltust báðir hugsmíðahyggju en 

Vygotsky lagði meiri áherslu á félagslega þáttinn.11 Piaget taldi að þroski barna 

væri algildur, óháður menningu og umhverfi. Hann leit á þroska barna sem 

líffræðilegt ferli og óháð námi.12 Hann taldi að þroskinn kæmi á undan námi og 

þess vegna þyrftu börn að vera búin að ná ákveðnum þroska til þess að geta 

lært eitthvað.13 Samkvæmt kenningum Vygotskys var hins vegar tenging á milli 

þroska barnsins og náms þess. Hann sagði að þroski og nám barnsins væru 

svo samtvinnuð að ekki væri hægt að aðskilja þetta tvennt. Ólíkt Piaget taldi 

Vygotsky menningu, umhverfi og félagsleg samskipti hafa mikil áhrif á 

vitsmunaþroska og nám barnsins. Félagsleg samskipti væru forsenda þess að 

einstaklingur öðlaðist tungumál. En tungumálið taldi Vygotsky grunn hugsunar 

þar sem það væri uppspretta skilnings og hjálpaði börnum að skilja og læra á 

heiminn.14 Tungumálið sem móðurmál er líka lykill að hugtakaforða, 

heimsmynd, félagsþroska og menningarlegri sjálfsmynd hvers og eins. 

Vygotsky lagði áherslu á að kennarinn þyrfti að vera næmur á þroskasvæði 

hvers barns og að kennslan færi fram innan þroskasvæði þess. Hann áleit því 

að miða ætti kennsluna við það sem nemandinn getur lært með aðstoð lærðari 

                                                           

11 Shaffer og Kipp 2007:63 

12 Shaffer og Kipp 2007:60-62 

13 Elín Sigurbjörg Jónsdóttir 2004:41 

14 Shaffer og Kipp 2007:243-290 
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einstaklings.15 Það skyldi varast að takmarka kennsluna við það sem barnið 

getur lært án hjálpar því þannig gæti glatast tækifræði til meira náms.16  

Mikilvægt er að kennari vinni inni á þroskasvæði barnsins og með leiðsögn 

innan þessa þroskasvæðis mun barnið tileinka sér aðferðirnar sem það lærði. 

Að lokum getur barnið beitt þeim aðferðum sjálfstætt. Leiðsögnin getur meðal 

annars falist í notkun vinnupalla en það eru aðferðir sem markvisst eru notaðar í 

kennslu barna og krefjast þess að unnið sé innan þroskasvæði barnanna. Með 

því að fylgjast með hverju barni og hlusta vandlega eftir því sem það segir, 

getur kennari notað vinnupalla í formi vísbendinga, hvatninga, tillagna eða 

annarra aðstoðar til þess að halda athygli nemandans fyrir námsefninu.  

Vinnupallar (scaffolding) eru beinar leiðbeiningar þar sem sá lærðari leiðbeinir 

barninu við sitt nám. Vitsmunaþroski barnsins er eins og bygging sem barnið 

reisir og vinnupallar hjálpa barninu að byggja nýja hæfni.17 Vinnupallar geta til 

dæmis falist í því að vekja eða beina athygli að ákveðnum viðfangsefnum, 

aðstoð við áætlanagerð, markmiðssetningu og einföldun verkefna. Aðstoðin 

sem barninu er veitt fer eftir þörf og getu barnsins. Það er ekki einungis 

mikilvægt að vita hvenær skal veita aðstoð heldur ekki síður hvenær á að draga 

sig til baka. Því vinnupallar gera því aðeins gagn að þeim sé beitt innan 

þroskasvæðis barnsins. Teljum við því að með að hafa vinnupalla Vygotskys að 

leiðarljósi við innlögn fræðsluheftisins þá séum við að efla nemendur í 

sjálfstæðum vinnubrögðum og hvetjum þar af leiðandi til virks sjálfsnáms.  

 

 

 

                                                           

15 Dixon-Krauss 1996:1 

16 Elín Sigurbjörg Jónsdóttir 2004:44 

17 Parkay 2006:76 
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1.4. John Dewey 

John Dewey var bandarískur heimspekingur, hann skrifaði margar bækur um 

uppeldisfræði og varð þekktur fyrir sína framfarastefnu í þeim málum. Hann taldi 

börnin læra af reynslunni aðeins með því að framkvæma og hann fjallaði mikið 

um reynsluhugtakið. „Að læra með því að framkvæma (learning by doing)“ þetta 

voru hans einkunnarorð og hann lagði ríka áherslu á félagsleg samskipti milli 

fullorðinna, barna og umhverfisins. Mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að 

leita sér þekkingar á eigin vegum líkt og þeir eru beðnir um að gera við 

úrvinnslu verkefna í fræðsluheftinu. Því þegar nemendur fá tækifæri til að leita 

sér lausna sjálfir teljum við vera auknar líkur á því að þeir öðlist frekari þekkingu 

en til var ætlast í upphafi. Dewey taldi mikilvægt að nám barnanna tengdist á 

einhvern hátt því sem þau höfðu upplifað eða reynt. Taldi hann að nám yrði 

fyrst merkingabært þegar nemandinn næði að tengja það veruleika sínum. 

Fræðsluheftið er hannað með það að leiðarljósi að nemandanum sé unnt með 

aðstoð kennarans að tengja námsefnið við sitt daglega líf og umhverfi. Má þá 

nefna eins og með því að búa til sína ferliskrá, vinna verkefni úr gögnum sem 

eru í gildi á líðandi stundu, til dæmis með því að afla sér upplýsinga um hvað 

það kostar að taka bílpróf. Dewey taldi mikilvægt að kennarinn væri 

stuðningsaðili barnanna og bæri ábyrgð á því að námsumhverfið væri 

áhugavert og hvetjandi. Afar mikilvægt er því fyrir kennarann að hafa það ávallt 

í huga hvenær sé tímabært að draga sig í hlé og láta þannig nemandann taka 

við stjórninni sjálfur í úrlausnum. Við teljum að verkefnin í fræðsluheftinu séu 

unnin með þetta í huga. Dewey sagði að námsgögn þyrftu að hæfa aldri og 

þroska barnanna og lagði hann mikla áherslu á heimspekilegar umræður.18 

Teljum við þess vegna að umræður sem hvetja til áhuga á þekkingu og 

rökfærslu líkt og mælt er með við kennslu fræðsluheftisins eigi vel við kenningar 

John Dewey. 

                                                           

18 Dewey, John 1933:16-19   
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Dewey ítrekaði að reynsla getur verið bæði jákvæð og neikvæð. Skiptir mestu 

máli að sú reynsla sem við öðluðumst með námi, hafði menntunargildi sem 

nýttist til jákvæðrar uppbyggingar.19 Barn sem hefur lært að tjá sig hefur opnað 

nýjar leiðir til mun víðtækari reynslu.20 Dewey sagði að börnin lærðu tungumálið 

með því að horfa á fullorðna. Þau fylgdust með og reyndu að gera eins, þannig 

þróast vitsmunalíf þeirra. Þegar börnin síðan læra að tala opnar tungumálið 

þeim nýjan heim.21 Það er að segja að læra með því að framkvæma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

19 Dewey, John 1938:36 

20 Dewey, John 1938:47 

21 Dewey, John 1933:253 
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2. Tenging við kennsluaðferðir  

Meðfylgjandi fræðsluhefti er hannað með það að leiðarljósi að samþætting 

námsgreina og kennsluaðferða sé sem fjölbreyttust. Nauðsynlegt er að 

kennarinn noti fjölbreyttar kennsluaðferðir og samþætting þeirra sé álíka 

fjölbreytt og námsgreinarnar. Má þá til dæmis styðjast við kennsluaðferðir í 

anda fjölgreindakenningarinnar Gardners. Þær er auðvelt að nota  í 

kennslustofunni og nýtast breiðum hópi nemenda, en talið er að engin ein 

kennsluaðferð nýtist öllum nemendum.22 Þær kennsluaðferðir sem þóttu eiga 

vel við úr fjölgreindarkenningu Gardners eru þær sem telja að málgreindin nýtist 

vel í kennslustundum og má þá kannski einna helst minnast þar á þankahríð. 

En þankahríð fellur einkum vel að námsefni því sem stuðst er við í 

lífsleiknitímum vegna þeirrar miklu umræðu sem á til að skapast í þeim 

kennslustundum. Einnig henta rök- og stærðfræðigreind sem kennsluaðferðir en 

þær eru oftast tengdar við stærðfræði og raunvísindi, en að sjálfsögðu nýtist 

þessi greind í öllum námsgreinum til dæmis með aukinni áherslu á samþættingu 

stærðfræði við aðrar námsgreinar. 23 Einnig var það haft að  leiðarljósi að notast 

við fleiri kennsluaðferðir sem gera  námsefnið skemmtilegt en þó án þess að 

rýra gildi þess. Leitað var í bók Ingvars Sigurgeirssonar Litróf 

kennsluaðferðanna. Þær kennsluaðferðir sem þar var að finna voru allmargar. 

Útlistunarkennsla er sú aðferð sem byggist einna helst á því að kennarinn miðli 

þekkingu, útskýri  og ræði ólíkar leiðir eða sjónarhorn til að vekja áhuga 

nemendanna. Í fræðsluheftinu er stuðst við þessa kennsluaðferð í formi smá- 

eða stuttfyrirlestra sem mælir með því að kennarinn notist við stuttar útskýringar 

á innihaldi námsefnisins þá einna helst til að lýsa hugtökum og merkingu þeirra 

eins og til dæmis með svonefndum kveikjum á innihaldinu.24 Þulunám og 

þjálfunaræfingar sem kennsluaðferð er sú leið til að kanna þekkingu nemenda 

og festa hana í minni eða þjálfa leikni. Þá er einna helst átt við að nemendur 

                                                           

22 Armstrong, Thomas 2001:63 

23 Armstrong, Thomas 2001:65 -67 

24 Litróf kennsluaðferðanna  1999:52-53 
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séu látnir leysa skrifleg verkefni úr námsefni. Þessi kennsluaðferð er með þeim 

algengustu í grunnskólum landsins.25  Einkum er gott að notast við umræðu- og 

spurnaraðferðir við kennslu þar sem helsti tilgangur þessarar kennsluaðferðar 

er að þjálfa nemendur í samræðum sem eru afar mikilvægur þáttur í daglegu lífi. 

Kennarinn skapar umræður og reynir að hafa þær áhugaverðar til þess að 

kveikja áhuga nemenda á námsefninu og með því fær hann þá til að vera virka í 

umræðum, rökræða kosti og galla efnisins.26 Mikilvægt er að efla nemendur í 

þeirri færni að leita sér upplýsinga á skiplagðan hátt og vinna með þær og er 

leitaraðferðin vel til þess fallin. Yfirleitt er þessi kennsluaðferð talin vera sprottin 

út frá hugmyndum John Dewey um ígrundaða hugsun. Fyrst og fremst eru 

markmið leitaraðferða þau að fá nemendur til að vera virk með því að vekja þau 

til umhugsunar á efninu og með því þjálfa þau í rökhugsun og fræðilegum 

vinnubrögðum.27 Við lok grunnskóla er í flestum greinum gerð sú krafa að 

nemendur hafi öðlast færni í sjálfstæðri vinnu og er því kjörið að nýta sér þá 

kennsluaðferð er byggist á því að efla sjálfstæða vinnu eða sjálfstæð skapandi 

viðfangsefni þar sem markmið hennar eru þau að nemendur nái að sýna 

frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, frjóa og skapandi hugsun. Þessi 

kennsluaðferð gerir mestar kröfur um að nemendur vinni upp á eigin spýtur eða 

í hópum að skapandi verkefnum sem þeir taka verulegan þátt í að velja, móta 

og þróa. Í þennan flokk kennsluaðferða má einnig setja viðfangsefni sem 

nemendur glíma við til að leysa raunveruleg vandamál í umhverfi sínu, til dæmis 

með því stuðla að bættri andlegri og líkamlegri heilsu með fjárhagslegri 

vellíðan.28 Er hún þá einkum vel til þess fallin í kennslu á námsefninu í 

meðfylgjandi fræðsluhefti.  

 

 

                                                           

25 Litróf kennsluaðferðanna 1999:72-73 

26 Litróf kennsluaðferðanna 1999:92 -95 

27 Litróf kennsluaðferðanna 1999:124-135 

28 Litróf kennsluaðferðanna 1999:150 
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Lokaorð  

Við gerð þessa lokaverkefnis var leitast við að fylgja eftir kröfum Aðalnámskrá 

grunnskóla um lokamarkmið þeirra námsgreina sem í því eru samþættar. 

Auðvelt var að tengja fræðsluheftið við Aðalnámskrá grunnskóla því hægt var 

að leita í fleiri en eina námsgrein eftir tenginu. Eins og sjá má í meðfylgjandi 

fræðsluhefti er töluverð samþætting á milli lífsleikni, stærðfræði, tölvunotkun, 

heimilisfræði og þjóðfélagsfræði. Tengin við hugsmíðahyggju John Dewey og 

Lev Vygotsky fannst okkur eiga vel við í fræðsluheftinu, því þar leggjum við 

áherslu á mikilvægi þess að nemandinn geti tengt það nám sem fer fram við sitt 

daglega líf og nánasta umhverfi. Kennsluaðferðir þær sem var einna helst 

stuðst við í skrifum okkar eru að mestu leyti fengnar úr bók Ingvars 

Sigurgeirssonar Litróf kennsluaðferðanna. Ástæða fyrir vali þeirra frekar en 

annarra er einna helst sú að við höfum mikið unnið með þær og áttum því 

auðvelt með að samræma þær við okkar verkefni. Nefna má þar dæmi um 

útlistunarkennslu en það er sú aðferð sem byggist einna helst á því að 

kennarinn miðli þekkingu, útskýri og ræði ólíkar leiðir eða sjónarhorn til að vekja 

áhuga nemendanna. Tenging við Fjölgreindarkenningu Gardners má þó einnig 

finna í fræðsluheftinu og gott er að geta tileinkað sér fræðin á bak við hana því 

vert er að hafa í huga að styrkur nemenda getur legið í mismunandi greindum.  

Sú nálgun sem sett er fram í þessu lokaverkefni er að okkar mati gagnleg og vel 

til þess fallin að gera nemendur hæfari til að velja á milli þess sem í boði er með 

velferð sína í huga. Því um leið og þeir hafa öðlast færni í þeim námsgreinum 

sem samþætting þessa fræðsluheftis nær yfir hafa þeir öðlast aukinn þroska til 

þess að greina á milli slæmra og góðra valkosta. Vonum við að með tilkomu 

þessa kennsluheftis náist að kveikja áhuga unglinga á fjármálum þannig að þeir 

verði betur undirbúnir undir það að taka ákvarðanir sem efla þeirra fjárhagslegu 

heilsu. Hamingja þarf ekki að vera fólgin í eignum eða magni þess penings sem 

þú átt heldur teljum við það skipta meira máli að geta notið þess að eiga það 

sem þú átt án þess að afborganir af því beri þig ofurliði.  
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