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Til kennara 

 

Fræðsluhefti þetta er lokaverkefni í grunnskólakennaranámi okkar við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sú hugmynd að gera verkefni í tengslum 

við almenna fjármálafræðslu kom einna helst til vegna þess áfalls sem íslenska 

efnahagskerfið varð fyrir í október 2008. Við teljum að vegna þess sem á gekk 

þá séu unglingar opnari fyrir því að fræðast um fjármál heldur en þeir hafa 

kannski verið hingað til. Okkur finnst því nauðsynlegt að nýta okkur það tækifæri 

til að fræða unglinga um almenn fjármál. Það fræðsluefni sem að við skoðuðum 

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

nemenda á framhaldsskólastigi. Við vildum gera fræðsluefni sem að við teljum 

að henti nemendum í elstu bekkjum grunnskóla sem flestir eru að taka sín fyrstu 

skref í heimi fjármála. Við teljum þetta vera nauðsynlegan þátt í skólastarfi og 

þá einna helst sem gott fræðsluefni í tengslum við lífsleikni. Vert er þó að taka 

fram að þættir þessa efnis falla þó undir fleiri þætti skólastarfsins en einungis 

lífleikni t.d. stærðfræði, tölvunotkun, heimilisfræði og þjóðfélagsfræði. Því ætti 

að vera tilvalið að nota þetta viðfangsefni í samþættingu námsgreina. 

Mikilvægt er að sinna forvarnarstarfi í grunnskólum landsins. Fjármálakennsla 

ætti að vera þáttur í þeim því fjárhagsleg heilsa er þáttur í almennri heilsu.  

Til þess að auðvelda kennslu á þessu efni er hér meðfylgjandi tillaga að 

kennsluáætlun þess. Við vonum að kennsluefni þetta eigi eftir að koma að 

góðum notum og vekja áhuga nemenda jafnt sem og kennara á mikilvægi 

fjárhagslegrar heilsu.  

 

 

Kær kveðja,  

 

Erla Jónsdóttir  

Laufey Ósk Christensen 
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Kennslustund 1 

 

Þema 

Peningar og gildi þeirra. 

 

Kennslulýsing 

Kennslustundin hefst á því að kennarinn kynnir fyrir nemendum tilgang og 

innihald fræðsluheftisins. Kveikjan getur verið fræðsla eða umræða um ástand 

efnahagslífs líðandi stundar með því að skoða fréttir á veraldarvefnum og gæti 

kennari verið búinn að undirbúa umræður tengdar því. Að umræðu lokinni væri 

gott að kynna fyrsta kafla heftisins en hann fjallar um peninga og gildi þeirra. 

Áhersla ætti að vera lögð á virka hlustun og þátttöku í umræðum í tíma. 

 

Markmið  

Að nemendur átti sig á gildi peninga og áhrifum þeirra. Bæði kostum og göllum. 

Mikilvægt er að nemendur átti sig á því hvað peningar geta haft mikil áhrif.   

 

Verkefni   

Umræður 

 

Námsgögn og kennslutæki 

Fræðsluhefti og kynningarefni sem á að nota í kveikju og umræðu. Gæta verður 

þess að allir nemendur séu virkir í umræðunni.  
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Kennslustund 2 

 

Þema 

Að sækja um vinnu. 

 

Kennslulýsing 

Kennslustundin hefst á því að kennarinn ræðir um mikilvægi atvinnu. Kveikjan 

getur verið sú að sýna nemendum atvinnuauglýsingar í dagblöðum og skoða 

þau störf sem í boði eru á veraldarvefnum. Nemendur vinna svo þau verkefni 

sem til er ætlast í tengslum við efnið í kaflanum. 

 

Markmið 

Að nemendur átti sig á mikilvægi atvinnu og því að sá peningur er fæst fyrir 

vinnu er sá sem framfleytir okkur í daglegu lífi. Einnig að nemendur átti sig á 

mikilvægi þess að velja sér starf við hæfi. Nemendur komist í kynni við það að 

nokkru leyti hvernig fylla eigi út atvinnuumsókn, að þeir þekki hugtök eins og 

“fyrri reynsla”, “hjúskaparstaða” og svo framvegis. Nemendur öðlist færni í að 

búa sér til einfalda ferilskrá og þekki hugtökin í tengslum við það.   

 

Verkefni 

Í þessari kennslustund er ætlast til þess að nemendurnir geri verkefni 1 og 2 en 

þau eru að fylla út starfsumsókn og búa sér til ferilsskrá.  

 

Námsgögn og kennslutæki 

Fræðsluhefti og það kynningarefni sem á að nota í kveikju og umræðu.  
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Kennslustund 3  

 

Þema 

Laun, skattar og launatengd gjöld.  

 

Kennslulýsing 

Kveikjan getur verið umræða um laun og að laun geta verið afar misjöfn eftir 

störfum, aldri og bakgrunni einstaklings sem sækir um vinnuna. Gott er að 

brýna það fyrir nemendum að laun eru ávallt talin vera trúnaðarmál á milli 

vinnuveitanda og starfsmanns. Farið er yfir kaflann um laun og nemendur látnir 

skoða launaseðil. Í þessum tíma eru einnig skoðaðir skattar og launatengd 

gjöld. Kveikjan getur verið að skoða til dæmis vef Ríkisskattstjóra www.rsk.is og 

Verslunarmannafélags Reykjavíkur www.vr.is. Gott er að koma af stað umræðu 

um í hvað þeir peningar sem dregnir eru af útborguðum launum fara. Þar mætti 

nefna að flest öll almenningsþjónusta er niðurgreidd með skattpeningum og 

útsvari.   

 

Markmið 

Nemendur geri sér nokkra grein fyrir hugtökunum laun, skattar, útsvar og svo 

framvegis. Að þeir geti lesið úr einföldum launaseðli og skilji hvernig laun eru 

reiknuð. Átti sig á því í hverju munurinn felst á heildarlaunum og útgreiddum 

launum og einnig þeim gjöldum sem til frádráttar koma. Má þar nefna 

lífeyrisgreiðslur, skatta, iðgjöld, stéttarfélagsgjöld og fleira.  

 

Verkefni 

Í verkefni 3 eiga nemendur að fara inn á vef Ríkisskattstjóra og kynna sér skatta 

og útsvar.  

 

Námsgögn og kennslutæki 

Fræðsluhefti og kynningarefni sem á að nota í kveikju og umræðu.  
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Kennslustund 4  

 

Þema 

Bankastofnanir, fyrri hluti. 

 

Kennslulýsing 

Kennarinn virkjar nemendur í umræður um mikilvægi þess að eiga fyrir 

hlutunum í stað þess að fá lán fyrir þeim. Einnig farið yfir það sem lánastofnanir 

bjóða upp á. Kosti og galla lána og mismunandi sparnaðarleiðir.   

 

Markmið 

Að nemendur átti sig á því að kostnaður hlutar getur aukist töluvert ef hann er 

ekki staðgreiddur. Kostnaður við lán er töluverður en á móti getur maður búið til 

meiri pening með því að spara. Nemendur eflist í að nýta sér reiknivélar 

bankanna til þess að öðlast færni til að geta nýtt þær sér til útreikninga, hvort þá 

heldur þegar að hugsað er um sparnað eða lántöku. Einnig að nemendur geti 

gert greinamun á mismunandi hugtökum svo sem staðgreiðslu og lánum, 

vöxtum, innlánsvöxtum og svo framvegis.  

 

Verkefni 

Í verkefni 4 og 5 eiga nemendur að fara inná bankastofnanir og kynna sér þær 

reiknivélar sem þar eru í boði. Einnig eiga nemendur að skoða vaxtatöflur 

bankanna.   

 

Námsgögn og kennslutæki 

Fræðsluhefti og kynningarefni sem á að nota í kveikju og umræðu.  
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Kennslustund 5  

 

Þema 

Bankastofnanir, síðari hluti. 

 

Kennslulýsing 

Kennarinn virkjar nemendur í umræður um mikilvægi þess að eiga fyrir 

hlutunum í stað þess að fá lán fyrir þeim og sýnir jafnvel dæmi uppá töflu. 

Einnig farið yfir kosti og galla lána. Rætt er um hvað í því felst að vera 

ábyrgðarmaður. Hvað það kostar að taka lán. Innláns- og útvexti og mismun á 

greiðslu- og kreditkortum.  

 

Markmið 

Að nemendur átti sig á mismunandi valmöguleikum sem bankarnir bjóða uppá 

og verði með því færari að velja það sem þeim hentar. Geri sér einnig grein fyrir 

þeirri skuldbindingu og ábyrgð sem felst í því að hafa greiðslu- og debetkort. Átti 

sig á því hvað það þýðir að gangast í ábyrgð fyrir aðra.  

 

Verkefni 

Í verkefni 6 eiga nemendur að kynna sér hvað það kostar að greiða fyrir vörur 

með greiðslukortum, hvort þá heldur debet- eða kreditkortum með því að fara 

inná heimasíðu viðskiptabanka síns.  

 

Námsgögn og kennslutæki 

Fræðsluhefti, tölvur og kynningarefni sem á að nota í kveikju og umræðu. Hér er 

gott að leggja inn verkefni næstu kennslustundar þannig að nemendur undirbúi 

sig heima.  
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Kennslustund 6  

 

Þema 

Hvað kostar að lifa 

 

Kennslulýsing 

Gott er að nýta sér hér viðtalið við unglingsstúlkuna sem fylgir með 

fræðsluheftinu og fá nemendurna til að velta því fyrir sér í umræðu hvað þeirra 

lífstíll kostar þau og foreldra þeirra. Hægt er til dæmis að vekja þau til 

umhugsunar um það hvað það kostar að keyra þau á milli staða, nettenging 

kostar og það kostar að kynda herbergið þeirra.   

 

Markmið 

Að nemendur átti sig á því að það kostar töluvert að reka sig. Oft er þessi 

kostnaður ekki eins sýnilegur eins og þau halda.  

 

 

Verkefni 

Í verkefni 7 eiga nemendurnir að áætla hvað þau þéna og eyða á mánuði. Eiga 

þau að áætla hvað þau í raun kosta, þá hvað foreldrar þeirra eru að borga í 

ýmislegt sem að nemendurnir kannski gera sér ekki grein fyrir, til dæmis bensín, 

heimasími, tómstundir, íþróttir og sjónvarp.  

 

Námsgögn og kennslutæki 

Fræðsluhefti, tölvur, áætlunargerð kostnaðar á sjálfum sér og kynningarefni 

sem á að nota í kveikju og umræðu.  
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Kennslustund 7  

 

Þema 

Bíllinn 

 

Kennslulýsing 

Kennarinn skapar umræðu um bílpróf og vekur athygli á því að kostnaðurinn 

felst í fleiri en einum liði. Það þarf að borga fyrir ökutíma hjá kennara, 

ökuskólann, myndatöku og útgáfu ökuskírteinis svo fátt eitt sé nefnt. Kennarinn 

bendir nemendum á að bíllinn kostar töluvert meira en það sem verðmiðinn á 

bílasölunni segir til um.  

 

Markmið 

Að nemendur geri sér grein fyrir kostnaði þess að reka bíl og taka bílpróf. 

Bensín, dekk, tryggingar, bifreiðagjöld og fleira þetta er fljótt að telja. 

   

Verkefni 

Í verkefni 8 eiga nemendurnir að kynna sér hvað það kostar að taka bílpróf með 

því að fara inná heimasíðu Umferðastofu. Í verkefni 9 eiga nemendur svo  að 

gera verðsamanburð hjá olíu- og tryggingarfélögunum. 

 

Námsgögn og kennslutæki 

Fræðsluhefti, tölvur og kynningarefni sem á að nota í kveikju og umræðu.  

 


