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Markmið og aðferðir samþættra verkefna 
 

Með samþættingu þeirra verkefna sem hér fylgja er lögð 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 finn verkefni við hæfi. 

Verkefnin sem hér fylgja geta reynst vel sem þemaverkefni. Hér á eftir fara markmið 

þriggja námsgreina sem verkefnin eru samþætt úr. 

Lífsleikni 

Inntak 

Markmið. 

Nemandinn  

-þekki hvernig sótt er um störf  

-geti fyllt út umsóknareyðublað  

-þekki hugtakið náms- og starfsferilskrá og geti sett hana upp í Word ritvinnslu samkvæmt 

fyrirmælum kennara  

-þekki tilgang og mikilvægi þess að geta sett upp náms- og starfsferilskrá og uppfært hana  

-þekki helstu grunnatriði í samskiptum launþega og vinnuveitenda þar á meðal 

kjarasamninga  

-þekki helstu réttindi og skyldur launafólks. 

Aðferðir 

Markmið 

Nemandinn 

-temji sér að vinna að lausnum verkefna í samstarfi við aðra nemendur m.a. með umræðum 

um hvaða upplýsingar eigi heima í náms- og starfsferilskrá 
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-ræði um tilgang þess að gera náms- og starfsferilskrá  

-æfist í að fylla út eyðublöð  

-geti kynnt eigin náms- og starfsferilskrá munnlega fyrir samnemendum sínum 

-temji sér að uppfæra skrána reglulega  

-æfist í að nota upplýsingar af netinu um kjaramál. 

Nemendur vinna að markmiðum lífsleikninnar með útreikningum og umræðum um réttindi, 

skyldur og fjármál. Nauðsynlegt er að umræður skapist. Þá er hægt að nota „hugstormun“, 

þar sem kennari skráir á töflu þau atriði sem nemendum dettur í hug þegar orðið 

„vinnumarkaðsmál“ eru nefnt. Upptalningin leiðir til umræðu um ýmis málefni, 

staðgreiðslu, persónuafslátt, stéttarfélagsgjald, lífeyrissjóðsiðgjald, orlofsrétt, veikindarétt, 

vinnutíma og margt fleira.  

Kennarinn stjórnar umræðum í lífsleiknitímum. Almennar reglur gilda, sem kennari og 

nemendur eru sammála um, eins og að nemandinn rétti upp hönd til að gefa til kynna að 

hann óski að taka til máls og að einn tali í einu. Kennarinn þarf að veita nægan 

umhugsunarfrest til að allir nemendur hafi möguleika á að svara. Þá þarf hann að sjá til þess 

að sami nemandinn svari ekki öllum spurningum sem upp koma.  

Umræður um þessi málefni tengjast mörgum námsgreinum og nauðsynlegt er að kennarinn 

noti fjölbreyttar kennsluaðferðir, til dæmis í anda fjölgreindakenningarinnar. Þær er auðvelt 

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

kennsluaðferð nýtist öllum nemendum. 

Í bókinni Fjölgreindir í skólastofu eftir Thomas Armstrong segir að málgreindin nýtist vel í 

kennslustundum. Í lífsleiknitímum skapast oft miklar umræður og oft er notuð  þankahríð 

sem fellur vel að námsefninu. Leiðarbækur eru einnig tilvaldar í tengslum við margar 

námsgreinar. Nemendur geta notað margbreytilegar aðferðir við skráningu á verkefnum 

sínum ekki ósvipað þeim vinnubrögðum sem notuð eru við leiðarbækur. Þeir geta til dæmis 

skrifað, teiknað, sett inn skýringarmyndir, skissur, ljósmyndir og fleira. Þessa vinnu er 

tilvalið að vinna í tölvu og tengja þar með upplýsingatæknina beint við verkefni 

lífsleiknitímanna.
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Upplýsingatækni 

Inntak 

Markmið. 

Nemandinn 

-geti notað helstu aðgerðir í Word ritvinnslu og Excel töflureikni  

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

-geti fyllt út umsóknareyðublöð 

-geti aflað, flokkað og metið upplýsingar af netinu 

-tileinki sér jákvæða afstöðu til hagnýtrar tölvunotkunar. 

Aðferðir 

Markmið. 

Nemandinn 

-temji sér vönduð vinnubrögð við upplýsingaleit á netinu  

-temji sér gagnrýna nálgun við mat á upplýsingum á netinu  

-temji sér að vinna að lausnum verkefna í samstarfi við aðra  

-æfist í að nota Word ritvinnslu við uppsetningu á náms- og starfsferilskrá  

-æfist í að nota Excel töflureikni við úrlausnir á stærðfræðilegum verkefnum  

-temji sér að uppfæra skrána reglulega  

-æfist í að fylla út eyðublöð á netinu. 

Auðvelt er að búa til áhugaverð verkefni í tölvu sem byggja á fjölbreyttri uppsetningu með 

skýringarmyndum, myndritum og fleiru sem tengist þá rök- og stærðfræðigreindinni. Vel 

uppsettar upplýsingar í tölvu eru í flestum tilfellum skýrari en upplýsingar skráðar á blað eða 

í vinnubækur. Upplýsingatækni er stór þáttur þessara verkefna þar sem áhersla er lögð á 

gagna- og upplýsingaöflun í gegnum tölvu, en tölvur eru notaðar við vinnu flestra 
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verkefnanna. Jákvæð afstaða til notkunar tölvu við nám er grundvallaratriði í allri 

námsframvindu.  

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 fram á gagnsemi þess að skipuleggja 

fjármál sín.  

Stærðfræði 

Inntak 

Markmið. 

Nemandinn 

-geti notað stærðfræðileg hugtök í samhengi við hversdagslega hluti til að öðlast betri 

skilning á þeim  

-geti nýtt tölvu við úrlausnir á stærðfræðilegum verkefnum  

-öðlist skilning á reikniaðgerðum og áhrifum þeirra á niðurstöðu  

-geti útfært reiknireglur í Excel töflureikni. 

Aðferðir 

Markmið  

Nemandinn 

-fáist við hlutfallareikning í tengslum við launaútreikninga  

-taki þátt í samvinnu við aðra nemendur um lausnaleiðir og niðurstöður 

-þjálfist í lestri launaseðla og þekki útreikninga tengda þeim 

-temji sér að vinna að lausnum verkefna í samstarfi við aðra  

-þjálfist í uppsetningu fjárhagsáætlana og úrvinnslu þeirra  
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-þjálfist í uppsetningu bókhaldsforrits  

-æfist í að nota Excel töflureikni við uppsetningu ýmissa verkefna. 

Þegar rætt er um kennsluaðferðir sem henta rök- og stærðfræðigreind eru þær 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. Þessar 

aðferðir henta, að mínu mati, flestum verkefnum nemenda. Þar má nefna; „Reikninga og 

mælingar“, þar sem unnið er með tölfræðilegar upplýsingar og „Flokkun og frumflokkun“, 

þar sem ýmsar upplýsingar eru settar í einhvers konar röklegt kerfi. Ein kennsluaðferðin 

undir þessari greind kallast „Spurningar í anda Sókratesar“ þar sem kennarinn spyr 

nemendur um skoðanir þeirra og sjónarhorn og kennarinn tekur þátt í samræðum þeirra. Að 

síðustu eru það  „leiðsagnarreglur“, sem má líta á sem meginaðferð í kennslu eða námi. Þær 

eru mest notaðar í stærðfræði og raunvísindum, en hægt er að nota þær í öðrum 

námsgreinum. (Armstrong 2001:65-67). 
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1. Náms – og starfsferilskrá  
          

Námsgreinar:  Lífsleikni og upplýsingatækni 

 

Markmið með þessu verkefni er að þú 

-þekkir tilgang og mikilvægi náms- og starfsferilskrár 

-getir greint sterkar og veikar hliðar þínar 

-getir sett upp náms- og starfsferilskrá í Word-ritvinnslu og uppfært hana 

-takir þátt í umræðum um náms- og starfsferils með samnemendum. 

 

Þú átt að útbúa náms- og starfsferilskrá.  

Áður en til þess kemur eiga nemendur að ræða um tilgang náms- og starfsferilskrár í 

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

Talsmaður hvers hóps greinir frá niðurstöðum hópsins.  

Þessu næst skráir þú niður persónuupplýsingar og upplýsingar um nám og starfsreynslu. 

Að lokum skiptir þú A-4 blaði í tvo dálka og skráir sterkar hliðar þínar í vinstri dálkinn og 

veikar hliðar í hægri dálkinn. Þessar upplýsingar hefur þú með þér í næstu kennslustund 

í upplýsingatækni. 

 

Í upplýsingatækni átt þú að setja upp náms- og starfsferilskrá í Word ritvinnslu. Þú setur 

skjalið upp eftir þínum smekk með aðstoð kennara. Hann hefur tvær fyrirmyndir að náms- 

og starfsferilskrá  til að sýna nemendum ef með þarf. Þá getið þið skoðað slíkar skrár á 

veraldarvefnum. 

Þegar þú hefur útbúið þína eigin náms- og starfsferilsskrá kynnir þú hana fyrir öðrum 

nemendum og kennara. 

 

  



 8 

Upplýsingar sem þurfa að koma fram í náms- og starfsferilsskrá. 

Nafn, kennitala, heimili, símar, netfang, foreldrar, systkini.     

Námsferill, störf eða sumarstörf. 

Áhugamál. 

Meðmælendur. 

Þið þurfið að hafa samband við meðmælendur og fá leyfi hjá þeim til að skrá þá sem 

meðmælendur á náms- og starfsferilskrána. Vinnuveitandi þarf að geta hringt í 

meðmælendur  til að spyrjast fyrir um viðkomandi aðila. 

                                              

  



 9 

1.1. Náms – og starfsferill   
 

Nafn:    Illugi Ásmundsson 
Kennitala: 260492-3199 

Heimili: Skógarhlíð 5,  550 Sauðárkróki. 

Símar: 453-5294 og 847-7189. 

Netfang: illugia@arskoli.is 

 
Foreldrar:     Guðrún Grettisdóttir, skrifstofumaður og Ásmundur Ingjaldsson, 

framkvæmdastjóri. 
 
Systkini: Hafrún Ásmundsdóttir, nemi í viðskiptafræði við HÍ og Hávarður 

Ásmundsson  nemi í 8 bekk Árskóla. 

Námsferill: 

1999-  Söngnám við  Tónlistarskóla Skagafjarðar. 

1998-2008 Grunnskólanám við Árskóla á Sauðárkróki.  

Sumarstörf: 

2007:   Bensínafgreiðslumaður hjá Shell á Sauðárkróki 

2005-2006:      Vinnumaður í Litla-Koti í Skagafirði 

Áhugamál mín: 

Helstu áhugamál mín eru hestamennska, útivist, tónlist og tölvuleikir. Auk þessa skipta 

vinir mínir og fjölskyldan mig miklu máli. Ég hef mikinn áhuga á hestum og á sjálfur 

gæðing sem ég hef sjálfur tamið að mestu með aðstoð föður míns. Ég hef ferðast mikið 

innanlands og erlendis bæði akandi og á hestbaki. 

Meðmælendur 

Karl Sveinsson bóndi í Litla-Koti.  Sími:  453-3366 

Sigurður H. Elliðason framkvæmdastjóri Shell á Sauðárkróki. Sími: 455-9999 
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1.2. Náms- og starfsferilsskrá   
 
 

 
 
Nafn:  Guðrún Ósvífursdóttir 

Kennitala: 210287-1239 

Heimili: Séstvallagötu 9 

700 Ervarlafjörður 

Sími:  476-1360 

Farsími 669-9999 

Gunna_kalda@hotmail.com 

                      

 

Menntun 

2004 – 2007:  Fjölbrautaskóli Norðurlands-vestra, Sauðárkróki.                   

  Félagsfræðibraut – íþróttastígur. Áætluð námslok haust ‘08 

2000 – 2004:  Grunnskóli Latabæjar. Samræmt próf í stærðfræði, íslensku, ensku,  

   dönsku, náttúrufræði og samfélagsfræði 

1994 – 2000:  Barnaskóli Varlahrepps. 

 

 

Starfsreynsla 

Sumrin 2005- 2006:  Flokksstjóri í Vinnuskóla Latabæjar. Ýmis sveitastörf að Dalakoti í 

Þröngadal. 

Sumrin 2003-2004:  Afgreiðslustörf í Okursölunni ehf. Ræsting á hreppsskrifstofu 

Varlahrepps. 

Sumarið 2002:  Afgreiðslustörf í Okursölunni 

 

Hef alla tíð tekið virkan þátt í heimilisstörfum auk almennra sveitastarfa í Dalakoti. 
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Sérstök færni 

• Ágætisþekking á Word, Excel og Power Point. 

• Mjög góð þekking á íslensku 

• Góð þekking á ensku  

• Nokkuð góð þekking á dönsku og  þýsku 

• Bílpróf 

• Reiðnámskeið  

 

Félagsstörf  
• Hef alla tíð tekið virkan þátt í starfi Ungmennafélagsins Elli. 
• Æfði Dodgeball í efri bekkjum grunnskólans 
• Æfði Sumo-glímu í grunnskóla. 
 

Áhugamál 
• Hestamennska, sjálfsvarnaríþróttir, boltaíþróttir, útivist og tónlist 

 
Persónuleg markmið 

• Stefni á nám í íþróttafræðum við KHÍ haustið 2008. 
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2. Atvinnuumsókn  
 

Námsgreinar:  Lífsleikni og upplýsingatækni  

 

Markmið: 

 

Nemandinn 

-geti útbúið starfsumsókn  með persónulegum upplýsingum 

-geti greint frá náms- og starfsreynslu. 

-geti tilgreint um hvers konar starf hann sækir 

-geti tilgreint um hvaða starfshlutfall hann sækir. 

 

1.  Lífsleikni: 

Kennari kynnir starfsumsókn fyrir nemendum. Hann skýrir fyrir nemendum hve miklu máli 

skiptir að umsóknir séu vel settar fram. Umsóknir þurfa vera unnar af vandvirkni þar eð 

vinnuveitandinn leggur frekar til hliðar umsóknir sem ekki eru vel unnar. Umræður fara 

fram í þriggja til fimm manna hópum.  

 

2. Upplýsingatækni: 

Nemendurnir ræða og kynna sér gögn um vinnumarkaðsmál á veraldarvefnum. Þar er víða 

hægt að finna heimasíður þar sem umsóknaeyðublöð eru. Nemendurnir útbúa umsókn í 

ritvinnslu eða að nemendurnir geta skoðað mismunandi starfsumsóknir á veraldarvefnum. 

Þeir geta fyllt út umsóknareyðublað sem finna má á þar án þess að senda það til 

viðkomandi fyrirtækis. Þeir  útbúa starfsumsókn og láta náms- og starfsferilsskrá fylgja. 

Kennarinn hefur sýnishorn af umsóknareyðublaði til að sýna nemendum ef með þarf.   Um 

þessi verkefni ræða þeir í næsta lífsleiknitíma og fara yfir umsóknir sínar. 
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2.1. Atvinnuumsókn       

 
Nokkur dæmi um starfsumsóknir á veraldarvefnum. 

 

Ráðningar þjónusta. http://umsokn.radning.is/radning/job.nsf/webApplication 

Focal. 

http://www.focal.is/FOCAL/hvk/WebGuard.nsf/form/webApplication 

Samskip. 

http://mahler.samskip.is/Vefgrunn.nsf/6301A6136D8DE36200256A850060D250?OpenFor
m 

Hagkaup.http://www.hagkaup.is/um%5Fhagkaup/starfsmannamal/atvinnuumsokn/ 

Icelandair.http://umsokn.icelandair.is/f7/jobad.aspx?hl3jobadcode=AU0001 

Heilbriðgisstofnunin Sauðárkróki. http://www3.hskrokur.is/eydublod/starfsumsokn.php 

Meðfylgjandi eru upplýsingar sem þurfa að koma fram í umsókn um starf. 

 

Starfsumsókn  

Hvað upplýsingar þurfa að vera í starfsumsókn? 

Starf sem sótt er um  

Starf/stöðuheiti 

Sótt um stöðuna 
til langframa    til skamms tíma    

Í hve langan tíma? 

Starfshlutfall 

Hvenær getur þúhafið störf? 

Umsækjandi  

Nafn 

Heimilisfang 

Netfang 

Nánasti aðstandandi 

Reykir umsækjandi:    Nei   Já    

Kennitala 

Póstnúmer 
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Heimasími 

Vinnusími 

Farsími 

Menntun/kunnátta (allt nám þarf að staðfesta)   

Skóli 

Námstími/prófheiti 

Prófár 

Námskeið  

Tölvuþekking    Mjög góð   Góð    Sæmileg   Léleg 

Fyrri störf  

Vinnuveitandi 

Staða/starf 

Frá 

til 

Hætti vegna  

Meðmæli/umsögn (ekki vísa til skyldmenna, vísa til þeirra sem þekkja þig í starfi)  

Nafn og staða 

Heimilisfang 

Símar  

Annað sem þú vilt taka fram 
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3.  Ráðningarsamningur   
 

Námsgreinar: Lífsleiknitími og upplýsingatækni. 

 

Markmið: 

 

Nemandinn 

-geri sér grein fyrir mikilvægi skriflegs ráðningarsamnings 

-geri sér grein fyrir skyld vinnuveitanda til að gera skriflegan ráðningarsamning við  

starfsmenn. 

 

1.  Lífsleikni: 

Umræður fara fram í litlum hópum í lífsleikni um tilgang og framkvæmd atvinnuviðtals. 

Nemendur  ræða og skoða hvernig samið eru um kaup og kjör. Þeir nota upplýsingar um 

launakjör í síðari verkefnum. Nemendurnir skoða og ræða um ráðningarsamninga. Hvað 

þarf að koma fram í ráðningarsamningi? Leggja þarf áherslu á að skoða sérstaklega stöðu 

eða eðli starfs, ráðningartíma, lengd vinnudags- eða vinnuviku og skráðan launaflokk á 

ráðningarsamningi, áður en skrifað er undir hann. http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=23 

 

2. Upplýsingatækni 

Ráðningarsamningur til útfyllingar 

Hér eru upplýsingar og sýnishorn af ráðningarsamningiá vef ASÍ sem þú getur fyllt út á 

skjánum og prentað út. Til að opna samninginn og vinna í honum þarftu að hafa forritið 

Acrobat Reader. Athugaðu að til að prenta hann út þarf að velja prenthnappinn á neðri 

stikunni, þ.e. á rammanum utan um Acrobat skjalið sjálft, en ekki prenthnappinn á stikunni 

efst á skjánum. http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=23 

 

 

 



 16 

3.1. Ráðningarsamningur  
Heiti  

      

Kennitala  

      
Póstfang  

      

Fjárlaganúmer stofnunar / deildar 

      

Starfsmaður: 
Nafn  

      

Kennitala  

      
Póstfang  

      
Ráðningarkjör: 
Starfsheiti skv. kjarasamningi  

      

Stéttarfélag  

      
Vinnustaður (ráðningarstaður)  

      

Lífeyrissjóður  

      
Tegund starfs  

      

Launaflokkur 

      

Starfsaldur til launa  

      

   Ótímabundin ráðning    Tímabundin ráðning 
Vinnutímaskipulag  

   Dagvinna    Yfirvinna 

   Annað, hvað:         
Upphafsdagur ráðningar  

      

Lokadagur tímabundinnar 
ráðningar  

      Starfshlutfall - 
%  

      

Dagleg og/eða mánaðarleg vinnuskylda og mörk reglubundins vinnutíma  

      
Aðrar greiðslur 

      

Um launagreiðslur, launaflokk, starfsaldur til launa og önnur starfskjör, fer eftir því sem í samningi þessum greinir og 
samkvæmt kjarasamningi þess stéttarfélags sem tilgreint er hér að ofan enda sé starfið á samningssviði stéttarfélagsins og 
starfsmaðurinn hafi rétt til aðildar að stéttarfélaginu samkvæmt samþykktum þess. 

Um rétt til launa í veikindum og barnsburðarleyfi fer samkvæmt lögum, reglugerðum og kjarasamningum. Um orlof fer 
samkvæmt lögum og kjarasamningum. 

Uppsagnarfrestur ótímabundins ráðningarsamnings er þrír mánuðir. Þó skal gagnkvæmur uppsagnarfrestur vera einn 
mánuður á fyrstu þremur mánuðum í starfi. Uppsagnarfrestur tímabundins ráðningarsamnings er einn mánuður. Uppsögn 
miðast við mánaðamót. Þessi ákvæði um uppsagnarfrest eiga við nema um annað sé samið í kjarasamningi. 

Mánaðarlaun eru greidd eftirá fyrsta virkan dag hvers mánaðar næst á eftir vinnumánuði. Þá eru einnig greidd laun fyrir 
yfirvinnu, vaktaálög, ferðakostnaður, akstursgjald og aðrar greiðslur fyrir tímabilið frá 16. degi mánaðar til 15. dags 
mánaðar næst á undan greiðsludegi. 

Um réttindi og skyldur starfsmanns fer eftir lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Skulu þau lög liggja til 
grundvallar við gerð þessa ráðningarsamnings auk kjarasamnings þess stéttarfélags sem tilgreint er hér að ofan. 

Þurfi starfsmaður að mæta til vinnu á fleiri en einum vinnustað (ráðningarstað) stofnunar, skulu þeir tilgreindir sérstaklega. 

 

 

Dagsetning  

      

Undirskrift forstöðumanns stofnunar  Undirskrift starfsmanns  

Launareikningur starfsmanns: 

Innlánsstofnun / afgreiðslustaður / tegund innlánsreiknings  

      

Tölutákn innl.stofnunar  

      

Hb 
númer 

      

Reikningsnúmer  

      

JÚNÍ 1996 - FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ - ASÍ – BHM – BSRB – rafræn útgáfa í október 2001 
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4.  Launaverkefni 1 
 

Námsgrein:   Upplýsingatækni. 

 

Markmið: 

 

Nemandinn 

-geti aflað upplýsinga um launamarkaðsmál á veraldarvefnum. 

-kunni að afla upplýsinga um launatengd gjöld. 

-kunni að afla upplýsinga um staðgreiðslu og persónuafslátt. 

 

1.  Upplýsingatækni 

Þetta verkefni geta nemendur unnið í paravinnu eða í litlum hópum. Nemendurnir ræða og 

kynna sér gögn um vinnumarkaðsmál á veraldarvefnum. Heimasíður Verslunarmannafélags 

Reykjavíkur http://www.vr.is/  og Lífeyrissjóðs verslunarmanna http://www.live.is/ eru 

mjög aðgengilegar auk annarra svipaðra  heimasíða. Þeir fá verkefni í Word- skjali, sem 

þeir vinna og skrá hjá sér upplýsingar um laun, orlofsrétt, veikindarétt, launatengd gjöld, 

staðgreiðslu og persónuafslátt ásamt fleiri upplýsingum sem koma að notum í síðari 

verkefnum. Þessar upplýsingar skrá þeir hjá sér samfara umræðum um málefnin.  

Þegar þessu verkefni lýkur vinna nemendur ýmis verkefni þ.á.m. um reikniliði launaseðils. 

Að loknu þessu verkefni vinna nemendurnir verkefnin í Excel- töflureikni og útbúa 

reiknireglur fyrir launaliðina. 

Hægt er að fylgja þessu málefni eftir með umræðum í lífsleiknitíma. 

 

Réttindi og skyldur. 

Margt ungt fólk vinnur með skóla og þegar skóla líkur tekur vinnumarkaðurinn við. Það er 

því mikilvægt fyrir ungt fólk að þekkja réttindi og skyldur sínar. Flestir launþegar eru í 

stéttarfélagi en það er þó ekki skylda, en til að njóta réttinda og þjónustu stéttarfélags þarf 

launamaður að vera skráður félagsmaður í stéttarfélagi. 
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Ráðningarkjör fara eftir því hvernig semst milli stéttarfélaga eða samtaka þeirra og 

launagreiðanda. Launþegar semja oft betur við vinnuveitendur sína en kjarasamningar segja 

til um. Það er ólöglegt að semja um lakari kjör en kjarasamningur segir til um.  

Mjög ákveðnar reglur eru í kjarasamningum um vinnutíma, hvíldartíma, orlofsrétt, 

veikindarétt, uppsagnarfrest og fleira. Uppsagnarfrestur er samningsbundinn og 

gagnkvæmur og lengist eftir því sem starfsmaður vinnur lengur hjá sama vinnuveitanda.  

Hvíldartími er lögbundinn að lágmarki 11 stundir samfellt á sólarhring og starfsmaður á rétt 

á hvíldartíma eða hléum. Lögbundið er að fólk eigi rétt á að taka matar- og kaffitíma. 

Algengt er að matartími sé hálf til ein klukkustund og kaffitími sé fimmtán til þrjátíu 

mínútur ef starfsmaður vinnur fullan vinnudag. 

Launþegum er tryggður tveggja daga veikindaréttur fyrir hvern unninn mánuð. Það þýðir að 

starfsmaður heldur launum sínum þó hann verði veikur. Þetta þýðir þó ekki frítökurétt ef 

fólk er ekki veikt því launagreiðandi getur krafist læknisvottorðs. Það þarf að skýra vel fyrir 

ungu fólki, að þetta séu réttindi launþega í veikindum sem ekki eiga að nýtast í annað.  

Launþegum og atvinnurekendum er skylt að greiða í lífeyrissjóð frá 16 ára aldri til 70 ára 

aldurs. Sumir launþegar greiða  í viðbótarlífeyrissparnað og launagreiðandi greiðir 

mótframlag á móti honum. Launagreiðandi ber skylda að koma iðgjöldum launþega og 

mótframlagi launagreiðanda til skila til réttra aðila eigi síðar en 15 dags næsta mánaðar eftir 

launaútborgun. 

Viðbótarlífeyrissparnaður eða séreignalífeyrir er viðbót við lögbundnar lífeyrisjóðsgreiðslur 

til að tryggja fjárhagsstöðu einstaklinga þegar þeir ná eftirlaunaaldri. Sparnaðurinn er 

séreign einstaklingsins og er bundin til 60 ára aldurs. Þessi sparnaður erfist við fráfall 

eiganda en það gerir lögbundni lífeyrissparnaður ekki.  

Þegar búið er að draga lífeyrissjóðsiðgjöld af heildarlaunum er staðgreiðsla skatta reiknuð 

(það er tekjuskattur til ríkissjóðs og útsvar sem er hlutur sveitarfélaganna í staðgreiðslunni). 

Persónuafsláttur er síðan dregin frá staðgreiðslunni. Mismunurinn er því það sem 

viðkomandi greiðir í opinber gjöld.  
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4.1. Launaverkefni 1 
 

Undirbúningur launaverkefnis - vinna úr upplýsingum af veraldarvefnum. 
 
Þið ráðið ykkur í vinnu að loknu námi í 10. bekk. 

1. Sækjið um sumarstarf.  

a.  Fyllið út atvinnuumsókn.  

b. Farið í viðtal við atvinnurekanda.  

c. Spurið um kaup og kjör. 

 

2. Skoða heimasíðu VR. (má skoða aðrar heimasíður þar sem launaupplýsingar er að finna). 

http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=476490&TabId=1852&NewsItemID=8897&ModulesTabsId=4407 

a. Skoða launataxta, dv._______________________ yv. ____________________________  

b.  Skoða veikindarétt. ________________________________________________________ 

c.  Skoða orlofsrétt.  __________________________________________________________ 

d.   Skoða stéttarfélagsgjald, http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=218 

Hverslu hátt er stéttarfélagsgjald til VR?______________________________________________ 

Hvað borgar launagreiðandi mikið í mótframlag (sjúkra og orlofssjóð) til stéttarfélags á móti  

launþega?____________________________________________________________________ 

e. Skoða lífeyrissjóðsiðgjald, http://www.live.is/sjodfelagar/idgjald/ 

Hverslu hátt er lífeyrissjóðsiðgjaldið til Lífeyrissjóðs verslunarmanna? ___________________ 

Hvað borgar launagreiðandi mikið í mótframlag til lífeyrissjóðsins á móti launþega?________ 

3. Starfsmaður skrifar undir ráðningarsamning, þar koma fram allar persónulegar upplýsingar 

nafn, kt., lögheimili, starfshlutfall, starfstími, launataxti og bankaupplýsingar. 

4. Starfsmaður skilar skattkorti til launagreiðanda. Skoða heimasíðu RSK.  

http://www.rsk.is/birta_sidu.asp?vefslod=stadgreidsla/skattkort_stadgreidsla_og_reiknad_endurgjald_yfirlit.a

sp&val=4.0 

a. Hvað er staðgreiðsla? Hvet er hlutfall staðgreiðslu?______________________________ 

b. Hvar er skattkort að finna? Hvað hár er persónuafsláttur á árinu 2008?_______________ 

c. Hvenær fáið þið skattkort sent til ykkar?_______________________________________  

 

Nemendur nota gögnin í launaverkefnum í Excel-töflureikninum. Verkefnið er á verkefnadiski. 



 20 

5. Launaverkefni  2 
 

Námsgreinar:  Stærðfræði og upplýsingatækni. 

 

Markmið:  

            

Nemandinn 

-kunni að fara yfir útreikninga tengda launaseðlum 

-geti framkvæmt einfalda launaútreikninga 

-geti útbúið reiknireglur í Excel- töflureikni 

-geti reiknað út yfirvinnulaun með uppsetningu á launatöflu fyrir ákveðinn fjölda 
yfirvinnutíma. 

-þekki  veikinda- og orlofsrétt og geti reiknað út orlof launþega 

-geti reiknað út stéttarfélags- og lífeyrissjóðsiðgjöld 

-geti  reiknað út  mótframlag vinnuveitanda 

-geit reiknað út staðgreiðslu skatta að teknu tilliti til persónuafsláttar 

 

1. Stærðfræði og upplýsingatækni 

Kennsla fer fram í tölvuveri þar sem bæði kennari í stærðfræði og upplýsingatækni koma 

við sögu. Þó er hægt að hugsa sér að kennari í stærðfræði sjái alveg um kennsluna. 

Kennarinn  upplýsir nemendurna 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 staðgreiðsla er greidd af lífeyrissjóðsgreiðslum. 

Nemendurnir reikna út staðgreiðslu skatta og notkun persónuafsláttar. Nemendurnir vinna 

með mánaðarlegan persónuafslátt og ónýttan persónuafslátt.  

Nemendurnir setja upp útreikninga fyrir mismunandi starfshlutfall með tilliti til 

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

útreiknaða dagvinnu. 

RRÁÐNINGARSAMNINGUR 
Á 
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5.1. Launaverkefni  2 
 
2. launaverkefnið er unnið  skv. kjaras. VR. miðað er við laun 17. ára unglings. 
     

Launataxtar:   
Unnin 
tími Reikniregla 

     
Á hvaða mánaðarlaunum ræður þú þig? Mán.laun     
     
Hvaða laun hefur þú fyrir 70% vinnu? Kr.      
     
Hver eru dagvinnulaun þig? Dv. laun     
     
Hvaða laun færð þú fyrir 64 dv. tíma vinnu? Kr.      
     
Hver eru yfirvinnulaun þín? Yv.laun     
     
Hvaða laun færðu ef þú vinnur 16 yv.tíma? Kr.      
     
Orlofsréttur:     
     
Hver er orlofsréttur 17.ára unglings í %? Orl.prós.     
     
Hver verður orlofsupphæð í krónum reiknuð ef      
þú skilar eins mánaðar vinnu hjá fyrirtækinu X? Kr.      
     
     
Stéttarfélagsgjald:     
     
Hvað greiðir þú háa prósentu til stéttarfélags     
af launum þínum? %     
     
Hvað háa upphæð greiðir þú af mánaðar-     
mánaðarlaunum þínum til VR? Kr.      
     
Lífeyrissjóðsiðgjald:     
     
Hvað greiðir þú háa prósentu í lífeyrissjóðsiðgjald     
af mánaðarlaunum þínum? %     
* líf.sj.iðgjald er frádráttarbært frá skatti.     
     
Hvað háa upphæð greiðir þú af mánaðar-     
launum þínum til VR? Kr.      
     
Skatthlutfall staðgreiðslu greitt til ríkissjóðs:     
Persónuafsláttur dregin frá staðgreiðslu.     
     
Hver er staðgreiðsluprósentan? %     
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Hver er upphæð persónuafsláttur sem dregin er      
frá staðgreiðslu? Kr.     
     
Hver er staðgreiðslan sem reiknuð er af     
mánaðarlaunum þínum ? Kr.      
Ath. * skiptir líf.sj.iðgj. einhverju máli?        
Hver er mánaðarlegur persónuafsláttur?     
Skiptir hann ekki máli fyrir greidda staðgreiðslu?       
Hvað greiðir þú mikla skatta af mán.laun. þínum?      
Uppl. aflað af heimasíðu VR. http://www.vr.is/     

 

5.2.  Launaverkefni 2 - Excel-skjal  
 
Launaverkefni 2 er meðfylgjandi í Excel-skjali í fylgiskjali  5.2. á meðfylgjandi 

verkefnadiski. 

 

5.3. Launataxtar 2008 - kjarasamningur VR og SA 
Afgreiðslufólk í verslunum 
01/02/2008    Mán.laun   Dagvinna   Yfirvinna  
 
Yngri en 14 ára   63,390     372.88   658,31  
14 ára ungmenni   95,085    559.33   987,46  
15 ára ungmenni   107,763   633.90   1,119.12  
16 ára unglingar   126,781   745.77   1,316.62  
17 ára unglingar   133,903   787.66   1,390.58  
Byrjunarlaun    142,450   837.94   1,479.34  
Eftir 6 mán í fyrirtæki  153,134   900.79   1,590.30  
Eftir 1 ár í fyrirtæki   154,511   908.89   1,604.60  
Eftir 2 ár í fyrirtæki   162,144   953.79   1,683.97 
Eftir 5 ár í fyrirtæki   66,289   978.17   1,726.91  
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6.  Launaverkefni 3 – skattaútreikningar   
 

Námsgreinar:     Stærðfræði og upplýsingatækni 

 

Markmið: 

 

Nemandinn 

-geti reiknað út lífeyrissjóðsiðgjald launa 

-geti reiknað út staðgreiðslu launa 

-geti reiknað persónuafslátt launþega og dregið frá reiknaðri staðgreiðslu. 

-kunni að nota eldri ónýttan persónuafslátt til frádráttar frá reiknaðri staðgreiðslu. 

-geti sett upp reiknireglur fyrir áðurnefnda útreikninga í Excel- töflureikni. 

 

1.  Stærðfræði og upplýsingatækni. 

Kennsla fer fram í tölvuveri þar sem bæði kennari í stærðfræði og upplýsingatækni koma 

við sögu. Þó er hægt að hugsa sér að kennari í stærðfræði sjái alveg um kennsluna. 

Nemendurnir reikna út lífeyrissjóðsiðgjöld, staðgreiðslu, persónuafslátt og ónýttan 

persónuafslátt launþega skv. þeim upplýsingum sem þeir hafa aflað sér. Þeir notast við 

ákveðinn launataxta fyrir mánaðarlaun og reikna út ákveðið hlutfall launa. Með þessar 

upplýsingum reikna nemendur út útborgun eftir skatta. Nemendur setja þessar upplýsingar 

upp í Excel-töflureikni og útbúa reikniformúlur fyrir útreikninga þessa. Þetta endurtaka þeir 

fyrir þrjá mánuði og nýta ónýttan persónuafslátt til loka launatímabilsins. 

Ð 



 24 

6.1. Launaverkefni 3 – skattaútreikningar  
3. Launaverkefni - Skattaútreikningar    
       
Hver er staðgreiðsluprósenta?      
Hver er mánaðalegur persónuafsláttur?     
Hvert er lífeyrissjóðsiðgjalda?      
       

Júní Launataxti Lífsj.iðgj.  %/kr. Nýttur  eldri   Staðgr. 
        pers.afsl.   Pers.afsl. 
Mán.laun (júní laun verkefnis) 72.265           
Lífsj.prósenta x% #VALUE!         
      % / kr       
Reiknuð staðgreiðsla %     x%     #VALUE! 
Persónuafsláttur f. 
01.06.kr.            0 
Ónýttur persónuafsláttur   160.750 #VALUE! #VALUE!     
Nýttur eldri persónuafsl.   #VALUE!         
              

              

Júlí             
             
Mán.laun 16.ára taxti. x           
Lífsj.prósenta     % / kr       
              
Reiknuð staðgreiðsla %             
Persónuafsláttur 01.06.kr.    #VALUE!         
Ónýttur persónuafsláttur             
Nýttur eldri persónuafsl.             
              

              

Ágúst             

              
Mán.laun 17. ára taxti x           
Lífsj.prósenta             
Persónuafsláttur kr.              
Ónýttur persónuafsláttur   0         
Nýttur eldri persónuafsl.             

 

6.2. Launaverkefni 3  - Excel-skjal  
 
er í meðfylgjandi  fylgiskjali 6.2. á verkefnadiski. 
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6.3. Launaverkefni 3. – skattaútreikningar – lausn 
 

3. Launaverkefni - Skattaútreikningar   
      
Hver er staðgreiðsluprósenta?     
Hver er mánaðarlegur persónuafsláttur?    
Hversu há prósenta er lífeyrissjóðsiðgjaldið?    
      
Júní Launataxti Lífsj.iðgj./ % / kr Nýttur eldri  Staðgr. 

    ónýtt.p.afsl.   pers.afsl. pers.afsl. 
Mán.laun (júní laun verkefnis) 72.265      

Lífsj.prósenta 4% 2.891    

   % / kr   
Reiknuð staðgreiðsla %     35,72%   24.781 
Persónuafsláttur f. 01.06.kr.      34.034   34.034 
Ónýttur persónuafsláttur   170.170 -9.253 179.423   
Nýttur eldri persónuafsl.   -9.253       
      
      
Júlí Launataxti Lífsj.iðgj. % / kr Nýttur eldri  Staðgr. 

        pers.afsl. pers.afsl. 
Mán.laun 16.ára taxti. 126.781      

Lífsj.prósenta 4% 5.071    

   % / kr   
Reiknuð staðgreiðsla %     35,72%   43.475 
Persónuafsláttur 01.06.kr.      34.034   1.361 
Ónýttur persónuafsláttur   179.423 42.113 137.310   
Nýttur eldri persónuafsl.           
      
      
Ágúst Launataxti Lífsj.iðgj. % / kr Nýttur eldri  Staðgr. 

        pers.afsl. pers.afsl. 

Mán.laun 17. ára taxti 133.903      

Lífsj.prósenta 4% 5.356    
      
Reiknuð staðgreiðsla %     35,72%   45.917 
Persónuafsláttur 01.06. kr.      34.034   1.361 
Ónýttur persónuafsláttur   137.310 44.556 92.754   
Nýttur eldri persónuafsl.           
      
Skoðið reiknireglur og útbúið nýjar þar sem þær vantar.    
Setjið inn upphæðir, prósentur eða reiknireglur ef þarf.    
 

Launaverkefni 3 – skattaútreikningar – launs eru í fylgiskjali 6.2. á verkefnadiski. 
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7. Launaverkefni 4. a-b. – markmið – Sumarvinna 2008  

 

Námsgreinar:     Stærðfræði og upplýsingatækni. 

 

Markmið: 

 

Nemandinn 

-geti reiknað út auðvelda launaseðla 

-geti sett upp launaseðil í Excel-töflureikniforritinu 

-geti reiknað lífeyrissjóðsiðgjald launa, stéttarfélagsgjald launa, reiknað út staðgreiðslu laun 

-geti reiknað persónuafslátt launþega og dregið frá reiknaðri staðgreiðslu 

-kunni að nota eldri ónýttan persónuafslátt til frádráttar frá reiknaðri staðgreiðslu  

-geti fundið út hve háa upphæð launþegi greiðir af launum sínum í staðgreiðslu til 

ríkissjóðs 

-geti sett upp reiknireglur fyrir áðurnefnda útreikninga í Excel- töflureikni 

-geti tengt upplýsingar við fleiri síður í Excel-töflureikni, þannig að upplýsingar færist á 

milli síða. 

-geti reiknað út mótframlag stéttarfélags- og lífeyrissjóðsiðgjalda sem launagreiðandi þarf 

að greiða af launum starfsmanna sinna.  

 

1.  Upplýsingatækni og stærðfræði. 

Kennslan fer fram í tölvuveri þar sem kennari í stærðfræði og/eða upplýsingatækni sjá um 

kennslu. Meðfylgjandi tvö launaverkefni eru hvort um sig fyrir tvo starfsmenn. Þau er 

svipuð en þó ekki alveg eins. Þegar nemendur hafa útbúið launaseðla í Excel- 

töflureikniforritinu geta þeir sett inn í hann margbreytilegar nýjar forsendur og þannig 

prófað sig áfram. 
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7.1. Launaverkefni 4 a-b – Sumarvinna 2008   
 

Verkefnið er ætlað nemendum í 9. og 10. bekk sem vinna það í pörum eða þriggja manna 

hópum. Verkefnið er unnið í Excel-töflureikni í jafnmörgum tölvum og pörin eða hóparnir 

eru.  

Þið ráðið ykkur í vinnu að loknu námi í 10. bekk. 

1. Þið sækið um sumarstarf  

a. Farið í viðtal við atvinnurekanda 

b. Spyrjið um kaup og kjör 

c. Skrifið undir ráðningarsamning, þar sem allar persónulegar upplýsingar koma fram, 

nafn, kt., lögheimili, starfshlutfall, starfstími, launataxti og bankaupplýsingar 

d. Veitið launagreiðanda upplýsingar um bankareikning sinn 

e. Skilið skattkorti til launagreiðanda  

- Hvar er skattkort að finna? Hvenær fenguð þið það og hvaðan? 

Gefnar forsendur fyrir hóp 1. 

2. Þið ráðið ykkur í 100% starf hjá versluninni Undraheimi ehf.  

3. Þið eruð ráðnir / ráðin skv. kjarasamningum VR.  

4. Tveir nemendur (Hópur 1 með starfsmennina A og B) eiga að hefja störf 06.06.2008 og 

eru ráðnir í 100% starf. Þið hafið unnið aukavinnu í verslun með skóla s.l. tvo vetur. Þið 

fáið loforð um að fá greidd laun skv. 17 ára taxta VR. Starfsmenn fá greitt orlof 

mánaðarlega. Orlof af dagvinnulaunum greiðist út, en orlof af yfirvinnu reiknast og er 

lagt inn á orlofsreikning viðkomandi starfsmanns.  

5. Hvert verður starfshlutfall ykkar í júnímánuði? 

a. Þið vinnið fulla dagvinnu frá byrjunardegi.Vegna reynslu eruð þið beðin um að vinna 

tvo laugardaga í hverjum mánuði. Það eru 6 yv. tímar hvern laugardag.  Þið eruð 

beðin um að vinna 1 yv. tíma hvern föstudag.  Þið gerið upp yv. orlof mánaðalega. 
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b. Í júlímánuði fær starfsmaður A frí einn virkan dag og er veikur annan virkan dag. Að 

öðru leiti vinnur hann sína vinnu eins og um var samið. 

c. Orlof er gert upp mánaðarlega. Orlof af yfirvinnu er reiknað sérstaklega og dregið 

frá launum og greitt á orlofsreiknings starfsmanns í hverjum mánuði. 

d. Starfsmaður B fer til læknis og tekur það 4 klukkutíma sem hann er frá vinnu. Hann 

vinnur að öðru leiti eins og um var samið. 

e. Í ágústmánuði verðið þið að ljúka sumarstarfi 18.08.08 þar sem þið hefjið nám í 

framhaldsskóla þann dag. Föstudaginn 11. ágúst er verslunin lokuð vegna 

sumarhátíðar starfsmanna. Hvert verður starfshlutfall ykkar í ágústmánuði? 

 Vinnið ofantalið verkefni „Sumarvinna 2008” á 2. síðu í vinnuskjali Excelverkefnisins. Á 

sömu síðu finnið þið leiðbeiningar um verkefnið. Neðst á þeirri síðu er vinnusvæði, fyrir 

hvorn starfsmann um sig, með hugmyndum að launaliðum sem þið eigið að vinna með. Þið 

eigið að skoða hvar upplýsingar, sem vinna þarf með, er að finna. Ofar á þessari sömu síðu, 

eru útskýringar á verkefninu, sem leiða ykkur áfram. Finnið þau gögn sem eiga að vera í 

ljósgulu reitunum og færið þau inn í rétta reiti. Í dekkri gulu reitina eigið þið að útbúa 

reikniformúlur í Excel-töflureikni. Í grænbláu reitunum eigið þið að skoða hvernig 

reikniformúlur  vinna.  

 Þær upplýsingar sem þið skráið fyrir júnímánuð birtast á launaseðlum á tveimur  næstu 

síðum. Aftar í Excel-skjalinu er lítið launaforrit sem forsendur ykkar færast inn í og aðrir 

launaseðlar verða til. Berið þessa launaseðla saman og athugið hvort þar er að finna 

einhvern mismun. Ef mismunur verður milli sambærilegra launaseðla, þá skulið þið 

leiðrétta þá eða lagfæra reikniformúlur fyrir útreikninga. Þegar launaseðlarnir líta eins út þá 

afritið þið launaseðla fyrir júnímánuð í síðuna ,,Afrit launas.júní” aftar í skjalinu. Farið vel 

eftir leiðbeiningum þar sem þið megið aðeins afrita gildin en ekki formúlur þar sem þið 

notið sama vinnusvæði til að reikna út júlí- og ágústlaun. Eftir að útreikningum er lokið 

afritið þið launaseðlana á merkt svæði aftar í verkefninu.  



 29 

7.2. Launaverkefni 4 a-b – Excel-skjal  
 
er í meðfylgjandi fylgiskjali  7.2. sem er vinnuskjal á þrettán síðum í Excel-töflureikni 
á verkefnadiski.  

7.3. Launaverkefni 4 a-b – Excel-skjal - lausn 
 
er í meðfylgjandi  fylgiskjali  7.3. sem er vinnuskjal sem er útfyllt að hluta í Excel-

töflureikni og er á verkefnadiski.  
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8. Launaverkefni 4 c-d – markmið – Sumarvinna 2008   
 

Námsgreinar:  Stærðfræði og upplýsingatækni. 

 

Markmið:   

                   

Nemandinn 

-geti reiknað út auðvelda launaseðla 

-geti sett upp launaseðil í Excel-töflureikniforritinu 

-geti reiknað lífeyrissjóðsiðgjald launa, stéttarfélagsgjald launa, reiknað út staðgreiðslu laun 

-geti reiknað persónuafslátt launþega og dregið frá reiknaðri staðgreiðslu 

-kunni að nota eldri ónýttan persónuafslátt til frádráttar frá reiknaðri staðgreiðslu  

-geti fundið út hve háa upphæð launþegi greiðir af launum sínum í staðgreiðslu til 

ríkissjóðs 

-geti sett upp reiknireglur fyrir áðurnefnda útreikninga í Excel- töflureikni 

-geti tengt upplýsingar við fleiri síður í Excel-töflureikni, þannig að upplýsingar færist á 

milli síða.  

-geti reiknað út mótframlag stéttarfélags- og lífeyrissjóðsiðgjalda sem launagreiðandi þarf 

að greiða af launum starfsmanna sinna.  

 

1.  Upplýsingatækni og stærðfræði. 

Kennslan fer fram í tölvuveri þar sem kennari í stærðfræði og/eða upplýsingatækni sjá um 

kennslu. Meðfylgjandi tvö launaverkefni eru hvort um sig fyrir tvo starfsmenn. Þau er 

svipuð en þó ekki alveg eins. Þegar nemendur hafa útbúið launaseðla í Excel- 

töflureikniforritinu geta þeir sett inn í hann margbreytilegar nýjar forsendur og þannig 

prófað sig áfram. 
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8.1. Launaverkefni 4 c-d. - Sumarvinna 2008  

 

Verkefnið  er ætlað nemendum í 9. og 10. bekk sem vinna það í pörum eða þriggja manna 

hópum. Verkefnið er unnið í Excel-töflureikni í jafnmörgum tölvum og pörin eða hóparnir 

eru.  

Þið ráðið ykkur í vinnu að loknu námi í 10. bekk. 

1. Þið sækið um sumarstarf  

a. Farið í viðtal við atvinnurekanda 

b. Spyrjið um kaup og kjör 

c. Skrifið undir ráðningarsamning, þar sem allar persónulegar upplýsingar koma fram, 

nafn, kt., lögheimili, starfshlutfall, starfstími, launataxti og bankaupplýsingar 

d. Veitið launagreiðanda upplýsingar um bankareikning sinn 

e. Skilið skattkorti til launagreiðanda  

- Hvar er skattkort að finna? Hvenær fenguð þið það og hvaðan? 

Gefnar forsendur fyrir hóp 1. 

2. Þið ráðið ykkur í 100% starf hjá versluninni Undraheimi ehf.  

3. Þið eruð ráðnir / ráðin skv. kjarasamningum VR.  

4. Tveir nemendur (Hópur 1 með starfsmennina A og B) eiga að hefja störf 06.06.2008 

og eru ráðnir í 100% starf. Þið hafið unnið aukavinnu í verslun með skóla s.l. tvo vetur. 

Þið fáið loforð um að fá greidd laun skv. 17 ára taxta VR. Starfsmenn fá greitt orlof 

mánaðarlega. Orlof af dagvinnulaunum greiðist út, en orlof af yfirvinnu reiknast og er 

lagt inn á orlofsreikning viðkomandi starfsmanns.  

Hvert verður starfshlutfall ykkar í júnímánuði? 

 a. Hvert verður starfshlutfall starfsmanna á mánuði? Athuga þarf að starfsmaður C er 

 veikur þann 21. júní 2008. (muna veikindarétt).  

b. Þeir vinna fullan dagvinnutíma frá byrjunardegi. 
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c. Þeir eru beðnir um að vinna 4 yv. tíma,  einn laugardaga í hverjum mánuði ásamt því 

að vinna 1 yv. tíma fjóra daga vikunnar allt sumarið, eða þar til þeir ljúka störfum. 

Orlof fyrir yfirvinnu er gert upp mánaðarlega. 

d. Í júnímánuði fær starfsmaður C frí tvo dag og starfsmaður D er veikur einn dag. Að 

öðru leyti er yfirvinna eins og um var samið. 

e. Orlof er gert upp mánaðarlega. Orlof af yfirvinnu er reiknað og dregið frá launum og 

greitt á orlofsreiknings starfsmanna í hverjum mánuði. 

f. Í júlímánuði vinnur starfsmaður D einn laugardag aukalega fyrir utan það sem áður 

var um samið. Hann þarf aftur á móti að taka sér frí í 5 dagvinnutíma vegna ökutíma.  

g. Í ágústmánuði ljúka starfsmenn C og D ekki störfum fyrr en að kvöldi 22.08.2008. 

Þar sem þeir eiga að mæta við skólasetningu þann dag fá þeir að skreppa úr vinnu í 

tvær klukkustundir þann dag.  Föstudaginn 11. ágúst er verslunin lokuð vegna 

sumarhátíðar starfsmanna. Hvert verður starfshlutfall þeirra í ágústmánuði? 

Vinnið ofantalið verkefni „Sumarvinna 2008” á 2. síðu í vinnuskjali Excel-verkefnisins. Á 

sömu síðu finnið þið leiðbeiningar um verkefnið. Neðst á þeirri síðu  er vinnusvæði, fyrir 

hvorn starfsmann um sig, með hugmyndum að launaliðum sem þið eigið að vinna með. Þið 

eigið að skoða hvar upplýsingar, sem vinna þarf með, er að finna. Ofar á þessari sömu síðu, 

eru útskýringar á verkefninu, sem leiða ykkur áfram. Finnið þau gögn sem eiga að vera í 

ljósgulu, ljósbláu  og fjólubláu reitunum og færið þau inn í rétta reiti. Í appelsínugulu 

reitina eigið þið að útbúa reikniformúlur í Excel-töflureikni. Í grænu reitunum eigið þið að 

skoða hvernig reikniformúlur  vinna.  

Þær upplýsingar sem þið skráið fyrir júnímánuð birtast á launaseðlum á tveimur  næstu 

síðum. Aftar í Excel-skjalinu er lítið launaforrit sem forsendur ykkar færast inn í og aðrir 

launaseðlar verða til. Berið þessa launaseðla saman og athugið hvort þar er að finna 

einhvern mismun. Ef mismunur verður milli sambærilegra launaseðla, þá skulið þið 

leiðrétta þá eða lagfæra reikniformúlur fyrir útreikninga. Þegar launaseðlarnir líta eins út þá 

afritið þið launaseðla fyrir júnímánuð í síðuna ,,Afrit launas.júní” aftar í skjalinu. Farið vel 
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eftir leiðbeiningum þar sem þið megið aðeins afrita gildin en ekki formúlur þar sem þið 

notið sama vinnusvæði til að reikna út júlí- og ágústlaun. Eftir að útreikningum er lokið 

afritið þið launaseðlana á merkt svæði aftar í verkefninu.  

Meðfylgjandi er fylgiskjal 8.2. Launaverkefni 4 c-d – Excel-launaverkefni c-d sem er 

vinnuskjalið í Excel-töflureikni og er það 13 síður.   

8.2. Launaverkefni 4 c-d – Excel-skjal  
 
er í meðfylgjandi  fylgiskjali  8.2. sem er vinnuskjal á þrettán síðum í Excel-töflureikni 
á verkefnadiski. 

 

8.3. Launaverkefni 4 c-d – Excel-skjal – lausn  
 
er í meðfylgjandi  fylgiskjali  8.2. sem er vinnuskjal í Excel-töflureikni á 
verkefnadiski. 



 34 

9. Fjárhagsáætlun   

Námsgrein:   Upplýsingatækni. 

Markmið: 

Nemandinn 

-skilji tilgang þess að gera áætlun fyrir tekjur og útgjöld 

-geti útbúi fjárhagsáætlun í Excel-töflureikni 

-geti færi inn rauntölur í fjárhagsáætlun í lok hvers mánaðar 

-geti leiðrétt áætlunina í lok mánaðar þegar rauntölur hafa verið færðar inn í hana 

-skilji gagnsemi þess að hafa yfirsýn yfir fjármál sín.  

1. Upplýsingatækni. 

Kennsla fer fram í töluveri undir handleiðslu kennara í upplýsingatækni og/eða stærðfræði. 

Nemendurnir útbúa sína eigin fjárhagsáætlun í Excel-töflureikni. Hægt er að hafa 

neðangreint form til hliðsjónar við uppsetningu í Excel- töflureikni.  

Þegar nemendur hafa útbúið áætlunina þá getur kennari leiðbeint þeim með að setja 

rauntölur inn í hana og uppfæra áætlunina til samræmis við nýjar tölur.  
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9.1. Fjárhagsáætlunar  
 

Fjárhagsáætlun Áætlun Rauntölur Mismunur 

Mánuður:      

Tekjur:       
Launatekjur       
Aðrar tekjur       
        

Fastur kostnaður       
Húsnæðiskostnaður       
Skólagjöld       
Afborganir/ lán       
Félagsgjöld       
Tryggingar       
Iðgjöld       
Annað       
        
        

Samtals fastur kostnaður       

      

Breytilegur kostnaður       
Fæði       
Bifreiðakostnaður       
Húsbúnaður       
Fatnaður       
Líkamsrækt       
Skemmtanir       
Lækniskostnaður       
Áhugamál       
Annað       
        
        

Samtals breytilegur kostnaður       

 

9.2. Fjárhagsáætlun – Excel-skjal  
 
er í meðfylgjandi fylgiskjali  9.2. á verkefnadiski. 
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10. Rekstur bifreiðar   
 

Upplýsingatækni, stærðfræði og lífsleikni. 

 

Markmið: 

 

Nemandinn 

-geti reiknað út auðveld dæmi í sambandi við rekstur bifreiðar 

-geti útbúið auðvelt reiknilíkan fyrir áætlaðan rekstur bifreiðar eða fyrir rekstur bifreiðar í 
Excel- töflureikni 

-geri sér grein fyrir kostnaði við rekstur bifreiðar. 

 

1. Upplýsingatækni og stærðfræði 

Kennslan fer fram í töluveri undir handleiðslu kennara í upplýsingatækni og/eða 

stærðfræði. Nemendurnir útbúa sína eigin rekstaráætlun í Excel-töflureikni. Hægt er að hafa 

meðfylgjandi form til hliðsjónar við uppsetningu í Excel- töflureikni. 

Það er áhugavert fyrir unglinga að skoða hvað það kostar að reka bifreið á einu ári. 

Unglingar gera sér ekki grein fyrir öllum þeim kostnaði sem rekstur bifreiðar hefur í för 

með sér. 

Nemendur geta búið til reiknilíkna til að notast við. 

 

2.  Lífsleikni 

Að loknum útreikningum er tilvalið að taka upp umræðu í lífsleikni um kostnað við rekstur 

bifreiðar auk umræðna um umhverfismál sem því tengjast. Má í því sambandi ræða um 

þverrandi auðlindir og aukna eftirspurn eftir eldsneyti sem leiðir til síhækkandi verðs á 

eldsneyti. Mörg ungmenni dreymir um að eignast og reka eigin bifreið án þess að gera sér 

nokkra grein fyrir þeim kostnaði sem því fylgir. 

 

Meðfylgjandi er form fyrir rekstraráætlun bifreiðar í Excel-skjali. 
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10.1. Rekstraráætlun bifreiðar   
          

Rekstur bifreiðar

JB-007 Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. Samtals
Kostnaður:
Aukabúnaður 87.998 87.998
Bifreiðagjöld 12.134 12.134
Bónvörur 3.059 1.549 4.608
Eldsneyti 9.499 7.498 9.568 7.848 5.112 13.428 14.263 14.988 93.520 7.588 6.963 9.659 199.933
Hjólbarðar 14.633 24.768 2.530 41.931
Olíur o.fl. 345 1.130 555 675 2.705
Skoðun 4.800 4.800
Skráning 0
Tryggingar 90.000 90.000
Varahlutir 1.500 7.500 9.000
Verkstæði 10.000 10.000
Ýmislegt 6.000 23.000 1.000 30.000
Smurning 0
Þungaskattur 12.134 12.134 24.268

Samtals: 24.692 97.498 15.913 9.348 108.873 18.228 69.220 31.201 93.520 30.588 7.638 10.659 517.377

Akstur
Km.upph. 24.920 25.920 26.670 27.670 28.470 28.970 30.470 32.070 33.770 34.870 35.620 36.270
Km. lok. 25.920 26.670 27.670 28.470 28.970 30.470 32.070 33.770 34.870 35.620 36.270 37.170
Eknir km. 1.000 750 1.000 800 500 1.500 1.600 1.700 1.100 750 650 800 12.150
Eldsn.ltr. 82,60 65,20 83,20 65,40 42,60 111,90 118,86 124,90 83,50 60,70 55,70 74,30 969
Ltr./100 km 8,26 8,69 8,32 8,18 8,52 7,46 7,43 7,35 7,59 8,09 8,57 9,29 7,97
Kostn/km 24,69 130,00 15,91 11,69 217,75 12,15 43,26 18,35 85,02 40,78 11,75 13,32 42,58  

10.2. Rekstraráætlun bifreiðar  – Excel-skjal  
 
er í meðfylgjandi  fylgiskjali  10.2. á verkefnadiski. 
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 11. Lítið bókhaldforrit – Nemandinn ehf. 
         

 

Upplýsingatækni, stærðfræði og lífsleikni. 

 

Markmið: 

 

Nemandinn 

-geti stemmt af bankareikning sinn 

-geti útbúið yfirlit yfir tekjur og gjöld fyrir ákveðið tímabil 

-sjái tilgang með því að halda utan um tekjur og gjöld sín 

-geti útbúið bókhaldsforrit í Excel-töflureikni. 

 

1. Upplýsingatækni, stærðfræði og bókfærsla. 

Kennslan fer fram í töluveri undir handleiðslu kennara í upplýsingatækni og/eða 

stærðfræði. Nemendurnir útbúa sitt eigið bókhaldsforrit í Excel-töflureikni. Hægt er að hafa 

meðfylgjandi form til hliðsjónar við uppsetningu í Excel- töflureikni. 

Nemendurnir útbúa einfalt bókhaldsforrit, þar sem þeir færa inn allar tekjur og útgjöld 

einnar viku, eins mánaðar eða heils árs. Þeir færa tekjurnar sem debetfærslu á 

bankareikning og kreditfærslu á aðra bókhaldslykla. Þeir færa útgjöldin sem kreditfærslu af 

bankareikningi og debetfærslu á aðra bókhaldslykla sem þeir hafa útbúið.  

Oft er einn dálkur notaður fyrir hvern bókhaldslykil. Þá eru útgjöld færð með 

mínusformerki og innborganir með plúsformerki á bankareikningi og öfugt á aðra 

bókhaldslykla.  

Í lok færslutímabils geta nemendur séð svart á hvítu, hver eyðsla þeirra er. Svona 

bókhaldsforrit gæti reynst mörgum unglingum lærdómsríkt, því oft standa þeir frammi fyrir 

þeirri staðreynd, að vita ekki í hvað þeir hafa eytt peningum sínum. Það er því gagnlegt að 

útbúa einfalt reiknilíkan til að vinna með fyrir ákveðið tímabil.  

Einfalt bókhaldsforrit er tilbúið sem sýnishorn fyrir nemendurna. Þeir geta unnið að því að 

útbúa svipað forrit sem hæfir útgjöldum þeirra.  
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Í sýnishorninu af bókhaldsforriti er tillaga að gjaldaliðnum húsaleiga. Nemendur útbúa 

bókhaldsforritið eftir eigin hugmyndum um tekjur og gjöld.  

Vinna við að útbúa slíkt bókhaldsforrit reynir á alla þá þætti sem áhersla hefur verið lögð á 

með verkefnavinnu nemenda. Verkefnið tengist öllum greinum samþættingarinnar. 

Í bókhaldsforritinu er unnið með fleiri möguleika Excel-töflureiknisins en nemendur hafa  

notað í fyrri verkefnum.  Möguleikar, eins og að færa gögn á milli síða, með því að sækja 

þau sjálfvirkt rifja nemendur upp, þar sem þeir notaðuðu þann möguleika í 4. launaverkefni. 

Nemendur gerir það með því að velja sum-takkann Σ í þeim reit sem upplýsingarnar eiga að 

koma. Síðan sækir þeir upplýsingar/gögn á þá síðu sem upplýsingar eru og smellið á þann 

reit og staðfestið. Eftir það færast gögnin sjálfkrafa, ef þeir gera breytingar á frumgögnum.  

Þetta verkefni er góð viðbót við þau verkefni sem nemendur hafa unnið að. 

 

2.  Lífsleikni 

Umræður um þessi málefni geta farið fram í lífsleiknitímum. Það er margt sem hægt er að 

ræða um, í sambandi við tekjuöflun og útgjöld. Eru nemendur að eyða peningum í óþarfa 

útgjöld? Hvernig stendur bankareikningur þeirra? Nota þeir debetkort og greiða 

þjónustugjald (færslugjald) við hverja færslu eða taka þeir út peninga? Færa þeir færslubók 

fyrir debetkortafærslur þannig að þeir færi ekki út af kortinu umfram inneign þeirra og fái 

svokallaðan fitt kostnað? 

Kreditkortafyrirtæki bjóða upp á SMS-þjónustu þar sem þau senda SMS- skilaboð þegar 

færslur eru komnar yfir ákveðna upphæð. Nauðsynlegt er að hafa góðar upplýsingar um 

stöðu inneigna. 

Bókhaldsverkefnið fellur vel að stærðfræði þar sem nemendur halda utan um 

bankareikninga sína og stemma þá af. Það fellur að vinnu í upplýsingatækni og bókfærslu. Í 

því er unnið með fleiri þætti í Excel- töflureikninum en nemendur hafa kynnst hingað til 

eins og að færa gögn á milli síða, með því að sækja þau sjálfvirkt. Þetta verkefni er góð 

viðbót við þau verkefni sem nemendur hafa unnið að.  
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Hér að neðan eru skjámyndir úr bókhaldsforritinu Nemandinn ehf. Meðfylgjandi er svo  

Excel-skjal með forunnu litlu bókhaldsforriti. Nemendur geta unnið að slíku skjali með 

aðstoð kennara. Bókhaldsforritið Nemandinn geta þeir haft til hliðsjónar. 
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11.1. Lítið bókhaldsforrit Nemandinn ehf.      

01.01.2008-31.12.2008

Tekjur:

Launatekjur 22.150,00
Vasapeningar 4.000,00
Gjafir 0,00
Vaxtatekjur 5.232,00

Samtals: ..............................................kr. 31.382,00

Gjöld:

Rekstur bifreiðar 2.600,00
Leigukostnaður 0,00
Tryggingar 0,00
Rekstrarvörur 0,00
Skólagjöld 0,00
Bókakostnaður 0,00
Fatnaður 0,00
Matvara, sælgæti 5.000,00
Óskilgreindur kostnaður 2.000,00
Bankakostnaður; fjármagnst.og þjónustugjöld 500,00

Samtals:................................................kr. 10.100,00

Rekstrarhagnaður/tap .............………….............… kr. 21.282,00
 

EFNAHAGSREIKNINGUR

31.12.2008

EIGNIR:

Landsbanki 1660-13-666 476.282,00

Kaupþing 333-13-999 152.000,00

Bifreið JB-007 500.000,00

Samtals eignir......................................kr.       1.128.282,00

SKULDIR:.........................................…..kr.            0,00

EIGIÐ FÉ:

Höfuðstóll 31.12.2007 1.107.000,00

Tap ársins 21.282,00

Samtals eigið fé …………………………….kr. 1.128.282,00

Hveravellir,  31.01.2009.  

Nemendur ehf.
Ár Aðalbók 01.01.2008-31.12.2008 Landsbanki Kaupþing Launa- Vasapen.Gjafir Rekstur Leigu- TryggingarRekstrar-Skóla- Bóka- FatnaðurMatvara/Óskilgr. Bankak. Vextir

166-13-666333-26-999tekjur  bifr. kostn. vörur gjöld kostn. Sælgæti kostn. fjárm.t.sk.verðb.
04.01. Innb. Vasapeningur 4.000 -4.000
05.01. Bensínkostnaður -2.600 2.600
06.01. Kostn. Við bíóferð og veitingar. -7.000 5.000 2.000
31.01. Verðbætur 232 -232
01.02. Innb. Laun v. Des. 07 22.150 -22.150

(dæmi um færslur, sem má eyða með 
clear content)

30.12. Vextir 5.000 -5.000
30.12. Fjármagnstekjuskattur. -500 500

Samtals 0 21.282 -22.150 -4.000 0 2.600 0 0 0 0 0 0 5.000 2.000 500 -5.232

0

Landsbanki Kaupþing
166-13-666166-26-999

Staða reikninga 01.01.2008 152.000 455.000
Hreyfingar á árinu 2008 0 21.282
Staða reikninga 31.12.2008 152.000 476.282

Staða skv. yfirl. 31.12.2008 12.937 200.062

Mism. 139.063 276.220

 

11.2. Lítið bókhaldsforrit Nemandinn ehf.  – Excel-skjal  
 
er í meðfylgjandi  fylgiskjali  11.2. á verkefnadiski. 
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12. Útreikningur á vöxtum af sparnaði 
          
Upplýsingatækni, stærðfræði og lífsleikni. 

 

Markmið: 

 

Nemandinn 

-geti aflað upplýsinga um og borið saman hagstæðustu vaxtakjör hjá bönkunum og 
sparisjóðum 

-geti reiknað auðvelda vaxtaútreikninga á sparnað 

-geti reiknað vexti á bankainnistæðu frá mánuði til mánaðar eða á ársgrundvelli 

-geti útbúið reiknireglur fyrir vaxtaútreikninga í Excel-töflureikni. 

 

1.  Stærðfræði og upplýsingatækni 

Kennslan fer fram í töluveri undir handleiðslu kennara í upplýsingatækni og/eða 

stærðfræði. Nemendur skoða þau vaxtakjör sem bankar og sparisjóðir bjóða upp á. 

Nemendurnir útbúa eigin vaxtaútreikninga í Excel-töflureikni. Hægt er að hafa 

meðfylgjandi form til hliðsjónar við uppsetningu í Excel-töflureikni. 

Innlánsvextir eru vextir sem reiknast af inneign á bankareikningi. 

Vaxtaprósenta innlánsreikninga ræðst af þeim tíma sem upphæð er bundin í banka. Bundnir 

reikningar bera hærri vexti en óbundnir reikningar. Innlánsreikningar geta verið bundnir til 

fjögurra eða fimm ára.  

Þegar verðbólga hækkar er öruggara að stofna verðtryggða reikninga í banka. Þeir bera 

lægri vexti en verðtrygging bætir upp lægri vaxtaprósentu. Verðgildi upphæðar á slíkum 

reikningum helst betur ef verðbólga fer hækkandi. 

Það þarf að skoða vel hvernig sparnaður ávaxtar sig best. Fylgjast þarf með hvort ávöxtunin 

skilar þeirri ávöxtun sem vænst er, eða hvort betra er að færa sparnað af óverðtryggðum 

reikningi á verðtryggðan reikning. 

Ávallt þarf að huga að því að geyma ekki mikla peninga eða sparnað inni á 

tékkareikningum. Þeir eru mikið notaðir en bera mjög lága vexti.  
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Í stærðfræði-, lífsleikni- og upplýsingatæknitímum geta nemendur rætt og reiknað ýmsa 

vaxtamöguleika.  

Nemendur afla sér upplýsinga um vaxtakjör á heimasíðum bankanna. Þegar þeir hafa 

fundið hagstæðustu vaxtakjörin þá útbúa þeir reiknilíkan fyrir vaxtaútreikninga fyrir 

mánuði eða ár. 

Dæmi um nokkrar heimsíður banka: 

http://www.landsbanki.is/namsmenn 

http://www.kaupþing.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=13158 

http://www.glitnir.is/UmGlitni/Vextirogverdskra/ 

http://spron.is/Category.aspx?catID=560&subID=1 

 

2.  Stærðfræði og upplýsingatækni. 

Hægt að ræða og reikna út hvað 100- 500 kr. sparnaður á dag skilar miklu á ársgrundvelli. 

Nemendur geta útbúið töflu fyrir þessar upphæðir í Excel-töflureikni. 

Dæmi: 

Sparnaður á dag. 

100 kr. * 365 =  36.500,- 

200 kr. * 365 =  73.000,- 

300 kr. * 365 =109.000,- 

500 kr. * 365 =182.500,- 

Nemendur geta reiknað vexti á þessar upphæðir á mánuði eða ári. Þegar nemendurnir sjá 

hvað þessar litlu upphæðir verða stórar á ársgrundvelli geta þeir séð að margt smátt gerir 

eitt stórt. 

Hvað er hægt að spara mikla peninga á dag ef andvirði eins sígarettupakka er lagt inn í 

banka í eitt ár eða 10 ár og vextir reiknaðir á upphæðina? 

Þetta eru einföld dæmi sem gott er fyrir nemendur að velta fyrir sér til að sjá tilgang með 

því að leggja fyrir í sparnað. 
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3.  Lífsleikni 

Tilvalið er að nota niðurstöður sparnaðar- og vaxtaútreikninga til umræðna um tekjur, 

útgjöld og sparnað. Mörgum unglingum er ekki ljóst hve háar upphæðir fara um hendur 

þeirra og það hve mikilla tekna þarf að afla fyrir skatta áður en þeim er eytt eftir skatta.  
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12.1. Útreikningur á vöxtum af sparnaði 

           

Hugmyndir að aukaverkefnum í tengslum við launaverkefnið. 1.

1. Sparnarðarhugleiðingar.
Hvernig ætla nemendurnir að ávaxta launin sem þeir vinna sér inn yfir sumarið?

Dæmi um Sparnaðarreikning í Landsbankanum sem er bundinn í 12 mán. og ber 13,45% vexti.

http://www.landsbanki.is/index.aspx?GroupId=604

Ársvextir = p p = 13,45%
Upphaflega innist. l l = 100.000
Innistæða í árslok S S = 114.311

13,45% (vaxtatafla Lands bankans frá 01.02.2008) [sótt 23.03.2008] 
http://www.landsbanki.is/Uploads/documents/UmLandsbankann/vaxtaakvordun_080401.pdf

Formúla 
fyrir reiknaða ársvexti af 100.000 kr. 114.311
150.000*(1+(13,45/(100*12)))^12 171.466
200.000*(1+(13,45/(100*12)))^12 228.622
Sparnaður
Starfsm. jan. febr mars apríl maí júní júlí ágúst septemberoktóber nóvember desember
A 50.000 13,45% 50.560 101.688 153.388 155.107 156.845 158.603
B 60.000 13,45% 60.673 122.025 184.065 186.128 188.214 190.324

Sparireikn. Landsb.

 
Dæmi um Kostabók í Kaupþingi sem ber vexti eftir tímanum sem peningarnir eru inni á reikningnum. Minnst 9,90 % en mest er 13,45% vexti. 2.

http://www.kaupþing.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=13158

Sparnaðaráform:
Vextir reiknaðir einu sinni í mánuði:

Ársvextir = p p = 9,90% á reikningi í Kaupþingi, Kaupþing-kostabók
Upphaflega innist. l l = 100.000
Innistæða í árslok S S = 109.272

9,90% (vaxtatafla Kaupþings frá 11.02.2008) [sótt 20.02.2008] http://www.kaupþing.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=13158

Vextirnir fara stighækkandi og þegar innistæða hefur verið bundin í 36 mánuði eða 4 ár nær hún 5. vaxtaþrepi eða 13,80% vöxtum. 

fyrir reiknaða ársvexti. kr. 109.272
100.000*(1+(9,9/(100*12)))^12 

Starfsm. jan. febr mars apríl maí júní júlí ágúst septemberoktóber nóvember desember

A 50.000 50.413 101.241 152.489 153.747 155.015 156.294
B 65.000 65.536 131.613 198.235 199.871 201.520 203.182

Sambærilega vaxtaútreikninga er hægt að gera út frá vaxtatöflum eftirfarandi bankastofnanna.

http://www.glitnir.is/UmGlitni/Vextirogverdskra/
http://spron.is/Category.aspx?catID=560&subID=1

Kþ Kostabók

 

12.2. Útreikningur á vöxtum af sparnaði – Excel-skjal  
 
er í meðfylgjandi  fylgiskjali  12.2. á verkefnadiski. 
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13. Hugmyndir að aukaverkefnum 

Verkefni um bifreiðakaup 

Þið getið reiknað út hvað kostar að kaupa notaða bifreið. Þið kaupið bifreið í verðflokknum 

500.000 kr. eða í verðflokknum 1.000.000 kr. eða jafnvel dýrari og ætlið að reka hann sjálf. 

Hver verður heildarkostnaður á ári? Önnur hugmynd er að þið útbúið tvö verkefni. Í fyrra 

verkefninu takið þið verðgildi bifreiðarinnar að láni á þeim vöxtum sem eru í boði til 

bifreiðakaupa. Í hinu tilfellinu eyðið þið sparnaði ykkar til bílakaupa. Það er tilvalið að nota 

þessar hugleiðingar og útbúa verkefni sem þið hafið gagn af að að vinna í Excel- 

töflureikni. Meðfylgjandi eru vefslóðir ýmissa aðila sem lána fé til bifreiðakaupa. 

Nemendur geta prófað þar útreikninga lána. 

http://www.glitnirfjarmognun.is/einstaklingar/Eiga/Bil 

http://www.vis.is/index.aspx?GroupId=237alan/  

http://www.lysing.is/?gclid=CJatkP- 1wpICFQJjMAodP2YXqg  

http://www.avant.is/Pages/forsida.aspx  

http://www.sp.is/spportal/Template2.aspx?tabid=80 

http://www.frjalsi.is/category.aspx?catID=7  

http://www.tryggingamidstodin.is/lan/bill/  

https://www.elisabet.is/bilalan/   

http://www.landsbanki.is/index.aspx?GroupId=65  

http://www.nb.is/category.aspx?catId=1156  

http://www.vis.is/index.aspx?GroupId=259 

Námslán 

Ef nemendur vilja skoða möguleika á námslánum geta þeir skoðað heimasíðu LÍN. Ef 

hugsað er til framtíðar þá geta nemendur reiknað út námslán. Margir nemendur og vonandi 

sem flestir fara í langskólanám og þurfa þá á námslánum að halda, nema þeir hafi sparað 

það mikið á unglingsárum að þeir þurfi þess ekki. ☺ Á heimasíðu LÍN geta nemendur 
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nálgast ýmsar upplýsingar sem að gagni geta komið við útreikninga námslána. 

http://www.lin.is/Namslan.html 

Vaxtaútreikningur húsnæðisláns 

Meðfylgjandi er auka-auka verkefni þar sem þið getið hugsað til framtíðar og unnið lítið 

mjög einfaldað verkefni um vaxtaútreikninga húsnæðisláns út frá föstu verðlagi ( til 

einföldunar er ekki tekið tillit til vísitölu og verðbóta).  

Meðfylgjaldi er verkefnið  Vaxtaútreikningur húsnæðisláns  í Word-skjali 13.1 með 

reikniformúlum. 
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13.1.  Vaxtaútreikningur húsnæðisláns 

 

Örvar Bogason kaupir sér íbúð í fyrsta skipti. Þetta er einstaklings íbúð sem hann greiddi 

18 milljónir fyrir. Örvar hefur sparað kr. 3.600.000 til íbúðarkaupa, sem hann notaði til að 

greiða 10% útborgun að upphæð kr. 3.600.000.  Hann tekur 80% lán til viðbótar. Hann gat 

valið um að taka lánið hjá Íbúðalánasjóði eða viðskiptabanka sínum. Hann skoðaði ýmsa 

möguleika á lánafyrirkomulagi og ákvað að taka 80% lán hjá Platbankanum  til 25 ára með 

5,95% vöxtum sem eru sambærilegir vöxtum sem íbúðalánasjóður bíður.  Íbúðalánasjóður 

býður 80% húsnæðislán í 25 ár eða 40 ár. Til glöggvunar á lánskjörum vísum við á 

eftirtaldar vefslóðir. 

http://www.landsbanki.is/einstaklingsthjonusta/lan/fasteignalan/lanamoguleikar/ibudalan/  

http://www.kbbanki.is/?PageID=113  

http://www.glitnir.is/Einstaklingar/Reiknivelar/HusnaedisLan/  

http://www.spar.is/  

http://www.ils.is/index.aspx 

Mikill vöxtur varð á húsnæðislánamarkaðnum þegar bankarnir fóru að bjóða húsnæðislán. 

Þenslan á húsnæðismarkaðnum hefur dregist mjög saman og erfiðara er að fá lán hjá 

bönkum í dag. Nú er aðeins hægt að fá 80% lán hjá Íbúðalánasjóði og bankarnir hafa líka 

lækkað hlutfall sitt. Þó erfitt sé að fá lán í dag þá gerum við ráð fyrir að Örvar Bogason fái 

80% lán hjá Platbankanum. 

Lán 

Ef rétt er að farið þá þarf að taka tilliti til vaxta, verðbólgu og vísitölu þegar reiknaður er út 

lánsfjárkostnaður. Þá þarf að reikna út áætlaða verðbólgu næstu ára. Til þess þarf að nota 

upplýsingar úr Hagtölum Seðlabankans, gögn Hagstofu Íslands og spá Seðlabankans um 

verðbólguþróun og horfur næstu ára. Til einföldunar í þessu verkefni er vextir reiknað út frá 

föstu verðlagi, en nemendur geta síðar tekið hina þættina inn í vaxtaútreikninga.  
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Vaxtaútreikningar. 

Útlánsvextir eru greiðsla sem banki tekur fyrir að lána peninga í ákveðinn tíma. 

Vextir af útlánum eru misháir eftir því hve lánið er tekið í langan tíma. Lánið ber hærri 

vexti ef það er tekið í lengri tíma.  Húsnæðislán eru veitt í 25 ár eða 40 ár. Verðtrygging er 

reiknuð á lán sem tekin eru í lengri tíma. 

Dráttarvextir eru vextir sem greiddir eru af skuldum/lánum sem ekki eru greidd á réttum 

tíma, eða á fyrirframgreiddum gjalddaga eða eindaga.  

Hér að neðan eru formúlur vaxtaútreikninga lána sem finna má í kennslubókinni For All 

Practical Purposes (2006: 842-845). 

Til einföldunar er gert er ráð fyrir að greiðslugeta fylgi verðlagi dagsins í dag.  Við 

útreikninga afborgana og vaxta af jafngreiðsluláni er notast við fast verðlag í stað þess að 

taka tillit til verðbóta og vísitöluspár Seðlabankans. 

Í dæminu er gert ráð fyrir að íbúðin kosti kr. 18.000.000,- . Útborgun er 20% kaupverðs eða 

kr. 3.600.000,- Vaxtaútreikningar miðast við lánsupphæðina kr. 14.400.000.- með 5,95% 

vöxtum. 

Meðfylgjandi eru reikniformúlur fyrir vaxtaútreikninga úr For All Practical Purposes (2006: 842-

845). 

 

Vextir á. mánuði. 
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Afborgun á mánuði: 

92.340-71.400 = 20.940 

Mánaðarleg greiðsla jafngreiðslu láns 
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Eftirst. láns eftir 60 afb. eða þegar 20 ár eru eftir af láninu. 
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