
Púslaðferð, 60 - 80 mínútur 

Kennsluferlið skiptist í fjóra hluta og er tíminn sem áætlaður er til viðmiðunar fyrir 

leiðbeinanda. Sjá nánar um undirbúning og hjálpargögn hér að framan. 

 

1. Spjall, 10 mínútur. 

2. Verkefni, 40 mínútur. 

3. Kynningar og umræður, 20 mínútur. 

1. Spjall, 10 mínútur 

Leiðbeinandi byrjar á því að skipta nemendum í 4 – 5 manna hópa og lýsir skipulagi 

kennslunnar í stuttu máli. Hann metur það hvort hann vilji skipta sjálfur í hópa eða leyfa 

nemendum að raða sér sjálfir. Hann tekur það fram í upphafi að það sé mikilvægt að allir í 

hópnum séu virkir því þeir muni verða sérfræðingar í því hugtaki sem hópurinn fjallar um og 

komi til með að kynna það fyrir öðrum hópum. Gott er að benda öllum á að skrifa punkta hjá 

sér á blað sem þeir taka með á næsta borð. 

Til að tengja nemendur við verkefnið er mælt með því að varpa fram einni eða tveimur 

spurningum. 

Dæmi um spurningu: 

 „Hvaða hugtök dettur ykkur í hug þegar þið heyrið orðið fjármál?“ 

Um leið og nemendur nefna hugtökin, getur leiðbeinandi skrifað þau til hliðar á töfluna og 
verður fróðlegt að bera þau saman við þau hugtök sem þau vinna með í verkefninu á eftir.  

 

2. Verkefni, 40 mínútur 

Hver hópur fær A2 pappírsörk og tússpenna og er úthlutað einu hugtaki, eins og t.d. 

„lífeyrissparnaður“. Hópurinn á í sameiningu að útskýra hugtakið með hjálp 

upplýsingatækninnar (20 mín). Með hverju hugtaki fylgja nokkrar spurningar sem nemendur 

eiga að svara. Hér skiptir máli að hver og einn innan hópsins sé virkur og skrái niður hjá sér 

það helsta um hugtakið til að geta útskýrt það fyrir öðrum hópi. 



Miðar með hugtökum og spurningum fyrir nemendur eru í viðauka 1. Útskýringar á 

hugtökunum fyrir leiðbeinandann eru í viðauka 2. 

Að 20 mínútum liðnum eru svo myndaðir nýir hópar, sérfræðingahópar, sem samanstanda af 

einum einstaklingi úr hverjum upprunalegu hópanna. Hver nemandi á að útskýra fyrir nýja 

hópnum hugtakið sitt (10 mín) og fær u.þ.b. 2 - 3 mínútur til að kynna sitt viðfangsefni. 

Gott er að gefa meðlimum í hverjum upprunalegu hópanna númer og láta síðan alla með sama 
númer vera saman í sérfræðingahópi. 

 

3. Kynningar og umræður, 20 mínútur 

Hver hópur kynnir viðfangsefni sitt í stuttu máli fyrir leiðbeinanda (mega gera það í sætunum 

sínum eða upp við töflu). Leiðbeinandi ræðir hugtökin með nemendum (sjá í viðauka 2, 

útskýringar á hugtökunum). 

 

Dæmi um spurningar til hópa í lokin: 

 „Fannst ykkur erfitt að finna upplýsingar um þessi hugtök?“ 

 Er hugtakið vextir jákvætt eða neikvætt í ykkar huga? 

 Er lífeyrissjóður jákvætt eða neikvætt hugtak? 

 Hvað með tryggingar? hafið þið áður heyrt um þær? 

 „Þekkið þið fleiri hugtök tengd fjármálum eftir að hafa gert verkefnið?‘“ 

 „Hvað fannst ykkur áhugaverðast?“ 

Ef tími gefst þá er tilvalið að sýna eitt eða fleiri myndbönd af vefsíðu Fjármálavits/myndbönd. 

 


