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Fjarmalavit.is 

 



Úrslit Evrópukeppni í fjármálalæsi milli grunnskóla í Evrópu fer fram í 8.maí 

næstkomandi í Brussel, Belgíu. Undankeppnir eru haldnar í hverju þátttökulandi og af 

því tilefni verða fjármálaleikar milli íslenskra grunnskóla dagana 11. – 20. mars. 

Nemendur í 10. bekk hér á landi fá tækifæri til að taka þátt í keppninni og keppa í nafni 

síns skóla, en sá skóli sigrar sem fær hlutfallslega flest stig. Tveir nemendur úr 

sigurskólanum fara í hans nafni ásamt kennara til Brussel í Belgíu og taka þátt í keppni 

um hvaða skóli í Evrópu hlýtur Evróputitilinn í fjármálalæsi 2019.  

Evrópsku bankasamtökin standa að Evrópukepnninni þar sem um þrjátíu Evrópuríki 

taka þátt. Í fyrra tóku auk Íslands eftirfarandi ríki  þátt í Evrópukeppninni: Albanía. 

Austurríki, Belgía, Búlgaría, Króatía, Tékkland, Eistlandi, Finnland, Frakkland, 

Grikkland, Írland, Ítalía, Lettland, Litáen, Liechtenstein, Lúxemborg, Holland, Noregur, 

Pólland, Portúgal, Serbía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Ungverjaland, Bretland 

og Þýskaland. 

 

Evrópukeppnin tvískipt 
 

1. Fjármálaleikar á Íslandi - Íslandstitill 

2. Úrslitakeppni í Brussel - Evróputitill 

 

1. Fjármálaleikar á Íslandi 

Keppni milli íslenskra grunnskóla fer fram 11. – 20. mars.  

Fjármálavit stendur að undankeppninni fyrir hönd íslenskra nemenda en Samtök 

fjármálafyrirtækja og Landssamtök lífeyrissjóða hafa staðið að baki Fjármálavits 

undanfarin ár. 

Fjármálavit er námsefni fyrir nemendur á efsta stigi grunnskóla og er tilgangurinn að 

veita kennurum innblástur í kennslu um fjármál og stuðla að auknu vægi fjármálalæsis 

í námskrá grunnskóla 

 

 



Reglur um þátttöku í undankeppni 

Hver og einn nemandi sem ákveður að taka þátt skráir sig til leiks á vefslóðinni 

Fjarmalaleikar.is. 

Við skráningu gefur nemandi upp nafn og í hvaða skóla hann er og þar með er 

viðkomandi skóli orðinn þátttakandi í leiknum. Hver þátttakandi þarf að eiga 

Facebookreikning eða hafa aðgang að einum. Ekki er gerð krafa um að allir nemendur 

í árgangi taki þátt til að viðkomandi skóli teljist með, en árangur skólans er reiknaður 

hlutfallslega miðað við fjölda þátttakenda innan hans. Ekkert lágmark er heldur á 

þátttökufjölda innan hvers skóla. 

Í fámennum skólum geta fleiri en einn árgangur spilað til að fylla upp í þá tölu. 

Á meðan á leiknum stendur geta þátttakendur spilað hvenær sem er á tímabilinu, tekið 

hlé á spilun og byrjað aftur þar sem frá var horfið. Hér skiptir hópeflið máli og að 

leikurinn sé kláraður. Klári þátttakandi ekki leikinn dregur það úr heildarstigafjölda 

skólans. Það er gott að gefa leiknum tíma. 

Á meðan á leik stendur sjá þátttakendur hvaða skólar verma efstu sætin. Þegar 

leikurinn klárast á miðnætti 20. mars verður lokað fyrir frekari spilun og farið í það að 

sannreyna að skráðir þátttakendur séu allir í þeim skólum sem þeir skrá sig til leiks fyrir 

og óæskilegir þátttakendur hreinsaðir út ef þeir eru. 

Þetta getur breytt upphaflegum úrslitum og verða þau því ekki endanlega ljós fyrr en 

daginn eftir, 21 mars. 

 

Gangur leiksins  

Þátttakendur svara 64 spurningum á fjórum efnissviðum: 

 Ég 

 Heimilið 

 Nám og atvinna 

 Samfélagið 

Stig fást fyrir hvert rétt svar, en þrjár tilraunir eru gefnar fyrir hverja spurningu. Fyrir 

rétt svar í fyrstu tilraun fást 100 stig, 50 stig fyrir að svara í annarri tilraun og 25 stig 



fyrir að svara í þriðju tilraun. Ef öllum fjórum spurningum í verkefni er svarað rétt í 

fyrstu tilraun fást 100 bónusstig. 

Hægt er að fá orður fyrir framgang og frammistöðu. Leikurinn, sem tekur mið af 

þekkingarramma OECD í fjármálalæsi, var upphaflega þróaður og hannaður í 

samvinnu við Ómar Örn Magnússon kennara í Hagaskóla sem hefur mikla reynslu af 

því að semja kennsluefni um fjármál fyrir unglinga. 

 

Vinningar 

Veitt verða verðlaun fyrir þrjú efstu sætin: 

Fyrsta sæti – 100.000 krónur og ferð fyrir tvo auk kennara í úrslitin til Brussel. 

Annað sæti – 70.000 krónur 

Þriðja sæti –  50.000 krónur 

 

2. Úrslitakeppni í Brussel  

Sigurskólinn fær að senda tvo nemendur til Brussel ásamt kennara til að taka þátt í 

úrslitum Evrópukeppninnar í fjármálalæsi  í Brussel 8.maí næstkomandi. 

Það er í höndum skólans að ákveða hverjir verða fulltrúar hans í þeirri keppni. 

Fyrir ferðina er gerður samningur um ábyrgð milli aðstandenda keppninnnar hér heima 

og foreldra/forráðamanna þeirra tveggja nemenda sem fara í ferðina.  

Einnig þurfa foreldrar/forráðamenn að fylla út eyðublað til samþykktar ferðar. 

Sjá í viðauka. 

Keyptar verða ferðatryggingar fyrir nemendur og kennara þeirra. 

Kennari sem fer með nemendum í ferðina fær greidda ferð og gistingu. 

Í keppninni í Brussel er notast við spurningaforritið Kahoot sem vel flestir nemendur 

þekkja. Keppnin fer fram í höfuðstöðvum Evrópsku bankasamtakanna þar sem öll liðin 

eru saman í einum sal. Hvert lið fær tölvu og svarar spurningum tengdum fjármálum á 

tungumáli viðkomandi liðs. Í lok keppnisdags er verðlaunaafhending fyrir þrjú efstu 

sætin.   

 

 



 

 

Viðauki - 1 



 

 

Viðauki – 2  



Samþykki vegna ferðar barns til útlanda. 

 


