
Vísindaskólinn á Akureyri 24 - 28 júní 2019.  

 

Fjármálalæsi unga fólksins 

Námskeiðið skiptist í tvo hluta, nemendur fá fjármálafræðslu fyrir hádegi og fara síðan í 
vettvangsheimsókn í banka eftir hádegi. 

 

1. Fjármálavit – hvað kosta ég? 

 kl. 9 - 12 

Á námskeiðinu er fjallað um helstu þætti fjármála hjá ungu fólki og reynt að tengja fræðsluna 

sem mest við raunveruleika nemenda.  

Flestir reynast mun dýrari í rekstri en þeir telja sig vera og er meginþema námskeiðsins að efla 

kostnaðarvitund og verðskyn með áherslu á aldur nemenda. Unnin eru hópaverkefni og þau 

kynnt í lok námskeiðsins. Meðfram verkefnavinnu fara nemendur í hópefli og horfa á 

myndbönd sem þeir svo ræða um. 

Notast er við verkefni Fjármálavits, sem er námsefni fyrir nemendur á efsta stigi grunnskóla 

og er tilgangurinn að veita innblástur í kennslu í fjármálalæsi. Allt efni Fjármálavits er á 

vefsíðunni fjarmalavit.is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Framkvæmd 

1. Upphaf og spjall - 40 mínútur 

 Byrjum á að segja þeim frá hvernig dagurinn verður. 

 Krakkarnir kynna sig og segja aðeins frá sér, eins og helstu áhugamálum ofl.  

Spjall 

 Af hverju eruð þið hér í dag? 

 Hvað haldið þið að þið munið læra? 

Skrifa á töfluna - Dagurinn okkar í dag - og láta þau segja okkur hvað þau vilji læra í dag. 

 

 Dagurinn í dag 

  

Þau munu væntanlega nefna hugtakið peningar. 

 Hugsið þið um peninga? 

 Af hverju þurfum við peninga? (til að geta lifað) 

 Hvernig eignumst við peninga? (við vinnum okkur inn fyrir þeim) 

 Eigið þið ykkar eigin pening? 

 Hvernig eignist þið hann?  

 Eruð þið að spara fyrir e - u? 

 Eigið þið sparnaðarreikning 

 Eruð þið með netbanka og debetkort 

Hér er gott að leiða hugann að sparnaði, skrifa það hugtak á töfluna og biðja þau að nefna 

hluti og annað sem þau myndu vilja/ þurfa að spara fyrir. 

 

  

 Sparnaður 

 



Hér munu þau nefna allskonar hluti , eins og til dæmis síma og jafnvel keppnisferðir. 

Hvernig getið þið sparað fyrir því sem ykkur langar í ? ( t.d. fjáröfllun, söfnun á flöskum og 

dósum, passa börn, og annað). 

*Myndband - Að setja sér markmið - ræða það 

 Ef þið fengjuð milljón í vasann, hvað mynduð þið gera við hana? 

Okkur langar í ýmislegt, en á meðan við söfnum fyrir því sem okkur langar í þá þarf líka að sjá 

um okkur dags daglega. Foreldrar okkar/ forráðamenn gera það venjulega. 

 En hvað kostar að sjá um okkur og okkar þarfir?  

 Hvað haldið að þið kostið hér og nú í dag. (láta þau skoða það sem þau er í og með á 

sér). 

Hvað kosta ég núna? 

 

Hér biðjum við þau að telja allt sem þau eru með með sér og fötin sem þau eru í og skrifum 

það á töfluna. 

*Myndband -  Hvað kosta ég?  ræða það stuttlega. 

 Er auðveldara að eyða peningum sem ykkur eru gefnir en þeim sem þið vinnið ykkur 

inn fyrir? 

 Af hverju var Arnór að prútta um pizzuna? Svar: Hann er byrjaður að vinna og farinn 

að eyða eigin pening. 

 Hvað kostaði Arnór?  

 Haldið þið að hann hafi keypt þetta eitthvað af þessu fyrir eigin pening? 

Eftir myndbandið höldum við áfram að spyrja þau hvað þau kosti og færum okkur heim. 

Biðjum þau að hugsa um allt sem þau eiga og nota heima, eins og herbergið, fataskápinn, 

hjól, skíði osv.frv. 

 Heima 

 



Að lokum biðjum við þau að hugsa um allt það sem þau gera, eins og tómstundir og fleira. 

 

Tómstundir 

Hér getur komið stutt hlé. 

 

2. Verkefni - Hvað kosta ég? 50 mínútur 

Verkefnavinna - 30 mín 

Nú eru þau búin að nefna helstu kostnaðarliði á töfluna sem fylgja einum unglingi og geta þá 

hafið verkefnavinnuna. Skiptum þeim í fjóra til fimm hópa. Hér notum við verkefni 

Fjármálavits: Hvað kosta ég? 

Verkeefnin eru aðeins breytt að því leiti að hver hópur ímyndar sér persónu, gefur henni 

nafn, aldur og áhugamál. Út frá því áætla þau kostnað hennar og útbúa það á stóra spjaldið. 

Kynningar verkefna - 20 mín 

Frímínútur og nesti - 15 mín 

 

3. Hugtakaleikur og kahoot - 40 mínútur 

*Gott er að byrja á að sýna þeim myndbandið „Neytandinn í samfélaginu“. 

 

 Hafa auglýsingar áhrif á ykkur? 

 Hafið þið verslað á netinu? Hvernig vitið þið að vefsíðurnar eru öruggar?  

 Hvað þýðir það að sýna þolinmæði í fjármálum? 

Hugtakaleikur - 15 mínútur 

Skiptum þeim í tvö lið og fáum tvo úr hvoru liði til að leika hugtökin.  

Annað liðið byrjar og hitt fylgist með. Einn úr liðinu dregur hugtök sem hann á að lýsa með 

orðum án þess að segja hugtakið sjálft. 



Síðan tekur hitt liðið við og svo koll af kolli. Hver og einn sem leikur fær tvær mínútur og er 

fínt að leyfa sirka þremur úr hvoru liði að spreita sig. 

 

Kahootleikur - 20 mínútur 

 

Hér skiptum við þeim í nokkur lið. Þau mega vera ein í líði eða tvö og tvö saman. 

10 spurningarnar tengdar því sem þau lærðu á námskeiðinu. 

Sigurliðið fær smáverðlaun. 

 

4. Samantekt / spjall - 10 mínútur 

Að lokum er gott að ræða við þau um daginn og hvað þau hafa lært. T.d. getur hver og einn 

nefnt eitt orð sem tengist því sem hann lærið í dag. 

Ef tíminn er ekki búinn, þá er um að gera að sýna myndböndin „Að taka lán eða spara“ 

 Af hverju haldið þið að það sé skynsamlegra að spara fyrir einhverju en að taka lán 

fyrir því? 

 og síðan  „Peningar og traust fjármál“. 

 

 


