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Til kenn ar ans
Hér eru á ferð inni kennslu leið bein ing ar með náms efn inu Auraráð sem er um 
fjár mál einstak linga. Náms efn ið er hugs að fyr ir  elstu nem end ur ung linga stigs 
og fell ur vel að mark mið um að al námskrár grunn skóla, hvort held ur sem er í 
stærð fræði, lífs leikni eða þjóð fé lags fræði. Auraráð er verk efna bók sem mið ar  
mark visst að því að  hjálpa nem end um að gera sér  grein fyr ir því hvern ig pen
ing ar og fjár mál hafa áhrif á líf einstaklingsins og tengj ast ýms um þátt um þjóð
fé lags ins.  Þannig er stefnt að því að auka þekk ingu nem enda og inn sýn í hvað 
felst í því að vera ábyrgur neyt andi í  flóknu og marg breyti legu sam fé lagi. 

Verk efn i og markmið
Hug mynd ir að verk efna safni sem þessu eru ekki nýj ar af nál inni. Má að  vissu 
 leyti  segja að hér sé um að ræða sam an tekt á því sem  marga kennara hef ur 
vant að til að geta enn bet ur búið nem end ur sína und ir líf og starf í  flóknu  
nú tíma sam fé lagi sem ein kenn ist af  hraða og gylli boð um hvers kon ar. Stuðst 
hef ur ver ið við marg ar góð ar hug mynd ir úr ýms um átt um, bæði úr inn lendu 
og er lendu efni. Markmið efnisins eru fyrst og fremst að nem end ur  öðlist  
á ræðni við að móta eig in lífs stíl, læri að  setja sér mark mið er lúta að fram tíð
inni og  verði ábyrg ir í eig in fjár mál um.

Kennslu að ferð ir
Í náms efni sem þessu er ó hjá kvæmi legt að nota hug tök sem mörg um  kunna 
að þykja flók in og þung. Því er sér stak lega mik il vægt að kenn ar inn gefi sér 
rúm an tíma, bæði við und ir bún ing og í um ræð um við nem end ur en um ræð ur  
um og/eða kynn ing á ein stökum hug tök um geta hvort held ur átt sér stað í 
upp hafi vinn unn ar eða í lok henn ar, allt eftir því  hvaða verk lag kenn ar inn vel ur  
í upp hafi.

Með of an greint í huga var á kveð ið að  byggja verk efn in á raun veru leg um dæm um  
og þau snið in þannig að þau megi nota jafnt í þema vinnu sem einstak lings
verk efni eða stök hóp verk efni. Öll verk efn in  byggjast því á að ferð um leit ar
náms og þrauta lausna. 

Fram setn ing
Náms efn ið er eins og áður  sagði verk efna bók og í öll um til vik um er einn  kafli 
á opnu. Kynn ing og leið bein ing ar eru á  vinstri síðu en á  hægri síðu er gert 
ráð fyr ir út reikn ingum, glós um, hefð bundn um rit uð um svör um eða að fyllt 
sé inn í töfl ur eða eyð ur. Verk efn un um hef ur ekki ver ið rað að upp í  neina sér
staka for gangs röð og er það í höndum hvers kenn ara  hvaða verk efni hann vel
ur að nota og í  hvaða röð þau eru tekin fyr ir. Á sama hátt er það kenn ar ans að  
á kveða  hversu ítar lega hann vill út færa hvert verk efni.
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Öfl un  gagna
Í öll um verk efn un um er ætl ast til þess að nem end ur  leiti mark visst á Net inu. 
Þess  vegna er vís að í vef síð ur op in berra stofn ana,  banka og spari sjóða og til
greindar vef síð ur sem  reynst geta gagn leg ar við upp lýs inga öfl un. Í  nokkrum 
til vik um er til val ið að óska eft ir sam vinnu við for eldra og for ráða menn en 
mjög mik il vægt er að þess sé á vallt gætt að fara með per sónu bundn ar upp lýs
ing ar sem trún að ar mál.

 Flestra  gagna má afla á Net inu en mik il vægt er að gefa nem end um ekki upp 
„ bestu” aðferð irn ar. Þeir eiga að fá að  spreyta sig, hvort held ur er í upp lýs inga
öfl un eða við úrvinnslu, og síð an má  beita spurn ing um og vís bend ing um og 
jafn vel vísa í út reikn uð dæmi á vef síð um op in berra stofn ana,  banka og spari
sjóða svo nem end ur kynn ist vefsíðum fjár mála fyr ir tækja sem sennilegt er að 
þeir muni eiga ein hver samskipti við á ævinni.

Reikn ing ur
Verk efn in fela í sér  vaxta og pró sentu reikn ing og ýmiss kon ar pen inga út reikn
inga og gætu sum verk efn in  reynst mörg um nem and an um hvatn ing til að ná 
góð um tök um á slík um reikni að gerð um. Í öll um til fell um ættu nem end ur að 
geta  leyst verk efn in hafi þeir þokka lega  færni í stærð fræði. Eina reikni að gerð 
get ur þó ver ið gagn legt að  kenna þeim þótt ekki sé hefð fyr ir því í 10. bekk. Þar 
er um að ræða út reikn ing með vöxt um í til tek inn ára fjölda, þar sem ára fjöld
inn er tákn að ur með veld is vísi. Hér er dæmi:

10.000 krón ur eru geymd ar á banka reikn ingi 
með 6,4% árs vöxt um í 12 ár. 
 Hversu há er upp hæð in orð in eft ir þessi 12 ár? 

10.000 • 1,06412 = 21.052 krón ur 

Náms mat
Þeg ar  leggja á mat á fram vindu náms er mjög þýðingarmikið að  tengja náms
mat ið mark mið un um á skýr an hátt. Öll verk efn in taka á þekk ing ar,  færni og 
skiln ings þátt um sem þarf að hafa í huga þeg ar náms mat ið er skipu lagt. Því er 
mik il vægt að  byggja það að stór um  hluta á  símati samhliða vinnunni. 

Þar sem um er að ræða  elstu nem end ur grunn skól ans er áríð andi,  hvaða leið 
sem valin er við náms mat ið, að þeir viti  hvaða þætt ir  verða metn ir og þeim 
sé gerð  grein fyr ir því í upp hafi hvern ig skrán ing náms mats ins muni eiga sér 
stað. Slíkt opn ar oft augu  margra ung linga fyr ir því að vinnu semi borg ar sig. 
 Þannig get ur ver ið gott að sýna nem end um ó út fyllt an gát lista og taka dæmi 
um hvern ig hann verð ur not að ur.
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Kenn ar inn þarf að  skoða vinnu lag nem enda, t.d. hvort breyt ing verð ur á 
vinnu brögð um eins og sjálf stæði, frum kvæði, skipu lagi, vand virkni og hvort 
nem and inn legg ur sig fram. Eins má  skoða vinnu bók ina  sjálfa, frá gang henn ar 
og úr lausn verk efna. 

Skiln ing á efn inu má t.d. at huga með hefð bundn um skrif leg um próf um, hvort 
held ur sem er með fjölvals spurn ing um eða rit un ar spurn ing um. Eins má nota 
munn leg ar bein ar spurn ing ar kenn ara til nem enda á með an vinn an á sér stað, 
t.d.  spyrja um merk ingu ein stakra hug taka eða hvern ig megi  reikna til tek in 
dæmi. Slíkt er mjög gagn leg leið til að fylgj ast með fram vindu yfir  lengri tíma. 
Skiln ing á efn inu má  einnig meta út frá kynn ing um sem nem end ur  halda og 
eru þá spurð ir út úr eft ir flutn ing, bæði af kenn ara og öðr um nem end um. 
Önn ur leið og ekki síð ur skemmti leg er að meta t.d. mál flutn ing, náms spil og 
aug lýs ing ar sem nem end ur hafa út bú ið í kjöl far eða sam hliða verk efn un um.

 Færni nem enda, t.d. við leit á Net inu eða við úr lausn ein stakra reikn ings
dæma, þarf  einnig  að skoða jafnt og þétt með an á  vinnu stend ur. Í lok in er 
mik il vægt að nem endur  leggi sjálf ir mat á nám sitt, ann aðhvort í skól an um 
eða  vinni það  heima með foreldrum.  Þetta  mætti gera með spurn inga lista í 
líkingu við þann sem hér er:

 Mjög Góð(ur) Sæmi leg(ur) Slök/
 góð(ur)   slakur

Í upp hafi vinn unn ar var skiln ing ur      
minn og þekk ing á efn inu:

Eft ir vinn una við verk efn in er      
þekk ing mín og skiln ing ur á efn inu:

 Færni mín við að  leita að upp lýs ing um      
um fjár mál á Net inu er: 

Geta mín til að  leysa reikn ings dæmi      
um fjár mál er nú:

Vinn an sem ég  lagði í vinnu bók ina er:     

Á  einni af und ir síð um á vef Ingv ars Sig ur geirs son ar prófessors við Mennta
vísindasvið Háskóla Íslands er sam an tekt um náms mat hvers kon ar. Yf ir lit ið 
birt ist á slóð inni:

http://starfsfolk.khi.is/ingv ar/kennslu ad ferd ir/namsmat.htm en þarna vís ar 
hann áfram í margs  kon ar gerðir af mats list um. Sér stak lega er vak in at hygli á 
eftirfarandi slóð á vef Ingv ars en þar er að  finna að gengi lega sam an tekt um 
náms mat og gott yf ir lit yfir hvers kon ar matslista sem eru upp sett ir og til bún ir 
til notk un ar.

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namsmat/matsbanki/Welcome.htm
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Eru kenn ar ar hvatt ir til að  kynna sér þess ar vef síð ur, nýta sér  vinnu þeirra sem 
þarna er til stað ar og  sníða sér síð an stakk eft ir  vexti þess nem enda hóps sem 
um ræð ir  hverju  sinni.

Gagn leg ir vef ir:
Lands samtök líf eyr is sjóða www.ll.is 
Neyt enda sam tök in: www.ns.is
Rík is skatt stjóri: www.rsk.is
Al þingi: www.althingi.is
Vís inda vef ur HÍ: www.visindavefur.is
Meninga – lifandi fjármál: www.meniga.is. Mjög gagnlegur vefur með heimilis 
bókhaldi, sparnaðarliðum o.fl. sem vert er að benda nemendum á.
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Um ein stök verk efni
Við borg um  skatta
Verk efn ið fjall ar um  hversu stór an  hluta af tekj um sín um ein stak ling ar þurfa 
að  greiða í tekju skatt. Árið 2011 eru þrjú skattþrep 37,31% af 0–209.400 
40,21% af 209.400–680.550 og 46,2% af tekjum yfir 680.550 Per sónu af slátt ur  
er 44.205 kr. (árið 2011). Leitið upplýsinga um nýjar tölur á www.rsk.is.  
Úr lausn ir má  setja fram á eft ir far andi hátt:

1. Mán að ar laun eru t.d. 200.000 kr.
 200.000 • 0,37,31 = 74.620 kr.

 Per sónu af slátt ur dregst frá: 
 76.620
 44.205 
 30.415 (tekjuskattur sem dregst frá laun un um)

2. Árs tekj ur eru (200.000 • 12) = 2.400.000 kr.
 Per sónu af slátt ur (44.205 • 12) = 530.466 kr.
 

 2.400.000
 530.466 (persónuafsláttur sem dregst frá árs laun un um)
 1.869.534

 Ef tekj ur eru  hærri en sem nem ur per sónu af slætt in um þarf að  borga  
skatt af um fram upp hæð inni.

Hvað  færðu út borg að?
Þeg ar laun eru reikn uð út þarf að taka til lit  til fleiri þátta en stað greiðslu  skatta. 
Í þessu verk efni er mið að við starfs mann sem þigg ur laun sam kvæmt kjara
samn ingi VR (sjá www.vr.is). Hér þarf að  reikna fyrst út laun in og  draga síð an 
út reikn að an líf eyr is sjóð frá til að fá út skatt skyld laun. Þá er hægt að  reikna 
stað greiðsl una út.

Hér er dæmi þar sem mið að er við á lagn inu árs ins 2011 (sjá www.rsk.is). 
Gert er ráð fyr ir 200.000  króna mán að ar laun um og 6 tím um í yf ir vinnu.

Skatt hlut fall stað greiðslu er 37,31%, 40,21% eða 46,2%
Per sónu af slátt ur er 44.205 kr. 
Ið gjald í líf eyr is sjóð er 4%
Fé lags gjald er 1%
Yf ir vinna er yfirleitt 1,0385% af föstum mán að ar laun um
Or lof á yf ir vinnu er 10,17%–12,07% af yf ir vinnu laun um, hlutfallið fer 
eftir starfsaldri.

Óútfylltur launaseðill til ljósritunar er á næstu blaðsíðu.
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LAUNASEÐILL

LAUN

Launagreiðandi:

Launatímabil:

Launþegi:

Kennitala:

Laun:	 Kr.	+	________

Yfirvinna:	_____	klst.	 Kr.	+	________

Orlof	á	yfirvinnu:	 Kr.	+	________

Heildarlaun:	 Kr.	=	________

Heildartekjur:	 Kr.	=	________

Frádráttur	alls:	 Kr.	–	________

Útborguð	laun:	 Kr.	=	________

SKATTAÚTREIKNINGUR

Heildarlaun:	 Kr.	+	________

Lífeyrissjóður	4%:	 Kr.	–	________

Skattskyld	laun:	 Kr.	=	________
(Heildarlaun	–	lífeyrissjóður)

Skatthlutfall:	 Kr.	=	________
Skattþrep	1	________	

Skattþrep	2	________	

Skattþrep	3	________

Persónuafsláttur:	 Kr.	–	________

Ónýttur	persónuafsláttur
uppsafnaður:	 Kr.	–	________

Ónýttur	persónuafsláttur
geymdur	til	næsta	tímab.:	 Kr.	–	________

Staðgreiðsla:	 Kr.	=	________
=	staðgreiðsluskyld	laun	
–	persónuafsláttur		
+	ónýttur	persónuafsláttur

FRÁDRÁTTUR FRÁ LAUNUM

Staðgreiðsla:	 Kr.	+	________

Lífeyrissjóður	4%:	 Kr.	+	________

Séreignasjóður	4%:	 Kr.	+	________

Félagsgjald:	 Kr.	+	________

Frádráttur	alls:	 Kr.	=	________

Kvittun	launþega

Lagt	inn	á	reikn.		_____________________
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Upp safn að ur per sónu af slátt ur
Þeg ar laun fólks sem ekki er í  fastri  vinnu (eins og náms manna) eru reikn uð út 
má taka til lit til upp safn aðs per sónu af slátt ar. Eins og fram kem ur á vef Rík is
skatt stjóra (www.rsk.is) er launa greið anda heim ilt að taka til lit til per sónu af
slátt ar sem, sam kvæmt á rit un síð asta launa greið anda á bak hlið skatt korts ins, 
hef ur ekki ver ið nýtt ur það sem af er ár inu. En hafi á rit un mis farist er hægt 
að  sækja um skatt kort með upp söfn uð um per sónu af slætti til rík is skatt stjóra 
(skóla skatt kort).

Dæmi um upp safn að an per sónu af slátt
Ekki er unn ið fyr ir laun um frá jan ú ar til og með júní. Um er ræða 6 mán aða 
upp safn að an per sónu af slátt sem ein stak ling ur inn á þeg ar kem ur að því að  
borga út laun í lok júní. Upp hæð per sónu af slátt ar og nán ari út skýr ing ar um 
hann má sjá á vef Rík is skatt stjóra (www.rsk.is). 

Per sónu af slátt ur ein stak lings árið 2011 var 44.205 kr. á mán uði. Það er marg
fald að með 6. Ó nýtt ur per sónu af slátt ur er því 265.230 kr. At vinnu rek andi nýt ir  
svo þenn an afslátt á móti þeim  skatti sem ein stak ling ur inn ætti ann ars að  
borga. Það fer síð an eftir laununum hvort upp safn aði af slátt ur inn er all ur nýtt ur  
eða hvort eitt hvað er  geymt fram á  næsta launa tíma bil.

LAUNASEÐILL

LAUN

Launagreiðandi:

Launatímabil:

Launþegi:

Kennitala:

Laun:	 Kr.	+	________

Yfirvinna:	_____	klst.	 Kr.	+	________

Orlof	á	yfirvinnu:	 Kr.	+	________

Heildarlaun:	 Kr.	=	________

Heildartekjur:	 Kr.	=	________

Frádráttur	alls:	 Kr.	–	________

Útborguð	laun:	 Kr.	=	________

SKATTAÚTREIKNINGUR

Heildarlaun:	 Kr.	+	________

Lífeyrissjóður	4%:	 Kr.	–	________

Skattskyld	laun:	 Kr.	=	________
(Heildarlaun	–	lífeyrissjóður)

Skatthlutfall:	 Kr.	=	________
Skattþrep	1	________	

Skattþrep	2	________	

Skattþrep	3	________

Persónuafsláttur:	 Kr.	–	________

Ónýttur	persónuafsláttur
uppsafnaður:	 Kr.	–	________

Ónýttur	persónuafsláttur
geymdur	til	næsta	tímab.:	 Kr.	–	________

Staðgreiðsla:	 Kr.	=	________
=	staðgreiðsluskyld	laun	
–	persónuafsláttur		
+	ónýttur	persónuafsláttur

FRÁDRÁTTUR FRÁ LAUNUM

Staðgreiðsla:	 Kr.	+	________

Lífeyrissjóður	4%:	 Kr.	+	________

Séreignasjóður	4%:	 Kr.	+	________

Félagsgjald:	 Kr.	+	________

Frádráttur	alls:	 Kr.	=	________

Kvittun	launþega

Lagt	inn	á	reikn.		_____________________

Auður ehf.

apríl 2011

Arna Aradóttir

260289-9999

10

203.000

21.022

2.138

226.160

226.160

51.051

175.106

Arna Aradóttir

260289-9999

39.978

9.046

0

2.030

51.051

226.160

9.046

217.114

84.183

44.205

0

0

39.978

81.005
3.178
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Af  hverju borg um við í líf eyr is sjóð?
Nem end ur eiga að  reikna líf eyr is greiðsl ur af laun um sem þeir  velja sér. Síð an 
eiga þeir að  finna út hvað þeir fá  greitt á mán uði eft ir 67 ára ald ur og líka ef 
þeir  vinna til 70 ára ald urs. Mjög góð ar reikni vél ar eru á heima síð um  banka, 
spari sjóða og líf eyr is sjóða.

Við bót ar líf eyr is sparn að ur
Hér eiga nem end ur að á kveða  hversu háa upp hæð þeir  vilja eiga við starfs lok. 
Mið að er við 30 ára ein stak ling sem er að  velja sér við bót ar líf eyr is sparn að. 
 Reikna á út  hversu háa upp hæð þeir þurfa að  leggja fyr ir á mán uði til að ná 
mark inu. Mjög góð ar reikni vél ar eru á heima síð um  banka, spari sjóða og líf
eyr is sjóða.

Debet kort
Verk efni um debet kort er nokk uð ein falt og bygg ist á gjald skrá ein stakra  banka 
og spari sjóða. Það ætti því að  henta bet ur þeim sem ekki hafa náð nægi lega 
góð um tök um á pró sentu reikn ingi.

Þú ætl ar að  geyma pen inga
Í þessu verk efni þurfa nem end ur m.a. að  reikna  vexti af upp hæð sem  geymd 
er í þrjú ár. Hér er til val ið að  kynna fyr ir nem end um út reikn ing með vöxt um í 
til tek inn ára fjölda, þar sem ára fjöld inn er tákn að ur með veld is vísi (sjá dæmi 
á bls. 4).

Yf ir drátt ur
Í þessu verk efni þurfa nem end ur m.a. að  reikna  vexti af upp hæð sem er  geymd 
(eða feng in að láni) í  styttri tíma en eitt ár. Mik il vægt er að  kynna nem end um 
að vaxta ár í banka kerf inu er 360 dag ar og hver mán uð ur 30 dag ar. 

 Þetta má gera á ýmsa vegu, til dæm is:
Ef 20.000 kr. eru fengn ar að láni í 45 daga á 16% árs vöxt um má  finna vext ina 
þannig:

 20.000 • 0,16 • 45/360 = 400 kr.

Kredit kort og rað greiðsl ur
Í þessu verk efni er nauðsynlegt að  leyfa nem end um að  spreyta sig á að skipu
leggja útreikn ing ana.  Þetta er til val ið sam vinnu verk efni þar sem  flétta má inn 
um ræð ur um til boðs verð í aug lýs ing um og hvort raun veru lega borg ar sig að 
 kaupa á rað greiðsl um eða stað greiða hlut inn.
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Skulda bréfa lán
Hér á að taka skulda bréf til 4 ára að and virði ný legs smá bíls. Nem end ur þurfa 
að gang að Net inu til að fara inn á reikni vél ar  banka og spari sjóða þar sem 
greiðslu byrði lána er reikn uð. Svo gild ir bara að  prófa.

Að  kaupa á Net inu
 Þetta verk efni bygg ist á því að nem end ur átti sig á hvert er end an legt verð 
vöru sem  keypt er í gegn um Net ið frá út lönd um. Ýms ar reikni vél ar eru til en 
stung ið er upp á að nota www.shopusa.is og  setja vöru verð í Banda ríkja döl
um.

Nem end ur ættu að fá tæki færi til að  reikna gróf lega út end an legt vöru verð 
á hlut um sem keypt ir eru á Net inu ann ars stað ar frá, en þá þarf að huga vel 
að að flutn ings gjöld um (fer eft ir vöru flokk um), póst burð ar gjaldi og virð is auka
skatti.
Nán ari upp lýs ing ar um slík mál má  finna á vef síð um flutn inga fyr ir tækj anna.

Rekst ur bíls
Í þessu verk efni þarf að afla upp lýs inga um rekstr ar kostn að bíla. Mörg heim ili 
eiga gott yf ir lit yfir þessa gjalda liði sem  biðja má um en  einnig má nota með al
tals töl ur sem t.d. er að  finna á vef Fé lags ís lenskra bif reiða eig enda www.fib.is

Að eign ast bíl
Hér á að taka bíla lán fyr ir 80%  hluta af and virði nýs fólks bíls. Nem end ur þurfa 
að gang að Net inu til að fara inn á reikni vél ar fjár mögn un ar fyr ir tækja þar sem 
greiðslu byrði lána er reikn uð. 

Gæta þarf að því að nem end ur  skrái nið ur stöð urn ar skipu lega.

Hverj ar eru lík urn ar?
Hér þyrfti að  byrja á að  rifja upp með nem end um hvern ig ein fald ar lík ur eru 
reikn að ar. Síð an geta þeir far ið inn á vef síð ur happ drætt anna og kynnt sér 
hverj ar lík urn ar eru á vinn ingi, allt eft ir því hvers kon ar miði er keyptur.

Hvað kost ar þinn lífs stíll?
Í þessu verk efni eiga nem end ur að skrá í töfl una sem er á  hægri síð unni allt 
sem þeir  verja fjár mun um í á mán uði. Svo marg falda þeir með 12 og fá út 
kostn að inn á ári.
Gott er að  leyfa nem end um að bera sig sam an og ræða svo hvað er nauð syn
legt að þeirra mati og  hverju  mætti jafn vel  sleppa ef  spara á fyr ir ein hverju 
sér stöku.



12

Auraráð – kennsluleiðbeiningar – © Námsgagnastofnun 2011

Húsnæði
Í þessu verk efni þarf að nota pró sentu og vaxta reikn ing. Hér er mjög hent ugt 
að nota út reikn ing með vöxt um í til tek inn ára fjölda, þar sem ára fjöld inn er 
tákn að ur með veldis vísi (sjá dæmi á bls. 4).

Tök um dæmi um þriðja lið verk efn is ins. Ef íbúð kost ar 14.000.000 kr. þarf að 
 safna fyr ir 20% af verð inu sem eru 2.800.000 kr. Val in er sparn að ar leið sem 
gef ur 6%  vexti.  Reikna má heild ar upp hæð ina sem á að  spara  svona:

 X • 0,0610 = 2.800.000 kr.
 X = ______________

Svo má  deila með 120 (mán að a fjöld inn) til að fá hug mynd um hver út borg un in 
verður á mán uði.

Hvað ger ist ef þú borg ar ekki?
Í þessu verk efni er ekki gert ráð fyr ir nein um út reikn ing um held ur eiga nem
end ur að  kynna sér merk ingu fjög urra hug taka sem öll tengj ast van skil um. 
Nem end ur þurfa að hafa að gang að Net inu en á vef síð um op in berra stofn ana 
og stærri fjár mála fyr ir tækja má  finna all ar þær upp lýs ing ar sem þörf er á.

Þú ferð að búa – reka þitt eig ið heim ili
 Þetta verk efni væri best að  vinna þeg ar búið er að fara í gegn um út reikn ing 
ráð stöfunar tekna og rekst ur bíls. Þá eru nem end ur bet ur í stakk búnir til að 
átta sig á hvort ráðstöf un ar tekj ur duga fyr ir með al tals fram færslu kostn aði 
 tveggja ein stak linga. Gagnlegt er að  kynna nem end um reiknivel fyrir neyslu
viðmið á vef velferðar ráðu neytisins www.velferdarraduneyti.is/neysluvidmid. 
Gam an væri  einnig ef nem end ur  fengju tæki færi til að bera sam an neyslu við
mið un ina fyr ir sína fjöl skyldu stærð og raunveru leg út gjöld eig in heim il is.

Hag sýni
 Þetta verk efni er hugs að sem loka verk efni þar sem lögð er á hersla á sam an
burð af ýmsu tagi. Nem end ur  velja hvað þeir bera sam an,  reikna út  hvaða 
kost ur er hag kvæm ast ur og  reyna svo að rök styðja hvort eigi að taka lán eða 
 spara fyr ir hlutn um.  Einnig eiga nem end ur að skrá hjá sér hvað þeim kom á 
ó vart við þessa  vinnu.

Mik il vægt er að gefa nem end um tíma við upp gjör því lík legt er að fjöl margt 
komi upp í um ræð unni. Meg in á hersl an og skila boð kenn ar ans  verða  alltaf að 
vera að hver og einn ber end an lega á byrgð á eig in fjár mál um og þeim á kvörð
un um sem hann tek ur.


