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Þróunarsjóður grunnskóla í Garðabæ 
skólaár 

LOKASKÝRSLA VERKEFNISINS: FJÁRMÁLAFRÆÐSLA Í 
GARÐASKÓLA          NAFN: ANDRI RAFN OTTESEN, HILMAR 
ÞÓR SIGURJÓNSSON OG KRISTJANA FJÓLA 
SIGURSTEINSDÓTTIR. 

 

  
 

 

   

Þróunarverkefni unnið í:  

Garðaskóla 

Tengiliður vegna verkefnis:  

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri, brynhildur@gardaskoli.is 
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Verkefnið í hnotskurn: Fjármálafræðsla er kennd sem lota í 10.bekk. Fjármálalæsi er eitt af 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár undir samfélagsgreinum og einnig mikilvægur þáttur í námi og menntun 

unglinga. Verkefnið gekk út á efla kennslu í fjármálafræðslu, halda áfram að finna leiðir til að geta 

boðið uppá fjölbreytt nám og sækja í þekkingu og reynslu utan skólans.  

Markmið verkefnisins. Markmiðið með fjármálafræðslu er að efla nemendur í 10. bekk í því að verða 

ábyrg í eigin fjármálum og að hafa grundvallarskilning á hugtökum sem falla undir fjármálalæsi. 

Markmiðið var því að fá nemendur til að skilja eigin fjármál, öðlast grunnskilning á fjármálahugtökum, 

átta sig á því hvernig sameiginlegir  sjóðir samfélagsins eru nýttir, hvert hlutverk skatta er og einnig að 

læra hver munurinn er á lántöku og sparnaði. 

Framtíðarmarkmiðið er að fjármálafræðsla muni skipa stóran sess í 10. bekk í Garðaskóla.  

Ábyrgðarskóli verkefnis: Garðaskóli 

Verkefnisstjóri: Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri. 

Þáttakendur: Andri Rafn Ottesen, Hilmar Þór Sigurjónsson og Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir. 

Yfirlit um framkvæmd verkefnisins: Fjármálafræðsla var kennd á fjögurra vikna tímabili. Hver hópur er 

í samfélagsfræði þrisvar sinnum i viku í 55  mínútur í senn. Nemendur fengu kennslubækur frá 

Fjármálavit og svo verkefni sem kennarar útbjuggu. Bæði var um ítarleg einstaklingsverkefni að ræða 

en einnig hópaverkefni og umræður. 

Hindranir og frávik frá upphaflegri áætlun: Upphaflega var stefnan sett á að skapa tengingu við 

fræðasamfélagið, í þessu tilfelli ætluðum við að hafa samband við Viðskiptadeild í HR og koma þannig 

á tengingu við starfsmann sem gæti gefið okkur punkta. Vegna aðstæðna í samfélaginu varð þetta 

atriði undir og frestast fram á næsta skólaár. Í staðinn studdum við okkur að hluta til við námsefni frá 

Fjármálavit.  

Mat á verkefninu: Verkefnið heppnaðist vel, áhugi nemenda var mjög mikill og í könnun sem lögð var 

fyrir alla nemendur í 10. bekk að lokinni lotunni kom í ljós að þetta var sú lota sem þau töldu sig hafa 

langmest gagn af í daglegu lífi. Nemendur og foreldrar höfðu kallað eftir meiri fjármálakennslu 

undanfarin ár og því var gott að geta komið til móts við þessar óskir. Nemendur voru 

undantekningalaust ánægðir með þessa fræðslu og töldu sig hafa lært hluti sem munu gagnast þeim í 

framtíðinni. Að mati kennara þótti þessi lota ganga betur en undanfarin ár. Bæði lögðum við fleiri tíma 

undir verkefnið og svo höfðum við mun meiri tíma í undirbúning þar sem þróunarsjóður studdi þetta 

verkefni, þannig skapaðist bæði tími og hvatning í að gera verkefnið sem best úr garði. 

Ráðstöfun styrks: Greiðsla þriggja kennara við undirbúning og skipulag fjármálalotu ásamt gerð 

námsefnis. 

Afrakstur og/eða ávinningur fyrir skólastarf: Ávinningurinn er mjög mikill fyrir ungt fólk í Garðaskóla, 

það varð ákveðin samþætting námsgreina þegar þau fóru að reikna út launaseðla og fleira í 

stærðfræði. Það er að segja skilningu á bak við tölurnar sem þau eru að vinna með. Einnig fundum við 

töluverðan mun á því að hafa farið svona ítarlega í skatta og opinber fjármál með nemendum þegar 

kom að kennslu um íslenskt velferðarsamfélag og rekstur opinberra stofnanna.  
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Kynning á verkefninu: Fagstjóri í samfélagsfræði sagði frá kennslu í fjármálalæsi á fundi hjá skólaráði 

Garðaskóla. Kennarar munu kynna verkefnið á menntadegi Garðabæjar.  

 

29. júní 2020, 

Fyrir hönd samfélagsfræðikennara,  

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri Garðaskóla 

 

 

 


