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Abstract 

This research report is the final thesis for the Bachelor of Science degree in 

business of adminitstration at the University of Akureyri. The concept of this 

paper is driven by the author´s interest in improving financial literacy among 

the inhabitants of Iceland. Financial literacy is a highly important factor in the 

every-day life of most people. In a modern society, it touches every person´s 

life, especially when reaching adolescence and adult life. 

 

The first part of this report presents the theoretical aspects of financial litearcy 

and summarizes previous studies within the field. The second part illustrates 

how education in financial literacy is compatible with the concepts of 

marketing. In the final part the methodology of the current study is accounted 

for, the results are presented and interpreted and conclusions are presented 

 

The research questions were: 

 What is the current state of financial literacy in Iceland? 

 With long term improvement of financial literacy among Icelanders in 

mind, how is education in financial literacy best implemented in 

Icelandic elementary schools? 

 

The results of this research show that there is a lack of financial literacy among 

the inhabitants of Iceland, both among adolencents and adults. The cooperation 

of several stakeholders, is an important prerequisite for the implementation of 

education in financial literacy into elementary schools.  Several of those 

stakeholders are currently working towards the goal, but separately. In order to 

succeed, they need to join forces and work as a team. In addition, there is a 

lack of teaching material for all age-groups, teachers need to be trained, 

education in financial literacy needs to be emphasized in the main Curriculum 

and there is a general lack of clarity in the strategy of authorities regarding the 

subject. 

 

Keywords:  

Financial literacy, teaching, curriculum, elementary schools, students 
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Útdráttur 

Þessi rannsóknarskýrsla er lokaverkefni í viðskiptafræði við Markaðs- og 

stjórnunarbraut Háskólans á Akureyri. Hugmyndin að viðfangsefninu á rætur 

að rekja til einlægs áhuga skýrsluhöfundar á að bæta fjármálalæsi Íslendinga. 

Fjármálalæsi er mjög mikilvægur þáttur í daglegu lífi fólks og snertir líf allra, 

sérstaklega þegar komið er á unglings- og fullorðinsár. 

 

Fyrsti hluti þessa verkefnis snýst um fræðilega þætti sem tengjast fjármálalæsi 

og fyrri rannsóknum á því. Í öðrum hluta verkefnisins er sýnt hvernig 

fjármálalæsi fellur að hugtökum markaðsfræðinnar. Í síðasta hluta verkefnisins 

er rannsókninni gerð skil, niðurstöður túlkaðar og komið með tillögur til 

úrbóta. 

 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hver er staða fjármálalæsis á Íslandi í dag?  

 Hvernig verður best staðið að innleiðingu fjármálakennslu í grunnskólum á 

Íslandi með það í huga að bæta fjármálalæsi Íslendinga til lengri tíma litið? 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að fjármálalæsi á Íslandi er ekki nógu 

gott, hvorki meðal unglinga né þeirra sem eldri eru. Svo hægt sé að innleiða 

fjármálakennslu í grunnskólana þarf aðkomu margra hagsmunaaðila og þeir 

þurfa að vinna saman. Sem stendur vinna ýmsir aðilar að þessum málum en til 

að ná árangri þurfa þeir að vinna sem teymi. Að auki er skortur á góðu 

námsefni fyrir öll aldursstig og þjálfa þarf kennara í kennslu fjármálalæsis. Þá 

vantar áherslu og umfjöllun um málefnið í Aðalnámskrá grunnskóla. Meðal 

ráðamanna vantar jafnframt skýra og skorinorða stefnu sem tekið yrði eftir 

varðandi þessi málefni.  

 

Lykilorð: 

Fjármálalæsi, kennsla, námsefni, grunnskólar, nemendur   
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1 Inngangur 

Umfjöllunarefni skýrslu þessarar hefur lengi verið skýrsluhöfundi hugleikið. 

Við nám í Kennaraháskóla Íslands 2005-2006 kynnti hann sér Aðalnámskrá 

grunnskóla sem gefin er út af mennta- og menningarmálaráðuneyti og ber 

grunnskólum að tileinka sér markmið hennar. Það vakti athygli 

skýrsluhöfundar að í námskránni sem þá var í gildi (gefin út 1999) var hvergi 

minnst á að veita þurfi haldbæra menntun í fjármálum, þó svo að 

meginmarkmið grunnskólanna sé að undirbúa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðissamfélagi. Börn fá góða menntun í raungreinum, tungumálum, 

samfélagsgreinum, listgreinum og íþróttum. Hins vegar er hvergi á skýran hátt 

fjallað um fjármálakennslu og fjármál, þann nauðsynlega og stóra þátt í lífi 

hvers og eins. Skýrsluhöfundur furðaði sig á því að ekki skyldi vera lögð meiri 

áhersla á svo þarft málefni. Margir unglingar vita nánast ekkert um fjármál 

þegar þeir hefja nám í framhaldsskóla og fá fljótlega ýmis gylliboð um 

bankaviðskipti, kreditkort, yfirdrætti, smálán og margt fleira. Nokkuð er um að 

ungt fólk sé mjög skuldugt um tvítugt og víða er pottur brotinn í þessum efnum 

hjá fólki á öllum aldri. 

Grundvallarþekking á sviði fjármála og góð meðvitund um þessi málefni eru til 

þess fallin að koma í veg fyrir ótímabærar skuldsetningar og gætu í heild sinni 

bætt lífskjör fólks þegar til lengri tíma er litið. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna stöðu þessara mála á Íslandi. Til 

samanburðar verður litið til landa á borð við Svíþjóð og Bandaríkin. 

 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hver er staða fjármálalæsis á Íslandi í dag?  

 Hvernig verður best staðið að innleiðingu fjármálakennslu í grunnskólum á 

Íslandi með það í huga að bæta fjármálalæsi Íslendinga til lengri tíma litið? 

 

Til að svara rannsóknarspurningunum verður farið yfir þau frumgögn sem til 

eru um málefnið en um er að ræða rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á 

fjármálalæsi og skýrslur sem unnar hafa verið fyrir efnahags- og 
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viðskiptaráðuneytið og yfirvöld í öðrum löndum um þessi málefni. Einnig 

verður greint frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem skýrsluhöfundur 

framkvæmdi en tekin voru viðtöl við aðila sem hugsanlega geta varpað ljósi á 

þessi mál. Að lokum verða niðurstöður settar fram og lagðar fram tillögur til 

úrbóta.  
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2 Fjármálalæsi - fræðilegur þáttur 

2.1 Hugtakið fjármálalæsi og þættir sem tengjast því 

Fjármálalæsi (e. financial literacy) er hugtak sem fyrst var notað á Íslandi árið 

2005. Breki Karlsson, forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi á Íslandi, 

þýddi enska heitið og notaði það, að eigin sögn, fyrstur allra í rannsókn sem 

hann framkvæmdi þetta sama ár (Breki Karlsson, munnleg heimild, 27. febrúar 

2012).  

Seinni hluti hugtaksins, ‘læsi’, skírskotar til þess að geta lesið, skrifað og talað 

tungumál. „Hugtakið læsi (e. literacy) á rætur að rekja til latínu og merkir 

„táknsetning með bókstöfum“. Merking þess er víðtæk og það vísar allt í senn 

til lesturs, ritunar og lesskilnings. Það að vera læs felst í því að einstaklingar 

geti nýtt sér lestur, lesskilning og ritun við úrlausn daglegra viðfangsefna sinna 

(Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.). 

Læsi er einnig notað í víðara samhengi: „Læsi er hæfileikinn til að bera kennsl 

á, skilja, túlka, skapa og tjá sig með því að nota prentað eða ritað efni í 

mismunandi samhengi. Læsi tengist áframhaldandi lærdómi til að gera 

einstaklingi kleift að uppfylla markmið sín, að þroska og leggja stund við 

þekkingu og hæfni sína og að taka betur þátt í samfélaginu í heild sinni“ 

(Unesco, 2004, bls. 12).  

Á vef Stofnunar um fjármálalæsi er að finna eftirfarandi skilgreiningu á 

fjármálalæsi sem höfð verður að leiðarljósi í þessari rannsókn: „Fjármálalæsi 

felur í sér getuna til að greina valkosti í fjármálum, fjalla um peninga án 

vandkvæða, gera áætlanir til framtíðar og bregðast skynsamlega við breyttum 

forsendum ákvarðana í fjármálum, þar með talið í efnahagsumhverfinu. 

Fjármálalæsi byggist á þekkingu, viðhorfum og hegðun“ (Stofnun um 

fjármálalæsi, 2010). 

Sá sem er læs á fjármál sníðir sér stakk eftir vexti. Hann hefur í huga fjögur 

meginatriði fjármálalæsis: Að eyða minna fé en aflað er, láta peninga vinna 

fyrir sig, búa sig undir hið óvænta og gera sér grein fyrir að þrátt fyrir allt eru 

peningar ekki allt (Stofnun um fjármálalæsi, 2010). 
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Hugtakið fjármálalæsi hefur ekki mikið verið rannsakað, hvorki hér á landi né 

erlendis, og fáir fræðimenn hafa reynt að aðgreina ensku heitin „financial 

literacy“, „financial knowledge“ og „financial education“. Ekki eru til nein 

stöðluð próf til að mæla fjármálalæsi (Huston, 2010, bls. 296). 

 

AAFCS eða American Association of Family & Consumer Sciences, sem kalla 

mætti bandarísku samtökin um fjölskyldu- og neytendafræði, telja það 

mikilvægara nú en áður fyrir einstaklinga og fjölskyldur að öðlast góða 

grunnþekkingu og færni í fjármálum og stjórnun þeirra. Með öðrum orðum þá 

er mikilvægt að öðlast kunnáttu í fjármálum til að hafa áhrif á og stjórna eigin 

velferð. Fjármálalæsi er fyrsta skrefið í áttina að því að koma núverandi 

fjármálum í gott lag sem og að sjá til þess að fólk búi við öryggi í framtíðinni 

þegar kemur að eftirlaununum, varasjóðum og fjárfestingu (Jackson, C. W., 

2009, bls. 5).  

 

Efnahags- og framfarastofnunin, hér eftir OECD, skilgreinir menntun í 

fjármálalæsi sem ákveðið ferli sem hefur það að markmiði að bæta lífskjör 

neytenda og miða að fjármálastöðugleika í heimalandinu. Fyrsta stig ferlisins 

lítur að því að bæta skilning neytenda á fjármálaþjónustu, áhættu í 

fjármálaviðskiptum og ýmis hugtök eru nefnd sem fjalla um efnahagsmál og 

fjármál. Á þessu fyrsta stigi er leitast við að miðla upplýsingum á hlutlausan 

hátt og með leiðsögn óháðra aðila (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 8). 

Til fjármálaþjónustu ýmiskonar má telja alla þá þjónustu sem einstaklingum 

bjóðast hjá bönkum og öðrum fjármálafyrirtækjum, svo sem lánakjör, sjóði, 

lífeyrissparnað, debet- og kreditkort, skuldabréf, yfirdrátt, tryggingar og fleira 

(Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 6). 

Þegar komið er á annað stig í menntun fjármálalæsis þróa neytendur með sér 

hæfni og öryggi til að vera meðvitaðri um þær áhættur sem tengjast fjármálum. 

Þeir hafa þá betri forsendur en áður til að taka upplýstari ákvarðanir. 

Þriðja og síðasta stiginu er svo ætlað að gera neytendur betur í stakk búna til að 

þekkja tækifærin sem aukið geta hagsæld þeirra og hvar þeir geta nálgast 

hlutlausar upplýsingar og ráðleggingar um fjármálaviðskipti (Margrét 

Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 8). 
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Höfundar greinarinnar „Does Financial Literacy Contribute to Happiness?“ eða 

„Getur fjármálalæsi aukið hamingju?“ vildu skoða hvort gott fjármálalæsi 

héldist í hendur við aukna hamingju. Til þess að greina það, framakvæmdu þeir 

fimm rannsóknir sem náðu til 1252 nemenda og 207 sérfræðinga. Þegar 

skoðaðar eru niðurstöður þessara fimm rannsókna er margt sem bendir til þess 

að einstaklingar sem hafa jákvætt viðhorf til fjármála eru hamingjusamari og 

fjármálalæsi þeirra er betra en þeirra sem hafa neikvætt viðhorf til fjármála. 

Fylgnin milli viðhorfa til fjármála og hamingju virðist sterkari en fylgni milli 

fjármálalæsis og hamingju. Skýringin gæti verið sú að um leið og einstaklingar 

eru betur læsir á fjármál eru þeir jákvæðari í garð þeirra. Höfundar 

rannsóknarinnar bera nú meiri virðingu fyrir herferð samtakanna AICPA, eða 

The American Institute of Certified Public Accountants, um bætt fjármálalæsi 

og segja: „Nú trúum við því að námsefni af því tagi bæti ekki aðeins þekkingu 

fólks á fjármálum, heldur leiði það einnig til meiri hamingju og betri 

sálfræðilegrar heilsu“ (Stone, Wier og Bryant, 2007, bls. 6-10).  

„Stór þáttur, sem hefur áhrif á streitu hjá fólki, eru áhyggjur af fjármálum. Til 

eru rannsóknir sem sýna að aukið fjármálalæsi minnkar streitu og er til 

hagsbóta fyrir fyrirtæki og því er það hagkvæmt fyrir fyrirtækin að ráðast í 

eflingu fjármálalæsis. Út frá þjóðinni, ríkinu, efnahags- og viðskiptaráðuneyti, 

með því að efla fjármálalæsi, þá myndi fólk skilja betur hagkerfið, öll umræða 

verður betri og fólk tekur meðvitaðri ákvarðanir. Umræðan um fjármál ríkisins 

er oft og tíðum lýðskrumsleg og ekki til þess fallin að efla þekkingu 

almennings“ (Breki Karlsson, munnleg heimild 27. febrúar 2012). 

Víða erlendis hafa stjórnvöld og samtök látið gera kannanir á fjármálalæsi til 

að meta fjármálafærni neytenda og komast að því hvað þarf til að neytendur 

geti skilið og tekið réttar ákvarðanir í fjármálum. Ekki hefur verið mögulegt að 

bera saman stöðu fjármálalæsis á milli landa þar sem engin alþjóðleg könnun 

hefur verið gerð. Ástæða þess er sú að ekki hefur verið lögð áhersla á 

fjármálalæsi nema á allra síðustu árum og ekki er nógu mikið vitað um 

menningarlega þætti sem tengjast hegðun í fjármálum og notkun hugtaka í 

hverju landi fyrir sig. Því er erfitt að greina hvað hægt er að bera saman í þeim 

efnum (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 23). 
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OECD hefur safnað saman niðurstöðum úr könnunum tólf aðildarríkja til að 

reyna að greina vandann. Þó að kannanirnar séu allar ólíkar og ólíkri 

aðferðafræði beitt telur OECD að margt sé sameiginlegt með niðurstöðum 

þeirra. Þær sýna allar að þátttakendur hafa takmarkaðan skilning á fjármálum 

en þó er ákveðna fylgni að finna milli fjármálaþekkingar og menntunar og 

tekna (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 23-24). 

 

2.2 Stofnun um fjármálalæsi  

Stofnun um fjármálalæsi var stofnuð árið 2005. Meðal stofnenda var Breki 

Karlsson sem þá var að ljúka námi í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík 

en hann framkvæmdi rannsókn á fjármálalæsi framhaldsskólanema hér á landi 

sem hluta af lokaverkefni sínu. Fjallað verður um þá rannsókn í næsta kafla. 

Breki fékk mikinn áhuga á fjármálalæsi og fann sig knúinn til að koma að 

umbótum í þessum efnum þar sem rannsókn hans og eigin reynsla bentu til að 

þörf væri á úrbótum á þessu sviði. Hvergi var fjármálalæsi kennt í skólum svo 

heitið gæti og skortur var á námsefni. Einnig vantaði stefnu um fjármálalæsi í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Eftir að Breki lauk meistaraprófi í hagfræði og 

alþjóðaviðskiptum frá Viðskiptaskólanum í Kaupmannahöfn hóf hann fullt 

starf hjá Stofnun um fjármálalæsi. Í samstarfi við Bryndísi Ásgeirsdóttur hjá 

Rannsókn og greiningu vann stofnunin að gerð rannsóknar fyrir nefnd á vegum 

viðskiptaráðuneytisins árið 2009. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru kynntar 

í skýrslunni, Fjármálalæsi á Íslandi, sem nefndin skilaði og kom út sama ár 

(Breki Karlsson, munnleg heimild, 27. febrúar 2012). Niðurstöðum þeirrar 

skýrslu verða gerð skil í næsta kafla. 

Í október 2009 tók Breki þátt í vinnustofu sem haldin var í Washington á 

vegum Worldbank og INFE, International Network on Financial Education, 

sem er stýrihópur um fjármálalæsi innan OECD. Þar vakti rannsókn hans og 

Bryndísar þó nokkra athygli. Rannsókn þeirra, ásamt öðrum rannsóknum, var 

notuð til að búa til staðlaðan rannsóknargrunn sem nota á til að framkvæma 

rannsóknir í aðildarríkjunum (Breki Karlsson, munnleg heimild, 3. maí 2012). 
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Stofnun um fjármálalæsi hefur átt í góðu samstarfi við OECD og ESB. Starf og 

hlutverk stofnunarinnar er þríþætt. Í fyrsta lagi felst það í því að búa til 

námsefni í fjármálalæsi, í öðru lagi að gera rannsóknir á fjármálalæsi og í 

þriðja lagi að vera þekkingarmiðstöð um fjármálalæsi á Íslandi. Undir merkjum 

þekkingarmiðstöðvar hefur stofnunin haldið ráðstefnur á Íslandi, til dæmis 

alþjóðlega ráðstefnu sem haldin var í október 2011. Meðal fyrirlesara þar var 

einn fremsti sérfræðingur heims í fjármálalæsi, Adele Atkinsson, sem leiðir 

INFE innan OECD. Hlutverk stofnunarinnar felst einnig í því að veita 

háskólanemum sem vinna að lokaverkefnum sínum upplýsingar og innblástur 

með það fyrir augum að efla fjármálalæsi og vitund um fjármál. Helstu 

samstarfsaðilar stofnunarinnar erlendis eru OECD og samtök innan þeirra 

vébanda. Stofnunin hefur einnig átt í samstarfi við alþjóðlegu 

góðgerðarsamtökin Aflatoun sem beita sér fyrir aukinni þekkingu í 

fjármálalæsi og hafa útbúið námsefni sem kennt er víða um heim. Stofnunin er 

einnig einn af 100 stoltum meðstofnendum International child and youth 

finance (www.childfinance.org). Innan þeirra samtaka er barist fyrir réttindum 

barna varðandi fjármál og aðgengi þeirra að fjármálum og kennslu. Arion banki 

er helsti styrktar- og samstarfsaðili stofnunarinnar á Íslandi. Einnig hefur 

stofnunin verið í samstarfi við VR, SA, Seðlabankann, efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið, Landssamtök lífeyrissjóða og Samtök iðnaðarins. 

Stofnunin reynir að koma víða við og vera í samstarfi við sem flesta (Breki 

Karlsson, munnleg heimild, 27. febrúar 2012). 

 

 

  

http://www.childfinance.org/
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3 Staða fjármálalæsis á Íslandi og erlendis 

3.1 Niðurstöður könnunar á fjármálalæsi framhaldsskólanema á 

Íslandi, 2005  

Fyrsta könnunin sem tengist fjármálalæsi á Íslandi var gerð af Breka Karlssyni 

og var hún lögð fyrir 658 framhaldsskólanema árið 2005. Niðurstöðurnar gefa 

sterklega til kynna að nemendur þurfi að bæta fjármálalæsi sitt (Breki Karlsson, 

2005, bls. 44).  

Könnun skiptist í tvo hluta, þekkingarhluta og almennar spurningar. 

Þekkingarhlutinn samanstóð af 40 spurningum um almenn fjármál, sparnað og 

lántökur, skatta og réttindi og skyldur (Breki Karlsson, 2005, bls. 11). 

Að meðaltali fengust aðeins rétt svör við 18,68 af þeim 40 spurningum sem 

voru í þekkingarhlutanum og gefur það meðaleinkunnina 4,68. Hæsta einkunn 

var 8,25 fyrir 37 svör rétt og lægsta einkunn var 1 þar sem aðeins 4 spurningum 

var svarað rétt (Breki Karlsson, 2005, bls. 44). 

Mikill meirihluti þeirra sem tók þátt, eða 77,3%, hafði áhuga á að fá frekari 

fjármálakennslu (Breki Karlsson, 2005, bls. 37). 

 

3.2 Niðurstaða skýrslu nefndar á vegum viðskiptaráðherra um 

fjármálalæsi á Íslandi, 2009 

Þann 13. ágúst 2008 skipaði viðskiptaráðherra nefnd til að kanna stöðu 

fjármálalæsis á Íslandi. Hlutverk nefndarinnar var einnig að meta þörf á 

aðgerðum til að bæta skilning og þekkingu meðal almennings á þeirri þjónustu 

sem fjármálafyrirtæki veita. Í framhaldinu var nefndinni ætlað að leggja fram 

tillögur til úrbóta.  

Nefndarmeðlimir ákváðu að láta gera könnun meðal Íslendinga á aldrinum 18-

80 ára. Niðurstöður hennar gáfu sterkar vísbendingar um að fjármálalæsi væri 

verulega ábótavant. Kannaðir voru þrír þættir sem snúa að fjármálalæsi, þ.e.a.s. 
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þekking, viðhorf og hegðun. Hvað þekkinguna varðar voru settar fram 16 

spurningar sem reyndu á hina ýmsu færni í fjármálalæsi og var meðaltal réttra 

svara 53%. Ákveðna fylgni var að finna milli menntunar og tekna annars vegar 

og niðurstaðna úr þekkingarhluta könnunarinnar hins vegar. Háskólamenntaðir 

einstaklingar stóðu sig betur en þeir sem aðeins höfðu lokið námi í 

framhaldsskóla og grunnskóla. Þeir sem voru með lægstu tekjurnar skoruðu að 

meðaltali lægra en hinir tekjuhóparnir. Um helmingur aðspurðra sagði að á 

heimilinu væri haldið heimilisbókhald. 60% sögðust eiga varasjóð til að mæta 

óvæntum áföllum og 63% sögðust vera með séreignarsparnað. 37% voru með 

yfirdráttarheimild og var meðalupphæðin rúmlega 350.000 krónur. 

Sérfræðingar og stofnanir meta niðurstöður þessarar könnunar sem svo að 

fjármálalæsi sé nokkuð ábótavant meðal Íslendinga þar sem 40% áttu erfitt 

með að skilja fjármálahugtök og taka skynsamlegar og upplýstar ákvarðanir í 

eigin fjármálum. Flestir sögðust fá sína þekkingu um fjármál frá fjölskyldunni 

og svo frá fjölmiðlum en einungis 4,6% töluðu um skóla í því samhengi 

(Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 24-26).  

Aðrar niðurstöður nefndarinnar voru þessar: 

Alþjóðlegu stofnanirnar OECD og ESB hafa lýst áhyggjum sínum af lélegu 

fjármálalæsi meðal neytenda og hvetja til þess að úr því verða bætt, sérstaklega 

meðal barna og unglinga. Fjármálaþjónusta verður sífellt flóknari og erfitt er 

fyrir neytendur að fylgjast með til að geta tekið vel upplýstar ákvarðanir 

varðandi sparnað og fjárfestingar. Þessi aukna áhersla á bætt fjármálalæsi er 

ekki síst til komin vegna þess ótrygga efnahagsástands sem ríkir í heiminum 

(Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 3). 

Á árunum 2003-2007 ríkti góðæri á Íslandi sem náði hámarki 2007. Á sama 

tíma var mikið um lántökur og tóku margir mun hærri lán en áður höfðu staðið 

til boða. Þessum lánum fylgdi mis mikil áhætta og margir virðast ekki hafa gert 

sér grein fyrir í hverju hún fólst.  

 

Í uppbyggingunni eftir fjármálahrunið er mikilvægt að fólk þekki þær áhættur 

sem fylgja lántökum og sparnaði og geti metið hvað er hægstætt í formi lána og 
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sparnaðarleiða. Sömuleiðis skiptir miklu máli að fólk geri sér grein fyrir eigin 

greiðslugetu og framtíðartekjum (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 3). 

 

Opinberar stofnanir, eftirlitsaðilar og hagsmunasamtök bjóða upp á litla sem 

enga fræðslu í fjármálum fyrir neytendur. Á heimasíðum fjármálastofnana er 

að finna ýmsar upplýsingar varðandi fjármál. Upplýsingarnar eru hins vegar 

ekki settar nógu skýrt fram heldur eru þær á víð og dreif um vefsvæðin. Því er 

ekki víst að þær skili sér til neytenda í aukinni þekkingu og meðvitund um 

fjármál.  

Nefndin telur að í auglýsingum frá fjármálafyrirtækjum þurfi að gæta þess að 

einnig komi fram áhættan við að þiggja auglýsta þjónustu og að 

eftirlitsstofnanir verði að sýna þeim aðhald varðandi upplýsingaskyldu. Aukið 

aðhald kæmi einnig með aukinni þekkingu neytenda. Nefndin telur að 

sjálfstæðir aðilar í fjármálaráðgjöf ættu að þurfa sérstakt leyfi eins og þekkist í 

löndum í kringum okkur og að þeir ættu að leggja fram 

starfsábyrgðartryggingu (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 3-4). 

 

Svo virðist sem börn og unglingar fái mjög takmarkaða fræðslu um fjármál í 

skólum. Nefndin telur að margt bendi til að bæta þurfi þá kennslu sem þó er til 

staðar og ætlað er að auka fjármálalæsi og færni í fjármálum. Nefndin leggur til 

að fjármálalæsi verði gert að skyldu í Aðalnámskrá, bæði í grunnskólum og 

framhaldsskólum. Fræðsla um fjármál þarf að hefjast strax í yngstu bekkjum 

grunnskólans og markmið hennar þarf að felast í því að auka meðvitund 

nemenda um góða meðferð fjármuna, til dæmis að spara. Á hverju ári yrði svo 

bætt við fræðsluefni eftir því sem skilningur ykist og á framhalsskólastigi næði 

skilningurinn hámarki. Tryggja þarf útgáfu á vönduðu og hlutlausu námsefni 

fyrir börn og unglinga og leggur nefndin til að stjórnvöld beiti sér í þeim efnum 

og styrki slíka útgáfu (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 4-5). 

Flestir þeir kennarar sem nefndarmeðlimir ræddu við sögðust ekki treysta sér 

til að sinna kennslu í fjármálum. Nefndin telur æskilegt að þeir sem sinni 

kennslu í fjármálum hafi til þess viðurkennda þjálfun en nú í dag fá nemar í 

kennslufræðum ekki slíka þjálfun. 

 



Háskólinn á Akureyri  Lok2106 
 

11 

Nefndin leggur til að stjórnvöld móti stefnu og leggi fram aðgerðaráætlun um 

hvernig bæta megi þekkingu Íslendinga á fjármálum (Margrét Sæmundsdóttir 

o.fl., 2009, bls. 27). 

 

Nefndin lítur sem svo á að aukin þekking í fjármálun sé í raun velferðarmál. 

Aukin þekking á þessu sviði hafi forvarnargildi og geti komið í veg fyrir 

alvarlegan skuldavanda eða gjaldþrot, hvort sem er í kreppuástandi eða þegar 

einstaklingur hefur ekki burði til að fara með fé eða fjárfesta í sparnaði 

(Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 29). 

Lagt er til að stjórnvöld boði til átaks eða opinberrar umræðu í samvinnu við 

fjölmiðla, samtök og stofnanir um mikilvægi og nauðsyn þess að auka færni 

einstaklinga á öllum aldri í fjármálalæsi (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, 

bls. 30). 

 

3.3 Niðurstaða úr rannsókn frá USA frá 2006 um svipuð mál 

Í maí 2004 hófust samtökin AICPA, sem minnst var á í 2. kafla, handa við að 

hjálpa fólki á öllum aldri að stjórna betur eigin fjármálum. Þau lögðu til 

kennsluefni og héldu námskeið sem nefnist „360 Degrees of financial literacy“ 

sem væri hægt að þýða sem „Fjármálalæsi allan hringinn“ á íslensku. 

Mikilvægi þess að bæta fjármálalæsi er undirstrikað með niðurstöðum úr 

könnun sem framkvæmd var á vegum samtakanna seinni hluta árs 2006 meðal 

vinnandi fólks á aldrinum 25-34 ára (Stone o.fl., 2007, bls. 6).  

Könnunin leiddi í ljós að sparnaðarhlutfall í Bandaríkjunum hefur farið 

lækkandi frá árinu 1982. Sparnaðarhlutfall varð neikvætt í fyrsta skipti í apríl 

2005. Fólk sem kemur nýtt út á vinnumarkaðinn er ekki fjárhagslega undir það 

búið (Stone o.fl., 2007, bls. 6). 

 

Hundruð sjálfboðaliða CPA eða Certified Public Accountants, 

fjármálaráðgjafar, sérfræðingar í bókhaldi og námsmenn vinna sjálfstætt innan 

samfélaga sinna til að bæta fjármálalæsi. Sumir veita algjörlega fría 

fjármálaráðgjöf á meðan aðrir halda kynningar um fjármálalæsi og málefni sem 
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tengjast því, hvort sem er fyrir nemendur eða aðra hópa í samfélaginu. AICPA 

leggur til efni, og má þar nefna glærukynningar, búnað sem hægt er að ferðast 

með og önnur tól sem sjálfboðaliðarnir geta nýtt sér. Einnig hafa 26 ríki innan 

Bandaríkjanna þróað námsefni og námskeið í fjármálalæsi. Meginforsenda þess 

að halda slík námskeið er að kennsla í fjármálum eykur lífsgæði fólks (Stone 

o.fl., 2007, bls. 6). 

 

3.4 Niðurstaða úr skýrslum frá USA frá 2010 um svipuð mál 

Í Bandaríkjunum ríkir sú opinbera stefna að bæta fjármálalæsi neytenda, með 

það að markmiði að bæta velferð almennings með betri ákvarðanatöku. Það 

ástand sem fyrir stuttu ríkti á íbúðalánamarkaði í Bandaríkjunum, þegar 

fjölskyldur voru ofur skuldsettar og gjaldþrot algeng, er til marks um nauðsyn 

þess og styður þetta stefnumið (Huston, 2010, bls. 296).  

Árið 2002 lagði nefnd á vegum bandaríska fjármálaráðuneytisins fram tillögu 

um að samþætta fjármálakennslu og kennslu í stærðfræði og lestri. Þar með 

yrði kennslan samfelldari og myndi halda áfram í gegnum allan grunnskólann  í 

stað þess að kenndir væru sérstakir áfangar í fjármálum (Maloney, 2010, bls. 

13). 

Árið 2006 lagði nefnd um fjármálalæsi og fjármálakennslu fram skýrslu þar 

sem mælt er með því að samþætta fjármálakennslu námskrám á öllum 

skólastigum. Því til stuðnings var eftirfarandi haft eftir fyrrverandi formanni 

„Federal Reserve“ Alan Greenspan: „Eins og er með allan lærdóm, þá er 

fjármálamenntun ferli sem þarf að hefjast við ungan aldur og halda áfram út 

lífið.“ Nefndin taldi best að samþætta fjármálakennslu og aðrar námsgreinar 

þar sem kennarar myndu kenna skyldunámsgreinar og gætu samtímis kynnt 

hugtök fjármálanna fyrir nemendum sínum (Maloney, 2010, bls. 14).  

Stofnun um fjármál innan Indiana State-háskóla framkvæmdi árið 2007 

rannsókn á fjármálalæsi meðal kennara leikskólabekkja (5 ára) og upp í 12. 

bekk (18 ára) í þeim megintilgangi að skoða hvað það er sem stendur í vegi 

fyrir innleiðingu fjármálakennslu í grunnskóla. Athygli vakti að 80% kennara 

töldu mikilvægt að kenna fjármálalæsi en aðeins helmingur þeirra taldi sig hafa 
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komið að einhverju leyti inn á þessa þætti í kennslu. Kennararnir viðurkenndu 

að þeirra eigin þekking væri ekki nógu góð til að þeir gætu kennt fjármálalæsi 

og leiddi rannsóknin í ljós að mikil þörf er á þróun og rannsóknum á þessu 

sviði. Þörfin fyrir þróun meðal sérfræðinga og möguleika til þjálfunar kennara 

er sú hindrun sem allra helst kemur í veg fyrir fjármálakennslu í skólastofunni. 

Aðrir þættir sem hafa áhrif eru að lítið rými er innan stundarskrárinnar og það 

vantar kennslufræðileg viðmið, fjármagn og efni auk þess sem áhuga nemenda 

á viðfangsefninu skortir (Maloney, 2010, bls. 17-18).  

Í janúar 2008 skipaði Bush, þáverandi forseti Bandaríkjanna, stýrihóp eða 

ráðgjafanefnd um fjármálalæsi. Ári síðar skilaði nefndin ársskýrslu og tiltók 

þar 15 atriði sem mælst var til að farið yrði eftir. Fyrsta atriðið á þeim lista var 

einmitt að gera fjármálakennslu að skyldu í öllum skólum, allt frá 

leikskólabekk og upp í 12. bekk (Maloney, 2010, bls. 13). 

Mörg skólaumdæmi hafa metnað til að uppfræða börn um fjármálalæsi en 

minnihluti fylkjanna 50 hefur gert fjármálalæsi að skyldunámsefni og mjög fá 

þeirra hafa kynnt það fyrir börnum í leikskólabekk og upp í 12. bekk (Maloney, 

2010, bls. 11). 

Það er fleira en efnahagskreppan sem bendir til þess að þörfin á betra 

fjármálalæsi sé mikil. Í niðurstöðum könnunar á fjármálalæsi sem framkvæmd 

var meðal 12. bekkinga árið 2008 kom fram að eins 43,8% þátttakenda hafði 

svarað könnuninni rétt. Sumir telja að ábyrgð á kennslu í fjármálum hefjist 

heima fyrir, en staðreyndin er sú að margir fullorðnir einstaklingar hafa ekki 

nægan skilning á fjármálatengdum þáttum eins og kom í ljós í kreppunni. Því 

þurfa skólarnir að koma að fræðslu í þessum efnum. Robert F. Duvall, 

formaður nefndar um fjármálakennslu, hefur sagt eftirfarandi: „Fjármálalæsi er 

ekki eitthvað sem þú fæðist með, það er lærð hegðun. Þú munt annað hvort 

læra það af kennurum eða eftir erfiðu leiðinni“ (Maloney, 2010, bls. 14-15). 

Nýjar áherslur hafa komið fram í kjölfar alþjóðlegu efnahagskreppunnar og ein 

af tillögum bandaríska fjármálaráðuneytisins frá árinu 2009 er að sett verði á 

fót ný stofnun sem kallast myndi „Consumer Financial Protection Agency“ eða 

Neytendaverndarstofa í fjármálum. Þessi stofnun myndi leiða fjármálakennslu 

og uppfræðslu neytenda um fjármálatengda þætti til að auka getu þeirra til að 
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sjá um eigin fjármál og taka skynsamlegar ákvarðanir í fjármálum (Maloney, 

2010, bls.12). 

Hingað til hafa samtök eins og AICPA, sem áður hefur verið minnst á, tekið að 

sér að leiða kennslu í fjármálum, til dæmis með námsefninu „Fjármálalæsi 

allan hringinn“. Í raun vantar ekki áhugann á að bæta úr fjármálalæsi og ýmsar 

nefndir á stjórnstigum hafa sýnt málefninu áhuga. Helsta vandamálið er að 

koma málefninu að í fylkjunum og skólaumdæmunum sjálfum. Nauðsynlegt er 

að fólk átti sig á því hvernig skólakerfið virkar og hvaða möguleikar eru á því 

að innleiða kennslu í fjármálalæsi og samþætta hana núverandi námskrá 

(Maloney, 2010, bls. 12-13). 

Samtök skólanefnda fylkjanna, (The National Association of State Boards of 

Education eða NASBE), hafa vakið máls á göllum þess að samþætta 

fjármálakennslu og aðrar námsgreinar og telja að frekar eigi að gera 

fjármálakennslu að sérstakri skyldunámsgrein. Sem dæmi má nefna að þegar 

naumur tími er í kennslu yfir árið gæti fjármálakennslan orðið út undan þar 

sem meiri áhersla yrði lögð á stærðfræði og lestur, sérstaklega þar sem 

ábyrgðin á fjármálakennslu myndi dreifast á nokkur fög og nokkra kennara og 

væri ekki á ábyrð einhvers eins fagkennara eða einstaks þáttar. Kostir 

samþættingar eru hins vegar margir og telja samtökin meðal annars að 

fjármálakennsla eigi heima í leikskólabekk og upp í 12. bekk, kennarar þurfi að 

fá tilhlýðilega menntun og þjálfun til að kenna um fjármál, setja þurfi 

fjármálalæsi inni í kennslufræðileg viðmið, bæta þurfi námsmat í fjármálalæsi 

og fylki þurfi að vinna saman við að þróa slíkt námsmat (Maloney, 2010, bls. 

16-17).  
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4 Aðalnámskrá grunnskóla – núverandi markmið 

Aðalnámskrá grunnskóla er gefin út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu. 

Stefna Aðalnámskrár verður að fylgja og vera innan marka laga um grunnskóla 

nr. 91/2008. Í 2. grein þeirra kemur þetta meðal annars fram: „Hlutverk 

grunnskóla í samvinnu við heimilin er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun“. Í 2. 

málsgrein sömu lagagreinar segir: 

Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra í 

íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og 

sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, 

umhverfið og umheiminn. Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta 

sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni 

til menntunar og þroska. Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði 

og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við 

aðra (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í Aðalnámskrá (2011) eru boðaðar ákveðnar breytingar á tímum endurreisnar 

samfélagsins sem skólafólk, forráðarmenn og nemendur eru hvattir til að kynna 

sér og starfa eftir. Þróaðir hafa verið sex grunnþættir sem mynda kjarna 

menntastefnunnar og eru þeir læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir þættir spila saman og eru háðir hver 

öðrum og varða þeir nám á öllum skólastigum og mynda mikilvæga samfellu í 

skólastarfinu. 

Grunnþáttunum sex er ætlað að rækta markvisst þá þekkingu, leikni og viðhorf 

sem styrkja getu einstaklinga til að verða gagnrýnir, virkir og hæfir 

þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi í framtíðinni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 6). 

Hinn almenni borgari verður að vera nægilega vel menntaður til að hann geti 

veitt stjórnvöldum og öðrum valdhöfum eðlilegt aðhald á hvaða sviðum sem er, 

svo sem í fjölmiðlum, stjórnmálum eða fjármálalífinu. Skólarnir eru í raun einu 

stofnanir samfélagsins sem geta tryggt öllum komandi kynslóðum tækifæri til 

að búa sig undir þátttöku í lýðræðissamfélagi, mæta ólíkum félagslegum og 
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menningarlegum aðstæðum og þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 6). 

Einn grunnþáttanna er læsi sem upphaflega var tengt við þá kunnáttu og færni 

að geta fært hugsanir í letur og skilið prentaðan texta. Rannsóknir hafa varpað 

ljósi á það að hugmyndin um læsi hefur breyst með tímanum og er það nú 

skilgreint á mun víðari hátt en áður. Í dag er læsi talið félagslegra í eðli sínu en 

áður því læsi snýst um það samkomulag sem myndast milli manna um 

málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi. Læsi er því ekki lengur skilgreint 

sem færni sem einstaklingur getur öðlast eða beitt óháð stað og stund eða 

menningu og gildum þar sem læsi er háð hefð. Meginmarkið læsis snýst um 

merkingarsköpun og ræðst sú sköpun einstaklinga af reynslu og ýmsum 

aðstæðubundnum þáttum sem hafa áhrif á túlkun þeirra og skilning. Með 

tilkomu stafrænna miðla er einnig talað um stafrænt læsi, miðlamennt og 

miðlalæsi. Þegar nemendur skapa eigin merkingu og hafa persónuleg og 

skapandi viðbrögð við því sem þeir lesa, með hjálp þeirra miðla og tækni sem 

til er, taka þeir virkan þátt í að umskapa og umskrifa heiminn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13-14). 

Efnistök þessa grunnþáttar túlkar mennta- og menningarmálaráðherra á þennan 

veg: „Námskráin kveður á um að læsi sé einn af sex grunnþáttum í öllu námi í 

leik-, grunn- og framhaldsskólum. Þá er átt við læsi í víðum skilningi, ekki 

bara textalestur, til dæmis mynd- og miðlalæsi, og fjármálalæsi“ (Katrín 

Jakobsdóttir, munnleg heimild, 3. apríl 2012). 

Sjálfbærni er annar þáttur af grunnþáttunum sex. Þar er áhersla lögð á að 

menntun miði að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem snúa 

að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. 

Sjálfbærni og sjálfbær þróun gengur út á að skila umhverfinu til afkomenda í 

ekki verra ástandi en þegar tekið var við því. Sjálfbærni í samfélagslegu tilliti 

gengur út á að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð, bera virðingu fyrir 

fjölbreytileikanum í mannlífi og menningu og gera sér grein fyrir mikilvægi 

eigin velferðar sem og annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 14-15). 
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Hinn efnahagslegi þáttur sjálfbærrar þróunar er talsvert tengdur umhverfislega 

og samfélagslega þættinum. Þegar kemur að skynsamlegri nýtingu og 

sanngjarnri skiptingu auðlinda gegnir efnahagskerfi samfélags stóru hlutverki. 

Þá er mikilvægt að efnahagsvöxtur byggi ekki á né leiði til óhóflegs ágangs á 

náttúruna. Framleiðsla og neysla eru órjúfanlegir þættir samfélags og um leið 

efnahagi hvers einstaklings. Til að stuðla að sjálfbærri þróun og hófsemi þarf 

skilningur á eigin vistspori, vistspori samfélags og þjóða að vera til staðar. 

Þýðingarmikil forsenda þess að geta metið þarfir okkar í nútíð og framtíð er 

neytendafræðsla og fjármálalæsi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 15). 

Nám í grunnskólum á að verða til þess að nemandi eigi auðvelt með að takast á 

við þau viðfangsefni sem upp koma í daglegu lífi sem og að búa hann undir 

frekara nám og starf að skyldunámi loknu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 27). 
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5 Fjármálalæsi og hugtök innan markaðsfræðinnar 

Til að nota greiningar sem markaðsfræðin býður upp á hefur skýrsluhöfundur 

sett fjármálalæsi sem námsgrein eða námsefni inn í greiningartól, sem nefnast 

PEEST greining og SVÓT greining sem verða gerð skil í köflum 5.1 og 5.2, til 

að greina möguleikana betur. Í kafla 5.3 verður svo fjallað um eina tegund 

markaðssetningar sem gæti hentað til markaðssetningar á fjármálalæsi og 

málefnum því tengdu.  

 

5.1 PEEST greining – fræðileg og hagnýt umfjöllun 

Þegar greina á markað fyrir nýja vöru eða þjónustu er litið til ýmissa þátta í 

markaðsumhverfinu, bæði nærumhverfi og fjarumhverfi. Í nærumhverfi eru til 

dæmis viðskiptavinir, birgjar, dreifingaraðilar, umboðsmenn og 

samkeppnisaðilar. Í fjarumhverfinu eru þættir sem hafa áhrif á öll fyrirtæki á 

markaðinum, svo sem neytendavenjur og tækniframfarir sem og félagsleg, 

pólitísk og lagaleg áhrif. Allir þessir þættir í fjarumhverfinu hafa áhrif á og 

breyta hegðun allra sem eru á markaði í nærumhverfinu. 

Fræðimenn í markaðsfræðum raða þessum ytri þáttum í eftirfarandi flokka: 

1. Stjórnmála- og lagalegt umhverfi 

2. Efnahagslegt umhverfi 

3. Umhverfis- og efnislegt umhverfi 

4. Félagslegt, menningarlegt og lýðfræðilegt umhverfi 

5. Tæknilegt umhverfi 

PEEST greining er notuð til að lýsa greiningu á umhverfi fyrirtækis í þessum 

fimm flokkum (Kotler o.fl., 2009, bls. 154).  

Til að fyrirtæki nái árangri með stefnu sinni þarf stefnan að vera í samræmi við 

fjarumhverfið. Fyrirtækið verður fyrst að skilja og greina þá þætti sem móta 

samkeppnina í fjarumhverfinu og laga stefnu sína að þeim þáttum. Góð 

greining á þessum þáttum getur leitt til betri stefnumótandi ákvarðana sem 

miða að því að hámarka hagnað fyrirtækisins (Eryuruk, Kalaoglu, Baskak og 

Rabenasolo, 2010, bls. 1379). 
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Með hjálp PEEST greiningarinnar er hægt að greina ytra umhverfi fyrir allar 

vörur, þjónustu, stofnanir o.s.frv. Hér verður PEEST greiningin notuð til að 

skoða ytra umhverfi fjármálalæsis sem námsgreinar eða námsefnis og farið 

verður yfir þessa fimm meginþætti sem greiningin horfir til samkvæmt 

skilgreiningu fræðimanna.  

 

5.1.1 Stjórnmálalegt og lagalegt umhverfi   

Innan hins stjórnmálalega og lagalega umhverfis hafa lög, ríkisstofnanir og 

þrýstihópar áhrif á fyrirtæki og einstaklinga. Lögin skapa stundum ný tækifæri 

fyrir fyrirtæki. Til dæmis hafa reglur sem kveða á um endurvinnslu leitt til þess 

að sprottið hafa upp fyrirtæki sem framleiða vörur úr endurunnum efnum. 

Lagasetningar í viðskiptum eru fjórþættar. Þeim er ætlað að verja fyrirtæki fyrir 

ósanngjarnri samkeppni, verja viðskiptavini fyrir ósanngjörnum 

viðskiptaháttum, verja umhverfið fyrir óeðlilegri hegðun fyrirtækja og 

innheimta gjöld af fyrirtækjum fyrir kostnað sem vörur þeirra geta kostað 

samfélagið. Þáttur þrýstihópa og hagsmunasamtaka hefur mikil áhrif á hið 

pólitíska og lagalega umhverfi. Rétti neytenda er haldið á lofti af slíkum 

hópum og samtökum og má hér til dæmis nefna réttindi á borð við 

kvenréttindi, réttindi eldri borgara og réttindi minnihlutahópa (Kotler o.fl., 

2009, bls. 171). 

Hvað þennan þátt varðar ber að nefna lög nr. 91/2008 um grunnskóla. Í 2. 

grein, sem fjalla um markmið, er meðal annars þetta að finna: 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun. Í 2. mgr. 2. gr. segir: Grunnskóli skal stuðla að víðsýni 

hjá nemendum og efla færni þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á 

íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum fólks og á skyldum 

einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og umheiminn. Nemendum 

skal veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar 

og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal 
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leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa 

hæfni þeirra til samstarfs við aðra (Lög um grunnskóla 91/2008, 2. mgr.). 

Aðalnámskrá grunnskóla er samin með lögin til hliðsjónar. Sveitarfélög og 

skólar móta sínar eigin skólastefnur og skóanámskrár sem byggja á 

Aðalnámskrá. 

Þessar lagagreinar sem hér hafa verið nefndar styðja við það að læsi í 

fjármálum verði aukið þar sem það eykur færni nemenda í að sinna skyldum 

við samfélagið, svo sem í skattalegum skilningi og skilning þeirra á íslensku 

samfélagi. Því má segja að finna megi röksemdir innan laga og reglugerða fyrir 

því að áhersla á fjármálalæsi verði aukin og ekkert er því til fyrirstöðu að koma 

fjármálalæsi inn sem námsgrein eða námsefni í skólum. Hins vegar má deila 

um hvort ekki megi orða mikilvægi hugtaksins fjármálalæsi enn skýrar en 

þegar er gert bæði í lögum og Aðalnámskrá.  

 

5.1.2 Efnahagslegt umhverfi  

Kaupmáttur hverju sinni ræðst af tekjum, verðlagi, sparnaði og möguleikum til 

innlána og útlána. Fylgjast þarf vel með breytingum sem geta haft áhrif á 

kaupmáttinn þar sem hann getur haft mikil áhrif á viðskipti, sérstaklega hjá 

fyrirtækjum sem framleiða vörur sem beint er að hálaunuðu fólki og fyrir fólk 

sem má ekki við miklum sveiflum í verðlagi (Kotler o.fl., 2009, bls. 163).  

Innan markaðsfræðinnar eru lönd oft flokkuð eftir tekjudreifingu og eru þá 

notaðir eftirfarandi fimm flokkar: 

1.    Mjög lágar tekjur. 

2.    Meirihluti með lágar tekjur. 

3.    Mjög lágar tekjur og mjög háar. 

4.    Lágar tekjur, meðaltekjur og háar tekjur. 

5.    Aðallega meðaltekjur. 

(Kotler o.fl., 2009, bls. 163).  
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Rannsaka þarf hið núverandi efnahagsástand efnahagsumhverfisins sem 

fyrirtæki starfa í. Það getur verið breytilegt eftir tímabilum. Það koma tímabil 

velmegunar þar sem mikil eftirspurn er eftir vörum og þjónustu og atvinnuleysi 

er lítið. Eftir slík tímabil koma gjarnan tímabil lítillar velmegunar þar sem lítil 

eftirspurn er eftir vörum og þjónustu og atvinnuleysi verður mikið. Þegar lítið 

er að gerast í hagkerfinu er talað um samdrátt og ef slíkt ástand varir lengi 

skapast kreppuástand. Þessi breytilegu mynstur, sem koma fram þegar 

velmegunarástandi fylgir kreppa sem breytist svo aftur í velmegunarástand, 

kallast hagsveiflur (Barney og Hesterly, 2008, bls. 32).  

Eins og fram hefur komið hafa orðið miklar breytingar í efnahagsumhverfi  

Íslands á síðustu árum. Í aðdraganda efnahagshrunsins 2008 hafði aðgangur að 

lánsfé aukist gríðarlega. Lánum var nánast haldið að fólki og ýmis gylliboð 

stóðu fólki til boða. Mikil skuldasöfnun heimila, óvarfærin hegðun 

bankamanna og slæmt efnahagsástand í heiminum leiddu svo meðal annars til 

hrunsins. Frá hruni hefur efnahagsástandið versnað til muna, lán hafa hækkað 

þar sem flest þeirra eru verðtryggð, verðbólga hækkaði mikið, sérstaklega fyrst 

eftir hrun, og atvinnuleysi jókst. Fólk hefur þurft að draga úr neyslu, hagræða í 

innkaupum o.s.frv. Ef fjármálalæsi þjóðarinnar hefði verið betra má áætla að 

skellurinn hefði ekki verið jafn mikill og hann varð. Fólk hefði þá ef til vill 

tekið upplýstari og betri ákvarðanir. Að sama skapi má segja að aðstæður nú í 

dag kalli á umbætur í þessum málum, að bæta þurfi læsi þjóðarinnar á fjármál. 

Ef fjármálalæsi verður gert að skyldu sem námsgrein eða hluti af öðrum 

námsgreinum mun eftirspurn eftir námsefni aukast. Það er að sjálfsögðu 

kostnaðarsamt að útbúa nýtt námsefni og ef kennsla í fjármálalæsi á að koma 

inn í grunnskólana þurfa ríki og sveitarfélög að koma að því. Ríkið í formi 

úthlutunar til Námsgagnastofnunar sem nú þegar fær úthlutað af fjárlögum á 

hverju ári og sveitarfélögin þyrftu e.t.v. aukinn kvóta til kaupa á nýju námsefni 

eða spara við sig í öðru á meðan keypt er inn nýtt námefni í fjármálalæsi. 

Námsgagnastofnun ætti að geta lagt megin áherslu á útgáfu slíks námsefnis yfir 

ákveðið tímabil og því þyrfti ekki að vera um viðbótakostnað að ræða. Þessi 

útgáfa myndi þó ef til vill verða til þess að minna kæmi út af nýju námsefni í 
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öðrum greinum í ákveðinn tíma. Fjármálastofnanir hafa stundum komið að 

útgáfu námsefnis í fjármálum og mætti leita eftir styrkjum hjá þeim.  

5.1.3 Náttúrulegt/efnislegt umhverfi  

Ástand jarðar hefur farið versnandi og varðar alla hvar sem er í heiminum. 

Helst eru það gróðurhúsaáhrifin vegna losunar koltvíoxíðs út í andrúmsloftið 

sem valda áhyggjum en þynning ósonlagsins, hlýnun jarðar og yfirvofandi 

vatnsskortur eru einnig áhyggjuefni. Mikil vitundarvakning hefur átt sér stað 

um þessi mál og komin er fram aukin krafa um minni mengun. Reglur hafa til 

að mynda verið settar sem varða mengun og urðun og hafa þær oft mikil áhrif á 

stóriðnað. Stundum þurfa fyrirtæki að fjárfesta í dýrum tækjum til að draga úr 

mengun og nota umhverfisvænna eldsneyti. Sum fyrirtæki hafa fundið upp 

umhverfisvænni efni til að nota í vörur sínar, til dæmis efni sem brotna niður á 

náttúrulegan máta. Fyrirtæki og markaðsfólk hefur nú tækifæri til að finna 

lausnir sem samræma velmegun og verndun umhverfisins (Kotler, o.fl., 2009, 

bls. 165).  

Sjálfbærni tilheyrir þessum flokki. Hugmyndir um betra fjármálalæsi fela 

einnig í sér almennan sparnað og það að við nýtum okkur það sem fyrir er í 

umhverfi okkar. Það þarf ekki alltaf að kaupa allt nýtt, hægt er að nýta gamla 

hluti, spara vatn, orku og umhverfið. Þessir þættir um umhverfisvæna og 

sjálfbæra hugsun skapa svo sannarlega gott tækifæri fyrir aukna menntun í 

fjármálalæsi.  

 

5.1.4 Lýðfræðilegt, félags- og menningarlegt umhverfi – samfélagsþróun/breytingar  

Lýðfræðilegir þættir eru til dæmis þeir þættir sem snúa að íbúafjölda á 

viðkomandi svæði eða landi. Skoða þarf stærð og vöxt íbúafjölda í borgum, 

ríkjum og löndum, aldursdreifingu, þjóðerni, menntun, stærð og samsetningu 

fjölskyldna og heimila og einkenni og breytingar svæða (Kotler o.fl., 2009, bls. 

157). 

Ef forsvarsmenn fyrirtækis skilja þessar bakgrunnsupplýsingar um íbúa lands 

og þjóðar getur það hjálpað fyrirtæki að ákveða hvort vörur þess eða þjónusta 
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muni höfða til viðskiptavina og hversu marga væntanlega viðskiptavini það 

myndi fá fyrir tiltekna vöru eða þjónustu (Barney og Hesterly, 2008, bls. 31).   

Menntun í lýðfræðilegum skilningi er mjög mismunandi eftir svæðum. Í 

nokkrum löndum Asíu og Afríku er hlutfall ólæsra mjög hátt og af þeim eru 

2/3 hluti konur. Í Evrópusambandslöndunum eru yfir 60% íbúa með 

háskólamenntun. Í Evrópu er því mun meiri eftirspurn eftir fagbókum og 

tímaritum og mun meira framboð er af menntuðu fólki (Kotler o.fl., 2009, bls. 

161). 

Samfélagið og skólaumhverfið eru í stöðugri þróun og sífellt er leitað nýrra 

leiða til að bæta námsefni, kennsluaðferðir og markmið sem notuð eru til að ná 

árangri í skólum. Segja má að aukinnar umræðu um fjármálalæsi hafi orðið 

vart á síðustu árum.  

Ýmsar breytingar í umhverfinu hafa í raun kallað á slíka umræðu, til dæmis hið 

aukna aðgengi sem Íslendingar frá 18 ára aldri fengu að fjármagni á síðasta 

áratug tuttugustu aldar og árunum eftir aldamót. Fólk fór að haga sér öðruvísi í 

fjármálum, neyslulán jukust sem og „tilbúnar þarfir“ og svo kom skellurinn í 

kjölfar hrunsins. Þessi þjóðfélagsbreyting kallar í raun á aukna menntun á sviði 

fjármála og aukið læsi á fjármál. 

Ísland tilheyrir þeim hluta heimsins þar sem öllum stendur menntun til boða og 

því er ekkert því til fyrirstöðu að auka valmöguleikana og bæta fjármálalæsi 

inn sem námsgrein eða tengja við aðrar námsgreinar. 

 

5.1.5 Tæknilegt umhverfi 

Breytingar í hinu tæknilega umhverfi á síðustu árum hafa haft veruleg áhrif á 

viðskiptaumhverfi og viðskiptahætti fyrirtækja sem og þær vörur og þjónustu 

sem eru til sölu (Barney og Hesterly, 2008, bls. 30).   

Tæknin hefur mikil áhrif á líf fólks. Með tækniþróun hefur ýmis þróun og 

framfarir átt sér stað svo sem sýklalyf, hjartaaðgerðir, getnaðarvarnarpilluna, 

farsíma og tölvuleiki en hún getur líka lagt til verri hluti eins og kjarnavopn, 

taugagas og fleira Þegar ný tækni lítur dagsins ljós minnkar oft eða dregur úr 
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notkun þeirrar tækni sem var fyrir og gegndi sama eða svipuðu hlutverki. Sem 

dæmi má nefna að bílar teygja sig inn á markað annara samgangna, til dæmis 

lesta og sjónvarpáhorf dregur úr bókalestri. Tækninýjungar geta haft í för með 

sér ófyrirsjáanlegar og langvarandi afleiðingar. Sem dæmi má nefna 

getnaðarvarnarpilluna sem varð til þess að fjölskyldur urðu minni en áður og 

útivinnandi konum fjölgaði. Tekjur fjölskyldna urðu hærri og það leiddi til 

meiri eyðslu, dýrari ferðalaga en áður og aukna neyslu á munaðarvörum 

(Kotler o.fl., 2009, bls. 169). 

Tæknin hefur meðal annars leitt til þess að nú er auðveldara að taka lán en 

áður. Má þar helst nefna sms-lánin sem hafa verið mjög vinsæl síðustu 

misserin, einkum meðal ungs fólks. Segja má að aukin tækni á þessu sviði kalli 

á aukið læsi í fjármálum til að koma í veg fyrir ótímabærar skuldsetningar. 

Tæknina má nota svo námsefni í fjármálalæsi nái til sem allra flestra. Hluti 

námsefnisins getur verið á rafrænu formi, bæði á netinu og í rafkennslubókum. 

Spjaldtölvur njóta sífellt meiri vinsælda og segja sumir að ekki líði á löngu þar 

til slíkar tölvur verði komnar inn í allar skólastofur. 

Kennsluaðferðir við kennslu fjármálalæsis verða að vera fjölbreyttar og henta 

hverju aldursstigi fyrir sig.  
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5.2 SVÓT greining – fræðileg og hagnýt umfjöllun 

Svót greining er mikið notuð til að rannsaka ytra og innra umhverfi fyrirtækja. 

Í svót greiningu eru þeir þættir sem hafa áhrif á fyrirtæki greindir í fjóra flokka. 

Þeir þættir sem tengjast innra umhverfinu flokkast sem styrkleikar og 

veikleikar og þeir þættir sem tengjast ytra umhverfinu eru flokkaðir sem ógnir 

og tækifæri (Grant, 2010, bls. 12).  

Svót greiningu má nota til að greina innra og ytra umhverfi hvers sem er, svo 

sem vöru, þjónustu og stofnana. Hér verður hún notuð til að kanna stöðu 

fjármálalæsis sem námsgreinar eða námsefnis. 

Styrkleikar 

 Bætir læsi nemenda á fjármál og aðra 

þætti í samfélaginu 

 Eykur fjölbreytni í kennslu 

 Hægt að tengja við málefni líðandi 

stundar og hugðarefni nemenda 

 Hægt að tengja efnið við margar 

námsgreinar 

 Hægt að nýta ýmsar kennsluaðferðir 

til að gera efnið áhugavert 

Veikleikar 

 Kunnáttu- og getuleysi kennara til 

að kenna fjármál 

 Stundum kennt sem hluti af 

lífsleikni þar sem margt annað er á 

dagskrá 

 Ekki nógu mikið til af námsefni 

 Þjálfun kennara ábótavant 

 Ekki nægur tími til kennslu í 

stundarskránni 

 Kennarar ákveða sjálfir hvort þeir 

kenna fjármálalæsi eða ekki og 

sumir kjósa að gera það ekki 

 

Ógnir 

 Vantar fjármagn 

 Niðurskurður hjá ríkinu 

 Fjármálalæsi er ekki hluti af menntun 

kennaranema 

 Ekki nógu skýrt í Aðalámskrá 

 Fjármál eru vandmeðfarið 

umræðuefni og stundum feimnismál 

 Vantar skýra stefnu stjórnvalda 

 

Tækifæri 

 Getur bætt hag og lífsgæði 

þjóðarinnar til lengri tíma litið 

 Gerir nemendum auðveldara fyrir að 

takast á við viðfangsefni daglegs lífs 

 Hefur góð áhrif á efnahag 

þjóðarinnar 

 Veitir fjármálastofnunum aðald 
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5.3 Markaðsaðferðir  

Ef að ríki og sveitarfélög koma að innleiðingu fjármálalæsis í grunnskóla og 

kynningu á fjármálalæsi meða almennings er gott að skoða hvaða aðferðir 

markaðsfræðinnar gætu komið að góðum notum við slíka markaðssetningu.  

5.3.1 Samfélagsleg markaðssetning 

Samfélagsleg markaðssetning (e. social marketing) er hugtak sem notað er til 

að lýsa því hvernig markaðsaðgerðir geta á mismunandi hátt hvatt til jákvæðrar 

félagslegrar hegðunar. Undir samfélagslega markaðssetningu heyrir meðal 

annars gagnrýnin, umhverfisvæn og sjálfbær markaðassetning. Það eru tvær 

hliðar á markaðssetningu og hlutverki hennar í samfélaginu. Hún hvetur 

markaðsfólk til að nota okkar eigin hæfileika og getu til að þróa það sem er 

gott fyrir samfélagið. Á hinn bóginn auðveldar hún eftirlit og reglugerðir með 

hefðbundinni markaðssetningu í gegnum rannsóknir á áhrifum hennar á heilsu 

og velferð í samfélaginu. Samfélagsleg markaðssetning er oftast notuð af 

yfirvöldum eða öðrum stefnumótandi aðilum þar sem þeir reyna með slíkri 

markaðssetningu að hafa áhrif á og breyta mannlegri hegðun til hins betra, t.d. 

hvað varðar ofát, spilafíkn, reykingar eða akstur undir áhrifum (Kotler o.fl., 

2009, bls. 7). 

Innan samfélagslegarar markaðssetningar eru notuð tól og tæki 

markaðsfræðinnar til að hafa áhrif á eða breyta mannlegri hegðun. Hvort sem 

það er til að hvetja fólk til að aka hægar, endurvinna, hætta að reykja eða borða 

hollara fæði þá getur markaðssetningin miðað að því að fá fólk til að hugsa 

öðruvísi. Í Evrópu hefur meðal annars verið farið í auglýsingaherferðir gegn 

akstri undir áhrifum. Heilbrigðisyfirvöld í Bretlandi stóðu fyrir herferðinni „5 á 

dag“ en henni var ætlað að hvetja neytendur til að borða fimm skammta af 

grænmeti og ávöxtum á dag. Verslanir hafa nýtt sér þetta átak í sínum 

viðskiptum (Kotler o.fl., 2009, bls. 10-11).  

Dæmi um samfélagslega markaðsetningu hér á landi er átak Lýðheilsustöðvar 

gegn munntóbaksnotkun árið 2010 en slagorð þess var „Bagg er bögg“. 

Reykingar eru á undanhaldi meðal ungs fólks og því má án efa meðal annars 

þakka góðu forvarnarstarfi og átaki gegn reykingum. Munntóbaksnotkun hefur 
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aftur á móti aukist á síðustu árum og ákvað Lýðheilsustöð að ráðast í átak gegn 

henni. Landsliðsfólk í knattspyrnu var fengið til að leiða átakið en því var 

hleypt af stað með blaðamannafundi þar sem frumsýnd voru veggspjöld. Farið 

var með kynningarefni í skóla, íþróttafélög og félagsmiðstöðvar og haldnir 

voru fræðslufundir (Lýðheilsustöð, 2010). 

Fólk hefur ólíkar skoðanir á félagslegum áhrifum auglýsinga, hvort það hafi 

góð eða slæm áhrif þegar vörur og þjónusta eru markaðsett. Mikilvægt er þó að 

taka eftir því að auglýsingar og önnur markaðstæki, eins og bein 

markaðssetning og almannatengsl, eru einnig notuð þegar verið er að kynna 

verðug málefni og til að fást við vandamál sem snerta samfélagið. Herferðir 

hafa háðar verið gegn akstri undir áhrifum áfengis, fíkniefnamisnotkun og fyrir 

forvörnum, til dæmis þegar alnæmisfaraldurinn stóð sem hæst og margt fleira. 

Sameiginlegt átak hagsmunasamtaka og bandarísku ríkisstjórnarinnar gegn 

fíkniefnum hefur hjálpað til við að minnka ólögleg fíkniefni á götum úti. Nú á 

að ráðast gegn misnotkun lyfseðilsskyldra lyfja (Belch og Belch, 2009, bls. 

759). 

Það má auðveldlega heimfæra fjármálalæsi yfir á samfélagslega 

markaðssetningu. Yfirvöld, ríki og sveitarfélög geta reynt að stuðla að auknu 

fjármálalæsi með ákveðnu markaðsátaki. Bæði er hægt að stuðla að því með 

lögum og reglugerðum, taka skýrar á þessum þætti í lögum um grunnskóla og í 

Aðalnámskrá og einnig gætu yfirvöld notað kynningarráðana í 

markaðsfræðinni til að vekja athygli á og efla vitundina um málaflokkinn 

fjármálalæsi. Tillögur að slíkri markaðssetningu með hjálp kynningarráðanna 

verða kynntar í 8. kafla. 
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6 Rannsókn - Aðferðafræði 

6.1 Aðferðafræði – Eigindleg rannsókn  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru meira notaðar en megindlegar 

rannsóknaraðferðir þegar komast skal að því hvernig og af hverju hlutirnir eru 

eins og þeir eru. Eigindlegar rannsóknaraferðir eru notaðar til að skilja 

mismunandi túlkun fólks á eigin reynslu og skilningi og hvað það er sem 

hreyfir við þeim. Til eigindlegra rannsóknaraðferða teljast meðal annars 

rýnihópar, djúpviðtöl og viðtalsrannsóknir. Með eigindlegum rannsóknum er 

miðað að því að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu (Cooper og Schindler, 

2006, bls. 214). 

 

Eigindlegar rannsóknir beinast að því að reyna að skilja og túlka og öðlast 

djúpan skilning á viðfangsefninu. Þetta eru rannsóknir sem leiða af sér 

kenningar. Úrtök rannsókna eru lítil og rannsóknin getur þróast og aðlagast 

eftir því sem á líður og gjarnan er notast við nokkrar rannsóknaraðferðir 

samtímis (Cooper og Schindler, 2006, bls. 217). 

 

Nánar verður fjallað um viðtalsrannsóknir, djúpviðtöl og rannsakandi aðferðir 

hér á eftir. 

 

6.1.1 Viðtalsrannsókn 

Viðtalsrannsóknir er algengasta aðferð hinna eigindlegu rannsókna við að safna 

saman upplýsingum. Mismunandi er við hversu marga er tekið viðtal við í einu 

og hvernig uppbyggingu viðtalanna er háttað. Nokkur viðtalsform eru í boði en 

þau eru óstaðlað viðtal, nokkuð staðlað viðtal og staðlað viðtal. 

 Óstaðlað viðtal kallast það þegar ekki er búið að ákveða fyrirfram 

hvaða spurningar skal setja fram né röð umræðuefnanna. Hvert viðtal er 

sniðið að viðmælandanum hverju sinni og oftast hefst það á því að hann 

segir frá sjálfum sér.  
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 Nokkuð staðlað viðtal hefst gjarnan á nokkrum fyrirfram ákveðnum 

spurningum sem er svo fylgt eftir með hugmyndum viðmælandans sem 

snúa að rannsókn spyrilsins. 

 Í stöðluðu viðtali er oftast stuðst við nákvæman spurningalista þar sem 

fylgt er eftir ákveðinni röð spurninga og hvernig þeim er varpað fram. 

Spurningarnar eru opnar (Cooper og Schindler, 2006, bls. 222). 

Stöðluð viðtöl bjóða upp á ákveðinn samanburð þar sem breytileiki spurninga 

er lítill og gengið er út frá því að fjölbreytt svör gefi góða mynd af 

raunveruleikanum. Einnig er hlutleysi spyrjandans fyrir hendi. Í flestum 

eigindlegum rannsóknum er þó notast við óstöðluð og nokkuð stöðluð viðtöl. 

Óstöðluð og nokkuð stöðluð viðtöl eru ólík þeim stöðluðu að því leyti að þau 

ganga út á samtal spyrjandans og viðmælandans. Hugmyndaauðgi, reynsla og 

hæfileikar spyrjandans geta náð fram fjölbreytilegum og góðum upplýsingum 

sem geta varpað ljósi á viðfangsefnið (Cooper og Schindler, 2006, bls. 223). 

 

Hægt er að taka viðtöl augliti til auglitis. Það er oft gott því þá er hægt að lesa í 

líkamstjáningu og svipbrigði viðmælandans. Einnig er hægt að spyrja 

spurninga í gegnum síma eða tölvu en með þeim aðferðum er hægt að taka 

fleiri viðtöl og fá viðmælendur frá stærra og dreifðara svæði. Þannig sparast 

einnig ferðakostnaður (Cooper og Schindler, 2006, bls. 223). 

 

6.1.2 Djúpviðtöl 

Djúpviðtal er samtal á milli eins spyrjanda og eins viðmælanda. Djúpviðtöl 

geta tekið frá 20 mínútum og upp í tvær klukkustundir og fer lengdin alveg 

eftir umræðuefni, aðferðum og öðrum þáttum. Viðmælandi fær oftast 

upplýsingar um umræðuefnið fyrirfram í gegnum tölvupóst, fax eða netið. 

Viðmælandi í djúpviðtali er yfirleitt ekki valinn af því hann hefur sömu skoðun 

og almennt ríkir á viðfangsefninu heldur af því að reynsla hans og viðhorf geta 

varpað á það nýju ljósi (Cooper og Schindler, 2006, bls. 226).  

 

Viðtölin eru vanalega tekin upp í hljóð eða mynd og skrifuð niður frá orði til 

orðs. Með þessu móti safnar rannsakandi mjög miklum upplýsingum fyrir 

rannsókn sína. Þetta er tímafrek aðferð þar sem mikill tími fer í að framkvæmd 
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hennar, það er taka viðtalið, skrifa það upp og að lokum meta. Djúpviðtöl henta 

vel þeim viðmælendum sem finnst þægilegt að ræða viðkvæm mál og deila 

eigin reynslu, skoðunum og viðhorfum með einni persónu (Cooper og 

Schindler, 2006, bls. 228). 

 

Talað er um djúpviðtöl þegar tekin eru viðtöl við fólk á vinnustað sínum eða 

við aðrar kunnuglegar aðstæður og horft er á fólk og aðstæður sem eina heild 

og unnið út frá því. Spurningarnar ráðast oft út frá viðmælandanum. Mikilvægt 

er að leyfa honum að koma skoðunum sínum og viðhorfum á framfæri án þess 

að spyrjandi grípi fram í með spurningum (Taylor, Bogdan, 1998, bls. 7-8).  

 

6.1.3 Rannsakandi aðferðir 

Rannsakandi aðferðir eða leitandi aðferðir eru nytsamlegar þegar verið er að 

rannsaka viðfangsefni sem ekki er fullmótað þegar rannsókn hefst. Þegar á 

rannsóknina líður þróast nálgunin, í ljós kemur hver forgangsatriðin eru og 

heilsteyptari mynd fæst af viðfangsefninu. Rannsakandi aðferð getur sparað 

tíma og fé. Það getur til dæmis komið í ljós að ekki er þörf á ákveðnum hluta 

rannsóknarinnar sem þá er hægt að hætta við. Ef viðfangsefni rannsóknarinnar 

er lítið rannsakað getur verið nauðsynlegt að nota rannsakandi aðferð til frekari 

uppgötvana. Í þeim tilfellum þarf stundum að setja fram tilgátur (Cooper og 

Schindler, 2006, bls. 198).  

 

6.2 Viðmælendur í rannsókninni 

Þar sem rannsóknin þróaðist eftir því sem á leið hafði það áhrif á val á 

viðmælendum. Í upphafi lagði rannsakandi upp með að tala við forstöðumann 

Stofnunar um fjármálalæsi, Breka Karlsson. Það var ákveðið í kjölfar þess að 

nafn hans og stofnunarinnar kom fljótlega upp þegar orðið fjármálalæsi var 

„gúgglað“ eða slegið inn í leitarvélina Google. Því næst var ákveðið að leita 

eftir skoðunum hjá einhverjum starfsmanni skóla. Hús var tekið á skólastjóra 

einum, sem rannsakandi þekkir til í gegnum foreldrasamstarf, og viðhorf hans 

til fjármálalæsis kannað. Skólastjórinn heitir Helgi Halldórsson og er 
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skólastjóri í Hörðuvallaskóla í Kópavogi. Næsta viðtal var við útgáfustjóra 

Námsgagnastofnunar, Tryggva Jakobsson. Hugmyndin að því viðtali kom upp í 

viðtalinu við Breka þar sem fjallað var um námsefni og útgáfu þess. Það þótti 

kjörið að kanna stöðuna hjá Námsgagnastofnun hvað varðar námsefni sem 

miðar að fjármálakennslu og athuga hvaða viðhorf útgáfustjórinn hefði til slíks 

námsefnis. Skýrsluhöfundur var ákveðinn í að leita til mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins til að fá hugmynd um afstöðu þess til 

fjármálalæsis og hvort eitthvað væri verið að gera innan ráðuneytisins til að 

efla það. Sendar voru spurningar með tölvupósti til Katrínar Jakobsdóttur, 

mennta- og menningarmálaráðherra, þar sem hún gat ekki veitt viðtal vegna 

anna. Í svörum hennar benti hún á Sölva Sveinsson skólastjóra við 

Landakotsskóla sem jafnframt leiðir, í hennar umboði, stýrihóp um 

fjármálalæsi. Því var ákveðið að leita eftir viðtali hjá honum sem hann var fús 

að veita. 

 

Að lokum var ákveðið að forvitnast um stöðu fjármálakennslu í skólum í Lundi 

í Svíþjóð og tekin voru viðtöl í gegnum tölvupóst við tvo kennara sem sjá um 

slíka kennslu þar í landi. 

 

6.3 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsakandi valdi eigindlega rannsókn og notaðist við viðtalsrannsóknir og 

djúpviðtöl. Segja má að rannsóknin hafi einnig verið svokölluð ‘rannsakandi 

rannsókn’ eða ‘leitandi rannsókn’ þar sem sífellt fleira kom í ljós eftir því sem 

á rannsóknina leið og eitt viðtal leiddi til annars. Þar sem nýlegar megindlegar 

rannsóknir um stöðu fjármálalæsis á Íslandi eru til, samanber rannsóknir sem 

fjallað var um í kafla 3.1 og 3.2, þótti ekki ástæða til að framkvæma slíka 

rannsókn. Þær rannsóknir gefa sterka vísbendingu um stöðu mála þar sem lítið 

hefur gerst síðan þær voru framkvæmdar. Með eigindlegri rannsókn gafst 

rannsakandanum tækifæri til að kafa dýpra til að reyna að fá góða sýn á stöðu 

fjármálalæsis þessa stundina.  
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Rannsakandi ákvað að betra væri að hitta viðmælendur í eigin persónu til að 

hægt væri að spyrja dýpra um efnið en ef einungis hefðu verið sendir 

spurningarlistar til þeirra. Í sumum tilfellum var þó ekki hægt að hitta 

viðmælendur og þá voru þeim sendir spurningalistar með tölvupósti. 

 

Eftir að búið var að ákveða val á fyrsta viðmælenda var honum sendur 

tölvupóstur sem hann tók vel og í kjölfarið var ákveðinn dagur til að hittast. 

Þeir viðmælendur sem á eftir komu fengu einnig senda tölvupósta þar sem 

óskað var eftir viðtali og var þeim beiðnum tekið afar vel. Það var einungis 

mennta- og menningarmálaráðherra sem ekki sá sér fært að veita viðtal vegna 

anna en hún svaraði spurningum í tölvupósti fljótt og vel. Spurningalisti var 

einnig sendur til tveggja kennara í heimilisfræði við gagnfræðaskóla í Lundi í 

Svíþjóð þar sem heimilishagfræði er kennd í því fagi. 

 

Viðtöl voru tekin á tímabilinu 26. febrúar til 16. apríl 2012. Spurningarammi 

var ákveðinn fyrir hvert viðtal. Sjá má spurningaramma í viðaukum 1-6. Allir 

viðmælendur voru spurðir svipaðra spurninga en  hluti þeirra miðaðist við 

sérgrein hvers og eins viðmælenda. Að auki urðu til nýjar spurningar eftir því 

sem viðtalið eða samtalið þróaðist. Viðtölin voru tekin upp með fullu samþykki 

viðmælanda. Rannsakandi fór að lokum yfir hvert viðtal og skrifaði þau upp til 

frekari glöggvunar og rannsóknar. 
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7 Greining og mat 

Í þessum kafla er að finna greiningu á hverju viðtali fyrir sig. Í lok kaflans eru 

niðurstöður dregnar saman með það að markmiði að komast nær svari við 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi verkefnisins. 

 

7.1 Forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi 

Þann 27. febrúar 2012 tók rannsakandi viðtal við Breka Karlsson, 

forstöðumann Stofnunar um fjármálalæsi, á skrifstofu hans. Spurningarnar sem 

lagðar voru fyrir Breka má sjá í viðauka 1.  

Breki sagði frá bakgrunni sínum, hvað hafði kveikt áhuga hans á fjármálalæsi í 

upphafi og hvað hafði orðið til þess að hann setti á fót Stofnun um 

fjármálalæsi. Það má í raun segja að stofnunin og fjármálalæsi sé hugsjón hans 

og hefur hann verið ötull við að koma hugtakinu á framfæri. Það var raunar 

hann sem íslenskaði enska hugtakið „financial literacy“ og notaði fyrstur allra í 

rannsókn sinni árið 2005. Stofnunin hefur átt í samstarfi við stofnanir eins og 

OECD og ESB og einnig hefur hún verið í samstarfi við samtök og 

fjármálastofnanir hér á landi. Breki hefur búið til námsefni í fjármálalæsi fyrir 

framhaldsskóla og er með augun opin fyrir alls kyns síðum á netinu og 

námsefni sem fjallar um fjármálalæsi og efni sem tengist því. Til að bæta 

fjármálalæsi Íslendinga telur Breki nauðsynlegt að hefja kennslu í fjármálalæsi 

strax í fyrsta bekk. Hann hefur þegar fundið námsefni sem hann segir vera „eitt 

það besta námsefni sem ég hef fundið fyrir krakka“. Námsefnið heitir Aflatoun. 

Hann hefur sjálfur látið þýða einn þriðja hluta námsefnisins og hefur í hyggju 

að láta þýða það sem upp á vantar. Þetta námsefni er hugsað fyrir kennslu í 1.-

8. Bekk. Þetta námsefni samþættir fjármálalæsi, samfélagslega ábyrgð og 

frumkvöðlafræði. Fyrst læra nemendurnir hvað það þýðir að vera einstaklingur 

og svo hvað þýðir að vera í samfélagi og hvernig samfélagið virkar. 

Meginmarkmiðið  að kenna börnum að fara vel með peninga og umhverfi sitt, 

kenna þeim á samfélagið, réttindi þeirra og skyldur og frumkvöðlahugsun. 

Einnig er komið inn á ýmsa aðra þætti, svo sem landafræði, stærðfræði, 

jafnrétti, siðfræði, lýðræði og einelti. Námsefnið er aðlagað og staðfært í hverju 
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landi og þyngist eftir því sem komið er upp í eldri bekkina. Þetta námsefni væri 

tilvalið til kenna í þemaformi eða samþætta öðrum námsgreinum. Samtökin 

sem gefa námsefnið út eru alþjóðleg góðgerðarsamtök og heita Aflatoun. 

Ætlunin er að færa námsefnið yfir á netið og mun þá aðeins þurfa að borga eina 

landsáskrift á hverju ári sem er ekki há. Aðilar frá samtökunum hafa boðist til 

að koma hingað til lands og halda námskeið Íslendingum að kostnaðarlausu. 

Breki leitar nú að skólum til að taka þátt í tilraunaverkefni með þetta námsefni. 

Hann er þegar í samstarfi við tvo skóla en vantar nokkra til viðbótar. 

Rannsakandi bauðst til að koma því áleiðis til næsta viðmælanda. Fram kom að 

Breki hafði framkvæmt rannsókn fyrir nefnd á vegum viðskiptaráðherra sem 

unnin var í tengslum við skýrslu sem nefndin gaf út í mars 2009. Breki hefur 

rætt við hina ýmsu ráðamenn en skilur í raun ekki hvar flöskuhálsinn er. 

Honum er alls staðar tekið vel, en svo bendir hver á annan, að hans sögn, og 

einhvern veginn er enginn til í að ýta þessu málefni almennilega úr vör. Eins og 

fram kom þá er þetta málefni einskonar hugsjón hjá Breka og er hann 

sannfærður um að fjármálæsi auki lífsgæði og telur að hrunið hefði ekki haft 

eins slæmar afleiðingar eins og raun ber vitni ef fólk hefði tekið skynsamari og 

upplýstari ákvarðanir í aðdraganda þess. 

  

7.2 Skólastjóri Hörðuvallaskóla í Kópavogi 

Þann 23. mars 2012 tók rannsakandi viðtal við Helga Halldórsson, skólastjóra 

Hörðuvallaskóla í Kópavogi, á skrifstofu hans. Spurningarnar má sjá í viðauka 

2.  

Helgi er sammála því að bæta þurfi fjármálalæsi á Íslandi. Upp til hópa finnst 

honum Íslendingar „lifa í núinu“ og telur þá ekki gera áætlanir fram í tímann í 

fjármálum, taki lán og hugsi lítið út í vexti og aðra þætti sem hafa áhrif á 

fjármálin. Að hans mati gætir fólk þess ekki nógu vel að láta tekjur og gjöld 

stemma og oft er svo komið að fólk á erfitt með að láta enda ná saman vegna 

neysluskulda. Hann segir að krakkar í dag haldi að „peningar séu eitthvað sem 

allt að því vex á trjánum“ og að foreldrar geri alltof lítið af því að gera börnum 

sínum grein fyrir hvernig fjármál virka. Samkvæmt honum verður alltaf að vera 
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samspil milli heimilis og skóla. Helgi er þeirrar skoðunar að bæta þurfi almennt 

læsi á fjármál, börn þurfi að læra að lesa úr tölum, skilja hvað vextir, 

verðtrygging og verðbólga eru, gera sér grein fyrir hvaðan peningarnir koma 

o.s.frv. Hann tekur þó fram að það muni alltaf vera einhverjir sem hafi ekki 

grunn til að vinna úr upplýsingum, það séu alltaf einhverjir sem eigi erfitt með 

stærðfræði og þar sem stærðfræðin spilar stóran þátt í fjármálalæsi munu sumir 

eiga erfitt með það. Hvað þessa aðila varðar er mikilvægt að þeir geti treyst því 

að ráðgjafar í fjármálum séu heiðarlegir.  

 

Hvað varðar kreppuna í kjölfar hrunsins 2008 telur Helgi að fólk sé alltaf að 

leita að einhverjum til að kenna um og firra sjálft sig ábyrgð og að í raun sé 

sektin ansi mikið okkar eigin, og eins og Helgi segir: „Það vorum við sem 

tókum ákvörðun um að taka hin og þessi neyslulán, það var enginn sem tók þau 

fyrir okkur. Fólk keypti sér stærri bíla en það þurfti og fleira þessa háttar“.  

 

Helgi telur að til að bæta megi fjármálalæsi þjóðarinnar þurfi að vera til 

námsefni fyrir börnin sem miðar að eflingu þess. Börnin þurfi svo að fara heim 

með þetta námsefni og vinna verkefni með foreldrum sínum. Þannig muni 

námsefnið hafa áhrif og „vekja þjóðina upp af vondum draumi“.  

 

Umræðan barst að lífeyrissjóðsmálum og óupplýstri umræðu sem spunnist 

hefur í kringum þau mál í fjölmiðlum. Helgi telur að það séu í raun ákveðnir 

fjölmiðlar „sem ali á þessari vitleysu“. Hann segir að lífeyrissjóðirnir ættu að 

taka sig saman og fá einhvern aðila sem höfðar til almennings sem talsmann 

þeirra til að útskýra og upplýsa út á hvað þeir ganga. Helga finnst umræðan í 

þjóðfélaginu óvægin í garð alþingismanna og annara opinberra starfsmanna, 

sem flestir hverjir fara á Alþingi til að gera þjóðinni gagn. Fólk er ekki alltaf 

sammála um þær leiðir sem á að fara, segir hann, en þannig virkar lýðræðið og 

við höfum öll mismunandi skoðanir og höfum rétt til að tjá þær. 

 

Einnig var rætt um almennan skilning á ríkinu, hlutverk þess og skyldur og að í 

raun vantaði upp á skilning margra hvernig það virkar. Ríkið rekur allskonar 

starfsemi og stofnanir og gerir það fyrir fé frá skattgreiðendum. Fólk áttar sig 

oft ekki á tengingunni á milli þeirra skatta sem greiddir eru og þeirrar þjónustu 
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sem í boði eru. Margir vilja borga sem minnst í skatta en vilja þrátt fyrir það fá 

góða þjónustu. Börn gera sér til dæmis enga grein fyrir að það eru 

skattpeningar foreldranna sem borga laun kennara þeirra og ef eitthvað er 

skemmt í skólanum þá er greitt fyrir það með skattpeningum. 

 

Eins og áður hefur komið fram telur Helgi mikla þörf fyrir kennslu í 

fjármálalæsi í grunnskólum. Hann er þeirrar skoðunar að börn allt frá því í 4. 

bekk og upp úr séu mjög móttækileg og opin fyrir efni sem þessu. Honum 

finnst ekki nægja að vera með eitt námskeið í fjármálum í 9. eða 10. bekk þótt 

það sé auðvitað betra en ekki neitt. 

 

Í raun telur hann að því fyrr sem byrjað er þeim mun betra. Börn þurfa til 

dæmis að átta sig á því hvað það er sem drífur samfélagið áfram, hvar 

verðmætasköpunin er og hvernig keðjuverkandi áhrif hún hefur. 

 

Samkvæmt Helga er í raun ekki þörf á að bæta neinu inn í Aðalnámskrá. Sé 

gott námsefni til staðar sem samþættir ýmsar greinar er ekkert í Aðalnámskrá 

sem hindrar að það sé notað.  

 

Rannsakandi kynnti Aflatoun-námsefnið fyrir Helga. Honum leist mjög vel á 

það og talaði um að samþætting í námi væri gríðarlega góð. Helgi telur að börn 

frá 7 ára aldri séu mjög opin og móttækileg og megi því vel hefja kennslu í 

fjármálalæsi á þeim aldri, sérstaklega þar sem kennslan í Aflatoun fer mikið 

fram í gegnum leiki, söng og myndlist.  

 

Hvað val á námsefni varðar segir Helgi að leitað sé í það námsefni sem í boði 

er hjá Námsgagnastofnun og miðar að þeim markmiðum sem Aðalnámskrá 

kveður á um. Námsgagnastofnun sér skólum fyrir slíku námsefni og er þeirra 

„blóðbanki“ hvað varðar að útvega námsefni. Samkvæmt Helga eru það í raun 

kennararnir sjálfir sem hafa ákveðið frumkvæði hvað varðar val á námsefni því 

það eru þeir sem koma til með að kenna efnið. Helgi tekur dæmi um nýtt 

námsefni í byrjendalæsi sem var kynnt fyrir kennurum en það voru þeir sjálfir 

sem völdu að nýta sér það við kennslu.  
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Ef skólinn myndi taka þátt í Aflatoun yrði námsefnið prufukennt, til að mynda í 

fyrstu tveimur bekkjunum, í tvö ár til að sjá hvernig það kæmi út. Helgi telur 

best að nýtt námsefni fari í gegnum Námsgagnastofnun þar sem skólar fá ekki 

mikla fjárveitingu til að kaupa námsefni annars staðar frá. Honum líst ekki 

nógu vel á að hafa námsefnið einungis á netinu, sérstaklega hvað varðar yngri 

börnin, því honum finnst vinnubókin vera mikilvægust. Til að námsefni henti 

verður það einnig að vera unnið í nánu samstarfi við aðila sem hafa reynslu af 

kennslu og þess þarf að gæta að námsefnið henti hverjum aldurshópi fyrir sig. 

Ekki væri úr vegi að prófa nýtt efni til kennslu í nokkrum bekkjum eða skólum 

til að fá reynslu á það. Ef Helga og kennurum hans býðst gott námsefni er hann 

tilbúinn að skoða það og ef kennurunum líst vel á það væri skólinn örugglega 

til í þetta. Skólinn getur tekið ákvörðun um hvort tekið sé upp nýtt námsefni 

eða ekki, það þurfa ekki að koma frekari boð að ofan. Hvað Aðalnámskrá 

grunnskóla varðar segir Helgi hana alltaf vera matsatriði. Til að tryggja að allir 

fái fjármálakennslu segir Helgi það ekki vera vafamál að ef námsefnið er gott 

og ef vel til tekst muni jafnvel aðrir aðilar koma með betra námsefni og að 

námsefnið muni dreifast með orðspori. Ef kennarar átta sig á að þetta námsefni 

hentar vel til að kenna fjármálalæsi og að það samþættir ýmsar námsgreinar og 

það virkar, þá dreifist það.  

 

Ef leiðbeiningar með námsefninu eru skotheldar eru kennarar færi um að kenna 

það. Til að tryggja að allir skólar taki upp kennslu í fjármálum þyrfti ef til vill 

að koma skipun að ofan því þá væri erfitt fyrir skólana að neita því að kenna 

nemendum sínum fjármálalæsi. Það mun þó alltaf vera einhver sem leggur ekki 

mikið upp úr kennslu í þessum efnum. 

 

7.3 Útgáfustjóri hjá Námsgagnastofnun 

Þann 23. mars 2012 tók rannsakandi viðtal við Tryggva Jakobsson, 

útgáfustjóra hjá Námsgagnastofnun, á skrifstofu hans. Spurningarnar má sjá í 

viðauka 3.  
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Tryggvi var spurður að því hvort Námsgagnastofnun hefði gefið út námsefni 

sem tengdist fjármálalæsi. Hann var í raun ekki undirbúinn undir spurningarnar 

en mundi þó eftir efni sem hafði verið unnið í samstarfi við fjármálastofnanir 

en þótti það samstarf ekki hafa verið „mjög djúpt“. Eftir að lífsleikni kom inn í 

Aðalnámskrá áið 1999 var gefið út verkefnasafn í samstarfi við 

Mjólkursamsöluna þar sem tekið var á málunum út frá sjónarhorni neytenda. 

Bókin Auraráð var einnig gefin út 2005 en um er að ræða kennsluefni fyrir 

elstu bekki grunnskóla. Jafnframt er lítillega fjallað um fjármálakennslu í 

námsefni fyrir aðrar námsgreinar, svo sem stærðfræði. Tryggvi er þó þeirrar 

skoðunar að það mætti gefa út meira efni og hafa það beinskeyttara og 

markvissara.  

 

Tryggvi var spurður að því hvort kallað hefði verið eftir námsefni sem tengist 

fjármálum og sagði að öðru hverju bærust Námsgagnastofnun tilboð um 

samstarf við fjármálastofnanir. Heyrst hefur frá kennurum og foreldrum að 

þessum málaflokki mætti sinna mun meira en gert er. Aukinn áhuga á þessu 

efni telur hann eiga rætur að rekja til þess umróts sem varð í samfélaginu í 

kjölfar hrunsins og segir: „Menn eru farnir að pæla töluvert meira í þessu 

heldur en var kannski áður“. 

 

Umræðan um hvað eigi að vera í Aðalnámskrá og hvað ekki er alltaf svolítið 

flókin. Nýjasta námskráin, sem kom út árið 2011, er mjög opin og gert er ráð 

fyrir að hægt sé að flétta ýmislegt námsefni inn í allar greinar. Tryggvi telur að 

fjármálalæsi sé einn þeirra þátta sem þurfi að taka skýrar á hvað varðar nám og 

námsefni: „Þetta er náttúrulega eins og augljóst er, náttúrulega þvílíkur þáttur í 

daglegu lífi fólks“. 

 

Ef mennta- og menningarmálaráðuneyti legði aukna áherslu og auknar kröfur á 

fjármálalæsi á öllum stigum grunnskólans bæri Námsgagnastofnun, lögum 

samkvæmt, skylda til að láta útbúa námsefni fyrir grunnskólana. 

Námsgagnastofnun ber að fara eftir Aðalnámskrá grunnskóla og þeim lögum 

sem gilda hverju sinni, til dæmis jafnréttislögum. Á meðan Námsgagnastofnun 

hefur þetta lögbundna hlutverk er það skylda stofnunarinnar að sjá 

grunnskólum fyrir námsefni. 
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Rannsakandi kynnti námsefnið Aflatoun lítillega fyrir Tryggva og spurði hvort 

Breki Karlsson og þeir sem standa að því þyrftu ekki jafnvel að komast í 

samstarf við Námsgagnastofnun. Tryggvi taldi það ekki útilokað. Hann sagði 

fjölmörg erindi berast stofnuninni um samstarf og hugmyndir og að allt sem til 

þeirra kæmi væri skoðað út fá ákveðnum viðmiðum. Þessi viðmið eða 

mælistikur eru í fyrsta lagi Aðalnámskrá grunnskóla og lög um grunnskóla, í 

öðru lagi er um að ræða áherslur Námsgagnastofnunar hverju sinni, hvort 

vöntun sé á efni fyrir íslensku svo dæmi sé tekið, og í þriðja lagi fjárhagnum. Í 

dag setur fjárhagurinn opinberum rekstri mjög strangar skorður og verkefnin 

eru ærin. 

 

Hvað varðar þá hugmynd að hafa námsefnið alfarið á netinu, er það reynsla 

þeirra hjá Námsgagnastofnun að gagnvirkir vefir séu ekki mikið notaðir nema 

þeir séu í beinum tengslum við bækur sem fengist er við í skólunum. Bókin 

hefur enn mjög sterka stöðu, hún er spilar stórt hlutverk í öllu skólastarfi og 

hefur alltaf gert. Bækurnar eru í forgrunni en það getur verið gott að hafa 

eitthvert stuðningsefni á netinu. Örar breytingar eru hins vegar í þessum efnum 

í dag, til dæmis með tilkomu spjaldtölvuvæðingarinnar. Síðar á þessu ári 

verður mótuð stefna innan Námsgagnastofnunar varðandi á hvaða formi á að 

bjóða bækur á hennar vegum og vinna eftir því. Þegar kemur að vali á útgefnu 

efni er það metið hverju sinni hvað nauðsynlegt er að endurnýja eða gefa út 

nýtt efni. Ritsjórateymi og ráðgjafar koma að slíku og svo útgáfustjóri og aðrir 

stjórnendur.  

 

Tryggvi var svo spurður að því hvort hann myndi vilja kynna sér Aflatoun og 

hvort Námsgagnastofnun myndi vilja skoða það. Hann talaði um að 

áðurnefndir ráðgjafar yrðu fengnir til að vinna við efnið og staðfæra það. Hann 

sagði að þessi lykilorð sem rannsakandi las upp við kynningu námsefnisins 

Aflatoun, sem áður voru kynnt í kafla 7.1, væru í takt við áherslur 

Aðalnámskrár, þannig að vel kæmi til greina að skoða það en njóta þá aðstoðar 

ráðgjafa. Það getur tekið eitt til tvö ár að koma nýju efni á útgáfuáætlun. 

Tryggvi nefndi aðra möguleika en Námsgagnstofnun og sagði til dæmis að 

Skólavefurinn gæfi út námsefni. Hann kom strax auga á að þessi landsáskrift 
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að Aflatoun væri eitthvað sem þyrfti að athuga þar sem Námsgagnastofnun 

gegnir því lagalega hlutverki að útvega skyldunámsnemendum námsefni 

endurgjaldslaust. Það fara engin peningaviðskipti fram á milli stofnunarinnar 

og skólanna, heldur fær hver skóli úthlutuðum ákveðnum kvóta til að taka út 

bækur. Tryggvi nefndi að til væru tveir sjóðir fyrir utan Námsgagnastofnun 

sem gegna ákveðnu hlutverki við útgáfu námsefnis. Annars vegar er um að 

ræða styrktarsjóð til að þróa nýtt efni og hins vegar úthlutunarsjóð sem skólar 

geta sótt í til að kaupa efni sem ekki er gefið út hjá Námsgagnastofnun. Þessir 

sjóðir hafa því miður veslast upp eftir hrunið. Tryggvi telur að Skólavefurinn, 

sem er áskriftarvefur, væri ákjósanlegastur fyrir Aflatoun ef fara ætti fram hjá 

Námsgagnastofnun. Tryggvi segir að orðsporið eitt og sér sjái ekki um að 

dreifa nýju efni: „Það getur gert það, en þá þyrfti það að vera alveg mega fínt 

ef þetta gengi þannig“. Það er reynsla þeirra á Námsgagnastofnun að nýju 

námsefni þurfi að fylgja vel eftir í skólum, kynna það og halda því að 

kennurum í eitt til tvö ár. Námsgagnastofnun heldur námskeið fyrir kennara 

þegar nýtt námsefni kemur út. Tryggvi telur að með námsefni eins og í 

fjármálalæsi þurfi á vissan hátt að skóla kennarana í að nota efnið og miðla því. 

 

Tryggvi segir að alltaf séu einhverjir kennarar vanafastir, en reynslan sýni að sé 

efnið gott og falli vel í kramið nái það oft tiltölulega tryggri stöðu á um það bil 

tveimur árum. Ef þetta námsefni á að vera skyldunámsefni í skólum þarf sú 

skipun að koma frá menntamálayfirvöldum og sveitarfélögum sem bera ábyrgð 

á rekstri skólanna.  

 

„Við höfum lagalega skyldu og við höfum siðferðilega skyldu og allt mögulegt 

af þeim toga, en það er bara einfaldlega útilokað að við höfum getað sinnt öllu 

því sem við strangt til tekið ættum að gera. Ég held að þessi þáttur sé eitt af því 

sem hefur svolítið, já eiginlega legið aðeins til hliðar, þessi áhersla á 

fjármálalæsi, og kannski meira heldur en góðu hófi gegnir“. 

 

Hann segir þó að auðvitað séu einhverjir kennarar að sinna kennslu í fjármálum 

og séu jafnvel með sitt eigið efni, því megum við ekki gleyma. 
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Tryggvi tók undir það með Helga að ef gefið væri út gott og aðlaðandi 

námsefni sem samþættir námsgreinar ásamt góðum og skotheldum 

leiðbeiningum fyrir kennara, gæti slíkt efni vel gengið, sér í lagi ef 

Námsgagnastofnun yrði einskonar bakhjarl fyrir kennara.  

 

7.4 Mennta- og menningarmálaráðherra 

Spurningar voru sendar í tölvupósti til Katrínar Jakobsdóttur mennta- og 

menningarmálaráðherra. Svörin bárust þann 3. apríl 2012. Spurningarnar má 

sjá í viðauka 4.  

Í svörum Katrínar kom þetta meðal annars fram: Það má tvímælalaust bæta úr 

kennslu í fjármálalæsi í grunnskólum. Námskráin kveður á um að læsi sé einn 

af sex grunnþáttum í öllu námi í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Þá er átt við 

læsi í víðum skilningi, ekki bara textalestur, heldur til dæmis mynd- og 

miðlalæsi og fjármálalæsi. Af því tilefni setti ráðuneytið á laggirnar stýrihóp 

um fjármálalæsi.  

Katrín var spurð að því hvort ekki mætti sinna þessum þætti betur í 

Aðalnámskrá og svaraði hún því að þetta væri hugsað sem hluti af 

grunnþættinum læsi. Verkefnið framundan væri að innleiða þetta sem víðast. 

Það þarf í raun ekki að koma þessu að í námskrá með lögum þar sem í lögunum 

er meðal annars rætt um ákveðna borgaralega hæfni sem fjármálalæsi tilheyrir 

tvímælalaust og á lögunum byggir markmiðasetning Aðalnámskrár. Í henni eru 

nánar útfærð markmið og þau eru enn nánar útfærð í skólanámskrám. 

Spurningin er kannski sú hvort gera eigi fjármálalæsi að skyldufagi en 

ráðuneytið vill heldur gefa skólunum sjálfstæði til að útfæra markmið 

Aðalnámskrár innan síns ramma. Þá er hægt að kenna fjármálalæsi innan 

stærðfræðinnar, félagsfræði, lífsfleikni o.s.frv.  

 

Svo hugmyndin komist til framkvæmdar er gott námsefni nauðsynlegt. 

Starfsþjálfun kennara er einnig nauðsynleg svo þeir geti tileinkað sér efni og 

fjármálalæsi þarf að vera gerð skil í menntun kennara. Stýrihópurinn um 

fjármálalæsi horfir til þessara þátta. Fjármálalæsi í grunnskólum heyrir 
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tvímælalaust undir mennta- og menningarmálaráðuneyti en efnahagsráðuneytið 

getur staðið fyrir almennri umræðu eða kynningu sem eflir fjármálalæsi 

almennings. Til þess að bæta fjármálalæsi almennt þarf að bæta það í gegnum 

skólakerfið en líka með almennri umræðu og vitundarvakningu meðal 

almennings. 

 

7.5 Leiðandi stýrihóps um fjármálalæsi 

Þann 16. apríl 2012 tók rannsakandi viðtal við Sölva Sveinsson, skólastjóra í 

Landakotsskóla, á skrifstofu hans. Sölvi leiðir einnig stýrihóp um fjármálalæsi 

í umboði mennta- og menningarmálaráðherra. Spurningarnar má sjá í viðauka 

5.  

Hugtakinu fjármálalæsi kynntist Sölvi ekki fyrr en hann hóf nefndarstörf hjá 

mennta- og menningarmálaráðuneyti sem sýnir að hugtakið er frekar nýlegt í 

hugum fólks hér á landi. 

Þegar rannsakandi kynnti verkefni sitt og útskýrði að það gengi út á að reyna 

að kanna markaðinn með tilliti til þess hvernig hægt væri að koma fjármálalæsi 

inn í skólana sagði Sölvi að því svipaði mjög til þess sem stýrihópurinn væri að 

gera. Stýrihópurinn var skipaður til þriggja ára í júní 2011 og hefur starfað í 

tæpt ár og skilaði nýlega áfangaskýrslu. Hann var í raun settur á í kjölfar 

skýrslunnar Fjármálalæsi á Íslandi sem kom út árið 2009 og unnin var af 

nefnd á vegum viðskiptaráðherra. Sú skýrsla var unnin í tilefni af alþjóðlegu 

átaki hjá OECD. 

Helsta hlutverk stýrihópsins er að gera tilraunir með kennslu í fjármálalæsi og 

skoða hvernig best verður að henni staðið svo hægt sé að hefja slíka kennslu í 

öllum skólum.  

Hópurinn byrjaði á að kortleggja það námsefni sem til er og í ljós kom að til er 

heilmikið af útgefnu efni um fjármálalæsi, einkum í stærðfræði og 

heimilisfræði, eitthvað í tölvufræði auk þess sem siðfræðiþátturinn sem kemur 

inn í þetta ætti að vera hluti af trúarbragðafræðslu. Þetta er hins vegar ekki 

kennt sem fjármálalæsi heldur sem hluti af öðrum greinum og telur hópurinn að 
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„það þurfi að styrkja fókusinn á þetta“. Samkvæmt Breka Karlssyni og því sem 

hópurinn hefur lesið er fjármálalæsi best meðal þeirra sem byrja mjög snemma 

að spara reglulega. Því er ljóst að hefja þarf kennslu í fjármálalæsi strax í 

grunnskóla. Námsefnið þarf að vera sem mest í takt við áhuga og 

umhugsunarefni barna og unglinga. Hópurinn greindi og setti einnig fram þau 

atriði sem þarf að kenna börnum og unglingum til að þau verði læs á fjármál. 

Næst á dagskrá er að festa tilraunaskóla og er búið að velja tvo stóra skóla í 

Reykjavík, Melaskóla og Hagskóla, auk tveggja lítilla skóla norður í landi, 

Hafralækjarskóla og Litla-Laugarskóla. Ástæðan fyrir því að þessi skólar urðu 

fyrir valinu er meðal annars sú að þá er hægt að prófa námsefnið samtímis í 

stórum og litlum skólum. Að auki eru tveir úr stýrihópnum tengdir þessum 

skólum og þá er auðveldara að fylgjast með framgangi mála. Einnig er búið að 

velja tvo framhaldsskóla. Í öðrum þeirra verður námsefni kennt sem hluti af 

lífsleikni en í hinum verður kenndur sérstakur áfangi í fjármálalæsi. Þannig 

verður hægt að bera árangurinn saman. Ætlunin er að framkvæma könnun 

meðal nemenda áður en kennsla hefst og svo aftur að kennslu lokinni til að 

hægt sé að mæla árangurinn. Boðið verður upp á endurmenntunarnámskeið 

fyrir kennara þessa skóla en það verður einnig opið fyrir aðra áhugasama 

kennara sem vilja koma að kennslu í fjármálalæsi annars staðar. Ætlunin er að 

ráða verkefnastjóra í þriðjungsstarf til að halda utan um verkefnið og 

skipuleggja endurmenntun. Gera á fjárhagsáætlun fyrir þessi tvö ár sem eftir 

eru af verkefninu.  

Sölvi þekkir til Stofnunar um fjármálalæsi og Breki Karlsson hefur komið á 

fund með hópnum, meðal annars til að kynna námsefnið Aflatoun. Hópurinn 

lítur hins vegar svo á að það sé ekki hans hlutverk að votta eða styrkja slíkt 

námsefni. Hópnum líst vel á Aflatoun en það eru fleiri sem hafa kynnt 

námsefni á sínum vegum fyrir hópnum. Það munu vera fjármálafyrirtæki sem 

koma að kostnaði námsefnis ef uppleggið fellur þeim vel og ef kostnaður er að 

þeirra mati innan skynsamlegra marka. Rannsakandi benti á að 

Námsgagnastofnun fengi árlega framlög frá ríkinu til að sinna útgáfu námsefnis 

og Sölvi sagði þá að vissulega gæti sú stofnun komið að útgáfu á efni í 

fjármálalæsi. Hann nefndi Auraráð sem Námsgagnastofnun gefur út en sú bók 

er til dæmis kennd í valáfanga í stærðfræði og sem valgrein í Hagaskóla þar 
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sem 30% nemenda velja þann áfanga. Þegar rannsakandi impraði á að almennt 

vantaði menntun eða að upplýsa nemendur um hvernig ríkið virkar sagði Sölvi 

að slíkt væri kennt í félagsfræði, en talaði þó um að vegna ómarkvissrar 

skörunar í námsefni skólakerfisins kæmist ef til vill ekki alltaf allt til skila. 

Sölvi talaði um að það þyrfti að kenna ýmis hagnýt atriði, svo sem að lesa út úr 

launaseðlum. Hann tók jafnframt undir að það mætti fjalla um tryggingar, 

lífeyrissjóði og fleira. Sölvi minntist á að í frumgreinadeild í MK væri nálgun í 

stærðfræði hagnýt og virkaði vel, það virkaði ekki að kenna krökkum það sama 

og þeim hafði verið kennt í bekkjum grunnskólans þar sem þessum nemendum 

hefði hingað til ekki líkað sú kennsla eða hún ekki mætt þörfum þeirra.  

 

Sölvi telur það algjörlega skýlaust að bæta þurfi kennslu í fjármálalæsi í 

grunnskólum. Námskráin kveður ekki nógu skýrt á um fjármálalæsi og 

ábendingum hefur verið komið til þeirra sem fjalla um grunnstoðir í menntun 

þannig að „höfundar einstakra greina námskrárinnar gangi ekki að því 

gruflandi að fjármálalæsi sé bara ein tegund af læsi og eigi að koma inn í 

námskrá“. Aðalþröskuldurinn í kennslu fjármálalæsis er sú að menntun kennara 

vantar. Sölvi tekur sem dæmi að þó ákveðin atriði séu talin upp í Aðalnámskrá 

hvað varðar tölvukennslu, þá hefur komið í ljós að kennarar kenna aðeins það 

sem þeir kunna. Einnig hefur borið á því að fjármálalæsi sé kennt sem hluti af 

lífsleikni og að sumir lífsleiknikennarar séu ólæsir á fjármál og geti því ekki 

kennt fjármálalæsi. Hann var þó sammála því að flestir kennarar gætu komið 

að kennslu yngri barna og upp í 4.-5. bekk án sérstakrar menntunar, þá aðallega 

hvað varðar hina heimilislegu hagfræði, til dæmis að innræta nýtni, hvað 

varðar sápu og þurrkur og sjálfbærni. Þegar komið er upp í eldri bekki, þar sem 

fjallað er um smálán og prósentureikning, þarf kennari að hafa menntun eða 

kunnáttu í þeim efnum. 

 

Aðspurður hvort Aðalnámskrá þurfi að taka skýrar á þessum málum til að 

reyna að tryggja að allir hljóti grunn og ákveðna meðvitund í fjármálalæsi segir 

Sölvi: „Ég held að það sé bara nauðsynlegt, hitt er síðan annað mál að það 

dugir ekki eitt og sér, þurfum að hafa heimilin með í þessu“. Í dag fellur 

fjármálalæsi undir grunnþáttinn læsi sem er túlkaður á víðan hátt, þú verður að 
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kunna eitthvað í reikningi til að verða fjármálalæs. „Ef flestir kennarar sem eru 

að kenna þetta, breyta fókus í stað þess að krakkar, æ, bara enn einn anginn af 

heimilisfræði, hagsýn innkaup, ef þetta er tekið út frá forsendum fjármálalæsis, 

hagsýni og heimilishagfræði, þá mundi það skila meiri árangri“. 

 

Þegar Sölvi var spurður að því hver gæti beitt sér fyrir því að koma þessu að í 

Aðalnámskrá eða í skólum, svaraði hann: „Það er bara ráðherra sem verður að 

kýla þetta í gegn, það er bara ekkert flóknara en það“. Sölvi er þeirrar skoðunar 

að það þurfi að taka skýrar á þessum málum í Aðalnámskrá. Að óbreyttu er þó 

hægt að kenna töluvert í fjármálalæsi miðað við það efni sem til er en það 

verður að vera markvisst og kennarar þurfa að treysta sér í efnið til að það 

gangi upp. Sölvi var spurður að því hvar flöskuhálsinn væri og svaraði því til 

að í fyrsta lagi væri engin sérstök áhersla á þetta í Aðalnámskrá, þó að þar sé 

gerð ákveðin krafa um ábyrgð í fjárhagslegu sjálfstæði. Það er líka vandamál 

að kennsla í fjármálalæsi skuli oftast falla undir lífsleikni, bæði í grunn- og 

framhaldsskólum, og í sumum tilfellum er verið að kenna sama efni sem verður 

leiðigjarnt ef nemendur fá sama efnið á báðum skólastigum. Annað vandamál 

er það að lífsleiknin er hálfgerð ruslakista, bæði fyrir námsefni og til að fylla 

upp í kennsluskyldu hjá kennurum og því kenna þessa grein oft kennarar sem 

hafa litla reynslu og hafa ef til vill lítinn metnað fyrir fjármálalæsi. Í öðru lagi 

þarf að formgera betur umhverfið, bæði í námskrá og námsefni og inni í 

skólanámskrám, sem og að mennta kennara til þess að árangur náist. 

Fjármálalæsi heyrir svo sannarlega undir mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

því það ber ábyrgð á Aðalnámskrá og eftirliti með starfi grunnskóla þótt 

fjárhagsábyrgðin liggi hjá sveitarfélögum. Til þess að bæta fjármálalæsi 

Íslendinga þarf að byrja strax í 1. bekk að mati Sölva og það er nauðsynlegt að 

hafa aðgang að námsefni sem höfðar til hvers aldurshóps fyrir sig. Til dæmis 

mætti tala um rekstur farsíma við nemendur í 10. bekk o.s.frv. Sölvi er 

sammála því að það sé skrítið að ekki sé betri menntun í fjármálalæsi í dag 

miðað við mikilvægi þess þegar út í lífið er komið og þar sem almennt er veitt 

góð menntun í hinum ýmsu greinum. Hann segir að námsefni á netinu myndi 

frekar henta þeim sem eldri eru og að þægilegt væri að halda því við þar. Fyrir 

6-8 ára þarf fyrst og fremst að innræta þeim vitund um sparnað, eyða ekki fyrr 
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en búið er að safna fyrir því sem kaupa skal. Sölvi tekur svo til orða: „Hér er 

það fyrst að eyða og svo að vita svo hvernig hægt er að ná í peninga“.  

Sölvi var spurður að því hvort fjármálalæsi yki lífsgæði og svaraði á þessa leið: 

„Já alveg skýlaust, áhyggjur af fjármálum eru tærandi fyrir lífshamingjuna. 

Ábyrg meðferð fjármuna er lykilatriði í farsælu lífi“. Hann telur einnig að 

enginn vafi sé á því að Íslendingar hefðu komið betur undan hruninu hefði 

fjármálalæsi þeirra verið betra. 

Sölvi telur að þegar krafa um fjármálalæsi verður orðin skýr í Aðalnámskrá 

muni ekki verða hörgull á námsefni. Hann segir að til standi að einkaaðilar geti 

farið út í þannig útgáfur með styrkjum úr opinberum sjóðum og svo er það 

Námsgagnastofnun sem ber að gefa út námsefni í þessu skyni sem og öðru sem 

Aðalnámskrá kveður á um. Hann telur að samstarf við Breka Karlsson sé of 

kostnaðarsamt og því sé það ákveðin hindrun en segir hann vera mikinn 

hugsjónamann um fjármálalæsi og hafi ýtt ansi myndarlega eftir þessu hér á 

landi.  

 

7.6 Kennarar í Svíþjóð svara spurningum 

Spurningar voru sendar til þeirra Ann-Kristin og Margarethu með tölvupósti og 

fékk rannsakandi svör þeirra til baka þann 4. apríl 2012. Sjá má spurningar í 

viðauka 6.  

Í Svíþjóð er svokölluð „vardagsekonomi“ eða hversdagshagfræði kennd í 

heimilisfræði. Hún er kennd í 6., 9. og 10. bekk. Í 6. bekk er nemendum kennt 

ýmislegt um peninga fjölskyldunnar og vasapeninga, réttinn til að skila og 

skipta í búðum, auglýsingar og upplýsingar, verðsamanburð og kvartanir. Í 6., 

9. og 10. bekk koma almennu heimilisverkin inn í kennsluna, einnig er talað 

um matvörur og næringarefni, matarafganga, flokkun úrgangs og innkaup á 

árstíðarbundnum hrávörum. Í 10. bekk er að auki fjallað um sparnað og lán, 

hvað gerist ef maður borgar ekki, neytendavernd, fjarinnkaup, netinnkaup og 

sms-lán. Kennsluaðferðirnar sem notaðar eru eru sýnikennsla, fyrirlestrar, 

umræður og horft á myndir. Hversdagshagfræði hefur verið hluti af 
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Aðalnámskrá Svíþjóðar að minnsta kosti síðan 1977. Nemendur eru 

áhugasamir um efnið, sérstaklega þar sem þetta er hluti af þeirra lífi og 

raunveruleika. Allir hafa einhverja reynslu sem þeir deila með hinum og taka 

þannig þátt. Til að kenna ungum nemendum þarf að bjóða þeim upp á efni sem 

höfðar til þeirra og þeir finna einhver tengsl við. Nauðsynlegt er að ganga út frá 

þroska þeirra og kunnáttu hverju sinni. Kennararnir eru alveg á því að þessi 

kennsla komi nemendum til góða og geri þá jafnframt meðvitaða um hvar og 

hvernig þeir geti leitað sér hjálpar þegar þeir verða eldri, þegar og ef þörf 

krefur.  

 

7.7 Helstu niðurstöður og samantekt viðtala 

 

 Allir eru sammála um mikilvægi fjármálakennslu og að bæti megi 

fjármálalæsi Íslendinga. 

 Kennsla í fjármálum þarf að hefjast strax í 6 ára bekk.  

 Nauðsynlegt er að hafa aðgang að góðu námsefni með góðum 

leiðbeiningum sem hentar hverjum aldurshópi hvað varðar getu og 

áhuga. 

 Þjálfa þarf kennara og koma menntun í fjármálalæsi inn í 

kennaramenntun. 

 Í dag fer það eftir einstaka kennurum og skólum hvort fjármálalæsi sé 

kennt eða ekki. 

 Sumir töldu að leggja þyrfti meiri áherslu á fjármálalæsi í Aðalnámskrá. 

 Eitthvað er til af útgefnu námsefni í fjármálalæsi en í raun ber 

Námsgagnastofnun lagalega skyldu til að útvega námsefni í 

fjármálalæsi. Það virðist hafa setið á hakanum að einhverju leyti. 

 Það var svolítið mismunandi hvað viðmælendum þótti um fjármögnun á 

námsefni en niðurstaðan er í raun sú að Námsagagnastofnun þarf að 

koma að því.  

 Námsgagnastofnun gæti að einhverju leyti séð um námskeið og 

stuðning við kennara.  
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 Námsefnið Aflatoun sem Breki Karlsson er með á sínum vegum fellur 

vel að markmiðum Aðalnámskrár og voru aðilar opnir fyrir að skoða 

það, en töldu þó að námsefnið þyrfti að staðfæra vel og gera það í 

samráði við fagaðila á svið kennslufræða. 

 Aflatoun virðist ekki eiga upp á pallborðið hjá stýrihópnum. 

 Fjármálalæsi eykur lífsgæði og gott fjármálalæsi hefði eflaust dregið úr 

áhrifum efnahagshrunsins haustið 2008. 
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8 Tillögur til úrbóta og umræður 

Sjá má að hugtakið fjármálalæsi er frekar nýtt hér á landi. Umræðan er ný af 

nálinni, bæði hér á landi og annars staðar. Segja má að með tilstuðlan 

Stofnunar um fjármálalæsi og átaks OECD hafi umræðan farið af stað og berst 

nú æ víðar. Niðurstöður úr rannsóknum eru alls staðar keimlíkar, en þær benda 

til þess að fjármálalæsi sé verulega ábótavant. Alls staðar er talað um 

mikilvægi fjármálalæsis og því lýst yfir að nauðsynlegt sé að bæta það. Það 

virðist ganga hægt að bæta fjármálalæsi og innleiða fjármálakennslu í skólana. 

Það vantar aukna áherslu á málefnið í námskrám og alls staðar virðist vanta 

gott námsefni og þjálfun kennara.  

Staða fjármálalæsis hér á Íslandi er ekki góð og rannsóknir frá árunum 2005 og 

2009 sýna fram á það. Þegar verið var að leggja lokahönd á þessa skýrslu 

tilkynnti Stofnun um fjármálalæsi niðurstöður úr nýrri rannsókn. Þegar 

niðurstöður hennar eru bornar saman við við niðurstöður rannsóknarinnar frá 

2009 bendir margt til þess að fjármálalæsi hafi hrakað. Nú verða allir að taka 

höndum saman og sporna við þessari þróun.  

Allir fimm þættir PEEST greiningarinnar benda til þess að bæta þurfi 

fjármálalæsi á Íslandi og koma því að sem námsefni eða námsgrein í skólum. 

Samkvæmt SVÓT greiningunni eru helstu styrkleikarnir þeir að kennsla í 

fjármálum eykur fjölbreytni í kennslu og styrkir fjármálalæsi þjóðarinnar. 

Helstu veikleikarnir eru að það vantar námsefni og þjálfun kennara. Helstu 

ógnirnar eru þær að það vantar skýra stefnu stjórnvalda og helstu tækifærin eru 

þau að aukið fjármálalæsi myndi bæta lífsgæði og efnahag þjóðarinnar.   

Skýrsluhöfundur hefur það á tilfinningunni að þeir aðilar sem starfa að þessum 

málum hérlendis í dag, svo sem Stofnun um fjármálalæsi og stýrihópur um 

fjármálalæsi, þurfi að vinna betur saman. Það er augljóst að allir eru sammála 

um mikilvægi fjármálalæsis en samvinna þarf að vera meiri.  

Erfitt er að finna röksemdir fyrir því að stýrihópurinn bíði eftir fjárveitingu frá 

fjármálastofnunum þar sem Námsgagnastofnun hefur lagalega skyldu til að 

sinna útgáfu námsefnis fyrir grunnskóla. Kannski er það gott og gilt að fá 
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fjárveitingu frá fjármálastofnunum, en þar sem einnig er vísað í ákveðið 

hlutleysi þá virðist eina rétta leiðin vera sú að fara í gegnum 

Námsgagnastofnun.  

Niðurstöður greininga og viðtala benda til þess að auka þurfi áherslu á kennslu 

í fjármálalæsi og fjármálum almennt í Aðalnámskrá grunnskóla. Það þarf að 

gera alla stefnu beinskeyttari og markvissari við að koma fjármálalæsi að. Það 

þarf að sjá til þess að kennarar fái þjálfun sem og að gera fjármálalæsi góð skil 

í kennaramenntun. 

Í dag er það í höndum hvers og eins skóla og jafnvel kennara hvernig túlka eigi 

Aðalnámskrá og hvort fjármálalæsi sé yfir höfuð kennt. Yfirvöld þyrftu að gefa 

út skýra stefnu í þessum málum.  

Breki Karlsson hjá Stofnun um fjármálalæsi hefur yfir höndum námsefnið 

Aflatoun sem fjallað hefur verið um. Það námsefni hefur það að markmiði að 

bæta fjármálalæsi og inn í námsefnið fléttast fróðleikur um samfélagið, 

lýðræði, réttindi og skyldur, stærðfræði og landafræði. Einnig kemur 

námsefnið inn á jafnrétti, einelti, siðferði og frumkvöðlafræði. Lögð er áhersla 

á að notaðar séu rannsakandi aðferðir svo nemendur læri með því að upplifa og 

leita upplýsinga. Kennslan fer fram með ýmsum aðferðum, svo sem í gegnum, 

leik, söng og myndlist. Einkunnarorð námsefnisins eru: „Greindu rétt frá 

röngu, kannaðu, rannsakaðu, hugsaðu og framkvæmdu“. Hægt væri að flétta 

þessu námsefni inn í hinar ýmsu námsgreinar eða nota sem þemaverkefni. 

Námsefnið er vel upp byggt, en um er að ræða eina bók með leiðbeiningum 

fyrir hvert ár frá 1. og upp í 8. bekk. Önnur bók fylgir með en hún er full af 

hugmyndum að leikjum og ýmsu sem hægt er að nota við kennsluna. 

Þetta námsefni virðist tilvalið að nota við að koma fjármálakennslu að í 1.-8. 

bekk og efla fjármálalæsi en nauðsynlegt væri að staðfæra það og fá til þess 

sérfræðinga á sviði kennslufræða. Breki talaði um að hafa efnið á netinu, en ég 

tel að hluti af því þurfi að vera í bókarformi. Námsgagnastofnun þyrfti að taka 

þetta upp á sína arma og hefjast handa fljótlega. Aðilar frá Aflatoun geta komið 

hingað til lands og haldið námskeið og einnig getur verið ákveðið bakland fyrir 
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kennara innan veggja Námsgagnastofnunar og hugsanlega í samstarfi við 

Stofnun um fjármálalæsi. 

Það námsefni sem verður fyrir valinu þarf að minnsta kosti að falla vel að 

hverjum aldurshópi fyrir sig. Nauðsynlegt er að það sé í takt við skilning og 

áhugasvið barnanna og góðar leiðbeiningar fyrir kennara skipta miklu máli. 

Ríkið getur sannarlega beitt sér fyrir opnari umræðu og uppfræðslu með 

samfélagslegri markaðssetningu eins og greint var frá í kafla 5.3. Þeir 

kynningarráðar sem hægt væri að nota til að markaðssetja fjármálalæsi og efla 

vitundarvakningu og umræðu um það eru til dæmis auglýsingar, 

markaðssetning á netinu, almannatengsl og fréttaumfjöllun. Samhæfðu átaki til 

vitundarvakningar gæti verið ýtt úr vör og hægt væri að hanna auglýsingar með 

þekktum aðilum sem kæmu á framfæri fróðleiksmolum og slagorðum um ýmis 

mál tengd fjármálum og sjálfbærni, til dæmis gæti einhver sagt:  

 Vissir þú að vextir á sms-lánun eru allt að 600% á ársgrundvelli? 

 Vissir þú að fiskurinn í sjónum skapar xx störf?  

 Vissir þú að lífeyrissjóðsframlag fyrir 40 ár í samsvara fernum 

árslaunum?  

 Gjöld verða að vera lægri en tekjur!  

Hér getur verið um að ræða leiknar auglýsingar sem og auglýsingar í 

strætóskýlum, á götuskiltum og í kvikmyndahúsum.  

Á netinu gætu verið auglýsingaborðar á vinsælum síðum sem næðu til 

mismunandi markhópa, og ef smellt væri á þá væri komið inn á síðu með 

fróðleiksmolum og betri kynningu á ákveðnum þáttum.  

Umfjöllun um málefnið og tilkynning um innleiðingu kennslu í fjármálalæsi á 

öllum skólastigum í grunnskólum gæti verið í þáttum eins og Kastljósi, Íslandi 

í dag og Silfri Egils. Ekki má gleyma þáttum eins og Stundinni okkar þar sem 

hægt væri að sýna fróðleiksmola og umræður fyrir yngri kynslóðina. 

Í raun væri hægt að flétta ýmsum fróðleik við kennslu í fjármálalæsi, til dæmis 

almennar upplýsingar um ríkið okkar og samfélag, hver rekur það og hvernig 

verðmætasköpun er nauðsynleg.  
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Fjármál hafa verið ákveðið feimnismál hjá okkur Íslendingum en um leið hefur 

aðgengi að fjármunum verið svo auðvelt. Það þarf að hafa umræðuna upplýsta 

og uppfræðsluna til staðar svo við getum bætt lífskjör okkar og þjóðarinnar í 

heild þegar til lengri tíma er litið. 

Fjárhagsstaða allt of margra er ekki góð, einkum í kjölfar hrunsins. Hagsveiflur 

koma alltaf til með að vera til staðar, en gott fjármálalæsi getur dregið úr 

afleiðingum niðursveifla þar sem minna væri þá um óábyrgar ákvarðanir og 

lántökur. 
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9 Niðurstöður 

Í upphafi rannsóknar var lagt upp með tvær rannsóknarspurningar en þær voru:  

 Hver er staða fjármálalæsis á Íslandi í dag?  

 Hvernig verður best staðið að innleiðingu fjármálakennslu í 

grunnskólum á Íslandi með það í huga að bæta fjármálalæsi Íslendinga 

til lengri tíma litið? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að almennt sé fjármálalæsi ekki 

gott á Íslandi en að þó sé ákveðin vitundarvakning í gangi hjá ráðamönnum og 

að ákveðin vinna við að efla það sé hafin. Hingað til hefur kennsla í fjármálum 

í grunnskólum verið mjög ómarkviss, hafi hún yfirhöfuð verið einhver. Ástæðu 

þess má hugsanlega rekja til þess að ekki hefur verið lögð nógu markviss og 

beinskeytt áhersla á málefnið í Aðalnámskrá grunnskóla. Engin áhersla hefur 

verið lögð á að þjálfa og mennta kennara til kennslu í fjármálum. Alltaf eru þó 

einhverjir kennarar sem hafa bæði getu og vilja og hafa sumir hafist handa við 

kennslu í fjármálum og nálgast þá jafnvel efnið á eigin hátt og notast við sitt 

eigið efni.  

Mikilvægt er að bæta fjármálalæsi þar sem gott fjármálalæsi eykur lífsgæði 

einstaklinga og leiðir til betra efnahagsástands þjóðarinnar í heild. Margt mælir 

með því að hefja þurfi kennslu í grunnskólum frá yngstu stigum og upp úr. 

Til að innleiða fjármálakennslu í grunnskólana í dag er samvinna allra 

hagsmunaaðila nauðsynleg. Stjórnvöld þurfa að beita sér fyrir aukinni áherslu á 

efnið í Aðalnámskrá og almennri vitundarvakningu. Þörf er á góðu námsefni 

sem hæfir öllum aldursstigum. Kennaranemar þurfa að fá kennslu í fjármálum 

og einnig þarf að þjálfa og mennta núverandi kennara. Almennri umræðu þarf 

að halda á lofti með það að markmiði að stuðla að vitundarvakningu 

almennings. Gott væri ef fjármálastofnanir og vinnustaðir tækju höndum saman 

til að uppfræða þá sem eldri eru.  

Til að bæta fjármálalæsi þjóðarinnar markvisst til lengri tíma litið er 

vænlegasta leiðin að hefjast handa ekki seinna en í gær og uppfræða yngstu 

kynslóðina.  
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Viðauki 1  

 

1. Hver er bakgrunnur þinn og uppspretta að stofnun um fjármálalæsi? 

2. Af hverju Stofnun um fjármálalæsi? 

3. Hvert er hlutverk Stofnunarinnar og helstu verkefni? 

4. Samstarfsaðilar: 

5. Telur þú að fjármálalæsi auki lífsgæði? 

6. Telur þú að afleiðingar hrunsins hefðu orðið aðrar ef fjármálalæsi Íslendinga væri 

betra? 

7. Hverjar telur þú helstu leiðir sem hægt er að fara til að bæta úr fjármálalæsi? 

8. Hverjir eigia að taka ábyrgðina á að kenna þetta? Foreldrar, ríkið? 

9. Hvenær telur þú að hugtakið fjármálalæsi hafi komið til? 

10. Hvaða augum líta ráðamenn fjármálalæsi? 
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Viðauki 2 

 

1. Hefur þú e-ð myndað þér hugmynd um orðið fjármálalæsi, hvað það stendur fyrir og 

hvernig staðan er á því dag? Hefurðu e-ð pælt í þessu hugtaki og stöðu þess í skólum í 

dag? 

2. Hvað finnst þér um að taka slíkt inn í námsefnið í grunnskólum? 

3. Hvaða aldur telur þú að sé best móttækilegur fyrir þessu? 

4. Telur þú vera þörf fyrir að kenna fjármálalæsi, rétt eins og landafræði og 

samfélagsfræði? 

5. Hvernig sérð þú fyrir þér t.d. að hægt væri að kenna fjármál 

6. Hver stýrir námsefninu sem er kennt hér? Þú eða deildarstjórar? 

7. Hvernig líst þér á að námsefni sé einungis á netinu? 

8. Hvernig þarf námsefni að vera? 

9. Mundir þú íhuga að svo stöddu að taka upp kennslu í fjármálalæsi fyrir börn og finnst 

þér að þurfi að leggja um þetta skýrar línur í námskránni? 

10. Munduð þið vilja taka þá í og prufukeyra Aflatoun? 
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Viðauki 3 

 

1. Hefur verið gefið út námsefni sem kemur inn á fjármálalæsi? 

2. Hefur einhver kallað eftir slíku námsefni? 

3. Skynjar þú aukinn áhuga á efninu?  

4. Þyrfti þetta að koma markvissar inn í aðalnámskrá? Hver þarf í raun að beita sér og 

hvar til að koma þessu markvissar inn í námskrá? Hvernig var þetta þegar lífsleiknin 

kom inn? 

5.  Ef menntamálaráðuneyti kæmi með aukna áherslu og auknar kröfur um slíkt yrði að 

kenna á öllum stigum grunnskólans, hver myndi þá búa til námsefni? 

6. Munduð þið vilja kynna ykkur námsefnið Aflatoun sem alþjóðleg góðgerðarsamtök 

standa að? 

7. Mundir þú telja að Stofnun um fjármálalæsi sem hefur milligöngu um Aflatoun þyrfti 

að fara í samstarf við ykkur? 

8. Hver er reynsla ykkar að hafa námsefni einungis á netinu eða að hafa bækur? 

9. Hver stýrir hvaða námsefni er búið til? 

10. Ef þú fengir þetta til skoðunar, munduð þið vilja láta sérfræðinga samþykkja efnið? 

11. Hvað er ferlið langt? Getur þetta tekið eitt eða tvö ár eða lengri tíma? 

12. Mundu þið sjá um námskeið fyrir kennara? 

13. Gætuð þið tekið þetta námsefni beint inn ef þið sjáið að þetta passi vel við markmið 

núverandi námskrár? 

14. Er einhversstaðar flöskuháls við að koma fjármálalæsi inn? 

15. Hvernig er hægt að innleiða fjármálalæsi? 
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Viðauki 4 

 

1. Finnst þér að bæta megi úr kennslu í fjármálalæsi í grunnskólum?  

2. Í raun er námskráin það opin að ef gott námsefni kemur upp á borð sem samþættir 

ólíkar námsgreinar, þá gætu skólar tekið upp hjá sjálfum sér að kenna það, en hvernig 

tryggjum við að allir nemendur alls staðar hljóti þennan grunn í fjármálalæsi?  

3. Finnst þér að námskrá mætti taka skýrar á þessum málum, til að reyna að tryggja að 

allir hljóti grunn og ákveðna meðvitund í fjármálalæsi?  

4. Hver gæti helst beitt sér fyrir að koma þessu að í námskrá eða í skólum? 

5. Þarf lagasetningu til að koma þessu að í námskrá til að tryggja að allir hljóti þessa 

menntun? 

6. Það virðist einhversstaðar vera flöskuháls, allir eru hrifnir af hugmyndinni og þykir 

þetta vera nauðsynlegt, en þó heyrir til undantekninga að þetta málefni sé kennt með 

beinum hætti. Vantar gott námsefni eða vantar að gera þessu hærra undir höfði í 

námskrá, eða er e-ð annað að stoppa þetta?  

7. Mundir þú segja að þetta heyri undir e-ð annað ráðuneyti en menntamálaráðuneyti? 

8. Hvernig sérð þú fyrir þér að hægt sé að bæta úr fjármálalæsi Íslendinga? 
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Viðauki 5 

 

1. Hvar er staðan hjá Stýrihóp um fjármálalæsi? 

2. Finnst þér að bæta megi úr kennslu í fjármálalæsi í grunnskólum?  

3. Í raun er námskráin það opin að ef gott námsefni kemur upp á borð sem samþættir 

ólíkar námsgreinar, þá gætu skólar tekið upp hjá sjálfum sér að kenna það, en hvernig 

tryggjum við að allir nemendur alls staðar hljóti þennan grunn í fjármálalæsi?  

4. Finnst þér að námskrá mætti taka skýrar á þessum málum, til að reyna að tryggja að 

allir hljóti grunn og ákveðna meðvitund í fjármálalæsi 

5. Hver gæti helst beitt sér fyrir að koma þessu að í námskrá eða í skólum?  

6. Þarf lagasetningu til að koma þessu að í námskrá til að tryggja að allir hljóti þessa 

menntun?   

7. Það virðist einhversstaðar vera flöskuháls, allir eru hrifnir af hugmyndinni og þykir 

þetta vera nauðsynlegt, en þó heyrir til undantekninga að þetta málefni sé kennt með 

beinum hætti. Vantar gott námsefni eða vantar að gera þessu hærra undir höfði í 

námskrá, eða er e-ð annað að stoppa þetta? 

8. Mundir þú segja að þetta heyri undir e-ð annað ráðuneyti en menntamálaráðuneyti?  

9. Hvernig sérð þú fyrir þér að hægt sé að bæta úr fjármálalæsi Íslendinga?  

10. Hvaða aldur telur þú að sé best móttækilegur fyrir þessu 

11. Hvað finnst þér um að hafa námsefni einungis á netinu eða þurfa bækur að vera með? 

12. Telur þú að fjármálalæsi auki lífsgæði:  

13. Telur þú að afleiðingar hrunsins hefðu orðið aðrar ef fjármálalæsi Íslendinga væri 

betra? 

14. Hvaða augum líta ráðamenn fjármálalæsi?  

15. Hver þarf að búa til námsefni? 

16. Hvenær varðstu fyrst var við að farið var að fjalla um hugtakið fjármálalæsi að e-u viti 

og að það væri e-r sérstök þörf fyrir að betrumbæta það? 

17. Hvað var það t.d. sem ýtti á eftir skýrslunni sem unnin var fyrir viðskiptaráðherra og 

kom út árið 2009? (ég hélt t.d. kannski að hrunið hefði átt þátt í því, en ég sé að 

nefndin er skipuð í ágúst 2008 sem má segja að sé svona í aðdraganda hrunsins sem 

brast svo á í sept/okt 2008)  
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Viðauki 6 

 

1. In what class do you teach vardagsökonomi?  

2. What is the name of the books you teach in that class? 

3. What is it mostly that you teach about? For example, how to balance income and cost, 

or accounting, or interest on loans etc. Or maybe something totally different?  

4. Can you write in few words what the course is about?  

5. Can you write in few words what the book is about? 

6. What are the teaching methods, themework, exploring etc.?  

7. When did „vardagsökonomi“ became mandatory teaching in Schools in Sweden? 

(When did it become a part of skola 2011)? 

8. Do you know why it became mandatory?  

9. Do the children like this class and this subject? 

10. Do they show interest in this matter since this matter is very impotant when they 

become adults in real life? 

11. Do you think that it would be better to start teaching vardagsökonomi at younger age? 

12. Do you thinkt that the student will be better prepared for life after learning about 

vardagsökonomi? 

13. Something else you would like to mention? 

 

 


