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Abstract 

This is a final thesis for a Bachelor of Science degree in business of 

administration at the University of Akureyri. This research report is about 

financial literacy among junior college students in Akureyri. Earlier researches 

have shown that the lack of financial literacy among junior college students is 

very high. The purpose of this thesis is to emphasize the importance of 

financial literacy. Financial literacy is important in everyday life for most 

people and essential for every teenager who is taking their first step as an adult.  

The thesis can be split into two parts. The first part of the thesis presents the 

theoretical aspects of financial literacy and summarizes previous studies about 

the subject. In the second part, the outcome of the quantitative research is 

presented and interpreted. Finally conclusions are presented.  

In the beginning two research questions were asked: 

 Is financial literacy among junior college students in Akureyri different 

from recent studies?  

 How has financial literacy developed in recent years in Iceland? 

The results showed that there isn’t a significant difference between the 

financial literacy among 18 year old college students now and the last research 

from 2009. However when older students between the age of 19 and 23 were 

added to the sample the results were different. The new sample showed a 

significant difference compared with the research on the subject from 2009. 

The thesis also shows a lack of financial education in elementary and high 

schools in Iceland. With the school not playing their role in teaching children 

and teenagers about finance it becomes the parents’ responsibility to educate 

their children about finance. Research has shown that many parents aren’t able 

to teach any form of finance as financial literacy among adults in Iceland is 

almost as inadequate as financial literacy among 18 year olds. So it’s important 

to act swiftly to reduce the damage that a lack of financial literacy causes. 

Keywords: 

Financial literacy, junior college, finance, business 



Háskólinn á Akureyri  LOK2106 

v 

 

Þakkarorð 

Þegar litið er yfir farinn veg hafa háskólaárin verið lærdómsríkt ferli og er þessi 

skýrsla frábær endir á góðum árum. Það hefur verið strangt, erfitt en jafnframt 

mjög lærdómsríkt. Blendnar tilfinningar koma upp þegar útskrift nálgast en þar 

sem seinustu ár hafa verið einstök en jafnframt er góð tilfinning að þessu 

tímabili sé að ljúka. Útskriftin er mikill persónulegur sigur og verður ágætt að 

kynnast atvinnulífinu í fyrsta skipti.  

Ég vil nota tækifærið og þakka eftirfarandi aðilum fyrir þá aðstoð sem mér 

hefur verið veitt við gerð þessara skýrslu: 

 Ég vil fyrst byrja á því að þakka fjölskyldu minni, Heiðu Berglindi 

Magnúsdóttur og Emilíu Ósk Birkisdóttir fyrir mikla þolinmæði og 

allan þann skilning sem mér var sýndur við gerð þessara skýrslu. 

Jafnframt vil ég þakka foreldrum mínum Pétri Guðjónssyni og Huldu 

Ingadóttur ásamt tengdaforeldrum mínum þeim Sigrúnu Rúnarsdóttur 

og Magnúsi Magnússyni fyrir alla þá aðstoð sem þau hafa veitt síðustu 

ár. Að lokum vil ég þakka systur minni Fanney Lind Pétursdóttur fyrir 

aðstoðina.  

 Ég vil þakka starfsfólki Menntaskólans á Akureyri og 

Verkmenntaskólans á Akureyri fyrir þeirra aðstoð. Frá því að ég hafði 

fyrst samband hafa starfsmenn skólans verið mjög áhugasamir og 

hjálpsamir við úrvinnslu á verkefninu. Ég vil sérstaklega þakka 

Sigurlaugu Önnu Gunnarsdóttur hjá MA og Sigríði Huld Jónsdóttur hjá 

VMA fyrir þeirra aðstoð. Einnig vil ég þakka Katrínu Harðardóttur fyrir 

hennar athugasemdir sem leiddu til breytinga á könnuninni.  

 Ég vil þakka Breka Karlssyni, forstöðumanni Stofnunnar um 

fjármálalæsi fyrir leyfi hans á notkun á könnuninni sem framkvæmd var 

árið 2005. Jafnframt vil ég þakka honum fyrir tíma hans þegar viðtal 

var tekið 16. apríl 2013 og hans innlegg í umræðuna.  

 Ég vil þakka góðu starfsfólki Háskólans á Akureyri fyrir þeirra aðstoð 

frá fyrsta degi. Sérstaklega vil ég þakka leiðbeinanda mínum, 

Guðmundi Kristjáni Óskarssyni, fyrir aðstoð hans og skilning á gerð 

þessara skýrslu. 



Háskólinn á Akureyri  LOK2106 

vi 

 

Útdráttur 

Þessi skýrsla fjallar um fjármálalæsi íslenskra framhaldsskólanema á Akureyri. 

Fyrri rannsóknir á þessu viðfangsefni hafa leitt í ljós að fjármálalæsi íslenskra 

framhaldsskólanema er mjög ábótavant sem og fjármálalæsi Íslendinga í heild. 

Viðfangsefnið hefur verið skýrsluhöfundi mjög ofarlega í huga síðustu ár og 

var hugmyndin sú að undirstrika mikilvægi fjármálalæsis meðal ungs fólks og 

ýta undir umræðuna. Fjármálalæsi er mikilvægur þáttur í daglegu lífi 

einstaklinga og nauðsynlegt þáttur í þroska unglinga.  

Skýrslan skiptist í tvo hluta. Fyrsti hlutinn er fræðilegur þáttur  um fjármálalæsi 

almennt og niðurstöður eldri rannsókna á viðfangsefninu. Í öðrum hluta 

skýrslunnar eru niðurstöður megindlegrar rannsóknar kynntar, þær túlkaðar og 

komið með tillögur til úrbóta. 

Settar voru fram tvær rannsóknarspurningar og voru þær eftirfarandi: 

 Er fjármálalæsi framhaldsskólanema á Akureyri ólíkt niðurstöðum fyrri 

rannsókna 

 Hvernig hefur fjármálalæsi þróast seinustu ár á Íslandi 

Niðurstöðurnar sýndu að ekki er marktækur munur á fjármálalæsi 18 ára 

framhaldsskólanema á Akureyri og niðurstöðum fyrri rannsókna. Ef eldri 

nemendum er hinsvegar bætt í úrtakið kemur í ljós að marktækur munur er á 

fjármálalæsi þess úrtaks og niðurstöðum fyrri rannsókna. Niðurstöðurnar sýndu 

jafnframt að fjármálakennsla er mjög lítil á vegum framhaldsskólanna. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að nauðsynlegt er að ráðast í úrbætur á 

viðfangsefninu þar sem skortur á þekkingu á viðfangsefninu getur haft mikil 

áhrif á líf einstaklinga. 

Lykilorð: 

Fjármálalæsi, framhaldsskólar, fjármál, viðskiptafræði. 
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1 Inngangur 

Viðfangsefnið hefur verið skýrsluhöfundi hugleikið frá því að hann lauk 

framhaldsskólanámi árið 2009. Stuttu áður en náminu lauk bárust fréttir um 

efnahagshrun og við það vaknaði mikill áhugi á fjármálum. Skýrsluhöfundur 

hafði ekki fengið kennslu í fjármálum alla skólagöngu sína og þótti það hið 

undarlegasta. Þegar einstaklingar verða 18 ára verða þeir fjárráða og hafa þar af 

leiðandi heimild til að stofna til skuldar. Við þessa auknu ábyrgð er 

nauðsynlegt að skilja áhættuna og skuldbindinguna sem ábyrgðinni fylgir og 

þar getur gott fjármálalæsi skipt miklu máli. Niðurstöður fyrri rannsókna hafa 

bent á þá staðreynd að fjármálalæsi ungs fólks sé mjög ábótavant og 

nauðsynlegt sé að vinna að úrbótum. Grundvallarþekking á sviði fjármála er 

mikilvæg til að koma í veg fyrir ótímabærar og óþarfa skuldsetningar og auka 

lífsgæði einstaklinga. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna stöðu fjármálalæsis meðal 

framhaldsskólanema á Akureyri og niðurstöður rannsóknarinnar bornar saman 

við niðurstöður fyrri rannsókna um fjármálalæsi.  

Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Er fjármálalæsi framhaldsskólanema á Akureyri ólíkt niðurstöðum fyrri 

rannsókna 

 Hvernig hefur fjármálalæsi þróast seinustu ár á Íslandi 

Til að fá niðurstöðu verður megindleg samanburðarrannsókn gerð þar sem 

notast er við gögn úr fyrri rannsóknum Breka Karlssonar frá árinu 2005 og 

rannsóknar Vordísar Svölu Jónsdóttur, Hugrúnar Ester Sigurðardóttur, Hauks 

Freys Gylfasonar og Kára Kristinssonar frá 2009. 

Einnig verður fjármálakennsla á Íslandi skoðuð bæði meðal grunn- og 

framhaldsskóla sem og ýmissa fyrirtækja og stofnana.  

Að lokum verða niðurstöður settar fram og lagðar fram tillögur til úrbóta. 
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2 Fjármálalæsi – fræðilegur þáttur 

2.1 Hugtakið fjármálalæsi 

Hugtakið fjármálalæsi (e. financial literacy) hefur ekki verið mikið notað þrátt 

fyrir mikla þörf á því í daglegu lífi einstaklinga (Margrét Sæmundsdóttir, Jóna 

Björk Guðnadóttir, Ásta S. Helgadóttir, Matthildur Sveinsdóttir, Stefán Jóhann 

Stefánsson og Sölvi Sveinsson, 2009, bls. 8). 

Á Íslandi hefur fjármálalæsi hefur verið skilgreint sem getan til að lesa, greina, 

stjórna og fjalla um fjármálalega þætti sem geta haft áhrif á velferð 

einstaklingsins. Það felur einnig í sér getuna til að greina ýmsar 

fjármálaaðstæður og að geta brugðist við breytingum á efnahagskerfinu. 

Fjármálalæsi byggir á þekkingu, viðhorfi og hegðun (Breki Karlsson, 2010, bls. 

28). 

Skipta má fjármálalæsi í fjögur meginatriði. Fyrst ber að nefna að eyða skal 

minna en maður aflar, að láta peninginn vinna fyrir sig, að búa sig fyrir það 

óvænta og síðasta en ekki síst að átta sig á að peningar eru ekki allt (Breki 

Karlsson, 2010-a, bls. 28). 

OECD (Efnahags- og framfarastofnun) skilgreinir fjármálalæsi sem ferli til að 

bæta lífskjör neytenda og stuðla að fjármálastöðugleika. Líkt og Breki Karlsson 

þá skiptir OECD fjármálalæsi í ákveðin ferli. Á fyrsta stigi ferilsins eiga 

neytendur að auka skilning með hlutlausum upplýsingum og leiðsögn frá 

hlutlausum aðilum um valmöguleika á þjónustu. Á öðru stigi er hæfni að þróast 

og neytendur hafa aukna meðvitund um áhættu og taka upplýstar ákvarðanir. Á 

síðasta stiginu eru neytendur farnir að þekkja tækifærin til að auka hagsæld 

sína (Margrét Sæmundsdóttir o. fl., 2009, bls. 8). 

Fáir fræðimenn hafa reynt að skilgreina hugtakið fjármálalæsi. Það er sýnilegt  

á því hversu litlar mælingar hafa átt sér stað á fjármálalæsi. Á meðan það er 

hægt að mæla almenna lestrarkunnáttu með þremur mismunandi prófum þá eru 

engin slík próf sem mæla fjármálalæsi á sama hátt (Huston, 2010, bls. 296). 
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2.2. Viðfangsefnið fjármálalæsi 

Árið 2009 gerði Viðskiptaráðuneytið rannsókn á fjármálalæsi á Íslandi. Þar 

kemur fram að OECD og ESB (Evrópusambandið) hafi vakið athygli á 

mikilvægi hugtaksins og að auka þurfi fjármálalæsi neytenda með það að 

markmiði að bæta lífskjör þeirra (Margrét Sæmundsdóttir o. fl., 2009, bls. 6). 

Viðfangsefnið hefur fengið aukna athygli meðal stofnana, fyrirtækja og 

stjórnvalda. Þessir aðilar hafa lýst áhyggjum sínum á fjármálalæsi ungs fólks 

og telja að skortur á þekkingu um viðfangsefnið geti haft mikil áhrif á daglegt 

líf einstaklinga. Ef fjármálalæsi einstaklingsins er lítið getur hann átt erfitt með 

að taka fjármálalegar ákvarðanir er tengjast rekstri á heimili, lántöku og hvort 

stunda eigi einhverskonar sparnað (Braunstein og Welch, 2002, bls. 445). 

Okurlán, aukinn skuldavandi og lítið sparifé hafa gefið áhyggjum ofanefndra 

aðila byr undir báða vængi. Með aukinni tæknivæðingu og fjölgandi 

valmöguleikum í fjármálaþjónustu verður sífellt flóknara að skilja og fylgjast 

með þeim breytingum sem eiga sér stað í samfélaginu. Neytendur þurfa því að 

vera vel upplýstir til að stjórna fjármálum sínum á sem skilvirkastan hátt 

(Braunstein og Welch, 2002, bls. 445). 

 

2.3 Tengsl fjármálalæsis við velgegni í fjármálum 

Fræðilegum ritum hefur fjölgað þar sem sýnt hefur verið fram á fylgni milli 

góðs fjármálalæsis og hegðunar sem stuðla að velgengni í fjármálum. Í 

rannsókn sem gerð var árið 2003 var sýnt fram á að sterk tengsl væru á milli 

þess að fólk hefði gott fjármálalæsi og venja er höfðu jákvæð áhrif á fjármál 

viðkomandi. Þær venjur miðast við að greiða reikninga á réttum tíma, stunda 

lífeyrissparnað, dreifa áhættu í fjárfestingum og áfram mætti telja. Rannsóknin 

sýndi einnig að neikvæð skuldastaða, háar lántökur og mikil skuldsetning 

mætti tengja við lélegt fjármálalæsi. Rannsóknir á svipuðum viðfangsefnum 

hafa komist að því að tengsl eru milli tölulegrar- eða almennrar vitsmunalegrar 

hæfni og fjárhagslegrar velgengni (Hastings, Madrian og Skimmyhorn, í 

prentun, bls. 15).  
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Jafnvel þó að fyrri rannsóknir gefi það til kynna að fjármálakennsla auki 

velgengni í fjármálum þá er erfitt að sýna fram á orsakasamhengi milli 

fjármálakennslu og velgengni í fjármálum. Fræðimenn hafa átt erfitt með að 

átta sig á hversu mikið gott fjármálalæsi leiðir til aukinnar velgengni, hvort 

ákveðin hegðun leiði til aukins fjármálalæsis eða hvort einhver þriðji 

áhrifaþáttur svo sem áhugi á fjármálum, gott tölulegt læsi, greind eða annað 

auki velgengni í fjármálum. Flestir einstaklingar vilja þó meina að persónuleg 

reynsla sé mikilvægasta uppspretta fjármálaþekkingar (Hastings o.fl., í prentun, 

bls. 15). 

Þrátt fyrir að erfitt sé að átta sig á orsakasamhenginu er nauðsynlegt að skilja 

virkni þess. Ef markmiðið er að auka fjármálalæsi þá er nauðsynlegt að átta sig 

á því hvernig einstaklingar öðlast fjármálalæsi. Kanna þarf mikilvægi 

fjármálakennslu og persónulegrar reynslu og hvernig það helst í hendur. Ef 

markmiðið er hins vegar að auka fjárhagslega útkomu einstaklinga þá er 

nauðsynlegt að komast að því hvort fjármálakennsla eykur fjárhagslega 

útkomu. Einnig verður að vera hægt að mæla kostnað og árangur 

fjármálakennslunnar og bera niðurstöðurnar saman við aðra valmöguleika 

(Hastings o.fl., í prentun, bls. 16).  

Deilt hefur verið um hvort og hversu mikið fjármálakennsla í framhaldsskólum 

hefur áhrif á fjármálalæsi einstaklinga. Vísbendingar eru takmarkaðar en ýmsar 

þversniðs (e. cross-sectional) rannsóknir hafa komist að því að lítil tengsl eru 

milli fjármálakennslu og frammistöðu einstaklinga í fjármálalæsisprófum. 

Rannsókn á vegum stofnun er ber nafnið Jump$tart komst að því að lítil fylgni 

var milli hárra einkunnar í fjármálalæsiprófum milli þeirra sem höfðu fengið 

kennslu í fjármálum og þeim sem enga kennslu höfðu fengið. Ekki er talið að  

hafi verið gerð rannsókn sem sem sýni afgerandi fylgni milli fjármálakennslu 

og aukins fjármálalæsis (Hastings o.fl., í prentun, bls. 16-19). 
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3 Megindlegar rannsóknir á fjármálalæsi 

3.1 Fjármálalæsi á Íslandi 

Lítið hafði verið fjallað um fjármálalæsi á Íslandi þar til að Breki Karlsson 

rannsakaði viðfangsefnið árið 2005 þegar hann lagði könnun fyrir 

framhaldsskólanemendur á Íslandi. Tilgangur rannsóknarinnar var að vekja 

athygli á stöðu fjármálalæsis og afla upplýsinga um fjármálalæsi 18 ára 

framhaldsskólanemenda á Íslandi. Breki hannaði spurningarlista að bandarískri 

fyrirmynd sem lögð var fyrir nemendur bandarískra framhaldsskóla árið 1998. 

Könnunin samanstóð af 40 þekkingarspurningum og 35 bakgrunnsspurningum 

og var könnuninni ætlað að spanna flesta þætti er varðar fjármálalæsi. 

Þekkingarspurningunum var svo skipt í fjóra flokka; fjármál, sparnaður og 

lántökur, skattar og réttindi og skyldur. Gefin var einkunn fyrir 

heildarþekkingu sem fundin var út sem meðaleinkunn úr öllum undirflokkum 

ásamt meðaleinkunn í hverjum flokki fyrir sig. Meðaleinkunn könnunarinnar 

var 4,67 þar sem hæsta einkunnin var 8,25 og sú lægsta 1. Niðurstöðurnar 

sýndu svart á hvítu að fjármálalæsi ungs fólks var mjög ábótavant (Breki 

Karlsson, 2005, bls. 45-46). 

Árið 2009 var önnur rannsókn gerð á framhaldsskólanemendum á Íslandi. Var 

sú rannsókn samanburðarrannsókn frá þeirri sem Breki Karlsson hafði gert árið 

2005. Til að fá sem marktækastan samanburð var sami spurningarlisti notaður 

og sá sem Breki Karlsson notaði þó með nokkrum uppfærslum og breytingum 

sem þóttu nauðsynlegar. Rannsókninni var aftur skipt tvo hluta, 

þekkingarspurningar sem innihélt sömu flokka og rannsókn Breka og 

bakgrunnsspurningar. Náðu þessar spurningar til 18 ára nemenda og tóku 1015 

nemendur þátt í könnuninni úr 22 framhaldsskólum. Ástæða þess að sá 

aldurshópur varð fyrir valinu, var að á þessu ári öðlast einstaklingur öll réttindi 

og ber skyldur sem fullgildur þjóðfélagsþegn að undanskyldu skotvopnaleyfi 

og kaupum á áfengi (Vordís Svala Jónsdóttir, Hugrún Ester Sigurðardóttir, 

Haukur Freyr Gylfason og Kári Kristinsson, 2009, bls. 193). 

Árið 2009 voru þekkingarspurningarnar 39 talsins og voru meðaltöl heildar 

þekkingar og þekkingar á einstaka flokkum borin saman. Fjármálalæsi jókst 
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milli áranna og því jákvæður munur. Einnig var jákvæður munur milli einstaka 

flokka en flokkarnir fjármál, sparnaður og lántökur og réttindi og skyldur komu 

betur út árið 2009 heldur en 2005. Eini flokkurinn sem kom síður út var 

flokkurinn skattar (Vordís Svala Jónsdóttir o. fl., 2009, bls. 196).  

 

Mynd 1 Meðaltöl fjármálalæsis og einstakra flokka árin 2005 og 2009 

 

Þegar litið er til einstakra spurninga í flokknum fjármál komu spurningar um 

Nasqad, gjaldeyrishugtök, kaupmátt launa og verðvitund mun betur út árið 

2009 og orsakaði það af hverju meðaltalið hækkaði úr 5,1 í 5,7 milli áranna. Í 

flokknum sparnaður og lántökur jókst meðaltal réttra svara í öllum spurningum 

nema tveimur en það voru spurningar um ávöxtunarmöguleika og um 

mikilvægi lífeyrissparnaðar. Í eina flokknum þar sem munurinn var neikvæður 

milli ára, skattar, voru 7 spurningar sem komu verr út en spurningar um 

tekjuskatt og persónuafslátt höfðu þar mikil áhrif. (Vordís Svala Jónsdóttir o. 

fl., 2009, bls. 196). 

Tafla 1 sýnir samanburð á meðaleinkunn milli ára 2005 og 2009. Í töflunni 

meðaltal táknað með bókstafnum M, staðalfrávik táknað með bókstöfunum sf 

og fjöldi þátttakenda táknaður með bókstafnum n. 
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Tafla 1 Samaburður á meðaleinkunn spurninga milli rannsókna árin 2005 og 

2009 

 Rannsókn 2005  Rannsókn 2009  

 M Sf n M Sf n 

 1. Góð þekking á fjármálum 7,49 0,41 658 7,85 0,41 1015 

 2. Tilgangur fjárhagsáætlunar 8,25 0,38 658 8,18 0,39 1015 

 3. Gjaldeyrishugtök 5,73 0,49 658 7,56 0,43 1015 

 4. Kaupmáttur launa 5,20 0,50 658 7,56 0,47 1015 

 5. Fjármálastjórn 1,70 0,38 658 0,92 0,29 1015 

 6. Almennt verð á bíómiða 2,86 0,50 658 5,58 0,50 1015 

 7. Verðlag í kvikmyndahúsum  5,38 0,45 658 3,95 0,49 1015 

 8. Nasdaq 1,61 0,50 658 5,72 0,50 1015 

 9. Neysluverðsvísitala 6,72 0,37 658 4,65 0,50 1015 

 10. Verðmæti útflutnings 6,96 0,47 658 5,59 0,50 1015 

 11. Vaxtavextir 3,92 0,49 658 4,72 0,50 1015 

 12. Ávöxtunarmöguleikar 3,51 0,48 658 1,92 0,39 1015 

 13. Áhættumat ávöxtunar 6,28 0,48 658 7,96 0,40 1015 

 14. Bindiskylda ávöxtunar 7,31 0,44 658 7,78 0,42 1015 

 15. Lánveitendur til íbúðakaupa 7,69 0,42 658 7,76 0,17 1015 

 16. FIT kostnaður 2,69 0,44 658 3,76 0,48 1015 

 17. Ábyrgð ábyrgðaraðila 7,93 0,41 658 8,52 0,55 1015 

 18. Gengistryggðlán 1,75 0,38 658 8,58 0,49 1015 

 19. Neyslulán 5,93 0,49 658 5,98 0,50 1015 

 20. Mikilvægi lífeyrissparnaðar 6,98 0,46 658 4,47 0,50 1015 

 21. Skattskil einstaklinga 4,71 0,50 658 4,36 0,50 1015 

 22. Persónuafsláttur 3,21 0,47 658 1,56 0,36 1015 

 23. Afleiðingar „svartrar vinnu“ 6,57 0,48 658 7,18 0,45 1015 

 24. Regla um skattskil einstaklinga 5,44 0,50 658 6,37 0,48 1015 

 25.Virðisaukaskattur 4,86 0,50 658 4,52 0,50 1015 

 26. Varðveisla bókhaldsgagna 1,85 0,39 658 1,63 0,37 1015 

 27. Skattframtal einstaklinga 6,22 0,49 658 4,00 0,49 1015 

 28. Fjármagnstekjuskattur & tekjuskattur 2,48 0,43 658 2,26 0,42 1015 

 29. Tekjuskattur 2,40 0,43 658 2,39 0,43 1015 

 30. Tekjuskattur og útsvar 3,07 0,46 658 3,82 0,49 1015 

 31. Skyldutrygging  4,09 0,49 658 4,32 0,50 1015 

 32. Kaupalög 3,60 0,48 658 4,83 0,50 1015 

 33. Fasteignaviðskipti 4,09 0,49 658 5,06 0,50 1015 

 34. Launþegi vs verktaki 5,91 0,49 658 6,31 0,47 1015 

 35. Réttindi við 18 ára aldur 4,22 0,49 658 4,45 0,50 1015

 36. Fæðingarorlof 3,33 0,47 658 4,09 0,49 1015 

 37. Lífeyrissjóðir 3,92 0,49 658 4,20 0,49 1015 

 38. Réttindi verktaka 3,68 0,48 658 4,32 0,50 1015 

 39. Tvísköttunarsamningur EES 3,45 0,48 658 4,92 0,50 1015 

                                                                                                    Heimild: Vordís Svala Jónsdóttir (2009) 

 

 

Árið 2008 var önnur rannsókn gerð á fjármálalæsi en nú vegum 

Viðskiptaráðuneytisins og náði hún til 966 Íslendinga á aldrinum 18 til 80 ára. 
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Þátttakendur voru 622. Niðurstöður þessarar könnunar voru í takt við 

niðurstöður rannsóknar Breka þrátt fyrir að aldursbilið væri stærra og kom í 

ljós að slakt fjármálalæsi væri ekki einungis hjá ungu fólki heldur hjá öllum 

aldurshópum. Hér að neðan verður gerð ítarlegri grein fyrir niðurstöðum úr 

könnuninni. 

Enginn svaraði öllum spurningunum rétt en algengast var að viðmælendur 

svöruðu 10 spurningum rétt af 16. Marktækur munur var á menntun 

viðmælenda. Þeir sem voru háskólamenntaðir stóðu sig betur en þeir sem voru 

með framhaldsskóla- eða grunnskólapróf. Einnig var munur á þeim sem voru 

með lægstu tekjurnar og þeim sem voru með hærri tekjur en þeir sem voru 

tekjuhærri voru að meðaltali með hærri einkunn. Elstu og yngstu 

aldurshóparnir komu verr út á þekkingarhluta prófsins og þá skoruðu karlmenn 

marktækt hærra en konur. Þeir sem voru giftir eða í sambúð skoruðu hærra en 

einhleypir (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 24-25).  

Þegar spurt var um heimilisbókhald svarenda kom í ljós að 27% sögðust sjálfir 

halda heimilisbókhald en 22% sögðu að einhver annar á heimilinu héldi 

heimilisbókhald. Hinsvegar sögðust 38% halda bókhald um tekjur og útgjöld. 

Ríflega 63% aðspurða sögðust leggja fyrir í séreignalífeyrissparnað og 60% 

sögðust eiga varasjóð til að mæta óvæntum atburðum. Þegar svarendur voru 

spurðir út í yfirdráttarheimild sögðust 37% vera með nýtta yfirdráttarheimild en 

meðalupphæð hennar nam 353.276 krónum. Hæsta heimildin var 3,8 milljónir 

króna en algengast var að heimildin næmi 100.000 krónum (Margrét 

Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 25). 

Þegar viðmælendur voru spurðir um aðalviðskiptabanka sögðust 3,6% 

aðspurðra hafa skipt um banka á síðustu þremur mánuðum. Vert er að taka 

fram á þessum tímapunkti hafði bankakerfið gengið í gegnum mikil skakkaföll 

og má áætla að það hafi áhrif á niðurstöðuna. Þegar viðmælendur voru spurðir 

hvort þeir hefðu áhyggjur af eigin fjármálum sögðust 18% þátttakenda hafa 

mjög litlar eða nær engar áhyggjur af eigin fjármálum. Um 35% sögðust hafa 

litlar áhyggjur, 24% sögðust hafa nokkrar áhyggjur en restin eða um 23% 

sögðust hafa mjög eða frekar miklar áhyggjur. Einungis helmingur töldu sig 

geta greitt af lánum eða skuldum á réttum tíma á næstu mánuðum. Rúmlega 
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42% svarenda sögðust hafa áhuga á að fá frekar fræðslu um fjármál (Margrét 

Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 25). 

Þegar einstaka svör úr prófinu eru skoðuð kemur í ljós að innan við 

fimmtungur gat svarað spurningunni um hvort gengisstyrking hefði bein áhrif á 

afborganir verðtryggða lána. Meirihluti svöruðu spurningunni rétt um það hvort 

verðbólga hefði bein eða óbein áhrif á afborganir verðtryggða lána. Fjórðungur 

sagðist hafa tekið lán til að kaupa tölvu, 5% sagðist hafa keypt hlutabréf með 

lánsfé og 60% höfðu tekið lán til að greiða skuldir (Margrét Sæmundsdóttir 

o.fl., 2009, bls. 26). 

Þegar spurt var um vexti vissi meirihluti aðspurðra eða 62% að breytilegir 

vextir væri áhættusamari valkostur en fastir vextir. Einungis 36% aðspurðra 

höfðu vitneskju um að LIBOR vextir væri breytilegir. Þegar spurt var um 

stýrivexti vissu 65% hver tilgangurinn væri með hækkun þeirra (Margrét 

Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 26). 

Í kjölfarið á niðurstöðum sem könnunin leiddi í ljós taldi nefndin brýna þörf á 

aðgerðum til úrbóta. Taldi hún að almenningur hefði hvorki nægilega þekkingu 

á fjármálahugtökum eða fjármálaþjónustu. Það á sérstaklega við um 

tekjulægstu hópanna og þá sem höfðu litla menntun. Nefndinni fannst 

athugunarvert að helmingur aðspurðra sögðust ekki hafa áhyggjur af fjármálum 

en yfir helmingur sagðist á sama ekki geta greitt af skuldum sínum á næstu sex 

mánuðum. Endurspeglar sú niðurstaða of algengan hugsunarhátt Íslendinga að 

hlutirnir reddast. Þessi hugsunarháttur er misskilningur sem getur verið 

áhættusamur og kostnaðarsamur fyrir einstaklinga (Margrét Sæmundsdóttir 

o.fl., 2009, bls. 26). 

 

3.2 Niðurstöður OECD á fjármálalæsi erlendis 

Árið 2012 setti OECD á stofn nefnd sem átti að rannsaka fjármálalæsi í 14 

löndum sem náðu til fjögurra heimsálfa. Til að fá sem besta mynd af 

fjármálalæsi þessara ríkja voru þrjú viðfangsefni rannsökuð og áttu að gefa 

mynd af stöðunni í hverju landi fyrir sig óháð menningu eða bakgrunn 

(Atkinson og Messy, 2012, bls. 6). 
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Fyrsta viðfangsefnið var fjármálaleg þekking (e. financial knowledge). 

Spurningalisti var hannaður sem átti að geta mælt fjármálalega þekkingu óháð 

bakgrunni og menningu. Listinn innihélt 8 kjarnaspurningar sem viðmælendur 

voru spurðir að og þótti hann vera hæfilega erfiður til þess að fá ágæta mynd af 

fjármálaþekkingu aðspurðra. Hver viðmælandi fékk svo einkunn þar sem fjöldi 

rétta svara var deildur í heildarfjölda spurninga. Nefndin taldi að ef 

viðmælandinn fékk 6 rétt svör (75% svarhlutfall) eða fleiri hefði hann náð 

fullnægjandi niðurstöðu. Löndin stóðu sig mismunandi en í sumum þeirra voru 

meira en helmingur aðspurða sem náðu ekki 75% hlutfallinu. Það sem þótti 

athugaverðast var að stærsti hluti aðspurðra gat ekki reiknað einfaldan 

vaxtaútreikning þar sem spurt var um vexti á sparnaðarreikningi eftir fimm ár. Í 

Albaníu og Perú gátu innan við 1 af hverjum 5 svarað þessari spurningu rétt en 

Noregur var eina landið þar sem yfir helmingur svaraði spurningunni rétt eða 

54% (Atkinson og Messy, 2012, bls. 6-7). 

Annað viðfangsefnið er fjármálaleg hegðun (e. financial behavior). Hegðun 

hvers og eins hefur mótandi áhrif á fjárhag viðkomandi. Þegar fjármálalæsi er 

mælt er mikilvægt að safna gögnum varðandi fjármálalega hegðun jafnt sem 

fjármálalega þekkingu. Til þess að fá hugmynd um hegðun aðspurðra var spurt 

9 spurninga. Sé tekið dæmi um spurningar þá var spurt hvort einstaklingurinn 

gæti borgað reikninga á réttum tíma, hvort hann hefði hannað fjárhagsáætlun, 

stofnað til sparnaðar, ígrundað öll kaup áður en þau eru framkvæmd eða hvort 

hann hefði fengið lánað til að ná endum saman (Atkinson og Messy, 2012, bls. 

7). 

Eins og með þekkingarspurningarnar þá var gefin einkunn þar sem réttum 

svörum var deilt í heildar fjölda spurninganna. Í þessu tilfelli taldi nefndin að 6 

svör af 9 sýndi fram á góða fjármálalega hegðun. Bresku Jómfrúareyjurnar 

skoruðu hæst þar sem 71% aðspurðra voru með 6 eða fleiri spurningar réttar. 

Eins og með þekkingarspurningarnar voru ákveðin lönd þar sem meirihluti 

svarenda skoraði undir 50% (Atkinson og Messy, 2012, bls. 7). 

Fæstir svarenda sögðust stunda reglulegan sparnað en sparnaður var mjög 

mismunandi eftir löndum. Til að mynda sögðust 97% aðspurðra frá Malasíu 
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stunda sparnað en einungis 27% Ungverja sögðust stunda reglulegan sparnað 

(Atkinson og Messy, 2012, bls. 7-8).  

Þriðja og síðasta viðfangsefnið er viðhorf til fjármála (e. financial attitude) og 

taldi nefndin það vera nauðsynlegur hluti af fjármálalæsi. Sýnt hefur verið fram 

á að ef fólk hefur neikvætt viðhorf gagnvart sparnaði sé ólíklegra að þeir stofni 

til slíks (Atkinson og Messy, 2012, bls. 9). 

Nefndin hannaði þrjár spurningar sem áttu að gefa til kynna viðhorf aðspurðra 

gagnvart peningum og framtíðaráætlun. Spurt var hvort viðkomandi væri 

sammála eða ósammála ákveðnum fullyrðingum til að kanna tilhneigingu og 

forgangsröðun (Atkinson og Messy, 2012, bls. 9). 

Eins og með fyrri viðfangsefnin þá er svörun mismunandi eftir löndum. Ef 

einstaka niðurstöður við spurningunum eru skoðaðar má sjá að tiltölulega fáir í 

Póllandi og Armeníu höfðu tilhneigingu og ánægju á því að spara eða einungis 

8% í Armeníu og 10% í Póllandi. Hið gagnstæða kom í ljós hjá Perú og 

Albaníu en þar höfðu 64% og 61% ánægju og tilhneigingu til að spara. Í Perú 

voru einnig 71% sem horfðu til framtíðar í fjármálum á meðan einungis 10% 

aðspurðra í Armeníu sögðust horfa til framtíðar í fjármálum (Atkinson og 

Messy, 2012, bls. 9). 

Þegar niðurstöður allra viðfangsefnanna eru bornar saman kemur í ljós að 

Þýskaland og Bresku Jómfrúareyjarnar standa uppúr sem einu löndin þar sem  

aðspurðir skora yfir 50% í öllum þremur flokkunum á meðan Armenía og 

Pólland eru einu löndin þar sem ekki er skorað yfir 50% í neinum flokki. 

Algengt er að hvert land hafi að minnsta kosti einn styrkleika, það er að segja 

skori yfir 50% í einum flokki. (Atkinson og Messy, 2012, bls. 10). 

Jákvæð fylgni var á milli fjárhagslegrar þekkingar og hegðunar. Þeir sem höfðu 

gott fjármálalæsi voru líklegri til að stunda jákvæða fjármálalega hegðun. Sama 

er að segja um viðhorf og hegðun en jákvæð fylgni var á milli þeirra sem 

sögðust horfa jákvæðum augum á sparnað og þeirra sem horfðu lengra fram í 

tímann (Atkinson og Messy, 2012, bls. 10). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nauðsynlegt er fyrir löndin sem hér tóku 

þátt að finna leiðir til úrbóta. Nefndin telur að svigrúm er fyrir úrbætur hjá 
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öllum þátttökulöndunum. Aukin þekking mun alltaf leiða til jákvæðari 

hegðunar tengdri fjármálum (Atkinson og Messy, 2012, bls. 11-12). 

Taflan hér fyrir neðan sýnir hlutfall þeirra sem skoruðu nægilega háa einkunn í 

þeim þremur flokkum sem fjallað hefur verið um. 

Tafla 2 Hlutfall viðunandi einkunna í rannsókn OECD 

 

                                                                                           (Heimild: Atkison og Messy, 2012) 

 

3.3 Niðurstöður rannsókna á fjármálalæsi í Bandaríkjunum  

Áhugavert þótti að skoða niðurstöður frá Bandaríkjunum þar sem Bandaríkin 

eru með stærsta hagkerfi heims ef litið er til einstakra landa. Hagkerfi 

Evrópusambandsins er eina hagkerfið sem er stærra en það bandaríska (Central 

intelligence agency, 2013). 

Efnahagshrunið árið 2008 undirstrikaði þörfina á auknu fjármálalæsi. Sama ár 

var rannsókn gerð á elstu nemendum í miðskólum (e. high school) 

Bandaríkjanna. Spurt var 31 spurningar og var svarhlutfall réttra svara 48,3%. 

Voru þessar niðurstöður örlítið lakari en niðurstöður úr svipaðri rannsókn frá 

árinu 2006 þar sem hlutfall réttra svara var 52,4% (Maloney, 2010, bls. 14-15). 

Árið 2006 var skýrsla lögð fram af nefnd um fjármálalæsi og fjármálakennslu 

sem bar nafnið Framtíðaráætlun Bandaríkjanna vegna fjármálalæsis. Í 

skýrslunni var mælt með að samþætta fjármálakennslu í námskrá allra 

skólastiga. Þessu til stuðnings var haft eftir Alan Greenspan fyrrum 
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seðlabankastjóra Bandaríkjanna að eins og með allan lærdóm þá ætti 

fjármálakennsla hefjast á yngri árum og halda áfram með árunum (Maloney 

2010, bls. 14). 

Almennt vilja sumir meina að ábyrgð fjármálalæsis liggi hjá foreldrum en ekki 

hjá skólayfirvöldum. Þeir sem halda því fram gleyma hinsvegar að margir 

foreldrar hafa ekki næga þekkingu sjálfir til þess að fræða börnin. Það er því 

nauðsynlegt að fræðslan fari fram innan kennslustofunnar. Robert F. Duval, 

forseti ráðs um efnahagslega menntun (e. Council on Economic Education) 

sagði að fjármálalæsi væri ekki eitthvað sem þú fæðist með heldur væri 

fjármálalæsi lærð hegðun. Annað hvort lærir einstaklingurinn viðfangsefnið í 

kennslustofu eða hann þarf að fara erfiðu leiðina og læra af mistökum 

(Maloney 2010, bls. 14). 

Alveg eins og kenna þarf krökkum stafrófið áður en þeir læra að lesa þá þarf 

það sama að gilda um fjármálalæsi. Bandarísk stofnun um fjármálakennslu er 

ber nafnið Treasury Office of Financial Education vill reyna koma 

fjármálakennslu inn í stærðfræði- og lestrarkennslu (Maloney 2010, bls. 15). 

Stofnun um fjármálalæsi innan Indíana háskólans rannsakaði hvernig best væri 

að innleiða fjármálakennslu. Stofnunin komst að því að mikill meirihluti 

kennara, eða um 80% sögðu það mikilvægt að hafa einhverskonar 

fjármálakennslu. Úr sama úrtaki kom fram að einungis helmingur kennara 

hafði kennt fjármál á einn eða annan hátt. Kennarar viðurkenndu einnig að þeir 

hefðu ekki næga þekkingu til að fræða nemendur um fjármál (Maloney 2010, 

bls. 17-18). 

Rannsókn nefndarinnar sýndi fram á að nauðsynlegt væri fyrir viðfangsefnið að 

þróa aukna þekkingu meðal sérfræðinga. Þörfin á þessari þróun og lítill 

möguleiki á þjálfun fyrir kennara er helsta hindrunin á innleiðingu 

fjármálalæsis í skólakerfið. Ef aðrir þættir eru skoðaðir má nefna hvata og 

áhuga nemenda á fjármálum. Telur nefndin nauðsynlegt að hanna kennsluna 

þannig að hún nái til nemenda og veki áhuga á viðfangsefninu (Maloney 2010, 

bls. 17-18). 
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4 Fjármálakennsla á Íslandi 

Eins og fram hefur komið hafði OECD lýst yfir áhyggjum af fjármálalæsi 

neytenda. Með aukinni tæknivæðingu hefur flækjustigið aukist og þar eru 

fjármál og fjármálaþjónusta engin undantekning. Almenningur hefur 

takmarkaða getu til að fylgjast með og getur það komið niður á ákvarðanatöku 

neytenda þegar kemur að fjárfestingu og sparnaði. Vísbendingar hafa verið 

uppi um þekkingarskort almennings á fjármálum og gaf skýrsla á vegum 

viðskiptaráðherra þeim áhyggjum byr undir báða vængi. Árin 2003 til 2007 

voru hagstæð fyrir fjármál einstaklinga en á sama tíma var mikið um 

áhættusamar lántökur og óvíst að almenningur hafi áttað sig á áhættunni sem 

fylgdi (Margrét Sæmundsdóttir og fleiri, 2009, bls. 3). 

Árið 2009 var lítil sem engin skipulögð fræðsla af hlutlausum aðilum fyrir 

almenna neytendur. Í dag er Stofnun um fjármálalæsi með skipulagða fræðslu 

fyrir almenning með Arion banka sem sinn helsta bakhjarl (Arion Banki, e.d.). 

Til er talsvert af upplýsingum á heimasíðum margra fjármálafyrirtækja en 

ókosturinn við þessar upplýsingar er að þær eru ekki settar fram með 

markvissum hætti. Samkvæmt niðurstöðum viðskiptaráðuneytisins fengu flestir 

aðspurðra upplýsingar um fjármál frá einhverjum fjölskyldumeðlim og þar á 

eftir í gegnum fjölmiðla. Athugaverðast þótti að einungis 4,6% aðspurðra 

nefndu skóla sem sinn helsta upplýsingagjafa um fjármál (Margrét 

Sæmundsdóttir og fleiri, 2009, bls. 3-4). 

4.1 Aðalnámskrá grunnskólanna 

Aðalnámskrá grunnskólanna er hönnuð og gefin út af mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu. Hlutverk hennar að vera stjórntæki, fyrirmæli 

fræðsluyfirvalda um skólastefnu og safn sameiginlegra markmiða í skólastarfi í 

landinu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011-a, bls. 9). 

Í 2.gr. 91. laga frá árinu 2008 er hlutverk grunnskólanna skilgreint. Þar er talað 

um að markmið grunnskóla sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og 

þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Einnig segir í 2.gr. 91. laga frá 2008: 

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

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

Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að 

markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi 

nemenda (lög um grunnskóla nr. 91/2008)“. 

Við hönnun á aðalnámskrá gunnskólanna voru sex grunnþættir þróaðir og 

mynda þeir kjarna námskrárinnar. Þeir eru: 

 Læsi 

 Sjálfbærni 

 Heilbrigði og velferð 

 Lýðræði og mannréttindi 

 Jafnrétti 

 Sköpun 

Í kaflanum um læsi skilgreinir mennta- og menningarmálaráðuneytið hvað talið 

er vera læsi. Ráðuneytið skilgreinir læsi sem færnina að geta fært hugsun sína í 

ritað mál og að geta skilið ritaðan texta. Sökum tækniframfara hefur þurft að 

skilgreina ný hugtök er varðar læsi og má þar nefna hugtök á borð við stafrænt 

læsi, miðlamennt og miðlalæsi. Með stafrænu læsi er átt við þá hæfni að geta 

notað tölvur og nettækni til samskipta í orðum, myndum og máli. Með 

miðlamennt er átt við að nemendur noti sér hina ýmsu miðla við nám sitt og á 

sama tíma læri hvert notagildi og áhrif þeirra eru á menningu og lýðræði. 

Miðlalæsi er aftur á móti sú færni sem öðlast við miðlamennt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011-a, bls. 16-19). 

Þrátt fyrir að hugtakið læsi hefur verið skilgreint á víðtækari hátt en áður hefur 

fjármálalæsi ekki fengið skilgreiningu í læsi. Ekki er minnst einu orði á 

fjármálalæsi í lögum númer 91. frá árinu 2008 (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 
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Í almenna hlutanum sem gefin var út árið 2011 er námskráin útskýrð mun 

ítarlegar en áður. Í kaflanum sjálfbærni er talað um að neytendafræðsla og 

fjármálalæsi sé mikil forsenda til að geta lagt mat á þarfir einstaklings í nútíð 

og framtíð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011-a, bls. 20). 

Einnig er rætt um fjármálalæsi sem hluta að heimilisfræði en heimilisfræði er 

skilgreind sem líkamlegar og andlega þarfir einstaklingsins, líf hans og skilyrði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011-a, bls. 152). 

Ekki er rætt frekar um fjármálalæsi í almenna hluta sem gefin var út 2011. 

4.2 Aðalnámskrá framhaldsskólanna 

Líkt og aðalnámskrá grunnskólanna þá er aðal námskrá framhaldskólanna gefin 

út af Mennta- og menningarráðuneytinu. Hlutverk framhaldsskólanna líkist 

hlutverki grunnskólanna þar sem framhaldsskólum er ætlað að ýta undir alhliða 

þroska nemenda og virkja þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með 

námsframboði sem hentar hverjum og einum. Ólíkt grunnskólum er 

framhaldsskólum ætlað að undirbúa nemendur fyrir atvinnulífið sem og annað 

nám (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008).  

Í almenna hluta er gefin var út árið 2011 um aðalnámskrá framhaldsskólanna er 

almenn menntun skilgreind. Þar er almenn menntun skilgreind sem aukin hæfni 

einstaklings að takast á við daglegt líf. Einstaklingurinn á að öðlast skilning á 

eiginleikum sínum og hæfileikum og geta leyst hlutverk sitt í flóknu 

nútímasamfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011-b, bls. 13). 

Líkt og í aðalnámskrá grunnuskólanna er aðalnámskrá byggð á sex 

grunnþáttum og eru þeir nákvæmlega þeir sömu og í aðalnámskrá 

grunnuskólanna. Þeir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Eru skilgreiningar á þessum þáttum þeir 

sömu og koma fram í aðalnámskrá grunnskólanna. Þar að leiðandi kemur 

fjármálalæsi ekki inn í grunnþáttakaflann er varðar læsi. Fjármálalæsi er aftur 

nefnt þegar sjálfbærni er skilgreind og þar talað um fjármálalæsi sem 

mikilvæga forsendu þess að geta metið þarfir hvers og eins í nútíð og framtíð. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011-b, bls. 16-18). Jafnframt segir 

ráðuneytið að nemandinn þurfi að geta tekið gagnrýna afstöðu varðandi 
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umhverfi, samfélagi, menningu og efnahagskerfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011-b, bls. 35). 

Þegar leitað er eftir hvort fjármálalæsi í fleiri stöðum í almenna hluta 

aðalnámskrár framhaldsskólanna kemur í ljós að hugtakið er ekkert meira 

nefnt.  

Í lögum nr. 92 frá árinu 2008 um framhaldsskóla kemur fram að ráðuneytið 

hefur fært ábyrgð á námskrárgerðum í auknum mæli til framhaldsskólanna. 

Með þessu vill ráðuneytið gefa framhaldsskólum aukið umboð til að byggja 

nám sitt upp miðað við sérstöðu hvers skóla. Á þetta að hjálpa skólum að 

bregðast við breytingum í samfélaginu og þörfum nemenda. Tillögur 

framhaldsskólanna um námsbrautir þurfa þrátt fyrir þetta ávalt staðfestingu 

Mennta- og menningarráðuneytisins til að verða hluti að aðalnámskrá 

framhaldsskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011-b, bls. 7). 

4.3 Stofnun um fjármálalæsi 

Stofnun um fjármálalæsi (hér eftir þekkt sem FE) var stofnuð af Breka 

Karlssyni árið 2005. Markmið FE er að beita sér fyrir bættu fjármálalæsi 

íslensku þjóðarinnar. Vill stofnunin að einstaklingar geti tekið upplýstar 

ákvarðanir er varða efnahagslega velferð sína, verði meðvitaðir um 

árangursríkar leiðir er kemur að fjármálum og sníði sér stakk eftir vexti, dragi 

úr fjárhagsáhyggjum sínum með réttum ákvarðanatökum og búi í haginn fyrir 

efnahagslega velferð sína og þar með lífshamingju (Stofnun um fjármálalæsi, 

e.d.-a). 

Árið 2010 gaf Breki Karlsson út bókina Ferð til fjár: Leiðarvísir um fjármál 

fyrir ungt fólk og var bókin gefin út fyrir tilstilli FE. Var markmið bókarinnar 

að vera leiðarvísir fyrir ungt fólk eins og titillinn ber með sér. Bókin skiptist í 

fimm kafla. Sá fyrsti fjallar um hvað fjármálalæsi er , hversvegna það er 

mikilvægt og hvað felst í því að vera fjárráða. Í kaflanum læra einstaklingar að 

taka saman útgjöld sín á einum degi og þeir læra hvað bókhald er og hvernig 

það sé hægt að nýta sér það í daglegu lífi (Breki Karlsson, 2010-b, bls. 6). 

Annar kafli bókarinnar fjallar um framtíð einstaklings og hvernig fjármálalæsi 

getur hjálpað við að móta framtíðarsýn. Fyrst eru gildi og markmið útskýrð og 
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einstaklingar beiðnir um að skoða hver gildi þeirra eru ásamt viðhorfi til 

peninga. Kaflinn endar svo á að útskýra fyrir einstaklingum að peningar séu 

ekki allt (Breki Karlsson, 2010-b, bls. 14-20). 

Þriðji kafli reynir að hjálpa fólki að ná þeim markmiðum sem það hefur sett sér 

í öðrum kafla. Það útskýrir af hverju það er skynsamlegt að setja sér markmið 

og hvernig SMART markmið virkar. SMART stendur fyrir sértæk, mælanleg, 

alvara, raunhæf og tímasett. Kaflinn endar svo á því að kenna lesandanum 

hvernig gera skal fjárhagsáætlanir og hvernig skynsamlegt er að haga 

ákvörðunum í fjármálum (Breki Karlsson, 2010-b, bls. 24-34). 

Fjórði kaflinn fjallar um áfanga, sigra og skelli í fjármálum sem 

einstaklingurinn verður fyrir á lífsleið sinni. Bók setur upp æviskeiðina svo 

sem barnæskuna, unglingsárin, námsárin, sambúðina eða hjónabandið og 

foreldrahlutverkið. Fjallað er um fjárhagsleg áföll og hvað V-in þrjú standa 

fyrir en þau standa fyrir vexti, verðbólgu og verðbætur. Að lokum er 

lífeyriskerfið útskýrt og farið er í verðtryggingu og hvaða áhrif hún hefur 

(Breki Karlsson, 2010-b, bls. 36-46). 

Í lokakaflanum er munurinn á sparnaði og fjárfestingu útskýrður. Farið er yfir 

það sem kallað eru góð og slæm lán þar sem áhætta og vaxtaprósenta hinna 

ýmissa láni eru skoðuð. Skoðað er hvernig er best að takast á við 

skuldavandamál er koma upp og að lokum er útskýrt hvaða afleiðingar 

gjaldþrot hefur á daglegt líf (Breki Karlsson, 2010-b, bls. 50-61). 

4.4 Önnur fjármálakennsla 

Í seinnihluta árs 2012 opnaði FE nýtt vefsvæði er bar nafnið Aflatún. Aflatún 

er námsefni fyrir börn og unglinga í fjármálalæsi, samfélagsábyrgð og 

frumkvöðlastarfsemi er nær til rúmlega milljón barna í tæplega 80 löndum 

(Stofnun um fjármálalæsi, e.d.-b).  

Þróunin hófst í Indlandi fyrir 20 árum þegar leitast var við að veita börnum þar 

í landi grunnþekkingu í fjármálum og upplýsa þau um skyldur sínar. 

Hugmyndafræði Aflatúns byggir á því að börn séu fær um að bæta eigið líf og 

samfélag sitt. Börn og unglingar eru framtíðin og til þess að þau séu fær um að 
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nýta krafta sín rétt verða þau að þekkja réttindi sín og skyldur og viti hvert og 

hvernig þau eiga sækja þau réttindi (Aflatún, e.d.). 

Markmið Aflatún eru tvennskonar. Eins og komið hefur fram er markmiðið 

annarsvegar að fræða nemendur um réttindi og skyldur eins og þau eru 

skilgreind samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hinsvegar reynir 

Aflatún að undirstrika mikilvægi sparnaðar, fjárhagsleg sem og önnur markmið 

og gæta að öllum auðlindum (Aflatún, e.d.). 

Haustið 2012 var sett af stað tilraunarkennsla með námsefni Aflatún í 

grunnskóla í Bolungarvík. Það sem einkennir aðferðir Aflatúns er að kennslan 

er byggð þannig upp að nemendur eru ávallt miðpunktur kennslunnar og hvattir 

til að taka þátt með leikjum, umræðum, skapandi athöfnum og verkefnum. Lagt 

er upp með að nemendur rannsaki, athugi og framkvæmi sjálfir og tengist 

þannig náminu frekar. Eldri hóparnir skoðuðu stöðu sína innan samfélagsins og 

hvernig þeir gætu látið til sín taka. Jafnframt var rætt við fólk úr atvinnulífinu 

um Aflatún og hvernig væri hægt að bæta samfélagið öllum til góða (Aflatún, 

e.d.). 

Samkvæmt Breka Karlssyni hefur tilraunarkennsla gengið mjög vel og fengið 

góðar viðtökur af nemendum sem og kennurum. Unnið hefur verið með leiki 

og leikrit í stað þess að vinna með bækur og segir Breki að það henti meirihluta 

nemenda betur heldur en að læra á bækur þar sem sumir nemendur eiga erfitt 

með að lesa. Áætlað er að fimm skólar á höfuðborgarsvæðinu taki upp þessa 

kennslu en hún verður sett inn í frístundarstarf skólanna (Breki Karlsson, 

munnleg heimild, 16. apríl 2013).  
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5 Rannsókn – Aðferðafræði  

Rannsóknir eru mikilvægar í viðskiptafræði sem og öðrum fræðum. Fræðimenn 

eru ekki sammála hvernig skuli skilgreina hugtakið rannsókn. Flestir eru 

sammála um að rannsóknir auki þekkingu, séu kerfisbundnar og markvissar og 

að þær séu ferli tilgáta og kannanna. Rannsóknir verða að vera ítarlegar, agaðar 

og vel skipulagðar til að skila hámarks skilvirkni (Colins og Hussey, 2003, bls. 

1).  

Til eru margar tegundir rannsókna og er tilgangur þeirra mismunandi eftir því 

hversu mikið viðfangsefnið hefur verið rannsakað og hversu djúpt það á að 

rannsaka viðfangsefnið. Hefur þeim oft verið skipt í eftirfarandi flokka: 

 Könnunarrannsókn (e. exploratory research) 

 Lýsandi rannsókn (e. descriptive research) 

 Greinandi rannsókn (e. analytical research) 

 Forspárrannsókn (e. predictive research) 

Könnunarrannsóknir eru gerðar þegar til eru lítil eða engin gögn um 

rannsóknarefnið. Hér eru tilgátur ekki sannreyndar heldur verða tilgátur til með 

þessum rannsóknum. Útkomur í þessari rannsókn eru svo notuð þegar aðrar 

rannsóknir eru gerðar sem annað hvort sannreyna eða fella tilgátuna (Colins og 

Hussey, 2003, bls. 10). 

Lýsandi rannsóknir eru notaðar til að undirstrika og greina ákveðið vandamál. 

Lýsandi rannsóknir eru oft megindlegar þar sem tölfræðilegir útreikningar eru 

notaðir til að greina gögnin. Greinandi rannsóknir fara dýpra ofan í niðurstöður 

sem lýsandi rannsóknir hafa sýnt fram á sem og að sýna af hverju 

niðurstöðurnar eru á þann hátt er sýnt var fram á. Forspárrannsókn reynir að 

sýna hvernig best væri að framkvæma ákveðna hluti í framtíðinni með tilliti til 

niðurstaðna (Colins og Hussey, 2003, bls. 11-12). 

Gögn í rannsóknum geta verið megindlegar og eigindlegar. Megindlegar 

rannsóknir ganga út á að fá niðurstöðu sem hægt er að mæla út frá tölulegum 

gögnum á meðan eigindlegar rannsóknir ganga út á að auka skilning á 

viðfangsefninu til dæmis með viðtölum. Í megindlegum rannsóknum eru 

tölfræðipróf notuð til að greina niðurstöður (Colins og Hussey, 2003, bls. 11-
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12). Hægt er að raða megindlegum gögnum eftir ákveðinni tölulegri röð til 

dæmis aldurs, hæð eða líkamshita. Megindlegum gögnum má svo skipta í tvo 

hluta, samfelld og ósamfelld gögn. Hægt er að raða ósamfelldum gögnum eftir 

heiltölum svo sem 0, 1, 2, 3 o.s.frv. en samfelld gögn geta verið óteljandi. 

Dæmi um samfellda breytu er líkamshiti einstaklinga en fjöldi 

fjölskyldumeðlima er dæmi um ósamfellda breytu (Bluman 2009, bls. 6). 

Heimild: Bluman, bls 6  

 

Mynd 2 Skýringarmynd á samfelldum og ósamfelldum gögnum. 

 

5.1 Hönnun á rannsóknarspurningum  

Til að fá svar við rannsóknarspurningunni taldi skýrsluhöfundur ráðlegast að 

leggja fram greinandi rannsóknarkönnun fyrir framhaldsskólanemendur. Eins 

og áður hefur komið fram hafði hópur frá Háskólanum í Reykjavík gert 

samanburðarrannsókn árið 2009 en þá bar hópurinn niðurstöður af rannsókn 

sem þau gerðu saman við niðurstöður Breka Karlssonar frá árinu 2005. Þar sem 

fjármálalæsi hefur lítið verið rannsakað með megindlegum gögnum þótti 

skýrsluhöfundi ráðlegast að notast við sömu aðferðarfræði og því sama 

spurningalista og hafði verið notaður árið 2005 og svo aftur 2009. Breki 

Karlsson gaf leyfi sitt fyrir að spurningarlisti hans yrði notaður sem fyrirmynd 

þess sem notaður var í þessari skýrslu. Vert er að taka fram að ritgerð Breka 

þótti framúrskarandi og fékk hún 9,5 í einkunn af 10 (Stofnun um fjármálalæsi, 

e.d.-c). 
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Leitast var við að hafa spurningarnar eins líkar þeim og frá árinu 2005 og 2009 

en nauðsynlegt þótti að gera almennar uppfærslur á spurningarlistanum þar sem 

einstaka spurningarnar þóttu villandi eða áttu ekki við í núverandi árferði. 

Teknar voru út 6 spurningar frá upprunulega spurningarlistanum, tveimur 

spurningum breytt og valmöguleikum breytt í ákveðnum spurningum.  

Eftir að spurningarlistinn hafði verið uppfærður innihélt listinn 64 spurningar í 

heildina. Þekkingarspurningar voru 34 talsins og bakgrunnsspurningarnar voru 

30. Þekkingarspurningarnar voru skipt í fjóra hluta: 

 A – Fjármál 

 B – Sparnaður og lántökur 

 C – Skattar 

 D – Réttindi og skyldur 

Spurningarnar skiptust þannig að 10 spurningar fjölluðu um fjármál, 8 um 

sparnað og lántökur, 10 um skatta og 6 um réttindi og skyldur. 

Spurningarlistinn var nafnlaus og því var ekki hægt að rekja svörin til einstakra 

nemenda. 

Síðari hluti könnunarinnar innihélt 30 bakgrunns- og atferlisspurningar en 

markmiðið með þeim var reyna athuga hvort fylgni væri milli ákveðinna svara 

og hegðunar. 

Könnunina má sjá í heild sinni í viðauka 1. 

5.2 Framkvæmd rannsóknar 

Vegna fjárskorts treysti skýrsluhöfundur sér ekki í að framkvæma jafn 

viðamikla og stóra rannsókn og hafði verið framkvæmdar árið 2005 þar sem 

úrtaksstærðin var 658 nemendur og 1015 nemendur árið 2009. Ákveðið var að 

hafa samband við Menntaskólann á Akureyri og Verkmenntaskólann á 

Akureyri og óska eftir leyfi við að leggja könnunina fyrir nemendur skólans. 

Báðir skólarnir gáfu leyfi og var könnunin því framkvæmd 4. apríl í 

Menntaskólanum og daganna 10. og 12. apríl í Verkmenntaskólanum. Í öllum 

tilvikum var könnunin lögð fyrir nemendur í kennslutíma og á pappírsformi, 

eins og um próf væri að ræða til að tryggja að réttir aðilar væru að svara 
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spurningunum og nytu ekki aðstoðar utanaðkomandi aðila. Ólíkt fyrri 

rannsóknum þar sem einungis var rannsökuð svörun 18. ára nemenda var 

ákveðið að fá svörun allra nemenda sem voru 18 ára og eldri þó að reynt var 

eftir fremsta megni að fá svörun 18. ára nemenda.  

Hverjum nemenda var tilkynnt í upphafi að könnunin væri nafnlaus og ekki 

væri mögulegt að rekja einstaka svör til nemenda. Nemendum var einnig 

tilkynnt að þeir væru ekki skyldugir til að taka þátt í könnuninni og að þeir 

mættu sleppa einstaka spurningum kysu þeir að gera svo. Úrtaksstærðin var 

180 nemendur, 108 frá Menntaskólanum og 72 frá Verkmenntaskólanum. Af 

þeim 180 nemendum sem svöruðu voru 144 nemendur 18 ára og 36 nemendur 

voru 19 ára eða eldri. Meirihluti svaraði öllum spurningum könnunarinnar og 

var einungis einn nemandi sem neitaði þátttöku.  
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6 Greining og mat 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum könnunarinnar sem lögð 

var fyrir nemendur Menntaskólans á Akureyri og Verkmenntaskólans á 

Akureyri daganna 4., 10. og 12. apríl. Úrvinnsla gagnanna var unnin í 

töflureikniforritinu Microsoft Excel og tölfræðiforritinu SPSS. Eins og fram 

hefur komið var könnuninni skipt í tvo hluta, þekkingarspurningar og 

bakgrunnsspurningar. Báðum hlutunum verður gerð skil.  

Til að reyna fá svar við rannsóknarspurningunni var meðaleinkunn 

könnunarinnar borin saman við fyrri meðaltöl. Vert er að taka fram að 

meðaleinkunnir voru normaldreifðar. Til þess að athuga hvort marktækur 

munur væri á milli meðaltala var notað tölfræðipróf sem ber nafnið t-próf 

óháðra úrtaka (e. t-test, difference between two means of independent samples) 

en það próf er notað þegar gögn eru normaldreifð. Einnig er þetta tölfræðipróf 

notað þegar ekki er vitað hvert staðalfrávik þýðis er. Mismunandi er hvernig 

prófið er útfært en formúla t-prófsins er ólík eftir því hvort að fervik (e. 

variance) meðaltalanna sé það sama eða ekki (Bluman, 2009, bls. 484).  

Ef ekki er vitað hvort fervik meðaltalanna er eins, þarf að byrja á því að reikna 

það út með F-prófi (e. F test). F-próf er notað þegar fervik tveggja úrtaka eru 

valin úr normaldreifðu þýði, þar sem fervik þýðis eru jöfn, og þau borin saman 

(Bluman, 2009, bls. 513).  

Áður en F-prófið er framkvæmt er tilgáta lögð fram. Niðurstöður tilgátunnar 

geta verið mismunandi eftir því hvort tilgátan er einhliða eða tvíhliða. Sé 

tilgátan einhliða getur hún verið til hægri eða vinstri.  

      
     

  

      
     

  

Jafna 1 - Hægri hliðar tilgáta 

      
     

  

      
     

  

Jafna 2 - Vinstri hliðar tilgáta 
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Jafna 3 - Tvíhliða tilgáta 

Núlltilgáta heitir það þegar fervikin eru sögð vera eins og eru þau táknuð sem 

H0 eins og sést í jöfnum 1 til 3. Varatilgátan felst í því að fervikin eru ekki eins 

og er sú tilgáta táknuð sem H1 (Bluman, 2009, bls. 513).     

Til að finna F gildið þarf að nota formúluna: 

   
  
 

  
  

 Jafna 4 – Formúla F-dreifingar 

Hér stendur S
2
 fyrir fervik úrtaks.   

    
 (   )  (  ) 

 (   )
 

Jafna 5 - Formúla fervik úrtaks 

 

Þegar F-prófið er svo framkvæmt í höndunum er stærra fervikið ávalt haft sem 

nefnari í formúlunni og minna fervikið haft sem teljari. Ástæðan er vegna þess 

að F-töflurnar sem notaðar eru til viðmiðunar eru yfirleitt settar fram miðað við 

að F-gildið sé stærra en 1. Ef F-prófið er gert í tölvu þá skiptir ekki máli hvort 

er stærra. Eins og sést í jöfnu 4 þá eru fervikin merkt í hnéletri (e. subscript) 

með tölustöfunum 1 og 2. Sé prófið framkvæmt handvirkt er það fervik sem er 

stærra   
  (Bluman, 2009, bls. 513). 

Þegar F-gildið hefur verið reiknað þarf að finna krítíska gildið en það aðskilur 

mörkin milli höfnunarsvæðisins (e. critical region). Krítíska gildið er fundið í 

töflum sem fylgja mörgum tölfræðibókum. Til að finna gildið þarf 

rannsakandinn að vita frelsisgráðurnar fyrir n1 og n2 ásamt því að vita hvert α 

(alpha) gildið er. Frelsisgráðurnar eru fundnar með því að draga 1 frá fjölda 

úrtakanna eða (n1 – 1) og (n2 – 1) (Bluman, 2009, bls. 513). Þar sem meðaltöl 

úrtaks eru að öllum líkindum ólík meðaltölum þýðis eru öryggismörk notuð 
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innan tölfræðinnar. Algengustu öryggismörk eru 90%, 95% og 99%. Ef notuð 

eru 95% öryggismörk verður α gildið 0,05 (Bluman, 2009, bls. 358). 

Að lokum er F-gildið borið saman við krítíska gildið. Ef F-gildið er stærra en 

krítíska gildið lendir það innan höfnunarsvæðisins. Niðurstaðan er því að 

marktækur munur er á viðfangsefninu sem verið er að rannsaka og því skuli 

hafna tilgátunni og munur sé á fervikum. Sé F-gildið minna en krítíska gildið 

lendir það utan höfnunarsvæðis öryggismarkanna og því er ekki hægt að hafna 

tilgátunni og því engin munur sé á fervikum (Bluman, 2009, bls. 406). 

Eftir að fundið hefur verið út hvort fervikin séu eins eða ekki er hægt að halda 

áfram með t-prófið er nefnt var hér fyrir ofan. Byrja skal á því að setja fram 

tilgátupróf. Tilgátan verður hvort meðaltölin séu eins eða ólík (Bluman, 2009, 

bls. 484-485). 

           

Jafna 6 - Núlltilgátan er hvort meðaltölin séu eins 

            

Jafna 7 - Varatilgátan er hvort meðaltölin séu ólík 

Næst er krítíska gildið fundið en eins og í F-prófinu þá fylgir tafla með 

mörgum tölfræðibókum þar sem hægt er að finna krítíska gildið fyrir t-prófið. 

Til þess þarf rannsakandinn að vita frelsisgráðuna og α gildið. Í t-prófi þar sem 

fervikin eru ekki eins má finna frelsisgráðuna með þessari formúlu (Newbold, 

Carlson, Thorne, 2007, bls. 378): 

               
(
  
 

  
)   (

  
 

  
)
 

(
  
 

  
)
 

(    )
 

(
  
 

  
)
 

(    )

 

Jafna 8 – Frelsisgráða fyrir t-próf þar sem fervik eru ólík 

Í t-prófi þar sem fervikin eru eins, er frelsisgráðan jafnt og stærð úrtakanna 

lögð saman, dregin frá með 2. Þetta er oft ritað sem (n1 + n2 – 2). Eins og í F-

prófinu fer α gildið eftir þeim öryggismörkum sem rannsakandinn kýs að nota 

(Bluman, 2009, bls. 484-486). 
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Að lokum er t-gildið reiknað. Til er tvö mismunandi próf eftir því hvort 

fervikin eru eins eða ekki. Séu fervikin ekki eins skal nota þessa formúlu: 

   
(      )  (       )

√
  
 

  
  
  
 

  

 

Jafna 9 - Jafna t-gildis séu fervik ekki eins 

Séu fervikin aftur á móti eins breytist formúlan aðeins: 

   
(      )  (       )

√
(    )  

  (    )  
 

        
√
 
  
  
 
  

 

Jafna 10 - Jafna t-gildis séu fervik eins 

Eins og áður er t gildið borið saman við krítíska gildið. Ef t-gildið er minna en 

krítíska gildið (eða stærra sé það neikvætt) lendir það utan höfnunarsvæðisins 

og því ekki marktækur munur á meðaltölunum. Ekki er hægt að hafna 

núlltilgátunni. Sé t-gildið stærra en krítíska gildið (eða minna sé tala neikvæð) 

lendir það innan höfnunarsvæðis öryggismarkanna og því þarf að hafna 

núlltilgátunni. Marktækur munur er þá á meðaltölunum og þau ekki eins  

(Bluman, 2009, bls. 485-486). 

6.1 Helstu niðurstöður þekkingarspurninga 

Eins og fram hefur komið voru ekki einungis spurt 18. ára nemendur spurðir 

eins og gert var árin 2005 og 2009. Þótti ráðlegt að skoða niðurstöðurnar þar 

sem svör 18 ára nemenda koma einungis fram sem og að skoða niðurstöðu 

heildar úrtaksins.  

Við hönnun á spurningarlistanum var tveimur spurningum breytt. Efnistak fyrri 

spurningarinnar þótti ekki ganga upp miðað við núverandi aðstæður. Er þetta 

spurning 15. en þar er spurt um verðtryggð lán í stað gengistryggða lána eins 

og gert var árið 2005 og 2009. Hin spurningin er spurning 20 en þar er spurt 

um staðgreiðsluhlutfall í stað persónuafsláttar. Áfram verða bormar saman 

niðurstöður beggja spurninganna við eldri niðurstöður. Gengistryggð lán eru 

áfram borin saman við niðurstöður verðtryggða lána á þeim forsendum að hér 
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er verið að spyrja áfram um tegund neytendalána og staðgreiðsluhlutfall er 

áfram borið saman við niðurstöður um persónuafslátt þar sem bæði 

viðfangsefnin tengjast launum. 

Spurningum fækkaði um 6 og vegna þess þurfti að endurreikna meðaltölin frá 

árinu 2005 og 2009. 

Við útreikninga á niðurstöðum var gefin einkunn frá 0 til 10 þar sem 0 er 

lægsta einkunn og 10 sú hæsta.  

Í öllum tilfellum var F-gildið minna en það krítíska sem þýðir að ekki var hægt 

að hafna núlltilgátunni. Fervikin voru því alltaf eins og því var sama t-próf 

notað við alla útreikninga. Krítíska gildið í t-prófinu var einnig alltaf eins eða 

1,96 þegar miðað er við 95% marktektarmörk. Er það sökum hversu stór 

frelsisgráðan er. 

Niðurstöður t-prófsins eru settar fram inn í sviga þar sem t-gildið er fyrst sett 

fram og borið saman við krítíska gildið, (t < = >  krítíska gildið). Var þetta 

tölfræðipróf einnig notað til að kanna hvort marktækur munur væri á þekkingu 

milli einstakra flokka.  

 

6.1.1 Helstu niðurstöður 18 ára svarenda 

Þegar niðurstöður 18 ára nemenda eru skoðaðar kemur í ljós að fjármálalæsi 

stendur í stað frá árinu 2009 en hækkar um 0,3 stig frá árinu 2005. Ekki er 

marktækur munur á niðurstöðum þekkingarspurninganna nú og 2009 (1,43 < 

1,96) en marktækur munur er á milli niðurstaðna ef litið er til ársins 2005 

(12,678 > 1,96). Jafnframt er ekki marktækur munur svörum kynjanna en 

meðaltal kvenna var 5,18 en meðaltal karla 5,0 (0,96 < 1,96).  Ef litið er til 

einstakra flokka kemur flokkurinn fjármál best út. Meðaleinkunn flokksins er 

6,2 og er það 0,5 stigum hærra heldur en árið 2009 og 1,0 stigi hærra en árið 

2005. Hægt er að tala um marktækan mun á meðaltölum milli beggja áranna í 

flokknum. Árið 2009 ( 12,5 > 1,96) og árið 2005 (24,3 > 1,96). Hækkunina hér 

má að mestu rekja til spurningarinnar um fjármálastjórn en þar var 

meðaleinkunnin 6,17 en áður hafði hún aldrei verið hærri en 1,70. Þetta mikla 
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frávik gæti stafað af breytingu í upprunalega spurningalistanum var 

valmöguleiki b á þessa vegu: 

 Þú getur oftast borgað kreditkortareikninginn á réttum tíma 

Vegna athugasemda um að orðið „oftast“ gæti verið ruglingslegt var ákveðið 

að breyta því orðalagi í alltaf og varð því valmöguleiki b: 

 Þú getur alltaf borgað kreditkortareikninginn á réttum tíma 

Í flokknum Sparnaður og lántökur voru niðurstöðurnar lakari en árið 2009 en 

þær sömu og árið 2005. Marktækur munur var á meðaltölunum árið 2009        

(-28,3 < -1,96) en ekki árið 2005 (-0,98 > -1,96). Meðaleinkunnin í þessum 

flokki var 5,3 eins og árið 2005 en árið 2009 var hún 6,4. Þennan mikla mun 

má að mestu útskýra vegna spurningarinnar um gengistryggt lán. Var 

meðaleinkunn þeirrar spurningar 8,58 árið 2009 en í niðurstöðum Breka frá 

2005 er meðaleinkunnin 1,75. Ekki var spurt um gengistryggð lán í þessari 

skýrslu heldur var í stað spurt um verðtryggð lán og niðurstaða úr þeirri 

rannsókn borin saman við þær sem hér hafa verið nefndar. Meðaleinkunn 

þeirra spurningar var 2,36. Jafnframt var mikill munur á öðrum svörum innan 

þessa flokks. Meðaleinkunn einstakra spurninga innan flokksins eru lakari í öll 

skiptin utan eins ef borið er saman við niðurstöður 2009. Einungis spurningin 

um lífeyrissparnað kom betur út. Ef borin er saman meðaleinkunn 2005 við 

niðurstöðurnar kemur í ljós að einungis þrjár spurningar koma betur út nú enn 

2005. Eru það spurningarnar um vaxtavexti, bindiskyldu ávöxtunar og 

verðtryggingu.  

Marktækur munur var á meðaleinkunn í flokknum skattar milli kannanna. 

Meðaleinkunnin í þessum flokki var 3,9 en það er 0,3 stigum hærra en árið 

2009 þegar meðaleinkunnin var 3,6. Marktækur munur var milli áranna (8,9 > 

1,96). Meðaleinkunn árið 2005 í þessum flokki var hærri en þá var hún 4,1. 

Aftur er marktækur munur milli áranna (-3,8 < -1,96). Í þessum flokki kom 

seinni spurningin um skattskil einstaklinga (spurning 22) áberandi verr út en 

síðustu ár þar sem meðaleinkunnin var 4,72 nú en 5,44 árið 2005 og 6,37 árið 

2009.  
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Í flokknum Réttindi og skyldur var meðaltal réttra svara 5,2 en það er betri 

niðurstaða en síðustu kannanir hafa sýnt. Árið 2009 var meðaleinkunn í þessum 

flokki 4,8 og 2005 var hún 4,3. Marktækur munur er milli niðurstaðna (18,8 > 

1,96) árið 2005 og (8,8 > 1,96) árið 2009. Spurningarnar um skyldutryggingu 

og lífeyrissjóði komu mun betur út heldur en í fyrri könnunum en 

meðaleinkunn í síðustu spurningu er varðar réttindi verktaka er lakari en í 

síðustu könnunum.  

Til að draga þetta saman voru niðurstöðurnar settar saman á myndrænu formi. 

 

 

Mynd 3 Meðaltöl fjármálalæsis og einstakra flokka árin 2005, 2009 og 2013 
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Tafla 3 sýnir samanburð á meðaleinkunn spurninga rannsóknanna 2005, 2009 og 2013.  

Tafla 3 Samanburður á meðaleinkunn spurninga milli rannsókna árin 2005, 2009 
og 2013 

 Rannsókn 2005  Rannsókn 2009  Rannsókn 2013 

 M Sf n M Sf n M Sf n 

 1. Góð þekking á fjármálum 7,49 0,41 658 7,85 0,41 1015 8,82 0,32 144 

 2. Tilgangur fjárhagsáætlunar 8,25 0,38 658 8,18 0,39 1015 8,75 0,33 144 

 3. Fjármálastjórn 1,70 0,38 658 0,92 0,29 1015 6,04 0,49 144 

 4. Gjaldeyrishugtök 5,73 0,49 658 7,56 0,43 1015 7,43 0,44 144 

 5. Kaupmáttur launa 5,20 0,50 658 6,79 0,47 1015 7,08 0,46 144 

 6. Almennt verð á bíómiða 2,86 0,50 658 5,58 0,50 1015 6,74 0,47 144 

 7. Verðlag í sundlaug  5,38 0,45 658 3,95 0,49 1015 3,19 0,47 144 

 8. Nasdaq 1,61 0,50 658 5,72 0,50 1015 2,78 0,45 144 

 9. Neysluverðsvísitala 6,72 0,37 658 4,65 0,50 1015 2,01 0,40 144 

 10. Verðmæti útflutnings 6,96 0,47 658 5,59 0,50 1015 8,89 0,32 144 

 11. Vaxtavextir 3,92 0,49 658 4,72 0,50 1015 4,24 0,50 144 

 12. Áhættumat ávöxtunar 6,28 0,48 658 7,96 0,40 1015 5,97 0,49 144 

 13. Bindiskylda ávöxtunar 7,31 0,44 658 7,78 0,42 1015 7,78 0,42 144 

 14. Íbúðakaup 7,69 0,42 658 7,76 0,17 1015 6,81 0,47 144 

 15. FIT kostnaður 2,69 0,44 658 3,76 0,48 1015 2,29 0,42 144 

 16.Verðtryggingin 1,75 0,38 658 8,58 0,49 1015 2,36 0,43 144 

 17. Neyslulán 5,93 0,49 658 5,98 0,50 1015 5,90 0,49 144 

 18. Lífeyrissparnaður 6,98 0,46 658 4,47 0,50 1015 6,88 0,47 144 

 19. Skattskil einstaklinga(1) 4,71 0,50 658 4,36 0,50 1015 4,31 0,50 144 

 20. Staðgreiðsluhlutfall 3,21 0,47 658 1,56 0,36 1015 2,29 0,42 144 

 21. „Svört vinna“ 6,57 0,48 658 7,18 0,45 1015 7,92 0,41 144 

 22. Skattskil einstaklinga(2) 5,44 0,50 658 6,37 0,48 1015 4,72 0,50 144 

 23.Virðisaukaskattur 4,86 0,50 658 4,52 0,50 1015 5,14 0,50 144 

 24. Varðveisla bókhaldsgagna 1,85 0,39 658 1,63 0,37 1015 1,32 0,34 144 

 25. Skattframtal einstaklinga 6,22 0,49 658 4,00 0,49 1015 5,83 0,49 144 

 26. Fjármagnstekjuskattur 2,48 0,43 658 2,26 0,42 1015 3,19 0,47 144 

 27. Tekjuskattur 2,40 0,43 658 2,39 0,43 1015 1,32 0,32 144 

 28. Persónuafsláttur 3,21 0,47 658 1,56 0,36 1015 3,26 0,47 144 

 29.Skyldutrygging  4,09 0,49 658 4,32 0,50 1015 6,88 0,47 144 

 30. Fasteignaviðskipti 4,09 0,49 658 5,06 0,50 1015 4,31 0,50 144 

 31. Launþegi vs verktaki 5,91 0,49 658 6,31 0,47 1015 6,11 0,49 144 

 32. Réttindi við 18 ára aldur 4,22 0,49 658 4,45 0,50 1015 5,00 0,50 144 

 33. Lífeyrissjóðir 3,92 0,49 658 4,20 0,49 1015 5,35 0,50 144 

 34. Réttindi verktaka 3,68 0,48 658 4,32 0,50 1015 3,33 0,47 144 
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6.1.2 Helstu niðurstöður heildar úrtaksins.  

Ef niðurstöður heildar úrtaksins sem inniheldur nemendur á aldrinum 19 til 24 

ára jafnt sem 18 ára nemendur eru skoðaðar kemur í ljós að meðaleinkunn á 

heildarþekkingu í fjármálalæsi er 5,2 en það er 0,1 hærra en í úrtakinu með 

einungis 18 ára nemendum. Marktækur munur er á meðaltölum eftir því hvort 

nemendur á aldrinum 19 til 24 ára eru teknir með eða ekki ( -2,2 < -1,96). 

Í niðurstöðum er innihéldu einungis 18 ára nemendur var ekki marktækur 

munur á fjármálalæsi nú og árið 2009. Sé heildar úrtakið hinsvegar borið 

saman við niðurstöður 2009 kemur í ljós að marktækur munur er á fjármálalæsi 

þegar eldri nemendur bætast í úrtakið (4,5 > 1,96). Áfram er munur á 

fjármálalæsi nú og árið 2005 (12,7 > 1,96)  

Aftur var ekki marktækur munur á svörum kynjanna en nú er meðaltal karla 

0,526 örlítið hærra en meðaltal kvenna sem var 0,521 (-0,32 > -1,96) 

Á mynd 4 má sjá mismun á meðaleinkunn milli úrtaksins er hafði einungis 18 

ára nemendur annarsvegar og heildar úrtaksins hinsvegar. Í flestum tilfellum 

hækkar meðaltalið örlítið en það er einungis flokkurinn Sparnaður og lántökur 

þar sem meðaltölin eru jöfn. Jafnframt er það eini flokkurinn þar sem ekki er 

marktækur munur milli meðaltala (-1,08 > -1,96).  
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Mynd 4 Mismunur meðaleinkunna miðað við úrtök 

 

Ef niðurstöður heildar úrtaksins eru borin saman við niðurstöður kannanna frá 

árunum 2005 og 2009 er ekki mikið um breytingar frá niðurstöðum er innihélt 

einungis 18 ára nemendur. Helst ber að nefna hækkun í flokknum skattar en þar 

hækkar meðaleinkunnin í 4,1 og verður þannig jafn há og í niðurstöðum 2005. 

Hækkunin gerir það að verkum að ekki er marktækur munur milli 

meðaleinkunna þessa ára (-0,43 > -1,96). Marktækur munur er hinsvegar ef 

litið er til niðurstaðna frá árinu 2009 í sama flokki( 14,7 > 1,96). 

Í flokknum réttindi og skyldur hækkar meðaleinkunnin um 0,1 ef borið er 

saman við úrtakið er innihélt einungis 18 ára nemendur. Áfram er marktækur 

munur milli þessara niðurstaðna og þeirra frá 2005 og 2009.  

Hækkun á meðaleinkunn í flokknum sparnaður og lántökur gerir það að 

verkum að ekki er lengur marktækur munur milli meðaleinkunna nú og árið 

2005 (0,38 < 1,96). Áfram er marktækur munur á meðaleinkunnum nú og árið 

2009.  

Áfram er marktækur munur á meðaltölum í flokknum fjármál frá niðurstöðum 

nú og árunum 2005 og 2009.  
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Mynd 5 Samanburður meðaleinkunna á fjármálalæsi í heild sem og í einstaka 
flokkum 

 

Ef litið er til einstaka spurninga má sjá að meðaleinkunn hækkar í spurningum 

er varðar skattskil og skattframtöl einstaklinga. Meðaleinkunn hækkar í 25 

spurningum af þeim 34 þekkingarspurningum ef tekið er mið við úrtak 18 ára 

nemenda. Nánari samanburð er að finna í töflu 4 en sú tafla sýnir samanburð 

meðaleinkunna í heildar úrtakinu og fyrri könnunum frá árunum 2005 og 2009. 
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Tafla 4 Samaburður meðaleinkunna heildarúrtaks og rannsókna 2005 og 2009 

 Rannsókn 2005  Rannsókn 2009  Rannsókn 2013 

 M Sf n M Sf n M Sf n 

 1. Góð þekking á fjármálum 7,49 0,41 658 7,85 0,41 1015 8,89 0,32 180 

 2. Tilgangur fjárhagsáætlunar 8,25 0,38 658 8,18 0,39 1015 8,72 0,33 180 

 3. Fjármálastjórn 1,70 0,38 658 0,92 0,29 1015 6,17 0,49 180 

 4. Gjaldeyrishugtök 5,73 0,49 658 7,56 0,43 1015 7,33 0,44 180 

 5. Kaupmáttur launa 5,20 0,5 658 6,79 0,47 1015 7,11 0,45 180 

 6. Almennt verð á bíómiða 2,86 0,5 658 5,58 0,50 1015 6,78 0,47 180 

 7. Verðlag í sundlaug  5,38 0,45 658 3,95 0,49 1015 3,50 0,48 180 

 8. Nasdaq 1,61 0,5 658 5,72 0,50 1015 3,11 0,46 180 

 9. Neysluverðsvísitala 6,72 0,37 658 4,65 0,50 1015 2,11 0,41 180 

 10. Verðmæti útflutnings 6,96 0,47 658 5,59 0,50 1015 8,94 0,31 180 

 11. Vaxtavextir 3,92 0,49 658 4,72 0,50 1015 4,44 0,50 180 

 12. Áhættumat ávöxtunar 6,28 0,48 658 7,96 0,40 1015 5,89 0,49 180 

 13. Bindiskylda ávöxtunar 7,31 0,44 658 7,78 0,42 1015 7,83 0,41 180 

 14. Íbúðakaup 7,69 0,42 658 7,76 0,17 1015 6,83 0,47 180 

 15. FIT kostnaður 2,69 0,44 658 3,76 0,48 1015 2,50 0,43 180 

 16.Verðtryggingin 1,75 0,38 658 8,58 0,49 1015 2,33 0,42 180 

 17. Neyslulán 5,93 0,49 658 5,98 0,50 1015 5,78 0,50 180 

 18. Lífeyrissparnaður 6,98 0,46 658 4,47 0,50 1015 7,06 0,46 180 

 19. Skattskil einstaklinga 4,71 0,5 658 4,36 0,50 1015 4,56 0,50 180 

 20. Staðgreiðsluhlutfall 3,21 0,47 658 1,56 0,36 1015 2,44 0,43 180 

 21. „Svört vinna“ 6,57 0,48 658 7,18 0,45 1015 8,11 0,39 180 

 22. Skattskil einstaklinga 5,44 0,50 658 6,37 0,48 1015 5,17 0,50 180 

 23.Virðisaukaskattur 4,86 0,50 658 4,52 0,50 1015 5,17 0,50 180 

 24. Varðveisla bókhaldsgagna 1,85 0,39 658 1,63 0,37 1015 1,33 0,34 180 

 25. Skattframtal einstaklinga 6,22 0,49 658 4,00 0,49 1015 6,22 0,49 180 

 26. Fjármagnstekjuskattur 2,48 0,43 658 2,26 0,42 1015 3,39 0,47 180 

 27. Tekjuskattur 2,40 0,43 658 2,39 0,43 1015 1,17 0,32 180 

 28. Persónuafsláttur 3,21 0,47 658 1,56 0,36 1015 3,22 0,47 180 

 29.Skyldutrygging  4,09 0,49 658 4,32 0,50 1015 6,72 0,47 180 

 30. Fasteignaviðskipti 4,09 0,49 658 5,06 0,50 1015 4,17 0,49 180 

 31. Launþegi vs verktaki 5,91 0,49 658 6,31 0,47 1015 6,28 0,48 180 

 32. Réttindi við 18 ára aldur 4,22 0,49 658 4,45 0,50 1015 5,28 0,50 180 

 33. Lífeyrissjóðir 3,92 0,49 658 4,20 0,49 1015 5,56 0,50 180 

 34. Réttindi verktaka 3,68 0,48 658 4,32 0,50 1015 3,78 0,49 180 
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6.2 Helstu niðurstöður bakgrunnsspurninga  

Í bakgrunnsspurningum var hegðun, viðhorf og bakgrunnur svarenda skoðaður.  

Eitt af fyrstu spurningum í þessum hluta prófsins var hver menntun beggja 

foreldra væri. Alls sögðust 132 aðspurðra eiga foreldri sem höfðu lokið 

háskólanámi, grunn- eða framhaldsnámi. Sögðust 79 eiga foreldri sem hefði 

lokið iðnnámi, 73 grunnskólanámi, 62 framhaldsskólanámi, 9 öðrum námi og 

sögðust 5 eiga foreldra sem hefði ekki lokið neinu námi. Ekki er hægt að tengja 

menntun foreldra við aukið fjármálalæsi en til að mynda var meðaleinkunn 

þeirra sem áttu foreldri sem hafði lokið háskólanámi 5,3. Meðaleinkunn þeirra 

sem sögðust eiga foreldra sem hafði ekki lokið neinu námi var 6 og sama er að 

segja um þá sem sögðust eiga foreldra sem höfðu lokið öðru námi en því sem 

gefið var upp á könnuninni. Lægsta meðaleinkunn úr þekkingarhlutanum var 

hjá þeim sem eiga foreldra sem höfðu einungis lokið framhaldsskólaprófi en 

meðaleinkunn þeirra var 4,8.  

Þegar spurt var um hvar aðspurðir fengu upplýsingar um fjármál sögðust 

langflestir fá þær hjá foreldrum eða forráðamanni eða rúmlega 73%. Mjög 

athyglisvert þótti að einungis 8 af þeim 177 sem svöruðu þessari spurningu 

sögðust fá mestar upplýsingar um fjármál í gegnum skóla. Það þótti einnig 

athugunarvert að 17 sögðust fá helstu upplýsingar um fjármál í gegnum netið 

og 16 sögðust fá sýnir upplýsingar frá fjölmiðlum. 

Mikill meirihluti sagðist vinna með skóla eða um 63%. Af þessum 63% 

sögðust flestir vinna 10 tíma eða meira á viku. Sögðust flestir vinna til þess að 

eiga vasapening eða um 37%. Næst flestir sögðust vinna vegna þess að þeir 

væru að safna eða um 32% og 23% sögðust vinna til þess að borga fyrir mat og 

húsaskjól.  

Þegar spurt var hvort einstaklingur leggði fyrir sögðust tæplega 36% gera svo 

og var meðal upphæðin tæplega 20.000 kr. á mánuði.  

Mjög jákvætt þótti hversu fáir voru með yfirdráttarheimild en einungis 14 af 

175 svörum sögðust vera með heimild. Var lægsta upphæðin 9000 kr. en hæsta 

heimild nam 500.000 kr. Meðal heimildin var um 116.000 kr. Af þessum 14 
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sögðust 4 vera með fullnýtta heimild og 9 sögðust vera búin að gera áætlun um 

að greiða hana alveg niður. 

Þegar aðspurðir voru spurðir hvort þeir skulduðu peninga (annað en 

yfirdráttarheimild) sögðust 61 skulda peninga. Flestir skulduðu 

fjölskyldumeðlim eða 51%. Um 23% sögðust skulda vini, 11% í kreditkort, 8% 

í banka og 7% öðrum. Mánaðarlegar afborganir lána og skulda voru oftast á 

bilinu 15.000 til 30.00. kr. Sjö sögðust skulda á bilinu 0 til 15.000 kr., jafn 

margir sögðust skulda 30.000 – 45.000 en 6 sögðust skulda meira en 45.000 kr. 

Flestir sögðu að það tæki minna en ár að greiða upp lán eða skuld, 5 sögðu að 

það tæki 1 til 2 ár, 4 sögðu að það tæki 3-4 ár og 2 sögðu að það tæki meira en 

4 ár. Þrír voru ekki vissir hversu langan tíma það tæki fyrir þá að greiða upp 

lán eða skuldir sínar. Þegar spurt var hvort einstaklingur hefði lent í vanskilum 

með lán eða skuldir sögðust 9 hafa lent einu sinni eða tvisvar í vanskilum en 

einungis 1 sagðist hafa lent oftar en fimm sinnum í vanskilum með 

skuldbindingar sínar. 

Þegar áhugi aðspurðra á fjármálum var kannaður var sá áhugi mjög 

normaldreifður. Einungis 9 af þeim 180 sögðust hafa mjög mikinn áhuga á 

fjármálum og aðeins 15 sögðust hafa lítinn sem engan áhuga. Flestir sögðust 

hafa áhuga í meðallagi eða um 67.  

 

Mynd 6 Áhugi á fjármálum 
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Þrátt fyrir þennan dreifða áhuga á fjármálum höfðu rúmlega 60% áhuga á að fá 

frekari fjármálakennslu og aðeins rúmlega 6% sögðust hafa lítinn eða engan 

áhuga á frekari fjármálakennslu. 

 

Mynd 7 Áhugi á frekari fjármálakennslu 

 

Aðspurðir töldu sig ekki hafa mikla þekkingu en einungis 10 einstaklingar eða 

um 5% sögðust sig hafa mikla þekkingu á fjármálum. Athyglisvert þótti að 

meðaleinkunn þeirra er töldu sig hafa mikla þekkingu var 0,7 stigum lægri en 

meðaleinkunn heildar úrtaksins. Flestir töldu sig hafa frekar litla þekkingu eða 

44% en 41% töldu sig hafa þekkingu í meðallagi. Að lokum töldu rúmlega 9% 

sig hafa mjög litla eða enga þekkingu en aftur þótti athyglisvert að 

meðaleinkunn þessara 17 einstaklinga var hærri en meðaleinkunn þeirra 10 sem 

töldu sig hafa mjög mikla þekkingu á fjármálum.  
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Mynd 8 Hversu mikla þekkingu aðspurðir telja sig hafa á fjármálum 

 

Um 32% sögðu að efnahagshrunið 2008 hefði aukið þekkingu þeirra á 

fjármálum, 34% sögðu að það hefði frekar lítið eða ekkert aukið þekkingu 

þeirra og 34% sögðust að efnahagshrunið hefði í meðallagi aukið þekkingu 

þeirra.  

 

Mynd 9 Áhrif efnahagshrunsins á þekkingu aðspurðra á fjármálum 
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Þegar spurt var um hvort aðspurðir hefðu miklar eða litlar áhyggjur af 

fjármálum sínum voru gögnin aftur mjög normaldreifð. Fáir höfðu miklar 

áhyggjur af fjármálum sínum eða tæp 6%. Eins höfðu fáir litlar áhyggjur eða 

tæp 8%. Flestir höfðu áhyggjur í meðallagi eða 43%, þar eftir höfðu 24% 

frekar litlar áhyggjur og 19% höfðu frekar miklar áhyggjur. 

 

Mynd 10 Hversu miklar áhyggjur aðspurðir hafa af eigin fjármálum 

 

Spurt var um hvað af eftirfarandi viðfangsefnum foreldrar hefðu rætt við 

aðspurða:  

 menntun 

 fjármál  

 sparnað  

 skatta 

 lán  

 banka 

Athyglisvert þótti að af þeim 178 sem svöruðu þessari spurningu sögðu 177 að 

foreldri hefði rætt við það um menntun. Fjármál kom þar á eftir en 149 höfðu 

rætt um fjármál, 140 um sparnað, 108 um skatta, 100 um lán og svo loks 93 um 

banka.  
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Að lokum þótti vert að skoða hvað aðspurðir hefðu dagleg not af og voru 

eftirfarandi valmöguleikar í boði: 

 Hljómflutningstæki eða heimabíó 

 DVD- eða Blu-ray spilar 

 Leikjatölva 

 Sjónvarp 

 Borðtölva 

 Fartölva 

 Spjaldtölva 

 Snjallsími 

 Bíll 

 Íbúð 

Flestir hér áttu eða höfðu dagleg not af fartölvum eða 163 af þeim 180 sem 

svöruðu. Aðrir flokkar komu út eins og mynd 11 segir til um.  

 

Mynd 11 Hvað aðspurðir eiga eða hafa dagleg not af 
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7 Tillögur til úrbóta og umræður 

Fjármálalæsi hefur verið til umræðu undanfarið en ekki er langt síðan sú 

umræða hófst á Íslandi. Eins fram hefur komið var Breki Karlsson einn af þeim 

fyrstu sem veitti hugtakinu athygli og fóru hjólin að snúast eftir það. Stofnun 

um fjármálalæsi var sett á laggirnar eftir útgáfu á lokaverkefni Breka við 

Háskólann í Reykjavík árið 2005 og hefur stofnunin haldið viðfangsefninu á 

lofti síðan þá. Mjög jákvætt er að sjá hversu mikill fjöldi lokaverkefna í 

háskólum landsins hafa fjallað um fjármálalæsi undanfarin ár og hefur  

viðfangsefnið verið skoðað frá mismunandi sjónarhornum.  

Áhugi skýrsluhöfundar á viðfangsefninu kviknaði þegar hugsað var til þeirra 

14 ára sem það tók að ljúka grunn- og framhaldsskólanámi. Á þessum árum, 

frá 6 til 20 ára aldurs ganga einstaklingar í gegnum mikið mótunarferli og er 

það á ábyrgð skólanna jafnt sem foreldra að fræða og móta einstaklinginn. Er 

það í höndum skólanna samkvæmt lögum að sjá til þess að einstaklingurinn 

sinni skyldum sínum við samfélagið. Þrátt fyrir þessa setningu í lögum virðist 

svo vera að skólayfirvöld horfi ekki á fjármálalæsi sem lykilþátt í færni 

einstaklings til að geta sinnt skyldum sínum við samfélagið. Þrátt fyrir að 

fjármálalæsi er nefnt í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskólanna sem 

mikilvæg forsenda þess að geta lagt mat á þarfir einstaklings í nútíð og framtíð 

þá hefur kennsla á viðfangsefninu verið af skornum skammti. Sjálfur fór 

skýrsluhöfundur í gegnum allt grunnskólanám sitt og framhaldsskólanám sitt 

án þess að muna eftir svo mikið sem einum kennslutíma um fjármál. Telur 

hann það mjög alvarlegt mál því ef skólinn fræðir börn og unglinga ekki um 

viðfangsefnið fellur það á ábyrgð foreldra. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýnir einmitt að um 73% aðspurðra sögðust fá helstu upplýsingar um fjármál 

hjá foreldrum eða forráðamanni. Alvarleikinn er undirstrikaður í rannsókn 

Viðskiptaráðuneytisins þar sem kemur í ljós að fjármálalæsi Íslendinga á 

aldrinum 18 til 80 þótti ekki nægilega gott og taldi nefndin brýna þörf á 

úrbótum. Þessi stóri hópur eru foreldrar og aðrir forráðamenn sem eiga að 

fræða börn og unglinga en því miður hafa ekki allir næga þekkingu sjálfir til að 

standa undir slíkri fræðslu. Það þýðir að þegar börn fullorðnast og verða sjálfir 

foreldrar, er ekki hægt að ætlast til þess að þau hafi þekkinguna til að kenna 

eigin börnum. Þetta getur því orðið að miklum snjóboltaáhrifum.  
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Niðurstöðurnar rannsóknarinnar vöktu blendnar tilfinningar hjá skýrsluhöfundi. 

Þótti jákvætt að fjármálalæsi hafði ekki dalað meðal 18 ára unglinga en 

jafnframt er það áhyggjuefni að fjármálalæsi hefur ekkert aukist miðað við 

síðustu rannsókn. Það að fjármálalæsi eykst lítillega þegar heildar úrtakið með 

eldri nemendum er borið saman við niðurstöður fyrri ára ýtir undir þá tilgátu 

Hastings o.fl. að persónuleg reynsla hafi mest að segja þegar kemur að 

fjármálalæsi ungs fólks.  

Niðurstöður bakgrunnsspurninga þóttu að mestu koma vel út. Það var einna 

helst spurningin sem spurt var hvort einstaklingurinn skuldaði pening á öðru 

formi en yfirdráttarheimild sem þótti ekki koma nægilega vel út. Þótti 

skýrsluhöfundi athugunarvert að þriðjungur skuldaði annað en 

yfirdráttarheimild. Að sama skapi þótti mjög jákvætt hversu fáir höfðu virka 

yfirdráttarheimild í banka og að hún væri ekki hærri en raun ber vitni.  

Það kom skýrsluhöfundi ekki á óvart hversu margir unnu með skóla og var 

jafnvel búist við því að fleiri en 63% myndu vinna með skóla. Þegar litið er til 

hversu margir lögðu fyrir þá telur skýrsluhöfundur að tiltölulega margir leggi 

fyrir miðað við hversu margir vinna með skóla. Áætla má að helmingur þeirra 

sem vinna með skóla séu einnig að leggja fyrir. Þessa niðurstöðu má bæði túlka 

á jákvæðan og neikvæðan hátt. Neikvætt er að ekki skuli meirihluti leggja fyrir 

en jákvætt þykir að prósentan sé ekki lægri en raun ber vitni.  

Jákvætt þótti að 32% sögðust hafa frekar litla eða engar áhyggjur af fjármálum 

sínum en á sama skapi er það mat skýrsluhöfundar að það sé áhyggjuefni að 

um fjórðungur hafði frekar eða mjög miklar áhyggjur af fjármálum. Ungt fólk 

sem er stíga sín fyrstu skref sem fjárráða og sjálfráða einstaklingar eiga ekki að 

byrja það ferðalag með áhyggjur yfir fjármálum. 

Þekking aðspurðra þykir einnig vandamál en einungis 5% telur sig hafa frekar 

mikla þekkingu á fjármálum á meðan yfir helmingur telur sig hafa mjög litla 

eða enga þekkingu. Telur skýrsluhöfundur það fráleitt að samfélagið umberi 

það að ungt fólk þurfi að læra af mistökum eða sjálfmennta sig í fjármálum til 

að öðlast þekkingu á viðfangsefninu. Telur skýrsluhöfundur að þetta sýni að 

þörf er á fjármálakennslu í skólakerfinu. Miðað við rannsóknina er ungt fólk 

áhugasamt og opið fyrir slíkri kennslu einungis 6% aðspurðrar segjast hafa 
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lítinn eða engan áhuga á frekari fjármálakennslu jafnvel þó að áhugi á 

fjármálum sé ekki til staðar. Það bendir til þess að ungt fólk er farið að átta sig 

á mikilvægi fjármálalæsis. 

Skýrsluhöfundur telur að engin ein leið sé réttust til að bæta fjármálalæsi. Hann 

telur einnig að fjármálalæsi verði ekki bætt með markvissum hætti nema mikil 

samvinna verði meðal ríkis, fyrirtækja, stofnanna og foreldra. Allir þurfa að 

sinna sínu hlutverki aðeins betur en raun ber vitni síðustu ár. Skólayfirvöld 

verða að viðurkenna vandamálið og fara horfa á þetta alvarlegri augum en 

hefur verið gert. Ef innleiða á fjármálakennslu á grunn- eða framhaldsskólastigi 

verður að vanda til verka því eins og rannsóknir sýna, þá nægir ekki einungis 

að innleiða námskeið heldur verður að passa upp á að kennslan sé áhugaverð 

og hvati sé til staðar. Í grunnskólum sem hafa verið með námsefni og 

námsaðferðir frá Aflatún hefur kennsla gengið vonum framar. Telur 

skýrsluhöfundur að þær kennsluaðferðir sem notast er við hjá Aflatún, þar sem 

þátttaka og sköpunargáfa barna er í fyrirrúmi eigi að vera fordæmi fyrir skóla 

landsins og þá sérstaklega grunnskóla.  

Það hefur lengi verið persónuleg skoðun skýrsluhöfundar að notast megi við 

tölvuleiki til að gera ákveðin viðfangsefni sem þykja jafnvel þurr og leiðigjörn 

meira aðlaðandi. Til eru dæmi um vel heppnaða leiki sem hafa verið fræðandi 

en í senn skemmtilegir. Dæmi um þetta er Tímaflakkarinn sem kom út árið 

1998 en þá fékk spilarinn að kynnast fjórum merkisatburðum í 

Íslendingasögunni. Voru þetta landnámið, kristnitakan, siðaskiptin og 

Tyrkjaránið. Man skýrsluhöfundur að leikurinn kenndi honum meira um þessa 

fjóra atburði en bókin hefði nokkurn tímann gert. Er það mat skýrsluhöfundar 

að notast megi við þann grunn sem Breki Karlsson hefur búið til í bók sinni, 

Ferð til fjár, sem undirstöðu í nýju kennsluefni á tölvutæku formi.  

Það er jafnframt skoðun skýrsluhöfundar að fyrirtæki og stofnanir megi láta 

málefnið sig meira varða. Þegar þessi skýrsla er gefin út er Arion banki 

fremstur í flokki fyrirtækja sem sýna verkefninu áhuga þar sem þeir eru aðal 

styrktaraðili Stofnunar um fjármálalæsis ásamt því að vera með reglulega 

fræðslu þar sem Jón Jónsson, tónlistar- og íþróttamaður fer fyrir verkefninu. 

Ekkert er rætt um fjármálalæsi á vef Landsbankans, Íslandsbanka né vef 
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Sparisjóðanna. Er það mat skýrsluhöfundar að bankarnir séu ekki að sinna 

samfélagslegri ábyrgð sinni gagnvart viðfangsefninu að undanskyldum Arion 

banka. Til að mynda gætu þeir haldið úti námskeiðum reglulega fyrir unglinga 

á 18. ári þar sem þeim er kynntir þeir möguleikar sem standa til boða fyrir 

fjárráða einstaklinga og áhættuna sem fylgir mismunandi skuldbindingum.  

Eftir efnahagshrunið árið 2008 var mikill niðurskurður hjá flestum stofnunum 

ríkisins því má ímynda sér að erfitt hafi verið að ráðast í miklar framkvæmdir á 

síðustu árum. Það er samt sem áður mat skýrsluhöfundar að ekki megi bíða 

með það of lengi að bæta fjármálalæsi unglinga.  
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8 Niðurstöður 

Í upphafi var lagt upp með að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Er fjármálalæsi framhaldsskólanema á Akureyri ólíkt niðurstöðum fyrri 

rannsókna 

 Hvernig hefur fjármálalæsi þróast seinustu ár á Íslandi 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að fjármálalæsi 

framhaldsskólanemenda á Akureyri er það sama hjá 18 ára unglingum og 

fjármálalæsi framhaldsskólanema á Íslandi árið 2009. Niðurstöðurnar sýna 

einnig að ef litið er til heildar úrtaksins er fjármálalæsi örlítið meira en 

niðurstöður 2009. Áfram benda niðurstöðurnar til þess að fjármálalæsi sé mjög 

ábótavant meðal unglinga. Þrátt fyrir að síðustu fjögur ár hafi verið 

viðburðarrík á Íslandi og mikið rætt um efnahagsmál þá virðist umræða lítið 

hafa náð til barna og unglinga. Niðurstaða bakgrunnsspurninga var 

mismunandi en jákvætt þótti hversu fáir voru með yfirdráttarheimild í banka. 

Aftur á móti stunduðu tiltölulega fáir reglubundinn sparnað og of margir 

sögðust skulda einhverjum hvort sem um var að ræða fjölskyldumeðlim, banka, 

kreditkortafyrirtæki, vin eða öðrum. 

Ef litið er til fjármálakennslu hefur hún ekki aukist innan skólakerfisins þrátt 

fyrir innleiðingu kennsluaðferða Aflatúns. Enn er mikið verk óunnið, bæði hjá 

skólayfirvöldum og stofnunum. Til þess að bæta fjármálalæsi þarf að hefjast  

handa strax og fræða þarf yngstu kynslóðina og viðhalda fræðslunni. Á það 

bæði við í grunn- og framhaldsskólum.  

Ekki er hægt að tala um að fjármálalæsi hafi þróast til hins betra né til hins 

verra síðustu fjögur ár. Jákvætt er að tilraunakennsla sé hafin en neikvætt er 

hversu stutt á veg hún er komin ef horft er til alvarleika vandamálsins.  

Þær stofnanir sem hafa haldið uppi viðfangsefninu verða að halda áfram þeirri 

góðu vinnu sem hefur unnist á seinustu árum.  
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Viðauki 1 

 

Kæri þátttakandi. 

Könnun þessar er ætlað að kanna þekkingu framhaldsskólanema á fjármálum. 

Niðurstöður könnunarinnar verða notaðar til að hjálpa nemendum að öðlast 

betri skilning á fjármálum og ýta undir umræðuna um fjármálalæsi.  

Þetta er ekki próf og verður ekki gefin einkunn fyrir einstaklingsbundna 

frammistöðu. Fyllstu nafnleyndar er gætt og engar persónugreinanlegar 

spurningar eru í könnuninni. Þér er ekki skylt að svara öllum eða einstaka 

spurningum en þitt innlegg er mikilvægt og því er þess óskað að þú svarir 

öllum spurningum eftir bestu getu.  

Ef upp koma einhverjar spurningar eða athugasemdir um könnunina má senda 

þær á ha090088@unak.is 

Með þökkum. 

Birkir Örn Pétursson 

Nemandi í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri 

 

Leiðbeiningar: 

Vinsamlegast lestu hverja spurningu vel yfir og settu hring utan um það svar 

sem þú telur vera rétt. Athugaðu þó að við einstaka spurningar gætir þú þurft 

að velja fleiri en einn möguleika en þar eru frekari leiðbeiningar. Viljir þú 

breyta eftir að svarað er, settu þá kross yfir fyrra svarið og hring utan um það 

svar sem þú velur. Ef þú ert ekki viss um rétt svar, merktu þá við það svar sem 

þér finnst líklegast að sé rétt. 

Dæmi: 

Hvar býrðu 

a.   Á Íslandi 

b.   Í Noregi 

   

mailto:ha090088@unak.is


Háskólinn á Akureyri  LOK2106 

51 

 

Spurningakönnun um fjármálalæsi 

A. FJÁRMÁL 

 

1. Góð þekking á fjármálum hjálpar þér að? 

 

a. Komast hjá því að láta svikahrappa hafa af þér fúlgur fjár 

b. Spara til að mæta mögulegum fjárhagslegum áföllum 

c. Móta neyslumynstur sem hæfir tekjum þínum 

d. Allt ofangreint 

 

 

2. Hvað gengur fjárhagsáætlun út á? 

   

a. Að spara sem mest 

b. Að eyða sem minnstu 

c. Að gera framtíðarætlun um fjármál 

d. Að fylgjast stöðugt með verðbréfum til þess að geta keypt og selt á 

réttum tíma 

 

 

3. Hvert eftirtalinna atriða er dæmi um að fjármálastjórn sé ábótavant? 

 

a. Yfirdráttur í banka er ekki fullnýttur. 

b. Þú getur alltaf borgað kreditkortareikninginn á réttum tíma. 

c. Afborganir vegna íbúðarkaupa nema um 30% af tekjum þínum.  

d. Ekkert ofgreint er rétt. 

 

 

4. Hvað þýðir það þegar talað er um að „krónan er að styrkjast“? 

 

a. Verðgildi krónunnar haggast lítið á gjaldeyrismörkuðum.  

b. Innfluttar vörur verða ódýrari en áður 

c. Innfluttur vörur verða dýrari en áður 

d. Bæði liðir a og c eru réttir 
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5. Hvað merkir það þegar fjölmiðlar tala um að „kaupmáttur launa hefur 

aukist“? 

 

a. Laun hafa hækkað jafn mikið og verðbólga 

b. Laun hafa lækkað 

c. Fólk er almennt að kaupa meira en áður 

d. Fólk getur keypt meira fyrir launin sín en áður 

 

6. Hvert er algengasta verð á bíómiða í kvikmyndahúsum (Athugið, hér er 

ekki átt við 3D myndir, verð á 3D gleraugum eða íslenskar myndir). 

 

a. 800 kr. eða lægra 

b. 900 kr. – 1100 kr.  

c. 1200 kr. – 1400 kr.  

d. Hærra en 1400 kr.  

 

 

7. Hvað kostar fyrir fjögurra manna fjölskyldu, tveir fullorðnir og tvö 

börn 7 og 13 ára í sund í Sundlaug Akureyrar.   

 

a. 800 kr. eða lægra 

b. 900 kr. – 1100 kr. 

c. 1200 kr. – 1400 kr.  

d. Meira en 1400 kr.  

 

 

8.  Hvað er Nasdaq? 

 

a. Fjármálakenning grænlenska fjármálagúrúsins, Inuit Nasdaq 

b. Ein af helstu kauphöllum Bandaríkjanna 

c. Gjaldmiðill Mexíkó 

d. Ein af helstu kauphöllum Bretlands 

 

9. Hvað er verðlagsvísitala? 

 

a. Kostnaður við að kaupa vörur og þjónustu sem endurspeglar kaup 

dæmigerðrar fjölskyldu á tilteknu tímabili 

b. Meðaltalsverð á tiltekinni vöru sem endurspeglar vísitölulaun 

dæmigerðar fjölskyldu á tilteknu tímabili 

c. Vísitala markaðsverðs skráðra félaga í kauphöll Íslands á tilteknu 

tímabili 
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d. Besta fáanlega verð á tiltekinni vörutegund á tilteknu tímabili 

 

10.  Hver er uppistaðan í verðmæti útflutnings frá Íslandi 

 

a. Markaðsráðandi staða vegna legu landsins 

b. Tekjur vegna aukinna umsvifa í ferðamannaiðnaðinum 

c. Útflutningur á hreinni orku frá Íslandi 

d. Sala sjávarafurða  

 

 

B. SPARNAÐUR OG LÁNTÖKUR 

 

 

11. Hvert af eftirtöldu á best við ef þú leggur 100.000 kr inn á 

bankareikning með 5% vöxtum. 

 

a. Vextir eru hærri ef þeir eru reiknaðir mánaðarlega en ef þeir eru 

reiknaðir ársfjórðungslega.  

b. Vextir eru hærri ef þeir eru reiknaðir árlega en ef þeir eru reiknaðir 

ársfjórðungslega.  

c. Þú færð 105.000 kr eftir 1 ár, sama hvernig vextir eru reiknaðir 

d. Þú færð 115.000 kr eftir 1 ár, sama hvernig vextir eru reiknaðir 

 

12. Hvert af eftirtöldu er almennt áhættusamast að leggja peningana sína 

í? 

 

a. Ríkisskuldabréf  

b. Tékkareikninga 

c. Bundna innlánsreikninga 

d. Hlutabréf í íslenskum fyrirtækjum 

 

13. Hver eftirfarandi reikninga skuldbindur þig til að geyma peningana 

sem þú leggur inn í ákveðinn tíma? 

 

a. Ríkisskuldabréf 

b. Tékkareikningar 

c. Bundnir innlánsreikningar 

d. Hlutabréf í íslenskum fyrirtækjum 
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14. Hverjir veita lán til íbúðakaupa? 

 

a. Bankar 

b. Sparisjóðir 

c. Íbúðarlánasjóður 

d. Allir ofangreindir 

 

15. Hvað er FIT kostnaður 

 

a. Kostnaður vegna yfirdráttar án heimildar 

b. Fyrirfram innheimtar tekjur 

c. Falin innborgun á tékkareikningi 

d. Ekkert af ofangreindu 

 

16. Hvert af eftirfarandi á við ef þú tekur verðtryggt íbúðarlán 

 

a. Þú ert tryggður fyrir verðbólgu 

b. Þú greiðir verðbætur og vexti 

c. Þú greiðir eingöngu vexti 

d. Ekkert af ofangreindu er rétt. 

 

17. Hvert af eftirfarandi er „réttast“ miðað við að þú kaupir tölvu með 

jöfnum afborgunum til 48 mánaða? 

 

a. Þú borgar yfirleitt minna en ef þú staðgreiðir hana 

b. Þú borgar yfirleitt meira en ef þú staðgreiðir hana 

c. Það er hugsanlegt að tölvan verði úrelt áður en þú nærð að greiða upp 

lánið 

d. Bæði liðir b og c eru réttir 

 

18.  Segjum sem svo að þú ert 25 ára og í fastri vinnu. Þú vilt spara til að 

eiga góðan sjóð til að sækja í á elliárum. Hver er besti kosturinn? 

 

a. Leggja fasta upphæð inn á tékkareikning í hverjum mánuði 

b. Taka yfirdráttarlán og kaupa hlutabréf í óskráðu hlutafélagi 

c. Kaupa bíl og selja hann aftur eftir 20 ára 

d. Reglulegur lífeyrissparnaður 
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C. SKATTAR 

 

 

19. Hvernig þarftu að standa skattayfirvöldum skil ef þú kaupir hlutabréf 

og selur aftur með hagnaði til þess að kaupa nýjan bíl? 

 

a. Þú þarft að borga skatt af söluhagnaði hlutabréfanna 

b. Þú þarft að borga skatt af söluverði hlutabréfanna 

c. Þú þarft ekki að borga skatt fyrr en þú selur bílinn 

d. Þú þarft ekki að borga skatt nema þú seljir bílinn með hagnaði 

 

20. Hvaða fullyrðing er réttust varðandi staðgreiðsluhlutfall 

 

a. Staðgreiðsluhlutfall á Íslandi er jafnt hátt, sama hversu há laun þú ert 

með. 

b. Staðgreiðsluhlutfall á Íslandi skiptist í tvennt, lágtekjuhlutfall og 

hátekjuhlutfall. 

c. Staðgreiðsluhlutfall á Íslandi er skipt í þrjú þrep 

d. Ekkert ofangreint er rétt. 

 

21. Vinnuveitandi þinn býður þér „svarta“ vinnu. Hvað á hann við? 

 

a. Þetta er vinna sem allir græða á 

b. Hann er að bjóða þér að taka þátt í skattsvikum, auk þess sem 

vinnutengd réttindi þín verða engin. 

c. Hann er að bjóða þér að vinna eftir myrkur, á kvöldin og á næturnar 

d. Bæði liðir a og b eru réttir 

 

22. Hvaða skyldur hafa þeir sem eru orðnir 18 ára? 

 

a. Þeir þurfa að skila inn skattaskýrslu nema þeir hafi ekki haft neinar 

tekjur á árinu 

b. Þeir þurfa að skila inn skattaskýrslu þótt þeir hafi ekki haft neinar 

tekjur 

c. Þeir þurfa að skila inn skattaskýrslu nema þeir hafi minna en 350.000 

kr. í tekjur á mánuði 

d. Bæði liði a og c eru réttir 
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23. Hversu hár er virðisaukaskattur á Íslandi? 

 

a. 7% af sumum vörum og þjónustum 

b. Almennt 25,5% 

c. Alltaf 25,5% 

d. Bæði liðir a og b eru réttir 

 

24. Hversu lengi ber einstaklingum að geyma bókhaldið sitt, 

bókhaldsfylgiskjöl og önnur bókhaldsgögn að lokum viðkomandi 

reikningsári? 

 

a. Í 1 ár 

b. Í 3 ár 

c. Í 5 ár 

d. Í 7 ár 

 

25. Hvenær þarf að skila skattframtali vegna ársins 2012 

 

a. Eigi síðar en í desemberlok 2012 

b. Eigi síðar en í janúar lok 2013 

c. Eigi síðar en febrúarlok 2013 

d. Eigi síðar en marslok 2013 

 

26.  Þú vinnur eina milljón króna í lottó, hvað þarft þú að gera gagnvart 

skattayfirvöldum? 

 

a. Þú þarft að greiða fjármagnstekjuskatt af vinningnum 

b. Þú þarft að greiða tekjuskatt af vinningnum 

c. Ekkert. Vinningurinn kemur skattyfirvöldum ekki við 

d. Þú þarft að telja vinninginn fram á skattframtali, en þarft ekki að 

greiða af honum skatt. 

 

27. Þú vinnur afnot af bíl í eitt ár í keppni á vegum útvarpsstöðvar. Hvað 

þarft þú að gera gagnvart skattyfirvöldum? 

 

a. Þú þarft að greiða fjármagnstekjuskatt af vinningnum 

b. Þú þarft að greiða tekjuskatt af vinningnum 

c. Ekkert. Vinningurinn kemur skattayfirvöldum ekki við 

d. Þú þarft að telja vinninginn fram á skattframtali, en þarft ekki að 

greiða af honum skatt. 
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28. Hvaða fullyrðing er réttust um persónuafslátt og útsvar? 

 

a. Persónuafsláttur og útsvar er alltaf eins hjá öllum sveitarfélögum 

b. Persónuafsláttur er eins hjá öllum en útsvarið er mismunandi eftir 

sveitarfélögum 

c. Persónuafsláttur er mismunandi eftir sveitarfélögum en útsvarið er 

alltaf það sama 

d. Persónuafsláttur og útsvar er mismunandi eftir sveitarfélögum 

 

 

 

D. RÉTTINDI OG SKYLDUR 

 

 

29. Hver eftirfarandi er meðal skyldutrygging bíleigenda? 

 

a. Framrúðutrygging 

b. Ábyrgðatrygging 

c. Kaskótrygging 

d. Það eru engar skyldutryggingar bíleigenda 

 

30. Hver eftirtalinna fullyrðinga á best við ef þú kaupir þér íbúð? 

 

a. Seljandi þarf að greiða þinglýsingar- og stimpilgjöld 

b. Kaupandi þarf að greiða þinglýsingar- og stimpilgjöld 

c. Þinglýsingar- og stimpilgjöld skiptast á milli kaupanda og seljanda 

d. Fasteignasalinn þarf að greiða þinglýsingar- og stimpilgjöld 

 

31. Hver er munurinn á að vera launþegi og að vera verktaki (sjálfstætt 

starfandi)? 

 

a. Verktaki fær hærra kaup 

b. Launþegi fær hærra kaup 

c. Verktaki þarf sjálfur að greiða launatengd gjöld 

d. Ekkert af ofangreindu 
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32. Hver eftirtalinna réttinda öðlast fólk við 18 ára aldur 

 

a. Það verður fjárráða og því er heimilt að stofna til hjúskapar 

b. Það getur að uppfylltum skilyrðum fengið skotvopnaleyfi 

c. Það getur keypt áfengi í áfengisverslunum 

d. Bæði liðir a og b eru réttir 

 

33. Hver eftirtalinna fullyrðinga á best við um lífeyrissjóði? 

 

a. Einungis launþegum er skylt að greiða í lífeyrissjóð 

b. Launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum er skylt að greiða í 

lífeyrissjóð 

c. Launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum sem hafa meira en 

350.000 kr. í tekjur á mánuði hafa val að greiða í viðbótarlífeyrissjóð 

d. Launþegar þurfa ekki að greiða í neinn lífeyrissjóð.  

 

34. Hver af eftirtöldum réttindum hefur verktaki? 

 

a. Réttur til greiðslu launa á uppsagnarfresti 

b. Réttur til að atvinnurekandi sjái um bókhald og greiðslu opinberra 

gjalda. 

c. Réttur til orlofsgreiðslna frá vinnuveitanda 

d. Ekkert af ofangreindu 

 

 

E. ALMENNAR SPURNINGAR 

 

 

35. Kyn 

 

a. Karl 

b. Kona 

 

36. Hvenær ertu fædd(ur)? 

 

a. 1993 

b. 1994 

c. 1995 

d. 1996 

e. Annað. Hvenær? _________ 
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37. Hvaða námi hefur móðir þín lokið? 

 

a. Engu 

b. Grunnskólanámi 

c. Framhaldsskólanámi 

d. Iðnnámi 

e. Háskólanámi, grunn eða framhaldsnám 

f. Öðru námi. Hverju? ________________ 

 

 

38. Hvaða námi hefur faðir þinn lokið 

 

a. Engu námi 

b. Grunnskólanámi 

c. Framhaldsskólanámi 

d. Iðnnámi 

e. Háskólanámi 

f. Öðru námi. Hverju? ________________ 

 

 

39. Telur þú menntun almennt vera mikilvæga eða léttvæga 

 

a. Mjög mikilvæga 

b. Frekar mikilvæga 

c. Frekar léttvæga 

d. Mjög léttvæga 

 

40. Hvar færð þú mestar upplýsingar um menntun 

 

a. Hjá foreldrum eða forráðamönnum  

b. Hjá vinum og kunningjum  

c. Í skóla 

d. Á netinu 

e. Í fjölmiðlum (sjónvarpi, kvikmyndum,útvarpi, blöðum) 

f. Annarsstaðar. Hvar? ________________ 
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41. Hvar færðu mestar upplýsingar um fjármál? 

 

a. Hjá foreldrum eða forráðamönnum 

b. Hjá vinum og kunningjum 

c. Í skóla 

d. Í banka 

e. Á netinu 

f. Í fjölmiðlum (sjónvarpi, kvikmyndum, útvarpi, blöðum) 

g. Annars staðar. Hvar? ________________ 

 

 

42. Vinnur þú með skóla? 

 

a. Nei 

b. Já, 0-5 tíma á viku 

c. Já, 6-10 tíma á viku 

d. Já, meira en 10 tíma á viku 

 

 

Ef svar við spurningu 42 er a (Nei), svaraðu næst spurningu 45 

 

 

43. Hver er megin ástæða vinnu þinnar? 

 

a. Ég vil eiga vasapeninga 

b. Ég er að safna 

c. Ég þarf að vinna til að borga fyrir mat og húsaskjól 

d. Annað. Hvað? ________________ 

 

 

44. Hvort ertu verktaki eða launþegi 

 

a. Ég er verktaki 

b. Ég er launþegi 

c. Ég er bæði verktaki og launþegi 

d. Veit ekki 
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45. Leggurðu reglulega fyrir? 

 

a. Nei 

b. Já 

a.Ef já, hversu mikið? _______________ á mánuði 

 

 

46. Áttu debet- eða kreditkort? 

 

a. Nei 

b. Já, ég á debetkort 

c. Já, ég á kreditkort 

d. Já ég á bæði debet- og kreditkort 

 

 

47. Hvaða greiðslumáta notar þú mest? 

 

a. Debetkort 

b. Kreditkort 

c. Peninga 

d. Netbanka 

e. Ég nota allt um það bil jafnt 

 

 

48. Ertu með yfirdráttarheimild í banka? 

 

a. Nei 

b. Já 

a.Ef já, hversu há er heimildin? ______________ 

b.Ef já, er hún fullnýtt? 

a. Já 

b. Nei 

c. Hefur þú gert áætlun um að greiða hana niður? 

a. Já 

b. Nei 
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49. Hver er mánaðarleg afborgun lána þinn og/eða skulda? 

 

a. Ég er ekki með nein lán sem þarf að borga af 

b. Á bilinu 0 – 15.000 kr. 

c. Á bilinu 15.001 – 30.000 kr. 

d. Á bilinu 30.001 – 45.000 kr.  

e. Meira en 45.000 kr. 

 

 

50. Hversu langan tíma tekur þig að greiða upp lánið þitt / lánin þín? 

 

a. Ég er ekki með nein lán sem þarf að borga af 

b. Minna en 1 ár 

c. 1 – 2 ár 

d. 3 – 4 ár 

e. Meira en 4 ár 

f. Ég veit það ekki. 

 

 

51. Hefur þú lent í vanskilum með lán eða skuld? 

 

a. Nei aldrei 

b. Já, einu sinni eða tvisvar 

c. Já, þrisvar eða fjórum sinnum 

d. Já, fimm sinnum eða oftar 

 

 

52. Fyllir þú út skattskýrsluna þína sjálf(ur)? 

 

a. Nei, ég hef aldrei reynt það 

b. Nei, ég hef reynt það en gefist upp 

c. Já, en það var erfitt 

d. Já, það var lítið eða ekkert mál 
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53. Hefur einhver hjálpað/kennt þér að fylla út skattskýrsluna þína 

 

a. Nei 

b. Ég lærði það sjálfur 

c. Já, foreldrar eða forráðamaður/menn 

d. Já, annar. Hver? ________________ 

 

 

54. Hefur þú mikinn eða lítinn áhuga á fjármálum? 

 

a. Mjög mikinn 

b. Frekar mikinn 

c. Í meðallagi 

d. Frekar lítinn 

e. Mjög lítinn / engan áhuga 

 

 

 

55. Hversu miklar eða litlar áhyggjur hefur þú af fjármálum þínum? 

 

a. Mjög miklar 

b. Frekar miklar 

c. Í meðallagi 

d. Frekar litlar 

e. Mjög litlar / engar 

 

 

56. Hversu mikla eða litla þekkingu hefur telur þú þig hafa á fjármálum 

almennt 

 

a. Mjög mikla 

b. Frekar mikla 

c. Í meðallagi 

d. Frekar litla 

e. Mjög litla / enga 
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57. Hversu mikið telur þú að efnahagshrunið árið 2008 hafi aukið þekkingu 

þína á fjármálum? 

 

a. Mjög mikið 

b. Frekar mikið 

c. Í meðallagi 

d. Frekar lítið 

e. Mjög lítið / ekkert 

 

 

58. Ef það stæði þér til boða, hefðir þú mikinn eða lítinn áhuga á að fá 

frekari fjármálakennslu 

 

a. Mjög mikinn 

b. Frekar mikinn 

c. Í meðallagi 

d. Frekar lítinn 

e. Mjög lítinn / engan 

 

Í spurningum 59 til 62 merktu við einn eða fleiri valmöguleika eftir því sem við  

59. Skuldarðu peninga (annað en yfirdráttarheimild)? 

 

a. Nei 

b. Já, í banka  

c. Já, kreditkort 

d. Já, vini 

e. Já, fjölskyldumeðlimi 

f. Já, öðrum 

 

 

60. Hvað af eftirfarandi hafa foreldrar eða forráðamenn þínir talað við þig 

um? 

 

a. Menntun 

b. Fjármál 

c. Sparnað 

d. Skatta 

e. Lán 

f. Banka 
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61. Hver er aðal viðskiptabanki þinn? 

 

a. Íslandsbanki 

b. MP banki 

c. Arionbanki 

d. Landsbankinn 

e. Sparisjóður. Hvaða? ________________ 

f. Enginn banki 

g. Annar banki. Hver? ________________ 

 

 

62. Hvað af eftirfarandi áttu sjálf/ur eða hefur regluleg (dagleg) afnot af? 

 

a. Hljómflutningstæki eða heimabíó 

b. DVD- eða Blu-ray spilara 

c. Leikjatölvu (Playstation, Xbox, Nintendo eða aðra leikjatölvu) 

d. Sjónvarp 

e. Borðtölvu 

f. Fartölvu 

g. Spjaldtölvu 

h. Snjallsíma 

i. Bíl 

j. Íbúð 

 

63. Í hvaða skóla ertu? 

 

a. MA 

b. VMA 

 

 

64. Í hvaða deild / braut / sviði ertu? 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

 

 


