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Útdráttur  

Megintilgangur rannsóknarinnar var að athuga hvort háskólanemendur á Íslandi 

séu yfir höfuð með nógu mikinn skilning á fjármálum og fjármálatengdum 

ákvörðunum til þess að taka húsnæðislán og hveru mikill hluti þeirra hefur nú 

þegar tekið húsnæðislán. Rannsóknin var framkvæmd vorið 2016. Þar sem 

úrtakið átti að endurspegla háskólanemendur á Íslandi var ákveðið að taka 

Háskólann í Reykjavík, Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri fyrir þar sem 

þeir eru stærstu háskólar landsins og talið var að þeir gætu endurspeglað alla 

háskólanemendur á Íslandi vel. Könnunin var lögð fyrir nemendur í þessum 

skólum bæði í grunn- og framhaldsnámi. Kannað var fjármálalæsi 

háskólanemenda með raundæmi í sambandi við húsnæðislán og skoðað hvort 

fjármálalæsi væri misjafnt eftir grunnbreytum líkt og kyni, aldri, háskóla og 

hvaða deild þátttakendur stunduðu nám við. Einnig var skoðað hvaða hópar 

háskólanemenda væru líklegastir til að taka húsnæðislán, það var kannað eftir 

sömu frumbreytum og einnig borið saman við hvort nemendur hefðu tekið 

námslán. Rannsóknin leiddi í ljós að fjármálalæsi karla væri  almennt betra en 

kvenna þó ekki væri marktækur munur þar á milli, einnig var fjármálalæsi 

þátttakenda hærra eftir því sem þátttakendur voru eldri. 

Lykilorð: Fjármálalæsi, fjármálafræðsla, háskólanemendur, húsnæðislán. 
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1 Inngangur 

1.1 Háskólanemendur á Íslandi 

 

Mynd 1. Skráðir háskólanemendur á Íslandi eftir kyni árin 2001-2013 

Síðustu tölur um fjölda skráðra háskólanemenda á Íslandi eru frá árinu 2013 og eru þær 

upplýsingar fengnar frá Hagstofunni. Fjöldi háskólanemenda á Íslandi hefur farið upp á við 

lengi, eins og sjá má á mynd 1 hér að ofan. Ef tekinn er samanburður á árunum 2001 og 2013 

þá voru háskólanemendur 12.253 talsins árið 2001 en 20.797 árið 2013 sem er aukning um 

u.þ.b. 69,7% á aðeins 12 árum. Þetta er gríðarleg aukning á stuttum tíma og það sýnir að 

háskólamenntuðum einstaklingum er að fjölga mjög ört úti á vinnumarkaðnum sem gerir það 

ennþá mikilvægara fyrir fólkið í landinu að mennta sig (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Á mynd 1 

hér að ofan má einnig sjá fjölda háskólanemenda á Íslandi skipt eftir kyni. Hægt er að sjá að 

stærri hluti háskólanemenda hefur verið konur allt frá árinu 2001 og stækkar bilið milli 

kynjanna bara með árunum (Hagstofa Íslands, e.d.-a).  

 1.2 Fjármálalæsi 

Fjármálalæsi er erfitt að skilgreina á ákveðinn hátt, það er skilgreint á marga mismunandi 

vegu og er það verkefni hvers og eins að gera það á sinn hátt. Líkt og Breki Karlsson (2013) 

forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi skilgreinir fjármálalæsi sem getu einstaklinga til að 

greina þá valkosti sem eru í boði í fjármálum, fjalla um peninga á einfaldan hátt, gera 

áætlanir um afborganir til framtíðar og hafa getu til að bregðast við breyttum aðstæðum á 

skynsamlegan hátt. Ásamt þeim þáttum sem taldir eru upp hér að ofan byggist fjármálalæsi á 

þremur þáttum, þeir eru þekking, viðhorf og hegðun. Þeir þættir eru notaðir til að kanna 
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fjármálalæsi einstaklinga (Breki Karlsson, 2013). Ungt fólk nú til dags þarf sífellt að taka 

fleiri og stærri ákvarðanir í sambandi við fjármál t.d. þegar um er að ræða lántöku, þá þarf 

fjármálalæsi þeirra að vera gott svo þau séu í stakk búin til að taka upplýstar ákvarðanir.  

Stofnun um fjármálalæsi hefur unnið að því að auka fjármálalæsi íslendinga allt frá árinu 

2005. Þetta hefur stofnunin gert með kennslu, útgáfu námsefnis, fræðslu og með því að stuðla 

að opinberri umræðu um fjármálalæsi (Breki Karlsson, 2013). Fjármál geta reynst mörgum 

erfið og ekki eru allir með jafn góðan skilning á þeim, þess vegna þarf að veita ungu fólki 

sem hyggur á húsnæðiskaup miklar og góðar upplýsingar í sambandi við lántöku og annað 

því tengdu. Þá sérstaklega vegna þess að í ljós hefur komið að fjármálalæsi ungs fólks er 

fremur slakt (OECD, e.d.-a). 

Rannsóknir á vegum OECD hafa leitt í ljós að þó svo að bæði karlar og konur standi 

frammi fyrir fjármálatengdum ákvörðunum hafa konur oft minni fjármálaþekkingu heldur en 

karlar og þurfa því meira utanumhald og meiri fræðslu á því sviði (OECD, e.d.-b). Einnig 

styður könnun sem gerð var árið 2013 um fjármálalæsi meðal háskólanemenda á Íslandi þetta 

þar sem það kom í ljós að fjármálalæsi karla væri hærra en kvenna hér á landi (Ásgeir Örn 

Ásgeirsson og Maksim Akbachev, 2013). Rannsókn Hasmet Sarigul (2014) styður einnig 

þessar kenningar á háskólanemendum um það að fjármálalæsi kvenna sé minna heldur en 

karla. Í þessari sömu rannsókn sem framkvæmd var af Hasmet árið 2014 kom einnig í ljós að 

nemendur sem voru að læra annaðhvort viðskiptafræði eða hagfræði hefðu betra fjármálalæsi 

heldur en aðrir nemendur, en gæti það einnig stafað af því að þessir nemendur hafa almennt 

meiri áhuga á fjármálum yfir höfuð (Sarigul, 2014). Þessar niðurstöður Sarigul (2014) gætu 

verið tilkomnar vegna þess að þeir nemendur sem stunda nám við þessar deildir háskólans 

taka fleiri námskeið skylda fjármálum heldur en aðrir nemendur. Svo eins og sjá má er 

fjármálalæsi mjög mikilvægt þegar kemur að því að ungt fólk nú til dags er að fara út í 

húsnæðiskaup til að geta tekið upplýstar og góðar ákvarðanir, framkvæmt áætlun um 

afborganir og lán til langs tíma (Breki Karlsson, 2013). 

1.2.1 OECD 

OECD stendur fyrir “The Organization for Economic Co-operation and Development” og er 

stofnun sem hefur það að leiðarljósi að auka efnahagslega- og félagslega velferð fólks í 

heiminum. OECD var stofnað árið 1961 og höfuðstöðvar þeirra eru í París og eru 34 lönd 

meðlimir í félaginu í dag, þar á meðal Ísland (OECD, e.d.-c).  

OECD vinnur í að kanna og bæta fjármálalæsi og getur hjálpað löndum verulega að 

bæta fjármálalæsi þegnanna. OECD er um þessar mundir að standa fyrir æfingu sem hefur 
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það að markmiði að kanna fjármálalæsi fullorðinna einstaklinga milli landa, þar geta lönd 

víðsvegar úr heiminum tekið þátt. Áhugasamar þjóðir þurfa að safna saman svörum 1000 

fullorðinna fulltrúa og senda svör þeirra inn. Megintilgangur rannsóknarinnar er sá að bera 

saman fjárhagslega hugsun og hegðun fullorðinna einstaklinga og sjá hversu hæfir þeir eru til 

að taka fjárhagslegar ákvarðanir. Fyrsta rannsóknin var gerð árið 2010 og þessi rannsókn sem 

framkvæmd verður í ár gerir þeim löndum sem tóku þátt í fyrra skiptið kleift að sjá mun og 

geta þá gripið inn í ef þarf (OECD, e.d.-d). Besta leiðin fyrir lönd til að sjá hvar þau standa 

varðandi fjármálalæsi og slíkt er að taka þátt í slíkri könnun, mæla fjármálalæsi og bera sig 

saman við aðrar þjóðir (OECD, e.d.-e). 

1.2.2 PISA rannsókn um fjármálalæsi 

OECD stendur einnig fyrir rannsóknum sem kallast PISA rannsóknir og rannsaka ýmsa 

skilningsþætti hjá 15 ára einstaklingum. Pisa hefur rannsakað stærðfræði, vísindi, lestur og 

nýverið hefur fjármálalæsi bæst í hópinn. 

Árið 2012 var fyrst gerð PISA rannsókn á fjármálalæsi ungs fólks og tóku 29.000 

ungmenni þátt frá 18 löndum í heiminum. Rannsóknin leiddi í ljós að ungt fólk er ekki nógu 

vel upplýst um fjármál. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 1 af hverjum 7 

ungmennum voru ófær um það að taka auðveldar ákvarðanir varðandi dagleg fjármál og 

einungis gat 1 af hverjum 10 ungmennum leyst auðveld fjármáladæmi. Shanghai-Kína fékk 

hæstu meðaltalseinkunnina í rannsókninni, en engin norðurlandanna tóku þátt í henni svo 

erfitt er að nota niðurstöður rannsóknarinnar sem viðmið (OECD, e.d.-f). Kynjamunur í 

niðurstöðum var ekki eins og búast mátti við, það var ekki mikill munur milli kynjanna, en 

fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós að konur hafi yfirleitt verra fjármálalæsi heldur en karlar 

(Danes og Haberman, 2007). Þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi sýnt fram á það að karlar 

hafi betra fjármálalæsi heldur en konur sýnir “Financial Finesse” fram á það árið 2014 að 

kynbundinn munur á fjármálalæsi fari minnkandi. Fjármálalæsi kvenna virðast halda áfram 

að batna en fjármálalæsi karla er ennþá betra en kvenna, þetta virðist haldast í hendur við 

aukinn jöfnuð í samfélaginu í dag, þá sérstaklega á norðurlöndunum. Einnig leiddu 

niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að gengi í stærðfræði og lestri, sem áður hefur verið 

kannað með rannsóknum PISA, séu mjög tengd gengi í fjármálalæsi, þó svo að ekki séu bein 

tengsl þar á milli. Það sem þessi rannsókn ásamt fleirum leiddi í ljós er að auka þarf 

fjármálafræðslu ungs fólks ennþá meira, mikilvægt er að ungt fólk sé  með ágæta þekkingu, 

hæfni og viðhorf tengd fjármálum (OECD, e.d.-f). 
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1.2.3 Ísland 

Á Íslandi þurfa nemendur að greiða fyrir menntun sína á háskólastigi, það er mismikið eftir 

skólum og misjafnt í hvaða formi greiðsla er samt sem áður. Ekki eru framfærslustyrkir í boði 

hér á landi en hægt er að sækja um námslán ef þess er óskað.  

Sumir geta greitt fyrir sitt nám á meðan aðrir þurfa að taka námslán fyrir því, það 

gerir það að verkum að sumir koma út úr námi með mikil lán á bakinu og þeim getur reynst 

erfitt að fara út í húsnæðiskaup að námi loknu. Líkt og í rannsókn sem gerð var af Marilyn 

Much (2015), þar sem kemur fram að þegar nemendur koma út úr skóla með há námslán á 

bakinu getur þeim reynst erfitt að kaupa sitt fyrsta húsnæði. Gæti samt sem áður verið erfitt 

að alhæfa þetta um Ísland þar sem skólagjöld annarsstaðar geta verið annars vegar mun hærri 

og mun lægri en hér á landi. Námslán vaxa með tímanum og sitja þau oft svolítið á hakanum 

vegna þess að fyrst eru aðrir reikningar greiddir t.d. kreditkortareikningar. Á meðan vöxtur 

launa hefur verið tiltölulega lítill hefur vöxtur húsnæðisverðs verið mun meiri þannig að 

ójafnvægi myndast. En peningarnir sjálfir eru ekki eina vandamálið þetta getur einnig haft 

sálfræðileg áhrif á nemendur, það getur reynst þeim erfitt að sökkva sér í meiri lántöku og 

skuldir þegar ennþá er til staðar námslán sem eftir er að greiða (Much, 2015). 

Kostur þess að greiða þurfi fyrir menntun sína hér á landi er að þá gerir ungt fólk sér 

meiri grein fyrir fjármálatengdum ákvörðunum og kann betur að meta nám sitt. Undanfarin ár 

hafa verið gerðar rannsóknir hér á landi á vegum Stofnunar um fjármálalæsi og Sálfræðisviðs 

við Háskólann í Reykjavík. Rannsóknirnar voru gerðar árin 2008, 2011 og  nú síðast 2014. 

802 íslendingar tóku þátt í rannsókninni 2014 og voru þeir á aldursbilinu 18-80 ára. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá og var svörum safnað 

í gegnum síma. Spurningalistinn samanstóð af 60 spurningum sem reyndu á öll 3 svið 

fjármálalæsis, viðhorf, þekkingu og hegðun og var svarhlutfall í rannsókninni 52%. Í 

rannsókninni kom í ljós að fjármálalæsi Íslendinga hefur farið batnandi á öllum sviðum. Til 

að sjá hvort að breytingar hafi í raun og veru verið til staðar eða hvort breytingarnar gætu 

hafa orsakast af því að þátttakendur eru mismunandi, voru þeir beðnir sem tóku þátt í 

rannsókninni árið 2011 að koma og taka þátt á ný. Enginn munur reyndist vera á milli þess 

fólks á milli ára en samt sem áður svöruðu þau einstaka spurningum öðruvísi en í fyrra 

skiptið. Svör þátttakenda í þekkingarhlutanum höfðu aukist úr 47% réttra svara í 67% árið 

2011. Árið 2011 héldu 16% þátttakenda heimilisbókhald en það hlutfall jókst upp í 30% árið 

2014, þessi þáttur er oft rannsakaður þar sem heimilisbókhald getur gefið góðar vísbendingar 

um að einstaklingur hafi góða stjórn á eigin fjármálum. Hlutfall þeirra sem tekið höfðu lán 
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síðastliðna 12 mánuði vegna peningaskorts voru um 25% en voru einnig 25% árið 2011, svo 

það hlutfall stóð í stað (Stofnun um fjármálalæsi, e.d.). 

 

Mynd 2. Niðurstöður íslenskra stráka og stelpna í PISA könnun meðal OECD ríkja 

Ísland tók þátt í PISA könnun sem gerð var meðal OECD ríkja á 15 ára einstaklingum. 

Íslenskir strákar skoruðu mun hærra heldur en stelpur hér á landi í stærðfræði, kynin voru 

jöfn í vísindum og strákar skoruðu einnig hærra en stelpur í lesskilningi, eins og sjá má á 

mynd 6 hér að ofan (OECD data, e.d.-a). Þessar niðurstöður standa undir því sem hefur verið 

sagt hér að ofan í sambandi við það að fjármálalæsi karla sé oftar en ekki betra heldur en 

kvenna þar sem gengi í  þessum greinum er mjög tengt gengi í fjármálalæsi (OECD, e.d.-f). 

1.2.4 Sambærileg lönd 

Danmörk, Svíþjóð, Finnland og Noregur eru hluti af Norðurlöndunum og voru þau því talin 

henta vel í samanburð við Ísland. Þessi lönd eiga það öll sameiginlegt að ekki þarf að greiða 

fyrir menntun á háskólastigi, að minnsta kosti meirihluta menntunarinnar. Einnig hafa 

nemendur í þessum löndum rétt á því að geta bæði tekið námslán og fengið framfærslustyrki 

á meðan þeir stunda nám. 

1.2.4.1 Danmörk 

Ólíkt aðstæðunum hér heima eru að mestu leiti ekki greidd skólagjöld í Danmörku ásamt því 

að styrkir eru veittir, þetta gerir ungu fólki á háskólastigi kleift að koma út í lífið á meðan á 

menntun stendur eða eftir menntun án mikilla skulda vegna námslána. Skólagjöld í 

Danmörku eru s.s. ekki greidd af nemendum frá EU/EEA þjóðum. Nemendur sem koma 

annarsstaðar frá greiða skólagjöld (Top Universities, 2015a). Ef nemendur kæmu út úr 

háskóla með lítil sem engin lán á bakinu væri mun líklegra að þeir væru tilbúnir að taka lán 

fyrir húsnæði en þeir gætu samt sem áður ekki haft nógu góðan skilning á fjármálum til að 
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taka skynsamlegar ákvarðanir. Danmörk eyðir meiru í menntakerfið en allar aðrar þjóðir sem 

skráðar eru í OECD (Soeren Billing, 2014). 

 

Mynd 3. Niðurstöður danskra stráka og stelpna í PISA könnun meðal OECD ríkja 

Danir tóku einnig þátt í PISA könnuninni á vegum OECD. Eins og sjá má af þessum tölum 

eru danskar stelpur hærri en strákarnir á öllum sviðum, ekki mikið hærri en samt sem áður 

hærri (OECD data, e.d.-b). Þessar niðurstöður samsvara ekki kenningunni sem fram hefur 

komið hér á undan um það að fjármálalæis karla sé oftast betra heldur en fjármálalæsi 

kvenna, þar sem eins og áður hefur verið tekið fram er gengi í þessum greinum nátengt gengi 

í fjármálalæsi (OECD, e.d.-f). 

1.2.4.2 Svíþjóð 

Í Svíþjóð borga sænskir nemendur ekki skólagjöld í háskólum og ekki heldur nemendur frá 

þjóðum í EU ríkjunum. Aðrir nemendur þurfa samt sem áður að greiða gjald fyrir 

háskólamenntun sem er sett af hverjum og einum háskóla (Top Universities, 2015b). Einnig 

eru veittir styrkir til náms og hægt er að taka lán ofan á það ef það reynist ekki nóg. Þessi 

regla gefur þessum þjóðum mikið forskot á þessu sviði. Samt sem áður, eins og nefnt er hér 

að ofan gæti ungt fólk vitað minna í sambandi við fjármál og verið verr undir það búið að 

tækla fjárhagslegar ákvarðanir þegar þau standa ekki frammi fyrir þeirri stóru fjárhagslegu 

ákvörðun hvort fjárfesta eigi í háskólanámi eða ekki (Geanina Spinu, 2013). 
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Mynd . Niðurstöður sænskra stráka og stelpna í PISA könnun meðal OECD ríkja 

Í PISA könnuninni skoruðu sænskir strákar almennt hærra en sænskar stelpur, þeir voru hærri 

í öllum þremur greinunum sem skoðaðar voru (OECD data, e.d.-c). Þessar niðurstöður gefa 

það til kynna að fjármálalæsi sænskra karla sé betra heldur en sænskra kvenna þar sem þeir 

skora hærra í þessum þremur greinum (OECD, e.d.-f). 

1.2.4.3 Finnland 

Eins og staðan er núna eru engin skólagjöld greidd í Finnlandi fyrir háskólamenntun, fyrir 

nemendur frá öllum þjóðum heims. Frá og með haustinu 2017 verða skólagjöld hins vegar 

tekin upp í Finnlandi fyrir þá sem ekki eru í EU eða EEA. Við þessar breytingar verður 

einnig aukið við styrki sem veittir verða til háskólanemenda og aðgengi að námslánum aukið 

(Top Universities, 2015). Skólagjöldin munu verða að lágmarki 1500 evrur á ári en ákveður 

hver skóli það fyrir sig og það mun aðeins greiða fyrir nám á grunnnámsstigi og meistarastigi 

sem kennt er á ensku. Þó svo að skólagjöld verði tekin upp í Finnlandi þá er það samt sem 

áður fyrir mjög takmarkaðann hóp nemenda (Study in Finland, 2016). 
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Mynd 4. Niðurstöður finnskra stráka og stelpna í PISA könnun meðal OECD ríkja 

Hægt er að sjá gríðarlegan mun milli samanburðarlanda og Finnlands, sem kemur mun verr út 

og erfitt er að segja hvers vegna sá munur er til staðar. Þessar tölur gefa það í skyn að 

fjármálalæsi finna sé mun verra en hjá samanburðarlöndunum þó svo að það sé erfitt að vita 

það með vissu og álykta um það út frá þessum niðurstöðum (OECD data, e.d.-d). 

1.2.4.4 Noregur 

Skólagjöld eru ekki greidd í Noregi hvorki fyrir norðmenn né nemendur sem koma frá öðrum 

löndum. “Norwegian Ministry of Education and Research” sér um að greiða skólagjöldin 

fyrir nemendurna. Þrátt fyrir þetta er gott að hafa í huga að dýrara er að lifa í Noregi heldur 

en á mörgum öðrum stöðum svo það kemur á móti. Þó svo að ekki séu greidd skólagjöld eru 

greidd gjöld á hverri önn sem eru upp á 300-600 NOK sem jafngildir 4.500-9.000 isk sem 

greiða þarf til að fá próftökurétt, en veita nemendum einnig aðgang að stúdentafélögum og 

slíku (Top Universities, 2012). 

 

Mynd 5. Niðurstöður norskra stráka og stelpna í PISA könnun meðal OECD ríkja 
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Enn og aftur skora strákar hærra á öllum þremur sviðunum, en Noregur er á svipuðu róli og 

samanburðarlöndin að undanskildu Finnlandi (OECD data, e.d.). Fjármálalæsi norskra stráka 

virðist einnig vera betra heldur en kvenna þar sem þeir skora hærra en þær á þessum þremur 

sviðum. 

1.2.5 Samanburður á PISA niðurstöðum milli  Íslands og Norðurlandanna 

Sænskir strákar hafa hæsta meðaltalið þegar litið er á meðaltal allra greina eða 28,33 en 

finnskar stelpur eru aftur á móti með lægsta meðaltalið, eða 2. Finnar virðist vera mun neðar 

en samanburðarlöndin með meðaltal stráka 8 og meðaltal stelpna 2 á meðan öll 

samanburðarlöndin hafa meðaltal nær 20. Ísland hefur hæðsta meðaltalið í vísindum og lestri 

en Svíþjóð hefur hins vegar hæðsta meðaltalið í stærðfræði, það sýnir að hér á landi er góður 

árangur í þessum greinum sem er jákvætt einmitt vegna þess að það er mikil tenging milli 

gengis í þessum greinum og gengis í fjármálalæsi. Niðurstöður allra landanna nema 

Danmerkur gefa það í skyn að fjármálalæsi karla sé betra heldur en fjármálalæsi kvenna eins 

og kenningin sem sett var fram hér að ofan segir til um. Niðurstöður Danmerkur leiddu hins 

vegar í ljós að fjármálalæsi kvenna þar væri betra en karla (OECD, e.d.-f). 

1.3 Fjármálafræðsla í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi 

1.3.1 Fjármálafræðsla í grunnskólum 

Árið 2011 var skipaður stýrihópur af Menntamálaráðherra til að sjá um þriggja ára 

tilraunaverkefni til að auka fjármálafræðslu í grunn- og framhaldsskólum. Erfitt er að koma 

þessari fræðslu að í skólum en nemendur og kennarar virðast samt sem áður hafa mikinn 

áhuga á því. Tilraunin var sett af stað árið 2012 og tóku 12 skólar á landinu þátt það ár, árið 

2013-2014 bættust síðan 9 skólar við í tilraunina. Verkefnið var lagt fyrir nemendur í þeim 

skólum sem tóku þátt en einnig öðrum skólum til samanburðar, einnig var mældur árangur 

bæði fyrir og eftir til að sjá breytingar. Niðurstaða tilraunarinnar var að fjármálafræðslu væri 

ábótavant en erfitt væri að bæta henni við námsskrá í bæði grunn- og framhaldsskólum, en 

hefur henni verið bætt óbeint við í námsskrá skóla hér á landi (Stýrihópur um fjármálalæsi, 

2014). Þetta verkefni var eitt af þeim sem sett hafa verið af stað til að reyna að auka þekkingu 

ungs fólks á fjármálum, því það er aldrei of snemmt að byrja að fræða um fjármál. Margar 

stofnanir hér á landi hafa boðið upp á fjármálafræðsluefni sem hægt er að sækjast eftir að fá í 

bæði grunnskóla og framhaldsskóla, það hafa verið t.d. bankarnir ásamt fleirum.  

Landsbankinn stóð fyrir Raunveruleiknum sem er fjármálafræðsla sem ætluð er 9 og 

10 bekkjum grunnskóla. Leikurinn stendur yfir í 4 vikur og er keppni um að komast af í 
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erfiðum fjármálatengdum aðstæðum, Raunveruleikurinn hefur hlotið verðlaun Norrænu 

ráðherranefndarinnar fyrir besta fræðslu- og námsefnið á þessu sviði (Landsbankinn, 2012) 

(Kristín Lúðvíksdóttir, munnleg heimild, viðtal, 6.maí 2016). 

Landsbankinn ákvað svo að hætta með Raunveruleikinn vegna þess að þörf var á 

nýjungum og í staðinn kom Fjármálahreysti. Fjármálahreysti samanstendur af 64 mismunandi 

verkefnum og er aðallega lagt fyrir 9. og 10. bekki grunnskóla en samt sem áður geta allir 

tekið þátt. Verkefni Fjármálahreystis taka mið af markmiðum OECD, sem er ákveðinn 

gæðastimpill (Landsbankinn, e.d.-a) (Kristín Lúðvíksdóttir, munnleg heimild, viðtal, 6.maí 

2016). 

1.3.1.1 Fjármálavit 

Árið 2015 var svo kynnt ný fjármálafræðsla fyrir nemendur á grunnskólastigi af Samtökum 

fjármálafyrirtækja (SFF) og aðilarfélaga þeirra, námsefnið kallast Fjármálavit. Ástæða þess 

að Fjármálavit var búið til var sú að talið var að í stað þess að allir bankar og mörg önnur 

fyrirtæki væru að bjóða upp á mismunandi efni væri betra að samræma það og koma með 

ákveðið efni sem hægt væri að reyna að koma inn í námsskrá grunnskóla (Kristín 

Lúðvíksdóttir, munnleg heimild, viðtal, 6.maí 2016). Námsefnið var útbúið af kennurum 

landsins með hjálp kennaranema. Árið 2015 tóku 2900 nemendur þátt úr 132 bekkjum í 70 

skólum um allt land („Fjármálavit“, e.d.). Í grunninn er námsefnið samsett af myndböndum 

þar sem rætt er á skemmtilegan hátt um fjármál til að halda athygli nemenda og svo fylgja 

verkefni og umræður. Páll Óskar Hjálmtýsson leikur lykilhlutverk í myndböndunum og segir 

krökkunum hversu mikilvægt það er að kunna undirstöðuatriði í fjármálum. Mikil áhersla er 

lögð á að það sé mikilvægt að setja sér markmið á fjármálum og læra að fara eftir þeim. 

Verkefninu á að miðla til grunnskólanemenda í öllum landshornum. Aðildarfélög SFF um 

land allt fara í grunnskóla á sínu svæði og miðla námsefninu til nemenda. Þó verkefnið sé 

glænýtt og ekki sé komin mikil reynsla á það, þá hefur gengið mjög vel hingað til og hafa 

mörg þúsund grunnskólanemendur um land allt fengið fræðsluna (Landsbankinn, e.d.-a). 

1.3.2 Fjármálafræðsla í framhaldsskólum 

Ýmsar stofnanir hér á landi hafa boðið upp á fjármálafræðslu í framhaldsskólum líkt og í 

grunnskólum, tilgangur þeirrar fræðslu er að auka enn meira fjármálalæsi ungs fólk og gera 

þeim enn betur kleift að taka ákvarðanir í fjármálum. Auk þess sem það er mikilvægt að 

viðhalda þeirri þekkingu sem skapaðist í fjármálafræðslu á grunnskólastigi. Fræðslan er oft 

tengd áfanganum lífsleikni sem kenndur er á yngri stigum framhaldsskóla eða um 16-18 ára 

krökkum. Þeir framhaldsskólar sem hafa áhuga og vilja taka þátt geta skráð sig til þátttöku í 
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þessu verkefni (Landsbankinn, e.d.-a) (Kristín lúðvíksdóttir, munnleg heimild, viðtal, 6.maí 

2016). 

1.4 Húsnæðislán 

Margar stofnanir hér á landi veita húsnæðislán. Ekki eru lánin og vextir lánanna eins hjá 

öllum lánastofnunum og er það breytilegt hvar er best að taka lán, fer eftir aðstæðum hverju 

sinni. Í upphafi var Íbúðalánasjóður einn um það að veita lán til húsnæðiskaupa en árið 2004 

bættust Viðskiptabankarnir við og skapaði það mikla samkeppni á húsnæðismarkaði. Við það 

að bankarnir bættust inn á markaðinn breyttust að einhverju leiti kjör húsnæðislána, t.d. 

lækkuðu vextir þeirra og einnig hækkuðu bankarnir veðsetningarhlutfall á eignunum frá fyrri 

viðmiðum hjá Íbúðalánasjóði (Ásgeir Jónsson, Sigurður Jóhannesson og Valdimar Ármann, 

e.d.). Í rannsókn á húsnæðislánum á Íslandi samanborið við önnur lönd sem gerð var árið 

2005 af Neytendasamtökunum kom í ljós að vaxtakjör, sem er sá hlutur sem skiptir 

lántakendur hvað mestu máli, væru lang hæðst á Íslandi. Ekki nóg með það heldur voru 

vaxtakjörin lægst hjá okkar helstu samanburðarlöndum (Neytendasamtökin, e.d.). 

1.4.1 Verðtryggð húsnæðislán 

Þegar tekið er verðtryggt lán eru fastir vextir og ofan á þá bætist verðbólga, með því er tekin 

áhætta á verðlagsþróun, sem gæti verið jákvæð en gæti einnig verið neikvæð fyrir lántakanda. 

Þó svo að sett séu verðbólgumarkmið er verðbólga áætluð fram í tímann og stenst ekki alltaf, 

sem getur haft mikil áhrif á einstaklinga sem tekið hafa verðtryggð lán (Ásgeir Jónsson o.fl., 

e.d.). 

1.4.1.1 Íslandsbanki 

Íslandsbanki býður upp á verðtryggð húsnæðislán og eru vextir þess láns fastir til 5 ára í senn. 

Greiðslubyrgði lánsins er frekar stöðug þar sem verðbætur lánsins bætast við höfuðstól yfir 

lánstímann. Hægt er að greiða lánið annars vegar með föstum afborgunum af höfuðstól og 

hins vegar með jöfnum greiðslum. 

Íslandsbanki býður upp á bæði upphafslán og viðbótarlán. Upphafslán býður upp á 

það að fá lánað allt að 70% af fasteignamati ríkisins af fasteigninni og er veitt til allt að 40 

ára. Vextir á því láni eru 3,95% og hafa verið það í nokkur ár þar sem vextir verðtryggðra 

lána eru aðeins endurskoðaðir á 5 ára fresti. Viðbótarlán býður aftur á móti upp á að lánað sé 

allt að 10% aukalega við 70% upphafslánsins af markaðsvirði fasteignarinnar og er veitt til 

allt að 25 ára og hefur 4,85% fasta vexti (Íslandsbanki, e.d.-a). 
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1.4.1.2 Landsbankinn 

Ólíkt Íslandsbanka geta verðtryggð lán hjá Landsbankanum annað hvort verið með fasta- eða 

breytilega vexti. Verðtryggðu lánin með breytilegu vöxtunum henta þeim betur sem vilja 

heldur hafa greiðslubyrgðina lægri og á sama tíma á sér stað hægari eignamyndun.  

Verðtryggð lán með föstum vöxtum hafa fasta vexti í 5 ár í senn. Lánstími er allt frá 5 

árum og upp í 40 ár og hefur fasta vexti upp á 3,85%. Ef hins vegar er tekið lán með 

breytilegum vöxtum er hægt að taka fyrst og fremst upphafslán sem er allt að 70% af 

markaðsvirði eignarinnar og hefur breytilega vexti upp á 3,65%. Einnig er hægt að taka 

viðbótarlán og þá er aukalega hægt að fá lánað fyrir 15% af markaðsvirði. Viðbótarlán er 

tekið til allt að 15 ára. Ef tekið er lán með föstum vöxtum eru vextirnir fastir í 60 mánuði í 

senn, eða til 5 ára. Í þessi 5 ár sem vextir eru fastir er greiðslubyrgði stöðug og eru vextirnir 

eins og er 4,65% (Landsbankinn, e.d.-b). 

1.4.1.3 Arion banki 

Arion banki býður húsnæðislán fyrir að hámarki 80% af markaðsvirði eignarinnar. 

Upphafslán er allt frá 5 til 40 ára en viðbótarlán er til 5 til 25 ára. Verðtryggð húsnæðislán hjá 

Arion banka geta verið með föstum vöxtum til 5 ára, föstum vöxtum út lánstímann, sem er 

frábrugðið kerfunum hjá bæði Íslandsbanka og Landsbankanum og einnig getur það verið 

með breytilegum vöxtum (Arion banki, e.d.-a). 

1.4.1.4 Íbúðalánasjóður 

Íbúðalánasjóður lánar fyrir að hámarki 24.000.000 kr en aldrei meira en 80% af kaupverði 

eignarinnar. Aðeins er boðið upp á verðtryggð lán og er lánað að hámarki til 35 ára, sem er 

styttri lánstími heldur en bankarnir bjóða upp á. Lánin er aðeins hægt að taka með föstum 

vöxtum sem eru 4,2%, þannig að Íbúðalánasjóður býður upp á mun færri möguleika heldur 

en bankarnir bjóða upp á  (Íbúðalánasjóður, e.d.). 
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Tafla 1. Samanburður verðtryggðra húsnæðislána hjá lánastofnunum 

 Lánstími Vextir Hlutfall 

markaðsvirðis 

Íslandsbanki    

Upphafslán með föstum 

vöxtum 

Til allt að 40 

ára 

3,95% Allt að 70% 

Viðbótarlán með föstum 

vöxtum 

Til allt að 25 

ára 

4,85% Allt að 10% aukalega 

Landsbankinn    

Upphafslán með föstum 

vöxtum 

Frá 5 til 40 ára 3,85% Allt að 70% 

Upphafslán með breytilegum 

vöxtum 

Frá 5 til 40 ára 3,65% Allt að 70% 

Viðbótarlán með breytilegum 

vöxtum 

Til allt að 15 

ára 

4,65% Allt að 15% aukalega 

Arion banki    

Upphafslán með föstum 

vöxtum til 5 ára og út 

lánstímann 

Til allt að 40 

ára 

3,8% og 4,3% Allt að 70% 

Upphafslán með breytilegum 

vöxtum 

Til allt að 40 

ára 

3,65% Allt að 70% 

Viðbótarlán með föstum 

vöxtum til 5 ára og út 

lánstímann 

Frá 5 til 25 ára 4,9% og 5,4% Allt að 10% aukalega 

Viðbótarlán með breytilegum 

vöxtum 

Frá 5 til 25 ára 4,75% Allt að 10% aukalega 

Íbúðalánasjóður    

Verðtryggt lán með föstum 

vöxtum 

Til allt að 35 

ára 

4,2% Allt að 80% 

 

1.4.2 Óverðtryggð húsnæðislán 

Óverðtryggð húsnæðislán hafa fasta vexti eða breytilega vexti, engin verðbólga bætist ofan á 

vextina eins og gerist í verðtryggðum lánum. Þetta getur verið bæði kostur og ókostur, eftir 

því hver verðbólgan er hverju sinni (Íslandsbanki, e.d.-b). 

1.4.2.1 Íslandsbanki 

Ef tekið er óverðtryggt lán með breytilegum vöxtum hjá Íslandsbanka þá taka vextirnir mið af 

vaxtatöflu bankans hverju sinni. Ef tekið er óverðtryggt húsnæðislán með breytilegum 

vöxtum er hægt að óska eftir vaxtagreiðsluþaki sem þýðir að ef vextir eru komnir yfir 

hámarkið þá leggjast þeir við höfuðstól lánsins í staðinn og dreyfast yfir lánstímann.  

Ef hins vegar er tekið óverðtryggt lán með föstum vöxtum er hægt að velja um 

annaðhvort lán með föstum vöxtum til 3 ára eða 5 ára. Það er þá engin vaxtaóvissa fyrstu 3/5 
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árin en eftir þessi 3/5 ár ber lánið breytilega óverðtryggða húsnæðislánavexti samkvæmt 

vaxtatöflu (Íslandsbanki, e.d.-b). 

1.4.2.2 Landsbankinn 

Landsbankinn býður óverðtryggð húsnæðislán á breytilegum vöxtum og föstum vöxtum líkt 

og Íslandsbanki. Báðir vaxtamöguleikar bjóða upp á að taka bæði upphafslán og viðbótarlán. 

Óverðtryggð húsnæðislán með breytilegum vöxtum henta þeim sem kjósa það að endurgreiða 

lán sín hraðar og vilja koma í veg fyrir uppsöfnun verðbóta á höfuðstól sinn. Óverðtryggð 

húsnæðislán með föstum vöxtum henta þeim sem vilja fremur hraða eignamyndun og koma í 

veg fyrir uppsöfnun verðbóta á höfuðstól. Ef tekið er óverðtryggt lán með breytilegum 

vöxtum þýðir það hærri greiðslubyrgði í upphafi lánstímans. Óverðtryggt lán með föstum 

vöxtum hefur aftur á móti fasta vexti til annaðhvort 3 eða 5 ára og er greiðslubyrgðin jöfn á 

meðan vextir eru fastir (Landsbankinn, e.d.). 

1.4.2.3 Arion banki 

Arion banki býður upp á óverðtryggt húsnæðislán með breytilegum vöxtum út lánstímann 

eða föstum vöxtum til 3 eða 5 ára. Upphafslán er til allt að 40 ára en viðbótarlán er frá 5 árum 

til 40 ára sem er lengra tímabil viðbótarláns heldur en hjá Íslandsbanka og Landsbankanum 

(Arion banki, e.d.-b).  
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Tafla 2. Samanburður óverðtryggðra húsnæðislána hjá lánastofnunum 

 Lánstími Vextir Hlutfall 

markaðsvirðis 

Íslandsbanki    

Lán með breytilegum 

vöxtum 

 7,25% og 8,0%  

Lán með föstum vöxtum til 3 

eða 5 ára 

 7,25% og 8,35% 

7,35% og 8,45% 

 

Landsbankinn    

Upphafslán með breytilegum 

vöxtum 

Frá 5 til 40 ára 7,25% Allt að 70% 

Upphafslán með föstum 

vöxtum til 3 eða 5 ára 

Frá 5 til 40 ára 7,30% og 7,45% Allt að 70% 

Viðbótarlán með 

breytilegum vöxtum 

Til allt að 15 

ára 

8,25% Allt að 15% aukalega 

Viðbótarlán með föstum 

vöxtum til 3 eða 5 ára 

Til allt að 15 

ára 

8,30% og 8,45% Allt að 15% aukalega 

Arion banki    

Upphafslán með breytilegum 

vöxtum 

Til allt að 40 

ára 

7,15% Allt að 70% 

Upphafslán með föstum 

vöxtum til 3 eða 5 ára 

Til allt að 40 

ára 

7,15% og 7,25% Allt að 70% 

Viðbótarlán með 

breytilegum vöxtum 

Frá 5 til 40 ára 8,15% Allt að 10% aukalega 

Viðbótarlán með föstum 

vöxtum til 3 eða 5 ára 

Frá 5 til 40 ára 8,25% og 8,35% Allt að 10% aukalega 

 

1.4.2.4 Blönduð húsnæðislán 

Viðskiptavinir geta skipt lánsfjárhæðinni í tvö eða fleiri lánsform, með því er hægt að ákveða 

hversu mikill hluti lánsins er verðtryggður og hversu mikill er óverðtryggður. Oft er því 

blandað saman þar sem greiðslubyrgði verðtryggðra lána er yfirleitt auðveldust í upphafi 

lánstímabils en greiðslubyrgði óverðtryggðra lána er yfirleitt erfiðust í upphafi lánstímabils. 

Einnig er hægt að velja ákveðið hlutfall fastra vaxta á móti breytilegum í óverðtryggða láninu 

og það getur hjálpað við að dreifa vaxtaáhættunni. Þegar blönduð lán eru tekin er hægt að 

draga úr áhættu og taka saman kosti mismunandi lána og fleira (Íslandsbanki, e.d.). 
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1.4.3 Rannsóknarspurning og tilgátur 

Settar voru fram fjórar tilgátur og út frá þeim myndaðist rannsóknarspurningin. Rannsakanda 

þótti áhugavert að sjá hvort þær kenningar sem settar hafa verið fram í sambandi við 

fjármálalæsi standist og einnig hvort eldri þátttakendur séu líklegri til þess að hafa tekið 

húsnæðislán en aðrir þátttakendur. Út frá þessu myndaðist rannsóknarspurningin, hún er: 

 

Er fjármálalæsi háskólanemendenda nógu gott til að geta án vandkvæða tekið 

húsnæðislán? 

 

Í þessari rannókn voru fjórar tilgátur settar fram og rannsakaðar: 

Fyrsta tilgáta: Fjármálalæsi og skilningur háskólanemenda á húsnæðislántöku er betra eftir 

því sem háskólanemendur eru eldri. 

Önnur tilgáta: Fjármálalæsi og skilningur háskólanemenda á húsnæðislántöku er betra hjá 

körlum heldur en konum. 

Þriðja tilgáta: Fjármálalæsi og skilningur háskólanemenda á húsnæðislántöku er betra hjá 

nemendum sem stunda nám við Viðskiptafræðideild heldur en sem stunda nám við aðrar 

deildir. 

Fjórða tilgáta: Háskólanemendur eru líklegri til þess að hafa tekið húsnæðislán eftir því sem 

þeir eru eldri. 
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2 Aðferð 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru bæði karlar og konur sem stunda háskólanám á Íslandi, 

það er sá hópur sem ætlað er að álykta um. Þessi hópur var valinn vegna þess að hann var 

talinn líklegur til að hafa annaðhvort nýverið farið út í sín fyrstu húsnæðiskaup eða að vera að 

fara út í húsnæðiskaup í náinni framtíð. Rannsakanda þótti áhugavert að kanna hvort 

háskólanemendur væru í stöðu til þess að geta keypt sér húsnæði. Könnunin var lögð fyrir 

nemendur í Háskólanum í Reykjavík, Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri, ástæða 

þess að einungis þessir háskólar voru valdir var að flestir háskólanemendur á íslandi eru 

skráðir í þessa háskóla samkvæmt hagstofunni (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Könnunin var send 

á 5542 einstaklinga og fengust 712 svör sem gerir svarhlutfallið um 12,8%, könnunin var 

send rafrænt bæði á tölvupóstföng og einnig á samskiptamiðlinum Facebook. Þátttakendum 

var frjálst hvort þeir tækju þátt í könnuninni eða ekki og voru þeir því sjálfboðaliðar. 

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki sem gerir könnunina ódýrari og fljótlegri 

heldur en margar aðrar kannanir. Vegna eiginleika úrtaksins var áætlað að aldursbil 

þátttakenda yrði líklega í kringum bilið 20-50 ára einstaklingar og var gengið út frá því. 

Hlutfall kynjanna í rannsókninni skiptist þannig að konur voru 64,5% og karlar 33,8%. Ef 

tekið er kynjahlutfall í háskólum á Íslandi úr töflu 2 hér að framan er hlutfall kynjanna yfir 

árin 2001-2013 að meðaltali 62,5% konur og 37,5% karlar, sem er frekar jafnt því 

kynjahlutfalli sem fékkst í könnuninni. 

1,7% þátttakenda voru 20 ára eða yngri sem var svo sem búist við vegna þess að 

háskólanemendur eru oftar en ekki yfir þeim aldri. Þátttakendur á aldrinum 21-25 ára voru 

42% þátttakenda, sem kemur heldur ekki á óvart þar sem það er algengur aldur 

háskólanemenda. 23,5% þátttakenda voru á aldrinum 26-30 ára og 12,5% þátttakenda voru á 

aldursbilinu 31-35 ára. Á aldursbilinu 36-40 ára voru 8,3% þátttakenda og 11,4% voru 41 árs 

eða eldri. 

8,3% þátttakenda voru í Háskóla Íslands, ástæða þess að svona lágt hlutfall tilheyrði 

Háskóla Íslands er sú að könnunin var ekki send á alla nemendur í HÍ eins og gert var í HR 

og HA. Af þátttakendum voru 34,4% í Háskólanum á Akureyri og 52,1% í Háskólanum í 

Reykjavík. Einnig voru 3,8% þátttakenda sem voru í öðrum háskólum heldur en HÍ, HR og 

HA. 
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Þátttakendur sem stunduðu nám í Félagsvísindadeild voru 15,3%, 11,2% þátttakenda 

stunduðu nám á Heilbrigðisvísindasviði og 6,2% í Lögfræðideild. 7,6% þátttakenda stunduðu 

nám í Tölvunarfræðideild, 18,5% í Verkfræðideild og flestir í Viðskiptafræðideild eða 30,9%. 

Einnig voru 0,6% þátttakenda sem stunduðu nám við Sálfræðideild og 7,2% þátttakenda 

stunduðu nám við einhverja aðra deild en taldar hafa verið upp. 

8,8% þátttakenda bjuggu á stúdentagörðum þegar könnunin var framkvæmd og 19,2% 

voru á almennum leigumarkaði. 44,2% þátttakenda í könnuninni bjuggu í eigin húsnæði, 

23,7% bjuggu í foreldrahúsum og 2,8% bjuggu í annarri gerð af húsnæði. 

2.2 Rannsóknarsnið 

Könnunin sem framkvæmd var, var megindleg rannsókn þar sem lagður var spurningalisti 

fyrir úrtak úr þýði og með niðurstöðum var svo áætlað um allt þýðið. Frumbreytur 

rannsóknarinnar voru kyn, aldur, háskóli þátttakenda og við hvaða deild þátttakendur 

stunduðu nám. Fylgibreytur rannsóknarinnar voru hvort þátttakendur hefðu tekið 

húsnæðislán, hvernig gerð af láni þátttakendur höfðu tekið, hvort þátttakendur hefðu tekið 

námslán, hvort þátttakendur eða einhver á þeirra heimili héldi heimilisbókhald, hversu 

léttvægt eða mikilvægt þeim fyndist að halda fjárhagsáætlanir til framtíðar, hvort þeir hefðu 

fengið fjármálafræðslu á grunn- eða framhaldsskólastigi og hvort þátttakendum fannst 

raundæmið erfitt eða auðvelt. Þegar búið var að senda spurningalistann út, minna 

þátttakendur á hann og um 12% svarhlutfall hafði náðst var spurningalistanum lokað og ekki 

var lengur tekið á móti svörum við könnuninni. Eftir að svör höfðu borist hófst úrvinnsla 

gagnanna í tölfræðiforritunum Excel og SPSS. Niðurstöður úr könnuninni voru greindar með 

tilliti til kyns, aldurs, háskóla og deildar þátttakenda og þær bornar saman við fylgibreytur. 

2.3 Mælitæki 

Lagður var sami spurningalisti fyrir alla þátttakendur rannsóknarinnar. Spurningalistinn í 

heild sinni innihélt 23 spurningar og tók ekki nema um 5-7 mínútur að svara honum. 

Spurningalistinn innihélt nokkrar einfaldar bakgrunnsspurningar, um kyn, aldur, menntun og 

hvar þátttakendur byggju. Almennar spurningar í könnuninni voru í sambandi við 

húsnæðiskaup, lán tengd þeim, námslán og einnig fjármálalæsi þátttakenda í sambandi við 

þetta, það var kannað með raundæmi. Þeir sem hafa keypt sér íbúð nú þegar voru einnig 

spurðir út í það hvaða gerð af láni þeir tóku.  

Spurningalistinn byrjaði á bakgrunnsspurningu, spurt var hvort þátttakandi hafi 

stundað háskólanám. Síðan ef þátttakandi hafði stundað háskólanám eða var að stunda 
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háskólnám á þeim tíma sem könnunin var gerð svaraði hann næst tveimur spurningum 

tengdum námi sínu. Í spurningu númer 2 var spurt út í hvaða háskóla þátttakandi stundaði 

nám við, hægt var að velja þá þrjá háskóla sem teknir voru í úrtak en einnig var hægt að velja 

valmöguleikann “annað”. Í spurningu 3 voru þátttakendur spurðir við hvaða deild þeir 

stunduðu nám í háskólanum, valmöguleikar voru taldir upp en einnig var hægt að velja 

valmöguleikann “annað” ef ekkert af hinum átti við. Þátttakendur voru spurðir hvar þeir 

byggju í spurningu 4, hvort þeir byggju í foreldrahúsum, væru á almennum leigumarkaði, á 

stúdentagörðum eða í eigin húsnæði, einnig var hægt að velja “annað” ef ekkert átti við. 

Þátttakendur voru þar á eftir spurðir hvort þeir hefðu tekið húsnæðislán í spurningu 5 og ef 

þátttakendur höfðu ekki tekið húsnæðislán voru þeir spurðir hvers vegna þeir hefðu ekki tekið 

húsnæðislán í spurningu númer 6. Ef þátttakendur höfðu tekið húsnæðislán svöruðu þeir 

spurningum 7, 8 og 9 sem könnuðu lán þeirra. Spurning númer 7 var opin spurning og hún 

kannaði hvers vegna þátttakendur hefðu ákveðið að kaupa húsnæði í stað þess að leigja 

húsnæði. Þátttakendur voru spurðir út í hvernig lán þeir hefðu tekið í spurningu 8, verðtryggt 

lán, óverðtryggt lán eða blandað lán og svo í spurningu 9, sem var opin spurning, voru þeir 

spurðir hvers vegna þeir ákváðu að taka þá gerð af láni (verðtryggt-, óverðtryggt- eða blandað 

lán). Í spurningu 10 voru þátttakendur spurðir út í það hvort þeir hefðu tekið námslán hjá 

Lánasjóði íslenskra námsmanna. Þeir þátttakendur sem höfðu tekið námslán svöruðu síðan 

spurningu númer 11 þar sem þeir voru spurðir út í það hvort þeir væru búnir að greiða til 

baka allt námslánið sitt. Spurning 12 kannaði hegðunarhluta fjármálalæsis þar sem spurt var 

hvort þátttakandi eða einhver á heimili hans héldi heimilisbókhald. Viðhorfshluti 

fjármálalæsis var kannaður í spurningu 13 þar sem þátttakendur voru spurðir á raðkvarða 

hversu mikilvægt eða léttvægt þeim þætti að gera fjárhagsáætlanir til framtíðar. Í spurningu 

14 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu fengið fjármálafræðslu í grunn- eða 

framhaldsskóla, þeir sem höfðu fengið fjármálafræðslu svöruðu spurningu 15 þar sem spurt 

var á raðkvarða hversu mikið eða lítið þeim fyndist fjármálafræðslan hafa hjálpað þeim. Þeir 

sem aftur á móti höfðu ekki fengið fjármálafræðslu svöruðu spurningu 16 þar sem þeir voru 

einnig spurðir á raðkvarða hversu mikið eða lítið þeir héldu að fjármálafræðslan hefði hjálpað 

þeim við að taka fjárhagslegar ákvarðanir hefðu þau fengið hana. Sett var fram dæmi þar sem 

búnar höfðu verið til aðstæður þar sem einstaklingur ætlaði sér að taka lán, sett voru fram 

grunnskilyrði og síðan í spurningum 17, 18, 19 og 20 voru þátttakendur spurðir út í 

raundæmið. Í spurningu 17 var tekið fram að ef Jón tæki hámarksupphafslán (70% af 

fasteignamati) og tekur síðan viðbótarlán fyrir afgangnum af láninu, hversu hátt viðbótarlán 

Jóns yrði. Í spurningu 18 voru þátttakendur spurðir út í það að ef upphafslán Jóns væri X og 
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viðbótarlán hans væri Y, hversu mikið eigið fé Jón þyrfti að eiga. Þátttakendur voru síðan 

spurðir í spurningu 19 hvað væri að valda vaxtamuninum í dæminu og í spurningu 20 voru 

þeir spurðir út í uppreiknaða upphæð láns. Næst komu tvær bakgrunnsspurningar, fyrst var 

spurt um kyn á nafnkvarða í spurningu 21 og síðan var spurt um aldur á hlutfallskvarða í 

spurningu númer 22. Síðan voru sett fram rétt svör við dæminu sem tilheyrði spurningum 17, 

18, 19 og 20 og þátttakendur spurðir á raðkvarða í spurningu 23 hversu auðveldar eða erfiðar 

þeim fannst spurningarnar úr dæminu. 

2.4 Framkvæmd 

Fyrst var haft samband við Háskólann í Reykjavík, Háskóla Íslands, og Háskólann á Akureyri 

til að nálgast upplýsingar um nemendur til að senda könnunina út. Háskólinn í Reykjavík og 

Háskólinn á Akureyri samþykktu að senda könnunina út á netföng allra nemenda sinna en þar 

sem Háskóli Íslands samþykkti það ekki var sent á ýmsar deildir Háskóla Íslands í gegnum 

samfélagsmiðilinn Facebook. Spurningalisti var sendur út á þátttakendur og þegar liðnir voru 

nokkrir dagar voru þátttakendur minntir á að svara könnuninni.  

Spurningalistinn var búinn til með það að markmiði að hafa hann skemmtilegann, 

spennandi, ekki of langan og að hann innihéldi ekki of erfiðar spurningar til þess að gera það 

sem auðveldast fyrir þátttakendur að svara, til að tryggja hátt svarhlutfall. Þátttaka í 

könnuninni var frjáls þar sem sendur var tengill bæði á netpóst og einnig á 

samfélagsmiðlinum Facebook og smella þurfti á tengilinn til að taka þátt í könnuninni. Það 

fyrsta sem þátttakendur sáu þegar þeir höfðu smellt á tengilinn voru almennar upplýsingar 

varðandi könnunina og upplýsingar varðandi rannsakanda ef upp myndu vakna einhverjar 

spurningar eða vandkvæði. Upplýsingar varðandi viðfangsefni könnunarinnar var tekið skýrt 

fram og einnig var tekið fram að þátttakendur þyrftu ekki að svara einstaka spurningum til að 

minnka ekki svarhlutfall. Nafnleynd var einnig tryggð og tekið fram að engin svör væri hægt 

að rekja til einstaka þátttakenda, ásamt því að þátttakendur voru beðnir að svara spurningum 

eftir sinni bestu getu.  

Þegar svör þátttakenda höfðu borist úr könnuninni greindi rannsakandi gögn á 

tölfræðilegan hátt eins og nefnt var hér að ofan og notast var við tölfræðiforritin SPSS og 

Excel. Tilgangur tölfræðigreiningar gagnanna var að reyna að finna út hvort tilgátur 

könnunarinnar sem lagðar voru fram stæðust og beita gagnrýnni hugsun á niðurstöðu 

könnunarinnar.  
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2.5 Úrvinnsla 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort háskólanemendur í dag hafi nógu gott 

fjármálalæsi og nægan skilning á fjármálum til þess að taka húsnæðislán. Tölfræðigreining 

var gerð á gögnunum og borinn var saman munurinn á kyni, aldri, háskóla og við hvaða deild 

þátttakendur stunduðu nám, munurinn var skoðaður og ályktað um hvort um marktækan mun 

væri að ræða og hvað væri mest að hafa áhrif á kunnáttu háskólanemenda á húsnæðiskaupum 

og fjármálum. 

Þegar niðurstöður könnunarinnar lágu fyrir voru gögnin fyrst færð í Excel þar sem 

gögnin voru kóðuð svo hægt væri að færa þau yfir í SPSS og vinna úr þeim þar. Í SPSS voru 

niðurstöður helstu spurninga könnunarinnar bornar saman við frumbreyturnar kyn, aldur, 

háskóli og deild í háskólanum. Framkvæmt var ANOVA til að kanna hvort niðurstöðurnar 

væru marktækar og þá hvort tilgáturnar hefðu staðist. Prófið var framkvæmt við 5% 

marktektarkröfu. Framkvæmt var einnig Pearson kí-kvaðrat próf til að kanna tengsl milli 

svara við spurningunum úr raundæminu og frumbreytanna. Kí-kvaðrat prófið var einnig 

framkvæmt við 5% marktektarkröfu.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Er fjármálalæsi háskólanemendenda í dag nógu gott til að geta án 

vandkvæða tekið húsnæðislán? 

3.1.1  Húsnæðislántaka 

Af þeim þátttakendum sem svöruðu höfðu 47,3% tekið húsnæðislán, sem er fremur hátt 

hlutfall miðað við að algengasta aldursbil könnunarinnar var 21-25 ára einstaklingar. Einnig 

höfðu 4,1% þátttakenda tekið húsnæðislán en ekki á sínu nafni. Þátttakendur sem ekki höfðu 

tekið húsnæðislán voru um 51,5% og einnig voru um 1,0% þátttakenda sem ekki höfðu tekið 

húsnæðislán en voru á þeim tíma sem könnunin var framkvæmd í umsóknarferlinu. 

Eins og sjá má í töflu 3 hér að neðan höfðu hlutfallslega fleiri konur tekið 

húsnæðislán heldur en karlar. Einnig voru þátttakendur mun líklegri til þess að taka 

húsnæðislán eftir því sem þeir voru eldri og þar af var enginn sem var 20 ára eða yngri sem 

hafði tekið húsnæðislán. Það kom ekki á óvart að þeim mun eldri sem þátttakendur væru 

þeim mun líklegri væru þeir til þess að hafa tekið húsnæðislán. Konur á öllum aldursbilum 

voru líklegri heldur en karlar til að hafa tekið húsnæðislán, fyrir utan þátttakendur sem voru 

41 árs eða eldri, karlar á þeim aldri voru líklegri heldur en konur til þess að hafa tekið 

húsnæðislán.  

Tafla 3. Hlutfall þátttakenda sem tekið hafa húsnæðislán skipt eftir kyni og aldri 

 Karl Kona Alls 

20 ára eða yngri 0,0% 0,0% 0,0% 

21-25 ára 19,6% 20,1% 19,9% 

26-30 ára 42,9% 51,3% 48,8% 

31-35 ára 62,2% 82,7% 74,2% 

36-40 ára 78,3% 86,1% 83,1% 

41 árs eða eldri 100,0% 95,9% 97,4% 

Alls 46,1% 48,6%  

 

Háskólinn á Akureyri var með hæsta hlutfall þátttakenda sem tekið höfðu húsnæðislán, þar á 

eftir Háskólinn í Reykjavík og síðan Háskóli Íslands. Þessar niðurstöður að þátttakendur í 

Háskóla Íslands voru mun ólíklegri heldur en aðrir þátttakendur til þess að hafa tekið 

húsnæðislán gætu stafað af því að könnunin var lögð fyrir þátttakendur í HÍ í gegnum 

samfélagsmiðilinn Facebook. Þar af leiðandi endurspegluðu þeir sem tóku þátt frá HÍ ekki 
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endilega alla nemendur Háskóla Íslands og gæti það skekkt niðurstöðurnar. Einnig er 

áhugavert að sjá þessar niðurstöður þar sem mun hærri gjöld eru greidd til að stunda nám við 

HR heldur en HÍ. Hæðsta hlutfall þátttakenda sem tekið höfðu húsnæðislán voru þeir sem 

stunduðu nám við Félagsvísindadeild og lægsta hlutfall þeirra sem tekið höfðu húsnæðislán 

voru þátttakendur í Verkfræðideild. Allir þátttakendur í Háskóla Íslands sem stunduðu nám í 

Félagsvísindadeild, Lögfræðideild og Tölvunarfræðideild höfðu tekið húsnæðislán á meðan 

engir þátttakendur í Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands höfðu tekið húsnæðislán. 

Tafla 4. Hlutfall þátttakenda sem tekið hafa húsnæðislán skipt eftir háskólum og deildum 

 Háskóli 

Íslands 

Háskólinn á 

Akureyri 

Háskólinn í 

Reykjavík 

Alls 

Félagsvísindadeild 100,0% 61,2% 50,0% 61,1% 

Heilbrigðisvísindasvið 6,7% 54,7% - 45,6% 

Lögfræðideild 100,0% 50,0% 37,8% 40,9% 

Tölvunarfræðideild 100,0% - 41,2% 42,3% 

Verkfræðideild 0,0% - 41,1% 40,2% 

Viðskiptafræðideild 41,2% 56,5% 38,2% 42,7% 

Alls 33,3% 57,4% 40,6%  

 

3.1.2 Verðtryggt- eða óverðtryggt húsnæðislán? 

Flestir þeirra sem tekið höfðu lán höfðu tekið verðtryggt lán eða um 31,5% allra þátttakenda. 

Næst á eftir verðtryggðu láni kom blandað lán en um 7,3% höfðu tekið þá gerð af láni. Einnig 

höfðu 7,2% þátttakenda tekið óverðtryggt lán ásamt því að einhverjir þátttakendur sem tekið 

höfðu húsnæðislán vissu ekki hvernig gerð af láni þeir hefðu tekið. 

 Sjá má í töflu 5 hér að neðan að flestar konur á aldrinum 41 árs eða eldri höfðu tekið 

verðtryggt lán, flestir karlar á aldrinum 26-30 ára höfðu tekið óverðtryggt lán og flestar konur 

á aldrinum 26-30 ára höfðu tekið blandað lán. Einnig má lesa út úr töflu 5 að eftir því sem 

þátttakendur voru eldri þeim mun líklegri voru þeir til þess að vera búnir að taka 

húsnæðislán. 
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Tafla 5. Hlutfall þess hvernig lán þátttakendur höfðu tekið skipt eftir kyni og aldri 

 Blandað lán Óverðtryggt lán Verðtryggt lán 

Karlar 20 ára eða yngri - - - 

Konur 20 ára eða yngri - - - 

Karlar 21-25 ára 3,1% 6,3% 9,4% 

Konur 21-25 ára 6,0% 3,5% 9,0% 

Karlar 26-30 ára 4,1% 18,4% 20,4% 

Konur 26-30 ára 15,7% 9,6% 22,6% 

Karlar 31-35 ára 10,8% 8,1% 40,5% 

Konur 31-35 ára 9,6% 0,0% 71,2% 

Karlar 36-40 ára 8,7% 4,3% 65,2% 

Konur 36-40 ára 2,8% 5,6% 69,4% 

Karlar 41 árs eða eldri 10,3% 10,3% 75,9% 

Konur 41 árs eða eldri 0,0% 14,3% 79,6% 

Alls 7,3% 7,2% 31,5% 

 

Þátttakendur í öllum háskólum voru líklegastir til þess að hafa tekið verðtryggt lán framyfir 

einhverja aðra gerð húsnæðislána. Þátttakendur í Háskóla Íslands voru líklegastir til að hafa 

tekið óverðtryggt lán miðað við hina háskólana og þátttakendur í Háskólanum í Reykjavík 

voru líklegri heldur en þátttakendur úr öðrum háskólum til þess að hafa tekið blandað lán. 

Tafla 6. Hlutfall þess hvernig lán þátttakendur höfðu tekið skipt eftir háskólum 

 Blandað lán Óverðtryggt lán Verðtryggt lán 

Háskóli Íslands 1,7% 8,5% 23,7% 

Háskólinn á Akureyri 6,5% 6,5% 39,2% 

Háskólinn í Reykjavík 7,0% 6,7% 26,2% 

 

Flestir þátttakendur sem stunduðu nám við Félagsvísindadeild höfðu tekið verðtryggt lán, 

einnig voru margir þátttakendur frá öðrum deildum sem tekið höfðu verðtryggt lán. Flestir 

þátttakendur sem tekið höfðu óverðtryggt lán stunduðu nám við Verkfræðideild og flestir 

þátttakendur sem tekið höfðu blandað lán voru í Félagsvísindadeild. 
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Tafla 7. Hlutfall þess hvernig lán þátttakendur höfðu tekið skip eftir deildum 

 Blandað lán Óverðtryggt lán Verðtryggt lán 

Félagsvísindadeild 9,2% 5,5% 41,3% 

Heilbrigðisvísindasvið 6,3% 7,5% 28,7% 

Lögfræðideild 6,8% 6,8% 27,3% 

Tölvunarfræðideild 3,7% 7,4% 29,6% 

Verkfræðideild 8,3% 9,1% 24,2% 

Viðskiptafræðideild 5,9% 6,4% 30,9% 

 

3.1.3 Námslán 

3.1.3.1 Hafa háskólanemendur tekið námslán? 

Mikill meirihluti þátttakenda könnunarinnar hafði tekið námslán hjá Lánasjóði íslenskra 

námsmanna. Þeir sem tekið höfðu námslán voru um 65,3%, sem sýnir mikinn meirihluta og 

að mikill hluti háskólanemenda koma úr háskólanámi með skuldir á bakinu. Þetta getur 

dregið úr eða seinkað húsnæðiskaupum háskólanemenda. Í könnun sem gerð var árið 2013 af 

Solveigu Maríu Ívarsdóttur og Rebekku Rut Gunnarsdóttur sem fjallaði um skilning 

háskólanemenda á námslánum, kom í ljós að þá voru um 58,2% þátttakenda sem tekið höfðu 

námslán (Solveig María Ívarsdóttir og Rebekka Rut Gunnarsdóttir, 2013). Ef niðurstöður 

könnunarinnar sem nefnd var hér að ofan eru bornar saman við þann fjölda nemenda sem 

tóku námslán sama ár eru þær niðurstöður mjög svipaðar, eða um 56,6% nemenda höfðu 

tekið námslán samkvæmt Lánasjóði íslenskra námsmanna, þetta styður þær niðurstöður 

(Lánasjóður Íslenskra námsmanna, 2014). 

 Í töflu 8 hér að neðan má sjá að hærra hlutfall kvenna en karla sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu tekið námslán. Enginn sem var 20 ára eða yngri hafði tekið námslán, sem 

kom ekki á óvart þar sem ungmenni á þeim aldri eru almennt ekki byrjuð í háskólanámi. 

Konur á aldrinum 31-35 ára voru sá hópur þátttakenda sem var líklegastur til þess að hafa 

tekið námslán en 90,4% þeirra höfðu tekið námslán, þar á eftir voru konur á aldrinum 26-30 

ára. 
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Tafla 8. Hlutfall þess hvort þátttakendur höfðu tekið námslán skipt eftir kyni og aldri 

 Karl Kona Alls 

20 ára eða yngri 0,0% 0,0% 0,0% 

21-25 ára 53,6% 49,3% 50,7% 

26-30 ára 77,6% 80,9% 79,9% 

31-35 ára 70,3% 90,4% 82,0% 

36-40 ára 73,9% 80,6% 78,0% 

41 árs eða eldri 65,5% 77,6% 73,1% 

Alls 63,1% 66,9%  

 

Hlutfallslega flestir í Háskólanum í Reykjavík höfðu tekið námslán, þar á eftir kom 

Háskólinn á Akureyri og fæstir hlutfallslega höfðu tekið námslán í Háskóla Íslands eins og 

sjá má í töflu 9 hér að neðan. Þessar niðurstöður gætu verið vegna þess að skólagjöld í 

Háskólanum í Reykjavík eru lang hæst og þess vegna þurfa nemendur oft frekar að taka 

námslán þar sem þeir eiga ekki fyrir bæði skólagjöldum og uppihaldi. Flestir þátttakendur í 

Lögfræðideild höfðu tekið námslán og þar á eftir nemendur í Félagsvísindadeild. Þeir 

þátttakendur sem höfðu hæsta hlutfall þeirra sem tekið höfðu námslán voru þátttakendur sem 

stunduðu nám við annaðhvort Félagsvísindadeild eða Lögfræðideild við Háskóla Íslands, 

100% þeirra þátttakenda höfðu tekið námslán. 

Tafla 9. Hlutfall þess hvort þátttakendur höfðu tekið námslán skipt eftir háskólum og deildum 

 Háskóli 

Íslands 

Háskólinn á 

Akureyri 

Háskólinn í 

Reykjavík 

Alls 

Félagsvísindadeild 100,0% 66,0% 75,0% 66,7% 

Heilbrigðisvísindasvið 13,3% 67,2% - 57,0% 

Lögfræðideild 100,0% 83,3% 86,5% 86,4% 

Tölvunarfræðideild 0,0% - 54,9% 53,9% 

Verkfræðideild 66,7% - 63,7% 63,8% 

Viðskiptafræðideild 61,8% 56,5% 68,7% 64,9% 

Alls 49,1% 66,1% 66,8%  
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3.1.3.2 Eru háskólanemendur sem tekið hafa námslán líklegri til þess að taka 

húsnæðislán? 

76,9% þátttakenda sem tekið höfðu húsnæðislán höfðu einnig tekið námslán og 23,1% þeirra 

sem tekið höfðu húsnæðislán höfðu ekki tekið námslán. Einnig höfðu 69,0% þátttakenda sem 

tekið höfðu húsnæðislán á öðru nafni en sínu eigin tekið námslán og 31,0% þá ekki tekið 

námslán. Af þeim þátttakendum sem ekki höfðu tekið húsnæðislán höfðu 55,3% þeirra tekið 

námslán og 44,7% ekki heldur tekið námslán. Af þátttakendum sem voru í umsóknarferli 

húsnæðisláns þegar könnunin var framkvæmd voru 85,7% sem tekið höfðu námslán og 

14,3% sem ekki höfðu tekið námslán. Eins og sjá má var meirihluti þátttakenda sem tekið 

höfðu húsnæðislán einnig búnir að taka námslán, sem sýnir að þeir sem eru nú þegar byrjaðir 

að taka lán eru líklegri til þess að halda áfram út í frekari lántöku. 

 

Framkvæmt var kí-kvaðrat próf til að kanna tengsl á milli töku á húsnæðislánum og 

námslánum. Tengsl fundust á milli breytanna 𝜒2 (4, N=711)=37,689, p<0,05. Eins og sjá má 

er munurinn marktækur og um raunhæfan mun er að ræða, þar sem þeir sem hafa tekið 

námslán eru einnig líklegri til þess að fara út í frekari lántöku og taka húsnæðislán, sem 

styður ekki kenningu Marilyn Much (2015) um það að þeir sem væru nú þegar búnir að taka 

námslán væru ólíklegri til þess að fara út í frekari skuldir með því að taka einnig húsnæðislán 

(Much, 2015). 

3.1.4 Utanumhald heimilisbókhalds. 

Fjármálalæsi fólks byggir á þremur flokkum, þekkingu, viðhorfum og hegðun einstaklinga. 

Það hvort háskólanemendur haldi heimilisbókhald eða ekki tekur á þeim flokki fjármálalæsis 

sem snertir hegðun þeirra. Mikill meirihluti þátttakenda eða einhverra í fjölskyldu þeirra 

héldu ekki heimilisbókhald eða um 66,2%. Af þeim sem svöruðu spurningunni voru 28,5% 

sem sögðu að þeir eða einhver á þeirra heimili héldi eða hafi haldið heimilisbókhald síðustu 4 

vikur. 28,5% þátttakenda er ekki hátt hlutfall þar sem heimilisbókhald er mikilvægur þáttur 

þegar kemur að  fjármálalæsi, þetta sýnir að fólk áttar sig ekki nægilega á því hversu 

mikilvægt er að halda utan um allt það sem við kemur fjármálum.  

 Eins og sjá má í töflu 10 hér að neðan voru konur eða einhver á þeirra heimili líklegri 

heldur en karlar eða einhver á þeirra heimili til að halda heimilisbókhald. Yngstu 

þátttakendurnir voru líklegastir til þess að halda heimilisbókhald eða einhver á þeirra heimili. 

Þessar niðurstöður komu á óvart þar sem það hvort fólk haldi heimilisbókhald eða ekki sýnir 

hegðun fólks varðandi fjármál, samt sem áður gætu það þá verið foreldrar eða aðrir á 
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heimilinu sem halda heimilisbókhald. Karlar sem voru 20 ára eða yngri voru líklegastir til 

þess að halda heimilisbókhald, sem kom einnig á óvart þegar á aldurinn er litið. 

Tafla 10. Hlutfall þeirra þátttakenda sem halda heimilisbókhald skipt eftir kyni og aldri 

 Karl Kona Alls 

20 ára eða yngri 50,0% 20,0% 36,4% 

21-25 ára 44,3% 29,7% 34,5% 

26-30 ára 46,9% 15,7% 25,0% 

31-35 ára 29,7% 21,2% 24,7% 

36-40 ára 4,4% 19,4% 13,6% 

41 árs eða eldri 27,6% 32,7% 30,8% 

Alls 36,9% 24,6%  

 

Þátttakendur í Háskólanum í Reykjavík voru líklegastir til að þeir eða einhver á þeirra heimili 

héldi heimilisbókhald, þar á eftir þátttakendur í Háskólanum á Akureyri og síðan þátttakendur 

í Háskóla Íslands. Eins og sjá má í töflu 11 voru þátttakendur sem stunduðu nám við 

Tölvunarfræðideild eða Lögfræðideild líklegastir til að þeir eða einhver á þeirra heimili héldi 

heimilisbókhald. Þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir eða einhver á þeirra heimili 

héldi heimilisbókhald var verið að kanna fjármálalæsi þátttakenda út frá hegðun þeirra. Þetta 

styður ekki þær kenningar sem talað hefur verið um sem segja að fjármálalæsi þeirra sem 

stunda nám við Viðskiptafræðideild og hafa þar af leiðandi líklega setið fleiri námskeið 

tengda fjármálum sé betra en annarra nemenda. 

Tafla 11. Hlutfall þeirra þátttakenda sem halda heimilisbókhald skipt eftir háskólum og deildum 

 Háskóli 

Íslands 

Háskólinn á 

Akureyri 

Háskólinn í 

Reykjavík 

Alls 

Félgagsvísindadeild 0,0% 30,1% 25,0% 29,6% 

Heilbrigðisvísindasvið 6,7% 21,9% - 19,0% 

Lögfræðideild 100,0% 50,0% 29,7% 34,1% 

Tölvunarfræðideild 100,0% - 33,3% 34,6% 

Verkfræðideild 33,3% - 28,2% 28,4% 

Viðskiptafræðideild 23,5% 30,4% 28,2% 28,0% 

Alls 22,8% 27,7% 30,2%  
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3.1.5 Fjárhagsáætlanir til framtíðar. 

Eins og nefnt var hér að ofan byggir fjármálalæsi á þremur mikilvægum flokkum. Þegar 

kannað er hversu mikilvægt eða léttvægt fólki þyki það að halda fjárhagsáætlanir til framtíðar 

er verið að kanna viðhorf fólks í sambandi við fjármál. Kannað var hvað þátttakendum 

fyndist um þetta og fannst meirihluta þátttakenda sem svaraði það mikilvægt, eða um 76,7%. 

Það sem dregur þetta hlutfall niður fyrir það meðaltal sem hægt er að finna eru þeir 

þátttakendur sem ekki svöruðu því hvaða kyn þeir væru. 13,2% þátttakenda fannst það hvorki 

léttvægt né mikilvægt og 9,9% fannst það léttvægt. Það hversu mörgum fannst það mikilvægt 

sýnir að fjármálalæsi háskólanemenda á Íslandi er frekar gott út frá viðhorfi þeirra til 

fjármála, sem er mjög jákvætt. Þó að þessar niðurstöður séu jákvæðar er ekki sjálfsagt að þeir 

sem svöruðu að þeim fyndist mikilvægt að halda fjárhagsáætlun til framtíðar, haldi 

fjárhagsáætlun. 

Skoðanir þátttakenda á því hversu léttvægt eða mikilvægt það væri að halda 

fjárhagsáætlanir til framtíðar voru frekar jafnar þegar þeim var skipt eftir kyni. Um 76,8% 

karla fannst mikilvægt að halda fjárhagsáætlun til framtíðar á meðan um 77,1% kvenna 

fannst það mikilvægt. Aftur á móti fannst fáum þátttakendum það léttvægt að halda 

fjárhagsáætlun til framtíðar, eða í kringum 10% eins og sjá má í töflu 12 hér að neðan. 

Tafla 12. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu léttvægt eða mikilvægt þeim fannst að halda fjárhagsáætlun til 

framtíðar skipt eftir kyni 

 Léttvægt Hvorki léttvægt né mikilvægt Mikilvægt 

Karl 9,1% 13,7% 76,8% 

Kona 10,2% 12,6% 77,1% 

 

Eins og sjá má í töflu 13 hér að neðan fannst fáum þátttakendum það léttvægt að halda 

fjárhagsáætlanir, flestum þátttakendum fannst mikilvægt að halda fjárhagsáætlanir til 

framtíðar. Ef almennt er á litið fannst þeim þátttakendum sem voru eldri það mikilvægara 

heldur en hinum að halda fjárhagsáætlanir til framtíðar. 
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Tafla 13. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu léttvægt eða mikilvægt þeim fannst að halda fjárhagsáætlun til 

framtíðar skipt eftir aldri 

 Léttvægt Hvorki léttvægt né 

mikilvægt 

Mikilvægt 

20 ára eða yngri 8,3% 16,7% 75,0% 

21-25 ára 11,4% 12,7% 75,9% 

26-30 ára 9,6% 12,0% 77,8% 

31-35 ára 6,7% 16,9% 76,4% 

36-40 ára 6,8% 15,3% 77,9% 

41 árs eða eldri 11,1% 12,3% 76,6% 

 

Þátttakendum í Háskóla Íslands fannst það mikilvægast að halda fjárhagsáætlanir til 

framtíðar, þar á eftir Háskólanum í Reykjavík og síðan Háskólanum á Akureyri. Þessar 

niðurstöður gætu stafað af því að færri  þátttakendur í Háskólanum á Akureyri sögðust hafa 

fengið fjármálafræðslu miðað við hina háskólana. 

Tafla 14. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu léttvægt eða mikilvægt þeim fannst að halda fjárhagsáætlun til 

framtíðar skipt eftir háskólum 

 Léttvægt Hvorki léttvægt né 

mikilvægt 

Mikilvægt 

Háskóli Íslands 10,2% 11,9% 77,9% 

Háskólinn á Akureyri 9,0% 15,5% 75,5% 

Háskólinn í Reykjavík 10,2% 13,2% 77,0% 

 

Þegar niðurstöður voru bornar saman við það í hvaða deild þátttakendur stunduðu nám kom í 

ljós að stærsta hlutfall þátttakenda í Viðskiptafræðideild fannst mjög mikilvægt að halda 

fjárhagsáætlanir og stærsta hlutfall þátttakenda í Lögfræðideild fannst það mjög léttvægt. 

Þegar þátttakendum finnst mikilvægt að halda fjárhagsáætlanir til framtíðar sýnir það að 

fjármálalæsi þeirra þátttakenda er betra heldur en annarra þar sem þeir átta sig á mikilvægi 

þess að hugsa vel og halda utan um fjármál sín. 
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Tafla 15. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu léttvægt eða mikilvægt þeim fannst að halda fjárhagsáætlun til 

framtíðar skipt eftir deildum 

 Léttvægt Hvorki léttvægt né 

mikilvægt 

Mikilvægt 

Félagsvísindadeild 11,0% 16,5% 72,5% 

Heilbrigðisvísindasvið 12,5% 13,8% 73,7% 

Lögfræðideild 13,6% 15,9% 70,5% 

Tölvunarfræðideild 9,3% 16,6% 74,1% 

Verkfræðideild 11,4% 13,6% 74,3% 

Viðskiptafræðideild 8,2% 10,4% 81,4% 

 

3.1.6 Fjármálafræðsla á grunn- og framhaldsskólastigi 

3.1.6.1 Hafa háskólanemendur í dag fengið fjármálafræðslu? 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu fengið fjármálafræðslu í grunn- eða 

framhaldsskóla. Af þeim sem svöruðu voru aðeins 14,4% þátttakenda sem höfðu fengið 

fjármálafræðslu, sem er mikill minnihluti þátttakenda. 81,5% þátttakenda höfðu ekki fengið 

neina fjármálafræðslu og 4,1% vissu ekki hvort þeir hefðu fengið fjármálafræðslu eða ekki. 

Út frá þessum niðurstöðum má sjá að fjármálafræðsla í grunn- og framhaldsskólum var ekki 

mikil á þeim tíma sem þessar kynslóðir voru í grunn- og framhaldsskólum. 

 Hærra hlutfall kvenna heldur en karla sögðust hafa fengið fjármálafræðslu í grunn- 

eða framhaldsskóla, samt sem áður var hlutfall bæði kvenna og karla lágt. Eins og sjá má í 

töflu 16 voru þeir sem voru yngstir eða 20 ára eða yngri líklegastir til þess að hafa fengið 

fjármálafræðslu. Þær niðurstöður komu ekki á óvart þar sem fjármálafræðsla hér áður fyrr var 

nánast engin en hefur aukist mikið síðan þá. Konur sem voru 20 ára eða yngri voru þeir 

þátttakendur sem voru líklegastir til þess að hafa fengið fjármálafræðsluna. 
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Tafla 16. Hlutfall þátttakenda sem fengu fjármálafræðslu skipt eftir kyni og aldri 

 Karl Kona Alls 

20 ára eða yngri 16,7% 40,0% 27,3% 

21-25 ára 29,9% 17,1% 21,3% 

26-30 ára 12,2% 7,8% 9,2% 

31-35 ára 13,5% 7,7% 10,1% 

36-40 ára 4,4% 0,0% 1,7% 

41 árs eða eldri 17,2% 6,1% 10,3% 

Alls 11,4% 19,5%  

 

Þátttakendur í Háskóla Íslands voru líklegastir til þess að hafa fengið fjármálafræðslu í grunn- 

eða framhaldsskóla, þar á eftir þátttakendur í Háskólanum í Reykjavík og þátttakendur í 

Háskólanum á Akureyri voru lang ólíklegastir til þess að hafa fengið fjármálafræðsluna. 

Þessar niðurstöður gætu bent til þess að skólar utan höfuðborgarsvæðisins séu minna að 

leitast eftir að fá fjármálafræðslu inn í skólana og þar af leiðandi fái ungt fólk þar ekki næga 

fjármálafræðslu. Einnig voru þátttakendur í Verkfræðideild og Lögfræðideild líklegastir 

þeirra til að hafa fengið fjármálafræðslu og þátttakendur á Heilbrigðisvísindasviði voru lang 

ólíklegastir til þess að hafa fengið hana, eða aðeins 5,1% þeirra sögðust hafa fengið 

fjármálafræðslu. Sá hópur þátttakenda sem var líklegastur til þess að hafa fengið 

fjármálafræðslu voru þátttakendur sem stunduðu nám við Viðskiptafræðideild við Háskóla 

Íslands.  

Tafla 17. Hlutfall þátttakenda sem fengu fjármálafræðslu skipt eftir háskólum og deildum 

 Háskóli 

Íslands 

Háskólinn á 

Akureyri 

Háskólinn í 

Reykjavík 

Alls 

Félagsvísindadeild 0,0% 9,7% 0,0% 9,3% 

Heilbrigðisvísindasvið 13,3% 3,1% - 5,1% 

Lögfræðideild 0,0% 0,0% 21,6% 18,2% 

Tölvunarfræðideild 0,0% - 15,7% 15,4% 

Verkfræðideild 0,0% - 19,4% 18,9% 

Viðskiptafræðideild 29,4% 13,0% 16,0% 17,5% 

Alls 21,1% 9,1% 17,4%  
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3.1.6.2 Fannst háskólanemendum fjármálafræðslan hafa hjálpað þeim eða halda þeir að 

hún hefði hjálpað þeim, hefðu þeir fengið hana? 

Af þeim þátttakendum sem fengið höfðu fjármálafræðslu í grunn- eða framhaldsskóla voru 

3,0% sem fannst það hafa hjálpað mjög lítið og 21,0% sem fannst það hafa hjálpað fremur 

lítið. 41,0% þátttakenda voru hluthlaus og fannst það hvorki hafa hjálpað mikið né lítið, 

28,0% fannst hún hafa hjálpað fremur mikið og 7,0% fannst hún hafa hjálpað mjög mikið. 

Eins og sjá má er stór hluti þátttakenda sem fengu fjármálafræðslu í grunn- eða 

framhaldsskóla sem fannst hún hafa hjálpað þeim mikið. Það er greinilega mjög mikilvægt að 

viðhalda og jafnvel auka fjármálafræðslu á öllum skólastigum hér á landi til að auka 

þekkingu fólksins í landinu á fjármálum. 

Af þeim sem svöruðu voru aftur á móti 2,7% þátttakenda sem töldu það að 

fjármálafræðslan hefði hjálpað þeim mjög lítið hefðu þeir fengið hana og 5,8% töldu að hún 

hefði hjálpað þeim fremur lítið. 21,1% þátttakenda töldu að hún hefði hvorki hjálpað þeim 

lítið né mikið, 41,9% töldu að hún hefði hjálpað fremur mikið og 23,3% töldu að hún hefði 

hjálpað þeim mjög mikið ef þeir hefðu fengið hana. Af þeim þátttakendum sem sögðust ekki 

hafa fengið fjármálafræðslu var mikill meirihluti sem taldi að hún hefði hjálpað þeim mikið 

ef þeir hefðu fengið hana. Það er því mjög mikilvægt að útvega ungu fólki eins mikla 

fjármálafræðslu og hægt er. Eins og sagt er hér að ofan er verið að reyna að koma sérstöku 

námskeiði í fjármálafræðslu í námskrá grunnskóla, sú bylting myndi samræma 

fjármálafræðslu ungs fólks hér á landi og stuðla að aukinni þekkingu á fjármálum. 

3.2 Raundæmi tengt húsnæðislánum 

Til að kanna þann flokk fjármálalæsis er snýr að þekkingu var lagt fyrir þátttakendur 

könnunarinnar raundæmi tengt húsnæðislántöku, til að sjá hversu góða þekkingu 

háskólanemendur höfðu á almennum hlutum tengdum húsnæðislántöku. Útskýring var fyrir 

þátttakendur á raundæminu og áttu þeir síðan að svara næstu fjórum spurningum út frá þeim 

upplýsingum sem gefnar voru. 

3.2.1 Viðbótarlán 

Þátttakendur voru spurðir spurningar sem tók á því hvernig viðbótarlán virkaði. Rétt svar 

spurningarinnar var að viðbótarlán Jóns yrði 3.000.000 kr við þær aðstæður sem gefnar voru 

upp í dæminu. Stór meirihluti þátttakanda svöruðu þessari spurningu rétt eða um 70,8%. 

Samtals svöruðu 13,4% þátttakanda þessari spurningu rangt, 10,1% sögðust ekki vita svarið 

og 5,7% vildu ekki svara. 
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 Eins og sjá má í töflu 18 hér að neðan var hærra hlutfall karla sem svaraði 

spurningunni rétt heldur en kvenna. Þessar niðurstöður styðja kenningarnar sem settar voru 

fram hér að ofan um það að fjármálalæsi karla sé betra en fjármálalæsi kvenna. Þátttakendur 

á aldursbilunum 36-40 ára, 31-35 ára og 26-30 ára voru þeir þátttakendur sem voru líklegastir 

til þess að svara spurningunni rétt, þessar niðurstöður styðja að hluta til þá tilgátu að 

fjármálalæsi fólks sé betra eftir því sem fólk er eldra. Aftur á móti voru þátttakendur sem 

voru 41 árs eða eldri með aðeins lægra hlutfall réttra svara, þetta gæti stafað af því að það 

gæti verið lengra síðan að þau tóku húsnæðislán og því situr þetta ekki fast í minni. Sá 

þátttakendahópur sem var líklegastur til að hafa svarað þessari spurningu rétt voru konur sem 

voru 20 ára eða yngri, þær niðurstöður komu á óvart og eru á skjön við fyrri niðurstöður um 

að fjármálalæsi karla sé betra en kvenna. Aftur á móti eru þær niðurstöður í samræmi við þær 

niðurstöður sem fengust þegar kannað var hvort þátttakendur hefðu fengið fjármálafræðslu í 

grunn- eða framhaldsskóla, þar voru þeir yngstu voru líklegastir til þess að hafa fengið 

fræðsluna. Þeir þátttakendur sem voru hins vegar ólíklegastir til þess að svara spurningunni 

rétt voru konur sem voru 41 árs eða eldri. 

Tafla 18. Hlutfall réttra svara við spurningunni um viðbótarlán skipt eftir kyni og aldri 

 Karl Kona Alls 

20 ára eða yngri 66,7% 80,0% 45,5% 

21-25 ára 76,3% 65,8% 69,3% 

26-30 ára 77,6% 72,2% 73,8% 

31-35 ára 78,4% 75,0% 76,4% 

36-40 ára 78,3% 77,8% 78,0% 

41 árs eða eldri 79,3% 61,2% 68,0% 

Alls 77,2% 69,1%  

 

Eins og sjá má voru þátttakendur sem stunduðu nám við Háskólann í Reykjavík líklegastir til 

þess að hafa svarað spurningunni um viðbótarlán rétt, þar á eftir þátttakendur í Háskóla 

Íslands og síðan Háskólanum á Akureyri. Þessar niðurstöður styðja við kenninguna um að 

fjármálalæsi þeirra sem hafa stundað nám við Viðskiptafræðideild sé betra en annarra. 

Fjármálalæsi þátttakenda sem stunduðu nám við Lögfræðideild, Tölvunarfræðideild eða 

Verkfræðideild við Háskóla Íslands var best allra þar sem allir í þeim hóp þátttakenda 

svöruðu spurningunni rétt. 
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Tafla 19. Hlutfall réttra svara við spurningunni um viðbótarlán skipt eftir háskólum og deildum 

 Háskóli 

Íslands 

Háskólinn á 

Akureyri 

Háskólinn í 

Reykjavík 

Alls 

Félagsvísindadeild 0,0% 58,3% 25,0% 56,5% 

Heilbrigðisvísindasvið 46,7% 46,9% - 46,8% 

Lögfræðideild 100,0% 66,7% 78,4% 77,3% 

Tölvunarfræðideild 100,0% - 78,4% 78,9% 

Verkfræðideild 100,0% - 75,0% 75,6% 

Viðskiptafræðideild 82,4% 69,6% 81,7% 79,2% 

Alls 72,7% 57,5% 77,8%  

 

Framkvæmt var Pearson kí-kvaðrat próf til að kanna hvort tengsl væru á milli grunnbreyta 

þátttakenda og svörum þeirra við spurningunni. Niðurstöður prófsins sýndu ekki tengsl á 

milli kyns þátttakenda og svörum þeirra við spurningunni 𝜒2 (1, N=663)=3,235, p>0,05. 

Þegar p-gildið er lægra en 0,05 þá sýnir það tengsl þarna á milli, annars ekki. Tengsl voru 

ekki heldur á milli aldurs og svara við spurningunni 𝜒2 (5, N=667)=6,643, p>0,05. 

Niðurstöðurnar sýndu tengsl á milli þess í hvaða háskóla þátttakendur voru og hvort þeir 

svöruðu spurningunni rétt eða ekki 𝜒2(3, N=662)=19,228, p<0,05 þar sem þátttakendur í 

Háskólanum í Reykjavík voru líklegastir til þess að svara spurningunni rétt. Einnig voru 

tengsl milli deilda í háskólanum og svara við spurningunni 𝜒2 (6, N=654)=42,641, p<0,05, 

þar sem þátttakendur í Viðskiptafræðideild voru líklegastir til þess að svara spurningunni rétt, 

sem var eins og búist var við þar sem þeir sem stunda nám við Viðskiptafræðideild eru 

líklegri en aðrir til að hafa setið fleiri fjármálanámskeið. 

3.2.2 Eigið fé 

Þátttakendur voru spurðir út í það hversu mikið eigið fé þyrfti að eiga undir þeim aðstæðum 

sem gefnar voru upp í dæminu til þess að geta tekið húsnæðislán. Rétt svar við spurningunni 

var 3.000.000 kr og svöruðu 76,2% þátttakenda henni rétt. 7,8% þátttakanda svöruðu 

spurningunni rangt og 10,4% vissu ekki svarið. 

 Niðurstöður þessarar spurningar styðja einnig það að fjármálalæsi karla sé betra 

heldur en kvenna þar sem stærra hlutfall karla svaraði spurningunni um eigið fé rétt. Líkt og í 

fyrstu spurningunni um viðbótarlán voru þátttakendur á aldrinum 36-40 ára, 31-35 ára og 26-

30 ára líklegastir til þess að svara spurningunni rétt og þar með bendir það til að fjármálalæsi 

þeirra sé betra en þátttakenda á öðrum aldri. Karlar á aldrinum 31-35 ára voru sá 
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þátttakendahópur sem voru líklegastir til þess að svara spurningunni rétt, eða um 91,9% 

þeirra svöruðu henni rétt, þar á eftir voru karlar sem voru 41 árs eða eldri. 

Tafla 20. Hlutfall réttra svara við spurningunni um eigið fé skipt eftir kyni og aldri 

 Karl Kona Alls 

20 ára eða yngri 33,3% 40,0% 36,4% 

21-25 ára 82,5% 66,3% 71,6% 

26-30 ára 87,8% 80,9% 82,9% 

31-35 ára 91,9% 75,0% 82,0% 

36-40 ára 82,6% 80,6% 81,4% 

41 árs eða eldri 89,7% 69,4% 76,9% 

Alls 84,7% 72,2%  

 

Eins og sjá má hér að neðan í töflu 21 voru þátttakendur sem stunduðu nám við Háskóla 

Íslands líklegastir til þess að svara spurningunni rétt, þar á eftir þátttakendur í Háskólanum í 

Reykjavík og síðan Háskólanum á Akureyri. Þátttakendur í Lögfræðideild voru líklegastir til 

þess að svara spurningunni rétt, þar á eftir Verkfræðideild og síðan Viðskiptafræðideild. Líkt 

og í spurningunni um viðbótarlán sem fjallað var um hér að ofan voru þátttakendur sem 

stunduðu nám í Lögfræðideild, Tölvunarfræðideild eða Verkfræðideild við Háskóla Íslands 

líklegastir til þess að svara spurningunni rétt ásamt þátttakendum sem stunduðu nám við 

Lögfræðideild í Háskólanum á Akureyri.  

Tafla 21. Hlutfall réttra svara við spurningunni um eigið fé skipt eftir háskólum og deildum 

 Háskóli 

Íslands 

Háskólinn á 

Akureyri 

Háskólinn í 

Reykjavík 

Alls 

Félagsvísindadeild 0,0% 64,1% 0,0% 61,1% 

Heilbrigðisvísindasvið 73,3% 59,4% - 62,0% 

Lögfræðideild 100,0% 100,0% 83,8% 86,4% 

Tölvunarfræðideild 100,0% - 76,5% 76,9% 

Verkfræðideild 100,0% - 81,5% 81,9% 

Viðskiptafræðideild 88,2% 80,4% 78,6% 80,6% 

Alls 84,2% 68,2% 79,0%  
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Pearson kí-kvaðrat prófið sem framkvæmt var til að finna hvort tengsl væru á milli 

grunnbreytna og svörum við spurningunni sýndi að tengsl voru á milli kyns og hvort 

spurningunni var svarað rétt eða ekki 𝜒2 (1, N=664)=8,657, p<0,05, þar að segja að karlar 

voru líklegri til þess að svara spurningunni rétt heldur en konur. Einnig komu í ljós tengsl 

milli aldurs og svara við spurningunni 𝜒2 (5, N=668)=23,135, p<0,05 þar sem eftir því sem 

þátttakendur voru eldri því líklegir voru þeir til þess að svara spurningunni rétt. Tengsl voru 

hins vegar ekki milli háskóla og svara við spurningunni 𝜒2 (3, N=663)=6,063, p>0,05. Á 

milli deilda í háskólanum og svörum þátttakenda við spurningunni voru tengsl 𝜒2  (6, 

N=655)=22,638, p<0,05, þar sem þátttakendur í Lögfræðideild voru líklegri en aðrir 

þátttakendur til að svara spurningunni rétt.  

3.2.3 Vextir verðtryggðs láns 

Þátttakendur voru einnig spurðir út í eiginleika verðtryggðs láns í sambandi við vexti þess. 

Rétt svar við þeirri spurningu var að ástæða vaxtamunarins væri sú að verðbólga bætist ofan á 

vexti verðtryggðs láns og svöruðu 70,5% þátttakenda því rétt. 7% þáttakenda svöruðu 

spurningunni rangt, 15,2% þátttakenda vissu ekki svarið og 7,3% þátttakenda vildu ekki svara 

spurningunni. 

 Líkt og í spurningunum um viðbótarlán og eigið fé var hærra hlutfall karla sem 

svaraði þessari spurningu rétt. Aftur á móti voru það þátttakendur á aldrinum 41 árs eða eldri, 

36-40 ára og 31-35 ára sem höfðu hæðsta hlutfall réttra svara, þetta styður það að þeim mun 

eldra sem fólk er þeim mun betra er fjármálalæsi þeirra. Karlar á aldrinum 26-30 ára voru 

líklegastir til þess að svara spurningunni um vexti verðtryggðs láns rétt en konur sem voru 20 

ára eða yngri voru ólíklegastar til þess að svara spurningunni rétt. Þessar niðurstöður aftur á 

móti eru ekki í samræmi við þær niðurstöður sem komu í ljós þegar fjármálafræðsla var 

könnuð vegna þess að þar voru þeir sem voru 20 ára eða yngri líklegastir til þess að hafa 

fengið hana. 
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Tafla 22. Hlutfall réttra svara við spurningunni um vexti verðtryggðs láns skipt eftir kyni og aldri 

 Karl Kona Alls 

20 ára eða yngri 83,3% 40,0% 63,6% 

21-25 ára 78,4% 59,8% 65,9% 

26-30 ára 83,7% 67,0% 72,0% 

31-35 ára 81,1% 73,1% 76,4% 

36-40 ára 78,3% 80,6% 80,0% 

41 árs eða eldri 82,8% 71,4% 75,6% 

Alls 80,5% 65,8%  

 

Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík voru mjög jafnir, s.s. voru þátttakendur úr þessum 

tveimur skólum nánast jafn líklegir til þess að svara þessari spurningu rétt. Þátttakendur í 

Viðskiptafræðideild voru líklegastir til að svara spurningunni rétt og þátttakendur í 

Verkfræðideild voru næst líklegastir. Aftur á móti voru þátttakendur á Heilbrigðisvísindasviði 

áberandi ólíklegastir til þess að svara spurningunni rétt, en aðeins 44,3% þeirra svöruðu henni 

rétt. Líkt og í spurningunum um viðbótarlán og eigið fé voru þátttakendur sem stunduðu nám 

við Háskóla Íslands í Lögfræðideild, Tölvunarfræðideild eða Verkfræðideild líklegastir til 

þess að svara spurningunni rétt, þessi hópur þátttakenda svöruðu allir þessum þremur 

spurningum rétt. 

Tafla 23. Hlutfall réttra svara við spurningunni um vexti verðtryggðs láns skipt eftir háskólum og deildum 

 Háskóli 

Íslands 

Háskólinn á 

Akureyri 

Háskólinn í 

Reykjavík 

Alls 

Félagsvísindadeild 0,0% 64,1% 25,0% 62,0% 

Heilbrigðisvísindasvið 20,0% 50,0% - 44,3% 

Lögfræðideild 100,0% 83,3% 62,2% 65,9% 

Tölvunarfræðideild 100,0% - 62,8% 63,5% 

Verkfræðideild 100,0% - 79,0% 79,5% 

Viðskiptafræðideild 94,1% 73,9% 77,9% 79,6% 

Alls 73,7% 64,1% 73,6%  

 

Líkt og hér að framan var framkvæmt Pearson kí-kvaðrat próf, prófið sýndi tengsl á milli 

kyns og svörum við spurningunni 𝜒2 (1, N=652)=10,865, p<0,05, tengslin voru á þann veg 
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að karlar voru líklegri heldur en konur til þess að svara spurningunni rétt. Einnig komu í ljós 

tengsl á milli aldurs þátttakenda og svörum þeirra við spurningunni 𝜒2 (5, N=656)=14,915, 

p<0,05, þar sem þátttakendur voru líklegir til þess að svara spurningunni rétt eftir því sem 

þeir voru eldri. Prófið sýndi ekki tengsl milli háskóla þátttakenda og svörum þeirra við 

spurningunni 𝜒2 (3, N=651)=3,865, p>0,05. Milli deilda sem þátttakendur stunduðu nám við 

og svörum við spurningunni voru tengsl 𝜒2(6, N=643)=40,744, p<0,05, þar sem þátttakendur 

í Viðskiptafræðideild voru líklegastir til þess að svara spurningunni rétt. 

3.2.4 Uppreiknuð upphæð verðtryggðs láns 

Þátttakendur voru einnig spurðir út í uppreiknaða upphæð verðtryggðs láns yfir ákveðið 

tímabil. Rétt svar við þeirri spurning var 12.500.000 kr og svöruðu 44,9% þátttakenda þeirri 

spurning rétt, sem er mun minna hlutfall en í hinum spurningunum þar sem þær voru allar 

með hlutfall réttra svara í kringum 70%. Þrátt fyrir að þessi spurning hafi fengið töluvert 

minna af réttum svörum er hlutfallið hér samt sem áður mjög hátt og sýnir það góða þekkingu 

háskólanemenda á fjármálum tengdum húsnæðislánum. Einnig var þó stór hluti þátttakenda 

sem ekki vissu svarið við þessari spurning eða um 27,8%, 18,5% svöruðu spurningunni rangt 

og 8,8% vildu ekki svara. 

 Áberandi hærra hlutfall karla en kvenna svaraði spurningunni um uppreiknaða 

upphæð verðtryggðs láns rétt, það er líkt og í hinum þremur spurningunum, en fjármálalæsi 

karla virðist vera betra heldur en kvenna miðað við þessar niðurstöður. Þátttakendur á 

aldrinum 31-35 ára voru líklegastir til þess að svara spurningunni rétt og síðan þátttakendur 

sem voru 41 árs eða eldri. Enginn þátttakenda sem voru 20 ára eða yngri svöruðu 

spurningunni rétt. Karlar á aldrinum 26-30 ára voru líklegastar til þess að svara spurningunni 

rétt og þar á eftir konur á aldrinum 31-35 ára. Eins og nefnt var hér áðan með 

fjármálafræðsluna er þetta ekki í samræmi við það, það lýtur út fyrir það að vera eldri og hafa 

meiri reynslu og þekkingu sé mikilvægara heldur en að hafa fengið fjármálafr 
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Tafla 24. Hlutfall réttra svara við spurningunni um uppreiknaða upphæð verðtryggðs láns skipt eftir kyni og 

aldri 

 Karl Kona Alls 

20 ára eða yngri 0,0% 0,0% 0,0% 

21-25 ára 55,7% 32,2% 39,9% 

26-30 ára 65,3% 38,3% 46,3% 

31-35 ára 59,5% 61,5% 60,7% 

36-40 ára 43,5% 41,7% 42,4% 

41 árs eða eldri 55,2% 53,1% 53,9% 

Alls 55,6% 39,7%  

 

Þátttakendur sem stunduðu nám við Háskóla Íslands voru líklegastir til þess að svara þessari 

spurningu rétt, þar á eftir þátttakendur í Háskólanum í Reykjavík og síðan Háskólanum á 

Akureyri. Þátttakendur í Verkfræðideild og Viðskiptafræðideild voru líklegastir til þess að 

svara þessari spurningu rétt en þátttakendur í Félagsvísindadeild og á Heilbrigðisvísindasviði 

voru ólíklegastir. Allir þátttakendur sem stunduðu nám í Félagsvísindadeild og Lögfræðideild 

við Háskóla Íslands svöruðu spurningunni rétt. 

Tafla 25. Hlutfall réttra svara við spurningunni um uppreiknaða upphæð verðtryggðs láns skipt eftir 

háskólum og deildum 

 Háskóli 

Íslands 

Háskólinn á 

Akureyri 

Háskólinn í 

Reykjavík 

Alls 

Félagsvísindadeild 100,0% 28,2% 0,0% 27,8% 

Heilbrigðisvísindasvið 13,3% 31,3% - 27,9% 

Lögfræðideild 100,0% 83,3% 43,2% 50,0% 

Tölvunarfræðideild 0,0% - 47,1% 46,2% 

Verkfræðideild 66,7% - 52,4% 52,8% 

Viðskiptafræðideild 61,8% 52,2% 50,4% 52,6% 

Alls 50,9% 36,8% 49,0%  

 

Pearson kí-kvaðrat próf var einnig framkvæmt fyrir þessa spurningu, tengsl komu í ljós á 

milli kyns þátttakenda og svörum við spurningunni 𝜒2 (1, N=642)=13,717, p<0,05 og voru 

karlar líklegri til þess að svara spurningunni rétt heldur en konur. Á milli aldurs þátttakenda 

og svörum við spurningunni komu einnig fram tengsl 𝜒2 (5, N=646)=23,753, p<0,05, eftir 
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því sem þátttakendur voru eldri þeim mun líklegri voru þeir til þess að svara spurningunni 

rétt. Breytan háskóli þátttakenda sýndi einnig tengsl við svörum úr spurningunni 𝜒2  (3, 

N=642)=6,995, p<0,05 og voru þátttakendur í Háskóla Íslands líklegastir til þess að svara 

spurningunni rétt. Niðurstöður prófsins sýndu einnig tengsl á milli deilda þátttakenda og 

svörum við spurningunni 𝜒2 (6, N=636)=31,413, p<0,05, þátttakendur sem stunduðu nám við 

Verkfræðideild voru líklegri en aðrir þátttakendur til þess að svara spurningunni rétt.  

3.2.5 Erfiðleikastig raundæmis 

Þátttakendur voru í lokin spurðir út í það hvort þeim hafi fundist spurningar úr raundæminu 

auðveldar eða erfiðar. Af þeim sem svöruðu fannst flestum spurningarnar hvorki auðveldar 

né erfiðar eða um 28,7% þátttakenda, 24,7% þátttakanda fannst þær fremur auðveldar og 

11,9% þátttakenda fannst þær mjög auðveldar. Einnig voru 23,6% þátttakenda sem fannst 

þær fremur erfiðar og 8,6% þátttakenda fannst þær mjög erfiðar. Eins og sjá má voru 32,2% 

sem fannst spurningarnar annaðhvort fremur erfiðar eða mjög erfiðar ásamt því að 28,7% 

þátttakenda fannst þær hvorki auðveldar né erfiðar. Það að rúmlega þriðjungi þátttakenda hafi 

fundist spurningarnar erfiðar sýnir það að háskólanemendur gera sér ekki almennilega grein 

fyrir því hvernig húsnæðislán virka. Þeim sem fannst spurningarnar auðveldar sem voru 

36,6% þátttakenda gætu að einhverjum hluta verið þeir þátttakendur sem hafa tekið 

húsnæðislán og eru því fróðari um húsnæðislántöku og þar af leiðandi er fjármálalæsi þeirra 

betra en annarra þátttakenda varðandi húsnæðislán. 

  

Framkvæmt var Pearson kí-kvaðrat próf til að kanna tengsl á milli þess hvort þátttakendur 

svöruðu spurningunum í raundæminu rétt og hversu erfiðar þeim fannst spurningarnar. Þegar 

allar spurningar raundæmisins voru kannaðar saman og það hversu erfiðar eða auðveldar 

þátttakendum fannst spurningarnar fundust ekki tengsl 𝜒2  (16, N=627)=10,516, p>0,05. 

Aftur á móti þegar fyrsta spurningin um viðbótarlán var tekin út og könnuð voru tengsl á 

milli hinna þriggja spurninganna og hvort þátttakendum fannst spurningarnar erfiðar eða 

auðveldar, fundust tengsl 𝜒2 (12, N=639)=344,297, p<0,05, tengslin voru á þann veg að þeir 

þátttakendur sem svöruðu spurningunum rétt svöruðu því einnig að þeim fyndist 

spurningarnar auðveldar. Ástæða þess að ekki fundust tengsl þegar allar spurningarnar voru 

kannaðar en tengsl fundust þegar búið var að fjarlægja spurninguna um viðbótarlán gæti verið 

sú að hún var einföldust og flestir gætu hafa svarað henni rétt en mögulega einhverjum af 

hinum rangt og hafi þá svarað því að þeim hafi fundist spurningarnar erfiðar.  
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4 Umræða 

Fyrsta tilgátan um það að þátttakendur sem væru eldri hefðu betra fjármálalæsi heldur en 

yngri þátttakendurnir stóðst að hluta til. Tengsl fundust milli aldurs og þriggja spurninga, en á 

milli fjórðu spurningarinnar og aldurs fundust ekki tengsl. Á milli aldurs og spurninganna um 

eigið fé, vexti verðtryggðt lán og uppreiknaða upphæð verðtryggðs láns fundust tengsl, þar að 

segja að þeir þátttakendur sem voru eldri voru líklegri til þess að svara þeim spurningum rétt. 

Í spurningunni um viðbótarlán fundust hins vegar ekki tengsl á milli þess hvort þátttakendur 

svöruðu spurningunni rétt og aldurs þeirra svo í þeirri spurningu var ekki líklegra að þeir 

þátttakendur sem voru eldri hefðu svarað henni rétt. 

 

Önnur tilgáta könnunarinnar sem sett var fram um það að karlar hefðu betra fjármálalæsi 

heldur en konur stóðst ekki. Framkvæmt var parað t-próf til að kanna marktækan mun milli 

meðaltala kynjanna. Ekki var hægt að finna marktækan mun milli kynjanna, þó svo að um 

einhvern mun hafi verið að ræða, var hann ekki nægilegur til þess að um marktækan mun 

væri að ræða. Þetta sýnir að mögulega þó svo að ennþá sé fjármálalæsi karla betra heldur en 

kvenna séu konur að færast nær og nær körlum og bilið á milli kynjanna minnkar bara með 

tímanum. 

 

Þriðja tilgátan um það að fjármálalæsi þátttakenda sem stunduðu nám við 

Viðskiptafræðideild væri betra heldur en annarra þátttakenda, stóðst einnig að hluta til. Þegar 

notast var við allar fjórar spurningarnar fundust ekki tengsl, en aftur á móti þegar notast var 

við þær þrjár sem nefndar voru áðan þá fundust tengsl. Þátttakendur sem stunduðu nám við 

Viðskiptafræðideild vissu marktækt meira heldur en þátttakendur í Félagsvísindadeild og á 

Heilbrigðisvísindasviði, einnig vissu þátttakendur í Verkfræðideild markvisst meira en 

þátttakendur í Félagsvísindadeild og á Heilbrigðisvísindasviði. Þátttakendur í 

Tölvunarfræðideild, Lögfræðideild, Heilbrigðisvísindasviði og Félagsvísindadeild vissu aftur 

á móti ekki markvisst meira en neinir aðrir þátttakendur. Þátttakendur í öðrum deildum 

háskólanna heldur en þeim sem talið hefur verið upp, vissu marktækt meira heldur en 

þátttakendur í Félagsvísindadeild og á Heilbrigðisvísindasviði. 

 

Fjórða tilgátan um það að þeim mun eldri sem þátttakendur væru þeim mun líklegri væru þeir 

til þess að hafa tekið húsnæðislán, stóðst. Marktækur munur fannst á milli breytanna um 

aldur og hvort þátttakendur hefðu tekið húsnæðislán. Þátttakendur sem voru 20 ára og yngri 
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og þátttakendur sem voru 21-25 ára voru ekki marktækt líklegri en aðrir þátttakendur til að 

hafa tekið húsnæðislán. Þátttakendur á aldrinum 26-30 ára voru marktækt líklegri til þess að 

hafa tekið húsnæðislán heldur en þátttakendur sem voru 20 ára og yngri og þátttakendur á 

aldursbilinu 21-25 ára. Einnig voru þátttakendur á aldrinum 31-35 ára marktækt líklegri 

heldur en allir yngri þátttakendur til þess að hafa tekið húsnæðislán. Þátttakendur á aldrinum 

36-40 ára voru einnig marktækt líklegri til þess að hafa tekið húsnæðislán heldur en allir 

yngri þátttakendur að undanskildum þátttakendum á aldrinum 31-35 ára. Síðast en ekki síst 

voru elstu þátttakendurnir, þeir sem voru 41 árs eða eldri, marktækt líklegri en allir aðrir 

þátttakendur til þess að hafa tekið húsnæðislán. Þetta styður tilgátuna því í nánast öllum 

tilfellum eru eldri þátttakendur líklegri til þess að hafa tekið húsnæðislán heldur en yngri 

þátttakendur. 

 

Ásamt svörum við tilgátunum komu margar skemmtilegar niðurstöður í ljós í rannsókninni. 

Þó svo að fjármálalæsi karla reyndist vera aðeins betra en kvenna varðandi húsnæðislán þá 

mældist ekki marktækur munur svo að niðurstaðan varð sú að fjármálalæsi karla er ekki 

marktækt betra heldur en fjármálalæsi kvenna. Þær niðurstöður styðja niðurstöður PISA 

ransóknarinnar sem gerð var á fjármálalæsi á vegum OECD, þær sýndu að ekki væri 

marktækur munur á milli fjármálalæsis karla og kvenna. En eins og “Financial Finesse” sýndi 

fram á er kynjamunurinn í fjármálalæsi að minnka með tímanum og konur eru að færast nær 

og nær körlum á því sviði. 

Einnig voru eldri þátttakendur mun líklegri til þess að hafa tekið húsnæðislán heldur 

en yngri þátttakendur, sem kom ekki á óvart þar sem yngri þátttakendur eru líklegri til að búa 

í foreldrahúsum, á stúdentagörðum eða vera á almennum leigumarkaði. Einnig voru þeir 

þátttakendur sem tekið höfðu námslán líklegri til þess að vera búnir að taka húsnæðislán, sem 

kom á óvart þar sem talið var að það væri erfitt að henda sér út í fleiri skuldir þegar ennþá 

væru skuldir námslánanna ógreiddar. 

Áhugavert var að sjá að þátttakendur í Háskólanum á Akureyri voru í öllum 

spurningum raundæmisins mun ólíklegri heldur en þátttakendur í Háskólanum í Reykjavík og 

Háskóla Íslands til þess að svara spurningunni rétt. Eins og nefnt var hér að ofan gæti þetta 

stafað af því að ekki sé eins mikil fjármálafræðsla í grunn- og framhaldsskólum á 

landsbyggðinni, þar sem einnig sögðust fæstir þátttakendur í Háskólanum á Akureyri miðað 

við aðra háskóla hafa fengið fjármálafræðslu í grunn- eða framhaldsskóla. Erfitt er samt sem 

áður að taka þær niðurstöður bókstaflega þar sem t.d. fáir svöruðu í einstaka deildum í HÍ. 
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Betra væri ef könnunin yrði framkvæmd aftur að hafa stærra úrtak og hafa jafnara hlutfall úr 

hverri deild háskólanna, það myndi gefa réttari mynd niðurstaðna. 

Þó svo að mörgum þátttakendum hafi fundist fjármálafræðslan hjálpa mikið þá var 

ákveðinn hluti nemenda sem fannst hún hafa hjálpað lítið og síðan stór hluti sem fannst hún 

hafa hjálpað hvorki lítið né mikið. Spurning hvort að ungmenni hafi svipað neikvætt viðhorf 

til annarra faga í grunn- og framhaldsskólum eða hvort það þarf að bæta fjármálafræðsluna 

og gera hana áhugaverðari og betri svo að þetta sé ekki viðhorf ungmenna til hennar. Einnig 

komu niðurstöður þeirra sem ekki höfðu fengið fjármálafræðsluna en voru samt sem áður 

spurðir út í það hvort þeir héldu að hún hefði hjálpað á óvart. Það voru í raun hlutfallslega 

mun fleiri sem héldu að hún hefði hjálpað þeim ef þeir hefðu fengið hana heldur en þeir sem 

sögðu að hún hafi hjálpað þeim á meðal þeirra sem fengu hana. Hægt er að velta fyrir sér því 

sem nefnt var hér að ofan hvort kennslan sé þá ekki nægilega góð. Einnig var munur milli 

kynjanna hvort þau höfðu fengið fjármálafræðslu eða ekki, spurning hvers vegna þessi munur 

er til staðar, hvort karlar muni betur eftir því að hafa fengið fjármálafræðslu eða hafi bara 

betur tekið eftir henni, þetta væri áhugavert að skoða betur. 

 

Það má álykta frá niðurstöðum könnunarinnar að þó svo að fjármálalæsi háskólanamenda 

gagnvart húsnæðislántöku sé ágætt er það þó ekki nægilega gott. Möguleiki er á því að fyrstu 

þrjár spurningarnar sem spurðar voru í raundæminu hafi verið of auðveldar þar sem mikið 

fleiri gátu svarað þeim heldur en síðustu spurningunni. Fjármálalæsi háskólanemenda virðist 

vera á uppleið en samt sem áður er það ekki nægilega gott. Fjármálalæsi fólks hér á landi 

væri hægt að auka með því að hafa samræma og góða fjármálafræðslu í grunn- og 

framhaldsskólum hér á landi eins og verið er að gera með fræðsluefninu Fjármálavit (Kristín 

Lúðvíksdóttir, munnleg heimild, viðtal, 6.maí 2016). 

 

Eftir rannsóknina og úrvinnsluna vaknaði enn meiri áhugi hjá rannsakanda að kanna betur 

áhrif fjármálafræðslu í grunn- og framhaldsskólum á fjármálalæsi fólks. Fjármálafræðsla 

ungu kynslóðarinnar er á mikilli uppleið og gaman væri fyrir næsta rannsakanda að kanna 

betur mun á milli þeirra sem fengu fjármálafræðslu og þeirra sem ekki fengu fjármálafræðslu. 

Hægt væri að kanna með raundæmi þekkingu, viðhorf og hegðun fólks og skoða hvort munur 

væri á milli þeirra þátttakenda sem fengu fjármálafræðslu og þeirra sem fengu hana ekki. 

Einnig væri hægt að kanna betur hvort fjármálafræðsla sé jöfn á alla nemendur í grunn- og 

framhaldsskólum. Á meðan ekki er komið samræmt námsefni sem komið verður fyrir í 

námsskrá grunnskóla eins og verið er að reyna að koma af stað með Fjármálavit er erfitt að 
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samræma og þá geta ungir krakkar í ákveðnum skólum eða ákveðnum hlutum landsins fengið 

minni fræðslu heldur en aðrir.  

 Áhugavert væri einnig að kanna betur hvort þeir sem fá fjármálafræðslu í grunn- eða 

framhaldsskólum séu líklegri til þess að fara í háskólanám sem tengist fjármálum. Hægt væri 

að kanna það hvort þeir sem muna eftir því að hafa fengið fjármálafræðslu og þar af leiðandi 

hafa sennilega meiri áhuga á slíkum greinum séu líklegri til þess að fara í nám sem er 

fjármálatengt eins og t.d. viðskiptafræði eða hagfræði. 

 Ef kanna ætti efnið aftur væri gaman að skoða betur hvort það séu tengsl á milli þeirra 

sem hafa tekið húsnæðislán og þeirra sem svara spurningum raundæmisins rétt. Þeir sem 

tekið hafa húsnæðislán gætu vitað meira og fjármálalæsi þeirra gæti verið betra heldur en 

þeirra sem ekki hafa tekið húsnæðislán. Þetta væri hægt að kanna með raundæmi eins og gert 

var í þessari könnun. 
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5 Lokaorð 

Undanfarin ár hefur almenningur á Íslandi verið að taka meira og meira eftir því hversu 

mikilvægt fjármálalæsi er og mikil umræða hefur skapast í kringum það. Mikil framför hefur 

orðið síðustu ár í fjármálafræðslu bæði í grunn- og framhaldsskólum. Út frá þessari umræðu 

og miklum framförum í þessum málum kviknaði áhugi rannsakanda á því að kanna eitthvað 

tengt fjármálalæsi. Margir háskólanemar útskrifast úr háskóla og halda út í lífið með þá trú að 

þeir séu tilbúnir að taka húsnæðislán, og fannst rannsakanda áhugavert að sjá hvort 

háskólanemendur séu í raun og veru undirbúnir undir þá miklu skuldbindingu sem 

húsnæðislántaka er. 

 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að háskólanemendur eru ekki nægilega tilbúnir til að takast 

á við þá skuldbindingu sem húsnæðislántaka er. Stór hluti þátttakenda gat samt sem áður 

svarað spurningum úr raundæminu vel og má álykta að sá hópur hafi að miklu leiti verið 

þátttakendur sem höfðu tekið húsnæðislán og vissu því meira um ferlið heldur en hinir. 

Einnig hafði lítill hluti þátttakenda fengið fjármálafræðslu og er því alltaf hægt að breyta og 

bæta fjármálafræðslu á öllum skólastigum hér á landi. Undanfarin ár hefur þó orðið bylting í 

fjármálafræðslu í grunn- og framhaldsskólum og hefur fræðslan sem ungmenni fá í skólunum 

aukist svo um munar. Vonandi mun þessi frekari fjármálafræðsla í grunn- og 

framhaldsskólum þá leiða til betra fjármálalæsis háskólanemenda í framtíðinni. 
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Viðauki 

Kæri þátttakandi, 

þakka þér fyrir að taka þátt, þessi könnun er á vegum Karitasar Óskar Harðardóttur, 

viðskiptafræðinema við Háskólann í Reykjavík vegna BSc lokaverkefnis. Lokaverkefnið 

fjallar um fyrstu húsnæðiskaup, lántöku og fjármálalæsi tengt því. Könnunin er 

framkvæmd til að kanna hversu vel háskólanemendur gera sér grein fyrir þeirri 

fjárhagslegu áhættu sem húsnæðiskaup og lántaka tengd því er. Þátttakendur eru 

beðnir um að svara spurningum eftir bestu getu en ef þátttakendur vilja ekki svara 

einstaka spurningum er hægt að velja valmöguleikann “vil ekki svara”. Vegna þess að 

könnunin kannar einnig fjármálalæsi eru þátttakendur beðnir um að leita sér ekki 

upplýsinga hjá öðrum né á internetinu á meðan á þátttöku stendur, svo niðurstöður 

verði sem marktækastar. Upplýsingar um þátttakendur verða einungis notaðar við 

úrlausn verkefnisins og verður þeim gögnum síðan eytt. Aðeins á að haka við eitt svar í 

hverri spurningu nema annað sé sérstaklega tekið fram. 

Ef upp vakna spurningar eða vandkvæði má hafa samband á netfangið: 

karitash13@ru.is 

 

Takk fyrir, 

Karitas Ósk 

 

1. Hefur þú stundað háskólanám? 

 Já, ég er enn í námi 

 Já, ég er búin/nn með námið 

 Nei 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 

2. Við hvaða háskóla stundar þú nám eða hefur stundað nám? 

 Háskólanum í Reykjavík 

 Háskóla Íslands 

 Háskólanum á Akureyri 

 Annað, hvað? ______________________________________ 

 Veit ekki 
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 Vil ekki svara 

*Ef já við spurningu 1 er svarað spurningu 2 

 

3. Við hvaða deild stundar þú nám eða hefur stundað nám? 

 Viðskiptafræðideild 

 Félagsvísindadeild 

 Verkfræðideild 

 Lögfræðideild 

 Heilbrigðisvísindasvið 

 Annað? ______________________________________________________ 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

*Ef já við spurningu 1 er svarað spurningu 3 

 

4. Hvar býrð þú? 

 Í foreldrahúsum 

 Ég er á almennum leigumarkaði 

 Á stúdentagörðum 

 Í eigin húsnæði 

 Annað? __________________________________________________________ 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 

5. Hefur þú tekið húsnæðislán? 

 Já 

 Já, en ekki á mínu nafni 

 Nei 

 Nei, er í umsóknarferlinu 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 

6. Hvers vegna hefur þú ekki tekið húsnæðislán? 

 Ég bý í foreldrahúsum 
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 Ég er á leigumarkaði 

 Ég átti pening fyrir húsnæðinu og þurfti þess vegna ekki lán 

 Ég er að safna eigin fjár 

 Annað? _____________________________________________________________ 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

*Ef nei við spurningu 5 er svarað spurningu 6 

 

7. Hvers vegna ákvaðst þú að kaupa húsnæði í stað þess að leigja? 

_____________________________________________________________________________________________ 

*Ef já við spurningu 5 er svarað spurningu 7 

 

8. Tókst þú verðtryggt lán eða óverðtryggt lán? 

 Verðtryggt lán 

 Óverðtryggt lán 

 Blandað lán 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

*Ef já við spurningu 5 er svarað spurningu 8 

 

9. Hvers vegna ákvaðst þú að taka þá gerð af láni? Þá Verðtryggt- eða Óverðtryggt 

lán. 

_____________________________________________________________________________________________ 

*Ef já við spurningu 5 er svarað spurningu 9 

 

10. Hefur þú tekið námslán hjá Lánasjóði Íslenskra námsmanna? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 

11. Hefur þú greitt til baka allt námslánið þitt? 

 Já 
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 Nei, er enn að greiða af því 

 Nei, er ekki byrjuð/byrjaður að greiða af því 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

*Ef já við spurningu 10 er svarað spurningu 11 

 

12. Heldur þú eða einhver á heimilinu heimilisbókhald? Þá er átt við að 

heimilisbókhald hafi verið haldið að minnsta kosti síðastliðnar fjórar vikur. 

Heimilisbókhald er skipulögð skráning og afstemming allra tekna og útgjalda heimilisins. 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 

13. Hversu mikilvægt eða léttvægt þykir þér að gera fjárhagsáætlanir til 

framtíðar? 

Fjárhagsáætlun er áætlun sem gerð er til að halda utan um fjárhaginn til framtíðar. 

 Mjög léttvægt 

 Fremur léttvægt 

 Hvorki léttvægt né mikilvægt 

 Fremur mikilvægt 

 Mjög mikilvægt 

 

14. Fékkst þú fjármálafræðslu á grunnskóla- eða framhaldsskólastigi? 

Fjármálafræðsla er þar sem kennd eru helsta grunnþekking á sviði þekkingar, hegðunar og viðhorfs tengt 

fjármálum. 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 

15. Hversu mikið eða lítið fannst þér fjármálafræðslan hafa hjálpað þér? 

 Mjög lítið 

 Fremur lítið 
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 Hvorki lítið né mikið 

 Fremur mikið 

 Mjög mikið 

*Ef já við spurningu 14 er svarað spurningu 15 

 

16. Hversu mikið eða lítið helduru að það hefði hjálpað þér í að taka fjárhagslegar 

ákvarðanir hefðir þú fengið fjármálafræðslu? 

 Mjög lítið 

 Fremur lítið 

 Hvorki lítið né mikið 

 Fremur mikið 

 Mjög mikið 

*Ef nei við spurningu 14 er svarað spurningu 16 

 

Í spurningum 17, 18, 19 og 20 er stuðst við þær upplýsingar sem eru gefnar hér að 

neðan. Þessum spurningum er ætlað að kanna fjármálalæsi á sviði húsnæðislána og 

ákvörðunum tengdar því, þetta er ekki próf en svaraðu eftir bestu getu svo 

niðurstöðurnar verði sem marktækastar. Rétt svör verða síðan tilkynnt í lok könnunar. 

 

Jón er búinn að vera að leita sér að húsnæði og vildi heldur taka húsnæðislán fyrir 

framtíðarhúsnæði heldur en að vera á leigumarkaði. Fasteignamat á húsnæðinu 

sem hann vill kaupa er 10.000.000 kr og markaðsverð er 15.000.000 kr. Jón 

ákveður að taka lán upp á 10.000.000 kr. 

 

17. Ef Jón tekur hámarksupphafslán, sem er 70% af fasteignamati og tekur svo 

viðbótarlán fyrir afgangnum af láninu, hversu há upphæð er viðbótarlán Jóns? 

 8.000.000 kr 

 10.500.000 kr 

 4.000.000 kr 

 3.000.000 kr 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 



 57 

18. Ef upphafslán Jóns er 10.000.000 kr og viðbótarlán hans er 2.000.000 kr, hvað 

þarf Jón að eiga mikið eigið fé? 

 Hann þarf ekki að eiga neitt eigið fé 

 5.000.000 kr 

 3.000.000 kr 

 10.000.000 kr 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 

19. Ef Jón tekur verðtryggt upphafslán og fastir vextir þess eru 3,95% en vextirnir 

sem hann greiðir af láninu eru 5,95%, hvað veldur þessum vaxtamun? 

 Breyting á vöxtum yfir tíma 

 Verðbólga dregst frá vöxtum 

 Verðbólga bætist við vexti 

 Hann hefur ekki greitt síðustu afborganir lánsins til fulls 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 

20. Ef Jón er með verðtryggt lán með fasta vexti upp á 3% næstu 5 árin og 

verðbólgan er 2% (segjum að hún haldist stöðug næstu 5 árin). Ef lánið er 

10.000.000 kr í upphafi, hvað verður uppreiknuð upphæð lánsins eftir 5 ár, ef 

ekki er reiknað með vaxtavöxtum? 

 11.000.000 kr 

 11.500.000 kr 

 10.000.000 kr 

 12.500.000 kr 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 

21. Hvert er kyn þitt? 

 Kona 

 Karl 

 Annað 
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 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 

22. Hver er aldur þinn? 

 Undir 20 ára 

 21-25 ára 

 26-30 ára 

 31-35 ára 

 36-40 ára 

 41 árs eða eldri 

 

Hér verða sett fram réttu svörin við spurningum 17, 18, 19 og 20. 

17. 3.000.000 kr 

18. 3.000.000 kr 

19. Verðbólga bætist við vexti 

20. 12.500.000 kr 

 

23. Hversu auðveldar eða erfiðar fannst þér spurningar 17, 18, 19 og 20? 

 Mjög auðveldar 

 Fremur auðveldar 

 Hvorki auðveldar né erfiðar 

 Fremur erfiðar 

 Mjög erfiðar 

 

 


