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Útdráttur 

Þessi rannsókn gengur út á það að kanna hvernig sé hægt að bæta fjármálalæsi ungra einstaklinga 

og mikilvægi þess. Verkefnið felur í sér fræðikafla þar sem rýnt er í stöðu mála hérlendis og jafnvel 

erlendis og hvernig sé stuðlað að fjármálalæsi. 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn í formi viðtala og rýnihópa. Tekin voru nokkur 

einstaklingsviðtöl við framhaldsskólakennara og fræðimann og einnig voru tekin nokkur viðtöl við 

ungmenni í formi hópviðtala og komu ungmennin víða að. Rannsóknin leiddi í ljós að sum en ekki 

öll ungmenni fá ágæta fjármálafræðslu, en slíkt fannst þeim óviðunandi og vildu sjá slíka fræðslu 

sjálfgefna fyrir alla. Því fjármálalæsi er eitt af mikilvægustu þáttum fyrir framtíðina.  

Til er fjöldi kennsluefna á íslensku sem leiðbeinir ungmennum um fjármál og hvernig ætti að fara 

með fé, lánamöguleika, sparnaðarleiðir og svo framvegis. Einnig töldu viðmælendur að ýmsar 

fjármálastofnanir ættu ekki að hafa slíka fræðslu á sínum snærum heldur ættu upplýsingarnar og 

fræðslan að vera í höndum hlutlausra stofnanna. 

Abstract 

This research is about exploring how to improve the financial literacy of young people and its 

importance. The project includes a scholarly chart that examines the state of affairs domestically 

and even abroad and how financial literacy is contributed. 

The study is a qualitative research in the form of interview and focus groups. Some individual 

interviews were conducted with upper secondary school teachers and scholars, and other with 

young people in the form of group interviews. The interviewees came from various parts of 

Iceland. The study revealed that young people get a good financial education, while others do not 

get any. The young interviewees felt that it was rather unfair and wanted everyone to receive 

financial education because financial literacy is extremely important for their future and future 

decisions. 

There are a number of Icelandic material that teaches young people about finance, savings, loans 

etc. but teachers and scholars believed that various financial institutions should quit their 

interference in financials education and should rather be in favor of a neutral institution. 



 

   

 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni undirritaðs til BS-gráðu í viðskiptafræði við 

Háskólann á Bifröst á haustönn 2017. Verkefni þetta er 14 ECTS einingar af 180 

ECTS eininga námi í viðskiptafræði. Leiðbeinandi verkefnisins var Jón Snorri Snorrason 

og kann ég honum mínar bestu þakkir fyrir góða og faglega leiðsögn. 

Einnig vill ég nota tækifærið og þakka Bjartmari Steini Steinarssyni fyrir ómetanlega 

aðstoð við hugmyndavinnu og upplýsingaöflun verkefnisins, ásamt hjálplegum ábendingum í 

gegnum námið. Einnig vil ég þakka móður minni fyrir aðstoð og yfirferð verkefnisins. 

Og síðast en ekki síst vil ég þakka Gunni Arndísi Halldórsdóttur, fyrir hvatninguna og fyrir að vera 

til staðar þegar á reyndi. 
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1.  Inngangur 

Fjármálalæsi er frekar nýtt hugtak í okkar samfélagi, það spratt fyrst upp þegar Breki Karlsson 

gerði Bsc. verkefni sitt um fjármálalæsi árið 2005. Þar gerði hann könnun um fjármálalæsi hjá 

ungum einstaklingum (Stofnun um fjármálalæsi, e.d.). Einnig hafa aðrar þjóðir sýnt áhuga sinn á 

fjármálalæsi og gerðar hafa verið ýmsar kannanir frá helstu stofnunum eins og OECD, Standard 

and Poor‘s o.fl. Lélegt fjármálalæsi getur orðið mikið vandamál í okkar þjóðfélagi ef ekki verða 

áherslubreytingar innan tíðar. Það eru ýmsar vísbendingar um að fjármálalæsi einstaklinga sé 

frekar ábótavant eins og má meðal annars merkja á frekar mikilli aukningu hjá umboðsmanni 

skuldara (Milla Ósk Magnúsdóttir, 2017). Fjármálaumhverfið sem við erum hluti af verður sífellt 

flóknara og erfiðari. Samkvæmt rannsóknum er hægt að gera þá ályktun að Íslendingar fái 

falleinkunn í fjármálalæsi. Fram kemur í flest öllum rannsóknum að tekjulægstu einstaklingarnir 

og minnst menntuðu séu lakastir í fjármálalæsi. Skipaður var stýrihópur af Mennta- og 

menningarmálaráðherra árið 2008 til að koma á laggirnar fjármálalæsi í menntakerfið. Hægt er að 

segja að fjármálalæsi sé komið með stóru tánna í menntakerfið, því nú kemur fram í 

aðalnámsskrám grunn- og framhaldsskólum landsins að nemendur skuli fá að jafnaði 11 stundir á 

ári í fjármálafræðslu (Stýrihópur um fjármálalæsi, 2011).  

Til er mismunandi námsefni fyrir fjármálalæsi og hafa bæði Íslendingar og aðrar þjóðir unnið að 

ýmsum námsgögnum þessu tengt. Breki Karlsson gaf út bókina Ferð til fjár sem kennir ungum 

einstaklingum um fjármálalæsi. Gunnar Baldvinsson framkvæmdastjóri Almenna lífeyrissjóðsins 

hefur nýlega gefið út þrjár kennslubækur um fjármálalæsi. Lífið er framundan, Lífið er rétt að 

byrja og Fyrstu skref í fjármálum. Erlenda verkefnið Aflatoun kennir börnum bæði félagslega- og 

fjármálaþætti, þar sem námsefnið snýst um að rannsaka sig og nánasta umhverfi. 
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2. Aðferðarfræði 

Ritgerðinni er best lýst þannig að rannsakandi hafði fyrirfram ákveðna hugmynd um niðurstöður 

mála, þó var ætlunin að skrifa ritgerðina með opnum hug og leyfa gögnunum að tala sínu máli. 

Rannsóknarspurningin var ekki höfð of opin til þess að setja einhverjar afmarkanir.  Við 

heimildaleit voru farnar ýmsar leiðir þar á meðal var leitað að bókum og ýmsum rannsóknum, þó 

var mest stuðst við veraldarvefinn. Einnig var stuðst við munnlegar heimildir. Í þeirri 

heimildavinnu voru tekin viðtöl við aðila sem eru fræðimenn eða kennarar. Í heimildavinnunni 

voru einnig tekin hópaviðtöl við framhaldsskólanemendur á aldrinum 16 til 19 ára.  

Úr viðtölunum var gerð eigindleg rannsókn þar sem skoðuð voru álit kennara, fræðimanns og 

nemenda á ýmsum atriðum í sambandi við fjármálalæsi ungra einstaklinga. Viðtölin voru tekin 

upp á snjallsíma og síðan rituð orðrétt niður, sjá viðauka. Svör viðmælenda voru greind og fundið 

út hverju viðmælendur voru sammála og svo ósammála. 

2.1. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Í rannsókn þessari er farið yfir álit eins fræðimanns, tveggja framhaldsskólakennara og 10 

framhaldsskólanemenda. Þrátt fyrir að þau þekkist mögulega eitthvað er samt ekki hægt að segja 

að þau séu hlutdræg á neinn hátt, því hver kemur úr sinni átt. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

er því góður. Þó mætti segja að gott hefði verið að fá einnig álit grunnskólakennara, 

grunnskólanemenda og jafnvel mennta- og menningarmálaráðherra, minnkar því réttmæti og 

áreiðanleiki eitthvað.  

Í viðtölum við ungmennin var notast við hópaviðtöl v. þæginda og vonandi til þess að fá meira úr 

viðmælendunum, hinsvegar geta hópaviðtöl leitt til hóphugsunar (e. Group thinking) þ.e. þegar 

aðili innan hópsins tjáir sig mest fer hann ómeðvitað að móta skoðanir hinna. Öllum 

viðmælendunum var boðið að koma undir dulnefni og aðeins einn kennari þáði það. Öll ungmennin 

komu fram undir dulnefni v. persónuverndar.  
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3. Fjármálalæsi 

Á okkar tímum hefur krafan um að eiga við fjármál og ýmsar aðrar tengingar við fjármál orðið í 

auknu mæli mikilvægari. Ekki bara fyrir fagmenn í banka- og hlutabréfamörkuðum, heldur hefur 

krafan einnig aukist hjá þeim neytendum sem bera ábyrgð á sínum fjármálaákvörðunum. 

Hæfileikinn til að sinna sínum fjármálum fellur undir fjármálalæsi. Aukið mikilvægi fjármálalæsis 

má rekja til ýmissa lýðfræðilegra, félagslegra og hraðra efnahagslegra breytinga sem eiga sér stað 

allt í kringum okkur. Má þar nefna hærri lífaldur, breytur í ellilífeyri, vaxandi þátttaka í 

fjármálamarkaði og vaxandi flækjustig á fjármálavörum (lán, vextir o.s.frv.).(Aprea o.fl., 2016) 

Fjármálalæsi er hægt að flokka í fjórar meginþemur; almenn fjármál, tryggingar, réttur og skyldur, 

sparnaður og lántökur (Breki Karlsson & Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2009). Fjármálalæsi er 

getan til að greina, lesa, stjórna og fjalla um fjármálaþætti sem hafa áhrif á efnahagslega velferð 

mannsins. Fjármálalæsi felur í sér að geta, fjallað um peninga án erfiðleika og gera 

framtíðaráætlanir, bregðast við ýmsum breytingum sem hafa áhrif á fjármál einstaklingsins og í 

efnahagslífinu (Breki Karlsson & Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2009). 

Hugtakið fjármálalæsi er frekar nýlegt meðal fólks hér á landi og í flest öllum löndum. Skýrslur 

hjá OECD rekur niður nokkra þætti sem skýra hvers vegna einstaklinga skorti skilning á 

fjármálaþjónustum sem í boði er á fjármálamarkaðnum. Í fyrsta lagi hefur aðgangur neytenda að 

fjármagni orðið aðgengilegra og leitt til meiri skuldasöfnunar sem margir neytendur ráða erfiðlega 

við. Neytendur eiga líka í vandræðum með að skilja hve lán geta verið kostnaðarsöm. Í öðru lagi 

standa neytendur í auknum mæli frammi fyrir því að taka ákvörðun um mismunandi og flóknar 

fjárfestingar en eiga á sama tíma í erfiðleikum með að átta sig á skilmálum og áhættuþáttum sem 

fylgja þeim. Í þriðja lagi hefur þróun upplýsinga- og samskiptatækni valdið því að neytendur eiga 

auðveldara með en áður að kaupa vörur og þjónustu. Í gegnum Internetið flæða næstum 

takmarkalausar auglýsingar sem eru sérsniðnar fyrir ákveðna markhópa. Freistingar geta þá oft 

verið miklar og auðvelt er að greiða fyrir vöruna með kreditkorti eða öðrum sambærilegum 

greiðslumiðli. Ungir einstaklingar eru sérstaklega næmir fyrir þessari áreitni sem er á netinu og 

líklegri en aðrir hópar til að lenda í ákveðnum vítahring með greiðslukort eða öðru. Í fjórða lagi 

hefur lífeyrissparnaður færst meira frá vinnuveitendum og yfir á ábyrgð starfsmanna. Í fimmta lagi 

hefur féfléttingum fjölgað, sérstaklega á netinu, margir einstaklingar eiga í auknu mæli erfiðara 
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með að átta sig á hverjir eru óprúttnir í viðskiptum og hverjir ekki (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 

2009). 

3.1. Fjármálalæsi á Íslandi 

Evrópusambandið og OECD hafa lýst yfir áhyggjum sínum af of lélegu fjármálalæsi meðal 

neytenda og vakið til máls að þörf sé á úrbótum. Ástæðan er sú að fjármálþjónustur eru flóknari 

en áður var og almenningur hefur takmarkaða getu og þekkingu til þess að fylgjast með og taka 

upplýstar ákvarðanir um fjárfestingu og sparnað.  

Breki Karlsson lagði fram fyrstu íslensku rannsóknina um fjármálalæsi Íslendinga, rannsóknin var 

gerð vorið 2005 og náði til 658 átján ára nemenda úr 15 íslenskum framhaldsskólum. 

Spurningarnar voru samdar með tillit til þess fjármálalæsis sem 18 ára einstaklingur ætti að búa 

yfir. Rannsókn var lokaverkefni BSc náms í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík vorið 2005. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu sterklega til þess að framhaldsskólanemar voru ekki vel að sér 

í fjármálum. Þrátt fyrir slakan árangur var mjög mikill áhugi á frekari fræðslu um fjármálalæsi 

(Stofnun um fjármálalæsi, e.d.). 

Stofnun fjármálalæsis á Íslandi lagði til könnun til að afla upplýsinga um fjármálalæsi á Íslandi, 

markmiðið var að kanna stöðu fjármálalæsis íslendinga á aldrinum 18-80 ára. Þetta var fyrsta 

rannsókn sinnar tegundar á Íslandi og var byggð út frá rannsókn Breka Karlssonar. Könnunin náði 

til 966 manns tilviljunarúrtaks Íslendinga á aldrinum 18-80 ára. Alls voru samdar 16 spurningar 

um þekkingu á fjármálum, 16 spurningar um hegðun tengdri fjármálum, fjórar spurningar um 

viðhorf til fjármála auk átta spurninga um bakgrunn einstaklinga. Rannsóknin samanstóð af 

samtals 44 spurningum og rannsakendur þróuðu spurningarnar útfrá fyrirliggjandi rannsóknum um 

efnið. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þörf er að kynna sér fræðslu varðandi fjármálalæsi á Íslandi. 

Í þekkingarhluta rannsóknarinnar ítrekaði þörfin á frekari fjármálafræðslu og að fjármálalæsi 

Íslendinga væri ábótavant. (Breki Karlsson & Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2009)   

Í kjölfar þessarar rannsóknar skipaði viðskiptaráðherra nefnd árið 2008 til að kanna stöðu 

fjármálalæsis á Íslandi, meta átti þörf á aðgerðum til að bæta þekkingu og skilning almennings á 

þjónustu fjármálafyrirtækja og gera tillögur um aðgerðir. Nefndin gerði skýrslu sem gefin var út í 

febrúar 2009. Í rannsókn sem nefndin lét gera kom í ljós að meðaltal réttra svara var rúmlega 53%. 

Íslendingar hafa því ekki nægilega góða þekkingu um ýmiss hugtök og eðli fjármála.Rannsóknin 

leiddi einnig í ljós að fjármálalæsi væri sérstaklega ábótavant meðal tekjulægstu hópa og þeirra 
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sem hafa litla menntun.   

Skýrslan bendir til þess að börn og unglingar fái takmarkaða fræðslu um fjármál í skólum og margt 

bendir til þess að þörf er á bættri kennslu í fjármálalæsi. Lagt var til að fræðsla á fjármálum hæfist 

strax á fyrstu árum grunnskóla og hafi það markmið að vekja börn til vitundar um góða meðferð 

fjármuna. Bætt verður síðan við námsefnið ár hvert svo að skilningur aukist og nái svo hámarki á 

framhaldsskólastigi (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009). 

3.1.1. Tilraunaverkefni mennta- og menningarfulltrúa 

Átak var gert í fjármálalæsi árið 2011 og skipaði þáverandi mennta- og menningarfulltrúi Katrín 

Jakobsdóttir stýrihóp fyrir kennslu í fjármálalæsi vegna þriggja ára tilraunaverkefnis. Sex skólar 

hófu tilraunakennslu í fjármálalæsi, það voru Mela- og Hagaskóli í Reykjavík, Hafralækjar- og 

Litlulaugaskóli í Suður-Þingeyjarsýslu og framhaldsskólarnir MA og FÁ. Kennarar þessa skóla 

fengu viðeigandi námskeið fyrir kennslu. Við upphaf tilraunakennslunnar var gerð könnun á 

fjármálalæsi nemenda og síðan aftur þegar kennslu lauk til að meta árangurinn svo hægt yrði að 

byggja áframhaldandi vinnu á niðurstöðunni. Samhliða tilraunakennslunni var útbúið sérstakt 

námsefni sem mun gagnast öðrum seinna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). Stofnun 

um fjármálalæsi gerði úttekt að beiðni mennta- og menningarmálaráðuneytisins á 

tilraunaverkefninu og til að leggja mat á stöðu kennslu í fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum 

landsins. Nýjar aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla gera ráð fyrir að fjármálalæsi sé hluti af 

menntun hins almenna borgara og í aðalnámsskrá grunnskóla er tekið sérstaklega fram að 

fjármálalæsi sé hluti af stærðfræði og í framhaldsskólum er tekið fram í námsskrá að fjármálalæsi 

sé hluti af lífsleikni. Stofnun um fjármálalæsi samdi alls 14 spurningar í samráði við mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og hvatt var til þess að sem flestir kennarar og stjórnendur sem þekktu 

til málaflokksins tækju þátt. Einnig samhliða spurningakönnuninni voru tekin símaviðtöl við þá 

skóla sem tóku þátt í tilraunaverkefninu um fjármálalæsi 2012-2014. Hinsvegar byggir könnunin 

á sjálfsmati kennara og stjórnenda og er þá hætta á matsbjögun, svarendur eiga því til að geta 

fegrað svör sín en draga má úr þessari matsbjögun með því að endurtaka könnunina. Fjármálalæsi 

er nú kennt í flestum grunnskólum landsins eins og námsskrár gera ráð fyrir eða í 87% 

grunnskólum og 90% framhaldsskóla og oftast sem hluti af annarri námsgrein en ekki sérstök 

grein. Kennarar eiga það til að útbúa námsefni sjálfir, en ein helsta hindrunin við kennslu á 

fjármálalæsi er talið vera skortur af námsefni. Nemendur í grunn- og framhaldsskóla fá að jafnaði 

11 kennslustundir í fjármálalæsi á einu skólaári (Breki Karlsson, 2016). Kennarar allra skólastiga 
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töldu að það gangi hvorki vel né illa að uppfylla kröfur námsskráa um hæfniviðmið, þó að 

námsárangur á grunnskólastigi sé sjaldnast metinn en er þó metinn í meirihluta á 

framhaldsskólastigi (Breki Karlsson, 2016). 

3.1.2. Skuldir ungmenna 

Þegar fólk á í fjárhagsvanda er oft gripið til skammtímalausna sem getur verið erfitt að vinda ofan 

af. Þeir sem eru að lenda í vanda eru oft með háar neyslutengdar skuldir s.s. yfirdrátt, 

kreditkortaskuldir, önnur skammtímalán (smálán og ýmis vanskil). Það er slæmt að vera með 

mikinn yfirdrátt og háar greiðslukortaskuldir vegna hárra vaxta. Þegar smálán bætast við eykst 

vandinn enn, kostnaðurinn við smálán er mun hærri en af öðrum lánum og þegar fólk leitar til 

ráðgjafa er algengt að fólk segi ekki frá. Það virðist vera að sumir einstaklingar skammist sín fyrir 

að hafa tekið slíka skyndiákvörðun (Jóhanna M. Oppong Jóhannesdóttir, 2015). Árið 2012 hafa 

íslensk ungmenni verið mjög skuldsett, ungmenni á aldrinum 16-20 ára skulduðu í ársbyrjun að 

meðaltali 246 þúsund krónur hvert og samtals námu þessar skuldir allt að 6.698 milljörðum króna. 

Ungmenni á aldrinum 21-25 ára skulduðu samtals 48,562 milljarða og að meðaltali allt að 

2.515.000 krónur hver einstaklingur. Skuldirnar samanstóðu af bíla- og námslánum auk 

kreditkortaskulda („Íslensk ungmenni eru mörg mjög skuldsett“, 2008).  

Umboðsmaður skuldara telur að aldrei hefur verið jafn mikið af ungu fólki sem hefur sótt aðstoð, 

63% þeirra sem sóttu um aðstoð árið 2016 voru með svo kölluð smálán. Flest fólk sem sækir aðstoð 

umboðsmanns skuldara eru lágtekjufólk og eingöngu með grunnskólapróf. Samkvæmt tölum frá 

umboðsmanni hefur verið gífurleg aukning aðsóknar. Árið 2012 voru 5% umsækjenda á aldrinum 

18 – 29 ára en árið 2016 hafði hlutfallið hækkað í allt að 25%. Smálán hefur verið ákveðinn vandi 

meðal ungmenna. Ungmenni eiga það til að taka slæmar og ómeðvitaðar ákvarðanir þegar kemur 

að fjármálum. Breki Karlsson forstöðumaður fjármálalæsis vill meina að líta eigi á fjármálalæsi 

sem forvörn. Það vantar samstöðu milli fólks og stofnana eins og er gert með unglingadrykkju 

(Milla Ósk Magnúsdóttir, 2017). 

 

3.2. Fjármálalæsi erlendis 

Minna en helmingur fullorðna einstaklinga þekkja grunnhugmyndina um að láta peninga vaxa, 

semsagt vaxtavexti, hugmyndina um það að vextir fá meiri vexti yfir tíma. Þetta er úr niðurstöðum 
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könnunar frá OECD sem var framkvæmd um 2016. Margir einstaklingar áttu erfitt með auðveld 

vaxtareikningsdæmi og aðeins 42% svarenda vissu að 100$ með 2% árlega vexti myndi fara í 110$ 

yfir 5 ára skeið. Aðeins voru 60% svarenda notuðust við heimilisbókhald. Í þessari könnun var 

mest hægt að fá 21 stig, meðaltal OECD þjóða var 13,7 og Frakkland ríkti á toppnum með 14,9 og 

Pólland með lægstu einkunn 11,6 (Mangla, 2016). OECD leggur miklar áherslur á fjármálalæsi og 

telja, að vera með fjármálalæsishæfni sé lykilatriði að árangursríkri heimsstefnu. Ástæða þessa 

kannana er til að veita þeim þjóðum þann möguleika að bera sig saman við aðrar, finna 

sameiginlegt mynstur og hjálpast að við að finna aðferðir til að bæta fjármálalæsi einstaklinga. 

OECD telja að þessi könnun sé hentug fyrir þjóðir til að athuga fjármálalæsi fullorðna einstaklinga 

(18-79) og til samanburðar við önnur lönd (OECD, 2016).  

Samkvæmt McGraw Hill Financial er Noregur, Danmörk og Svíþjóð með þeim hæfustu í 

fjármálalæsi. Rannsókn var framkvæmd af Standard & Poor‘s í samvinnu með Gallup 

International, the World Bank og Global Financial Literacy Excellence Center (Padus). 

Niðurstöðurnar koma frá könnun sem alls 140 þúsund manns tóku þátt í allt að 148 löndum. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að Noregur, Danmörk og Svíþjóð sýndu fram á 71% fjármálalæsi 

meðal fullorðna, Ísrael og Kanada sýndu 68% en þau lægstu voru Afganistan, Albanía og Jemen 

með allt að 14% í fjármálalæsi (Banks.eu, 2015).  

3.2.1. Viðhorfskönnun í Þýskalandi 

Þýskaland stóð að því að gera viðhorfskönnun ungra einstaklinga um virði peninga. Niðurstöður 

úr könnunni leiddu það í ljós að háskólanemar sem tengja fjármál í sínum lærdómi virtust ekki 

missa áhuga eða auka áhuga á fjármálum frá byrjun og til enda náms. Helstu breytingar sem urðu 

á viðhorfi peninga voru þegar einstaklingar hófu starfsnám og fengu þar af leiðandi borgað fyrir 

það. Það gefur til kynna að þegar einstaklingar fá jafnar mánaðarlegar greiðslur sem hækka meira 

en búist var við, þá minnkar virði peninga hjá þeim. Einstaklingarnir eiga það til þegar námslok 

verða og séu farin að eignast peninga að framtíðaráætlanir verði minni og að þau eigi auðveldara 

með að eyða peningum í annað en þau áður fyrr gátu. (Aprea o.fl., 2016)  
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4.  Fjármálalæsi og menntun 

Í aðalnámsskrá grunnskóla er fjármálalæsi tilgreint í heimilisfræði, heimilisfræði fjallar um 

manninn, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Heimilisfræði er ætlað til að stuðla 

að góðu heilsufari, heilbrigðum lífsháttum og neysluvenjum, jafnrétti, hagsýni, fjármálalæsi, 

neytendavitund og verndun umhverfis (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2016). Eins og 

gefur til kynna þá er fjármálalæsi hluti af heimilisfræði grunnskóla. Einnig er í stærðfræði stuðlað 

að því, að einstaklingar öðlist gagnrýna hugsun og aukinni ábyrgð í daglegu lífi, t.d. ákvarðanir 

um eigin fjármál og neyslu. 

Hæfniviðmið 7.bekkjar nemenda í stærðfræði eru þau að geta greint og þekkt helstu hugtök um 

fjármál og geta tekist á við verkefni úr umhverfinu eða samfélaginu, þar sem þarf að afla 

upplýsinga, vinna úr þeim og finna lausn. Hæfniviðmið 10.bekkjarnemenda eru nánast þau sömu 

og eru í 7.bekk. Þegar kemur að kunnáttukröfum í reynsluheiminum eiga nemendur sem hafa lokið 

10.bekk þá möguleika að geta tekið ábyrga afstöðu í eigin fjármálum og neyslu, verði gagnrýninn 

neytandi og geti sett sér markmið á grundvelli þekkingar á fjármálaumhverfi einstaklinga og 

samfélags og þeim tilboðum sem eru í boði (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2016). 

Í framhaldsskólum er minnst lítið á fjármálalæsi í aðalnámsskrá. Samkvæmt henni er fjármálalæsi 

hluti af stærðfræði og er þar í 4 helstu hæfniþrepum (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 

2015).  

 

4.1. Fjármálafræðsla ungra einstaklinga 

Stýrihópurinn sem var skipaður af mennta- og menningamálafulltrúa kom með þá tillögu að festa 

skuli niður nokkur viðmið og eru þau mismunandi milli skóla stiga. Helstu viðmið nemanda sem 

lýkur grunnskóla á að vera: vita hvað felst í hugtökum eins og innlán, útlán, sparnaður, vextir, 

reikna vexti af höfuðstól og kunna skil á mikilvægi ávöxtunar. Geta lesið launaseðil og áttað sig á 

þeim upplýsingum sem þar koma fram, s.s. persónuafslætti, lífeyrisgreiðslum, aðild að stéttarfélagi 

og gjöldum til þess. Vera fær um að rýna í auglýsingar með gagnrýnum hætti og greina milli 

staðreynda og áróðurs. Að skilja hvernig neysluvarningur verður til og hvað felst í að vera 

Commented [KÓS1]: Fara yfir námskrá grunnskóla, fara 

einnig yfir námsskrá framhaldsskóla. Finna fleiri stofnanir 

sem eru með verkefni í gangi til námsefna og fræðslu.  
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meðvitaður neytandi. Vera fær um að meta sinn eigin lífsstíl og neyslu og vera meðvitaður um 

hverju það breytir fyrir afkomu og líðan (Stýrihópur um fjármálalæsi, 2011).  

Þar sem að flest öll íslensk ungmenni stunda nám í framhaldsskóla að minnsta kosti tvö ár og sumir 

lengur. Þá er ætlast til þess að nemendur hafi grundvallarþekkingu um fjármál einstaklinga og 

færni. Nemendurnir eiga að geta séð um eigin fjármál og framtíðar fjölskyldu, eiga að skilja 

samhengi milli einkaneyslu og efnahags samfélagsins. Nemandi sem hefur lokið tveggja ára námi 

á að skilja mikilvægi þess að hafa yfirsýn yfir eigin fjármál. Geta sett upp fjárhagsáætlun og fært 

bókhald yfir fjármál sín. Þekkja helstu innlána- og útlánkosti og mismunandi tegunda 

greiðslukorta. Þekkja mismunandi gerðir lánsamninga, árlega hlutfallstölu kostnaðar (ÁHK) og 

áhrifaþátta eins og stýrivexti, gengi og verðbólgu. Þekkja lífeyrismál, mun á sameignar- og 

séreignasparnaði og átta sig á hvað tími skiptir miklu máli í sparnaði. Geta áttað sig á helstu 

möguleikum í húsnæðismálum, kosti þess og galla. Skilja samhengið milli þjóðarhags og 

einkaneyslu. Áttað sig á mikilvægi virkrar samkeppni á markaði, hafa verðvitund og geta gert 

samanburð á verði og gæðum á vörum og þjónustu. Þekkja helstu úrræði sem standa til boða við 

fjárhagsvanda og afleiðingum hans. Með þessum hæfniviðmiðum hefur verið gerð þriggja eininga 

áfangalýsing fyrir sérstakan fjármálaáfanga í fjármálalæsi (Stýrihópur um fjármálalæsi, 2011).  

4.1.1. Ferð til fjár 

Ferð til fjár er leiðarvísir um fjármál fyrir ungt fólk sem er skrifuð af Breka Karlssyni. Bókinni er 

skipt niður í 5 kafla, farið er yfir helstu hugtök fjármála og farið yfir þá þætti sem ungir 

einstaklingar gætu lent í sambandi við fjármál. 1. kafli bókarinnar snýst um einstaklinginn sjálfan 

og heitir „hvar stend ég?“ þar er farið yfir það hversu mikils virði þú ert (föt, dót o.s.frv.) og gerð 

eru ýmiss verkefni. Markmið bókarinnar er að efla fjármálalæsi ungra einstaklinga og hægt er að 

notast við bókina sem ákveðinn leiðarvísi (Breki Karlsson, 2010). Bókin er fyrir alla sem vilja 

skilja fjármálin sín og ná tökum á þeim. Ferð til fjár er ætluð öllum sem vilja bæta sitt eigið 

fjármálalæsi. Bókin fjallar um fjármál einstaklinga og hvernig á einfaldan hátt megi búa þannig í 

haginn að fjármálin verði sjálfsagður hlutur af tilverunni. Bókin inniheldur fullt af hagnýtum 

dæmum og verkefnum sem er hentug fyrir kennslu í framhaldsskólum, hún er samt engu að síður 

tilvalin fyrir einstaklinga sem hafa áhuga á því að bæta sitt eigið fjármálalæsi og hvernig eigi að 

taka árangursríkar ákvarðanir í fjármálum daglegs lífs. Helstu kostir kennslubókarinnar er sú að 

hún er á mannamáli og er með þægilegar útskýringar („Ferð til fjár“, 2016).  
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4.1.2. Fjármálafræðsla í boði banka 

Bankar leggja mismikla áherslu á að stuðla að fjármálalæsi hjá ungum og öldnum einstaklingum. 

Sumir bjóða upp á greinargóða fyrirlestra fyrir viðskiptavini. Bankarnir eiga það jafnvel til að 

koma í grunn- og framhaldsskóla. 

4.1.2.1.  Landsbankinn 

 Landsbankinn hefur síðastliðið boðið upp á fjármálafræðslu í framhaldsskólum landsins, með 

markmiðið að efla fjármálaskilning nemenda og gera þeim betur kleift að greina valkosti í 

fjármálum og gera framtíðaráætlanir. Landsbankinn fjallar um fjármál á þann hátt sem hentar 

þessum aldurshópi, áhersla er lögð á grunnatriði fjármála, almenn fjármálaneyslu, lífsstíl 

einstaklinga og einnig eru dæmi tekin upp í umræðum. Landsbankinn vill stuðla að auknu 

fjármálalæsi ungs fólks (Landsbankinn, e.d.-b). Auk stendur Landsbankinn að fjölbreyttum 

fræðslufundum og býður upp á ýmsan fróðleik á vefnum. Þeir bjóða upp á fjármálabloggið 

Fjárhagur sem er tileinkað fræðslu um fjármál. Þar miðla starfsmenn bankans af þekkingu sinni og 

reynslu um ýmiss málefni sem snerta fjármál heimilisins og fjallað er um efnahagsmál á léttum 

nótum. Landsbankinn er einnig með fræðslumyndbönd á netinu sem kallast Fjármál gegnum lífið, 

þetta eru stutt myndbönd og hvert og eitt myndband fjallar um viðburði tengda fjárahagslegum 

skuldbindingum í lífi hvers og eins. Myndböndin segja stutt frá því hvað gott er að hafa í huga við 

sérhver tímamót (Landsbankinn, e.d.-a). 

4.1.2.2.  Arion banki 

Arion banki hefur boðið upp á ýmsa fjármálafræðslu fyrir framhaldsskólanema og einnig 

grunnskólanema. Sendir eru fyrirlesarar á vegum bankans sem eru menntaðir og áhugaverðir 

einstaklingar. T.d. Hefur Jón Jónsson tónlistarmaður og hagfræðingur, verið undanfarin ár að 

fræða ungt fólk um fjármál. Yfir 12.000 ungmenni á elsta stigi grunnskóla víðs vegar um landið 

hafa sótt fyrirlestra hans. Einnig hefur hann farið í ýmsa framhaldsskóla.   

Breki Karlsson hefur unnið með Arion banka frá 2009 að eflingu fjármálalæsis. Breki hefur haldið 

fjölda fræðslufunda um fjármál á vegum bankans og farið víða um landið. Hann hefur starfrækt 

Stofnun um fjármálalæsi frá árinu 2005 og gert ýmsar rannsóknir á fjármálalæsi Íslendinga á 

þriggja ára fresti frá 2008. Einnig hefur Breki útbúið námsefni fyrir grunn- og framhaldsskóla og 

gert sjónvarpsþættina ferð til fjár. Spariland er kennsluefni frá Arion banka. Markmið Sparilands 

er að efla fjármálalæsi ungra einstaklinga á öllum aldri, það hefur verið útbúið kennsluefni sem 
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börn vinna með foreldrum sínum. Einnig bjóða þeir upp á fræðslu fyrir foreldra, hvernig þau eigi 

að fræða börnin sín um fjármálalæsi (Arion banki, e.d.).  

4.1.2.3.  Íslandsbanki 

Íslandsbanki stendur reglulega að fjármálafræðslu í gegnum námskeið sem opin eru fyrir 

viðskiptavini. Þeir hafa einnig gefa út fróðleiksblaðið Fjármálin þín, þar sem hægt er að finna 

ýmsan fróðleik í sambandi við fjármál. Þegar einstaklingar verða fjárráða geta þeir nýtt sér 

fróðleiksmola hjá íslandsbanka, þar er útskýrt öll helstu hugtökin (Íslandsbanki, e.d.-a). Einnig 

bjóða þeir upp á hentugt og þægilegt fjármálaviðtal þar sem farið er yfir efnahag heimilisins, 

skuldir og rekstur (Íslandsbanki, e.d.-b).   

4.1.3. Fjármálavit 

Fjármálavit er kennsluefni fyrir elstu nemendur grunnskóla. Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) 

standa fyrir verkefninu í samvinnu við aðildarfélögin og grunnskólakennara. SFF hefur þróað 

námsefni í samvinnu við kennara og kennaranema og er markmiðið að fræða nemendur í öllum 

skólum landsins um grunnþætti fjármála. Námsefnið á einnig að vera innblástur fyrir samfélagið 

um frekari kennslu á fjármálum. SFF fer um allt land og heimsækir skóla og miðla námsefninu án 

tengingar við fyrirtækin. Viðtökurnar hafa verið góðar og hafa mörg þúsund nemendur fengið 

fræðslu og mikið er lagt upp úr því að allir krakkar hvar sem þeir búa fái fræðslu (Landsbankinn, 

e.d.-b). markmið Fjármálavits er að nýta samtakamátt fjármálafyrirtækja og lífeyrissjóða á íslandi 

og minna á samfélagslegt hlutverk þeirra í að efla og stuðla að góðu fjármálalæsi. Fjármálavit á að 

veita kennurum innblástur í kennslu um fjármál með kennsluefni. Gera einstaklinga betur í stakk 

búna til að taka ákvarðanir í framtíðinni með fjármál og hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Allir 

10.bekkir í grunnskólum landsins fá boð um heimsókn frá Fjármálaviti þar sem nemendur leysa 

verkefni og spjalla um fjármál. Heimsóknir þessar eru skólum að kostnaðarlausu og eru í boði 

allan veturinn („Fjármálafræðsla unga fólksins“, e.d.). Fjármálavit hefur starfað í allt að þrjú ár og 

síðastliðin ár hefur Fjármálavit heimsótt 3400 nemendur í 92 skólum. Ýmsir fjölmiðlar hafa tekið 

það að sér að fjalla um verkefnið meðal annars Bítið á Bylgjunni og Fólk með Sirrý.(„Fjármálavit 

í fjölmiðlum“, e.d.) 

4.1.4. Fjármál fyrir ungt fólk 

Gunnar Baldvinsson framkvæmdastjóri Almenna lífeyrissjóðsins hefur gefið út þrjár 

kennslubækur í fjármálalæsi. Lífið er framundan, Lífið er rétt að byrja og Fyrstu skref í fjármálum. 
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Bókin Fyrstu skref í fjármálum kom út í maí 2017. Í bókinni er að finna efni sem til að nota við 

kennslu á efsta stigi grunnskóla. Bókin fjallar um grunnatriði í fjármálum einstaklinga og er ætluð 

ungu fólki sem er að stíga sín fyrstu skref í fjármálum. Fyrstu skref í fjármálum er byggð á fyrri 

bók Gunnars sem heitir Lífið er rétt að byrja sem kom út í janúar 2017. Bókin fjallar um grunnatriði 

í fjármálum einstaklinga og er fyrir ungt fólk sem er að verða fjárráða og eru að byrja að taka sínar 

fyrstu ákvarðanir í fjármálum. Sú bók hentar vel til kennslu í framhaldsskólum. Einnig er það 

bókin Lífið er framundan sem kom út í nóvember 2015 og fjallar um fjármál þeirra sem eru að 

hefja starfsævina og stefna að fjárhagslegu sjálfstæði. Bókin fjallar um þá þætti sem einstaklingar 

þurfa að hafa í huga þegar það kemur að störfum, sambúð, sparnaði, lántökum, persónulegum og 

efnahagslegum áhættum. Þó bókin sé sniðin að ungu fólki þá á efni hennar erindi til allra 

aldurshópa („Framtíðarsýn“, e.d.).  

4.1.5. Fjármálaskólinn 

Fjármálaskólinn er fyrir ungt fólk á grunn- og framhaldsskóla aldri sem vilja læra um fjármál, 

peninga og verðmæti. Fjármálaskólinn er afrakstur tveggja ára þróunarvinnu innan skólavefsins 

og er ætluð til að koma á móts við óskir kennara og foreldra um einfalda fjármálakennslu. Skólinn 

ber virðingu fyrir ungu fólki og börnum og bjóða þeim upp á efni sem er óháð auglýsendum og 

áhrifum sérhagsmunahópa. Megináherslur skólans er að hafa hlutina ódýra og einfalda, hann býður 

upp á ítarleg námskeið í fjármálafræðslu í húsakynnum skólavefsins. Einnig bjóða þeir upp á 

sérsniðin námskeið fyrir hópa, skóla, fyrirtæki og stofnanir af öllum stærðum og gerðum. 

Bakhjarlar skólans er Skólavefurinn og Daði Rafnsson. Daði er verkefnastjóri Fjármálaskólans og 

er höfundur og ritstjóri efnisins sem birtist á vefnum. Daði hefur haldið ýmsa fjármálafyrirlestra 

frá árinu 2005. 

Fjármálaskólinn stendur að bókinni „Hvað kosta ég?“ sem er rúmlega 70 blaðsíðna bók sem kynnir 

helstu fjármálahugtök á hnitmiðaðan hátt. Í bókinni er fjölmörg verkefni og umræðuefni sem vekja 

áhuga ungs fólks á fjármálum og hentar vel til kennslu í lífsleikni í eldri bekkjum grunnskóla og 

framhaldsskóla. 

4.1.6. Krakkar og peningar 

Verkefnið Krakkar og peningar er forvarnarverkefni, það inniheldur fjölda hugmynda og aðferða 

fyrir ungt fólk til að læra og notast við fjármál. Allar upplýsingarnar og fróðleikur er á heimasíðu 

verkefnisins og er ætlað sem stuðningur fyrir börn og ungmenni í grunnskólum. Krakkar og 



 

 13  

 

peningar byggir á hugmyndafræði Hauks Hilmarssonar ráðgjafa í fjármálahegðun um eflingu 

einstaklingsins gegnum hegðun og viðhorf til fjármála („Um okkur“, e.d.). Til er efni fyrir 3ja til 

5 ára, þar er verið að kenna börnum hvaðan peningur kemur og virði peninga. T.d. er hægt að fara 

í leiki eins og „hvað heita krónurnar“ þar sem að barnið lærir hvað peningarnir heita („Fyrir 

mömmu og pabba“, e.d.). Svo er efni fyrir 6 til 10 ára þar sem að börn hafa góða tilfinningu fyrir 

umhverfinu sínu. Foreldrar geta nýtt ráð og hæfni barnsins sem það hefur í stærðfræði og lestri til 

ýmissa aðferða í fjármálum. Fyrsta skrefið er að kenna barninu að spara og hægt er að nota 

stærðfræði til þess að hjálpa barninu við að leggja til hliðar („Fyrir mömmu og pabba“, e.d.). 11 

til 13 ára opnast nýjar dyr fyrir ungmennin í fjármálum. 12 ára mega ungmenni stofna sinn eigin 

bankareikning og gjarnan bjóða bankar upp á debetkort. Á þessum aldri hefst 

fermingarundirbúningur og mikilvægt er að undirbúa ungmenni fyrir þeirri ábyrgð sem mögulega 

gæti fylgt því, þar sem að fermingagjafir geta hlaupið á hundruðum þúsunda. Mikilvægt fyrir 

foreldra að fara yfir hvernig best sé að nota debetkort og hvað þarf að forðast eða varast. („Til 

foreldra 11-13 ára“, e.d.). 14 til 16 ára ganga í gegnum miklar breytingar. Flest ungmenni fermast 

á 14. ári og félagslíf eykst. Á þessum aldri verður meiri krafa fyrir ungmenni að takast á við 

auknum þrýstingi frá samfélaginu og taka þátt í neyslusamfélaginu. Því er nauðsynlegt að fræða 

barnið um fjármál og þá sérstaklega útgjöldin („Til foreldra“, e.d.). Haukur Hilmarsson gaf einnig 

út bókina „Betri fjármál“, bókin inniheldur gott jafnvægi á milli fjármálaverkefna og persónulegra 

verkefna um hegðun og hugarfar í fjármálum. Bókin er ætluð öllum, hvort sem það sé þörf að bæta 

fjárhag eða ekki.  

4.2. Fjármálafræðsla erlendis 

4.2.1. FINO og FINFO 

Noregur er með að meðaltali 14,6 stig af 21stigum eða 70% sem er í þó nokkru samræmi við 

rannsóknina hjá Standard & Poor‘s sem var 71% (Banks.eu, 2015; OECD, 2016). Þó þeir séu með 

þeim hæfustu þjóðum í fjármálalæsi þá leggja þeir samt áherslu á fjármálalæsi hjá ungum 

einstaklingum. FNO og FINFO segja það ef sé skortur á fjármálalæsi hjá ungum einstaklingum 

eiga þau í meiri mæli til að gera rangar fjárhagslegar ákvarðanir. Til þess að komast hjá þessum 

vanda þarf að taka á vandanum og koma í veg fyrir að ungir einstaklingar lendi í vandræðum. Þeir 

telja að börn og unglingar eigi að fá grunn í einstaklings fjármálum og einstaklings fjármál eigi 

heima í námsskrá ungmenna. Noregur hefur nú þegar stuðlað að því að bankar og 

Commented [KÓS2]: Þessir næstu liðir, ættu að eiga heima í 

erlent námsefni eða erlendar aðferðir. Jafnvel hægt að finna 

fleira. 
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tryggingafyrirtæki hafa verið í samvinnu með skólum og 10.000 nemendur á aldrinum 11-18 hafa 

fengið einhverskonar kennslu frá starfsmönnum mismunandi banka út um allan Noreg (Eurofinas, 

2012).  

4.2.2. Danske Bank 

Danmörk er í svipaðri stöðu og Noregur samkvæmt S&P (Standard & Poor‘s). Danski bankinn 

(Danske Bank) telja að fjármálalæsi sé áhyggjuefni og þörf sé að bæta það. Árið 2007 hefur Danske 

bank byrjað að þróa þjónustu, námsefni, leiki á netinu, viðburði og kynningar til þess að efla 

fjármálalæsi. Mikil vöktun er í gangi hjá þeim og leggja þeir fram fjölda rannsókna í sambandi við 

fjármálalæsi í Danmörku. Þeir hafa komist að þeirri niðurstöðu að mikill áhugi er hjá ungum 

einstaklingum um peninga og börn frá aldrinum þriggja til fjögurra ára spyrja mikið um peninga 

og virði þess. Moneyville er tölvuleikur sem er fáanlegur á snjalltæki, leikurinn er verkefni sem 

Danske Bank hefur þróað, með það meginmarkmið að kenna krökkum um laun og sparnað, 

forgangsröðun og heimilisbókhald. Leikurinn er auðveldur og skemmtilegur og er ætlaður börnum 

á aldrinum fimm til níu ára. Moneyville hefur náð góðum árangri víðsvegar um heiminn og hefur 

u.þ.b. 5.600.000 notendur. Í Litháen var verkefnið stækkað enn frekar og gerð var kennslubók til 

hliðar við leikinn. Leikurinn er fáanlegur á nokkrum tungumálum (Danskebank, e.d.-b). Einnig er 

Danske Bank með verkefnið sem kallast Control Your Money sem inniheldur ýmiss verkefni fyrir 

unga einstaklinga á aldrinum 10-15 ára. Verkefnin eru raunhæf sem nemendur þurfa að leysa og 

finna út, nemendurnir fá fræðslu og þurfa svo að miðla þekkingunni yfir á raunhæf dæmi 

(Danskebank, e.d.-a). Danske Bank er með starfstöðvar í ýmsum löndum auk Danmerkur eins og 

Írlandi, Norður Írlandi, Noregi, Eistlandi, Litháen og Finnlandi. Öll þessi lönd hafa aðgang að því 

sem Danske Bank hefur að bjóða.  

4.2.3. Banzai 

Banzai verkefnið felur í sér að búa til gagnvirka leið fyrir kennara til aðstoðar við kennslu á 

fjármálalæsi, hugmyndin er að ýmiss verkfæri á netinu og kennslubækur komi nemendum í 

raunverulegar aðstæður, þar sem þau læra að greiða reikninga og vinna með heimilisbókhald. 

Banzai hefur fengið mikið hrós ekki bara meðal kennara heldur meðal nemenda einnig. Nemendur 

hafa mikinn áhuga á þessum raunverulegum aðstæðum og vilja meina að þau fái betri skilning á 

hlutunum (Norway savings bank, e.d.). Banzai er frítt og hefur 2 viðmót, annað viðmótið er fyrir 

átta til ellefu ára börn. Hitt viðmótið er fyrir börn á aldrinum þrettán til 18 ára (Banzai!, e.d.).  
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4.2.4. Aflatoun  

Aflatoun er alþjóðleg stofnun um fjármálalæsi og félagsleg mál fyrir unga einstaklinga, þeir sjá 

um að kenna börnum og ungu fólki á heimsvísu. Þau eru tengd góðu neti og eru u.þ.b. 192 félög 

og 26 ríkisstjórnir. Stofnunin nær til allt að 4.5 milljón barna í meira en 100 löndum, stuðla þeir 

að góðri námsskrá fyrir mismunandi aldurshópa, sem getur verið í samhengi við staðbundnar þarfir  

eða ákveðnar kringumstæður. Kennurum er einnig boðin þjálfun og Aflatoun fylgir vel eftir með 

rannsóknum og meta stöðu verkefnisins (Aflatoun, e.d.-a).   

Aflatoun hóf störf í Mumbai, Indlandi, árið 1991 sem aðgerðar rannsóknarverkefni eftir Jeroo 

Billimoria sem á þeim tíma var að vinna hjá Tata School of social studies. Verkefnið fól í sér að 

koma saman ríkum og fátækum börnum til að læra um líf hvors annars. 1993 stækkaði verkefnið 

og var gefin ný stefna og breiðari siðferðislegt mikilvægi þegar áfall varð í Mumbai vegna uppþota 

milli þjóðerna. Verkefnið fór að vinna gegn fordómum og mismunum í gegnum fræðslu um 

réttindi. Þegar verkefnið stækkaði fyrir utan borgina og í dreifbýli leiddi til fleiri lykilatriða, mörg 

börn þurftu að yfirgefa sveitina og gerast götubörn í Mumbai. Til að nota sköpunarhæfni þeirra og 

orku heima, var búin til björgunarhópur sem hefur verið helsti eiginleiki verkefnisins síðan 2001. 

Heimsvísu tímabilið byrjaði 2005 þegar Aflatoun hóf störf í Amsterdam. Jeroo Billimoria notaði 

styrkinn Skoll Foundation Award sem hún fékk til þess að færa samfélags- og fjármálafræðslu 

menntun í heiminn. Til þess að athuga hvort verkefnið myndi virka fyrir utan landssteinana, voru 

félög í tíu löndum sem hófu verkefnið. Þegar verkefnið var fullmyndað, hófst herferð fyrir 

samfélags- og fjármálamenntun, mars 2008. Markmið herferðarinnar var að nálgast 1 milljón barna 

í 75 löndum innan þriggja ára og því markmiði var náð. Árið 2011 ákvað Aflatoun að breikka 

námsskránna og útbúa nám fyrir ungt fólk sem kallast Aflateen og ári seinna fyrir ungabörn sem 

kallast Aflatot. Aflatoun tilkynnti árið 2016 að þeir ætlast til þess að hafa náð 20 milljónir barna 

og ungmenni fyri árið 2020, tryggja það að næsta kynslóð nái vel saman og góðum framförum í 

lífinu (Aflatoun, e.d.-e). Aflatoun er með þrjár mismunandi námsskrár í gangi, sú fyrsta er Aflatot 

sem er miðuð að ungum börnum, á aldrinum þriggja til sex ára. Önnur kennslubókin kallast 

Aflatoun, miðuð að aldurshópnum sex ára til fjórtán ára einstaklingum. Aflateen er þriðja 

kennslubókin/aðferðin sem Aflatoun hefur upp á að bjóða, hún er ætluð einstaklingum á aldrinum 

fimmtán til átján ára. 
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4.2.4.1. Aflatot 

Börn á þessum aldri sækja þau verkfæri sem notast er við í samfélagi og í fjármálalæsi áður en þau 

byrja i grunnskóla. Það sem þau læra um sparnað, eyðslu og auðlindir er byggt á þeirra daglega 

lífsmynstri. Jafnvel áður en fjármálahugtök eru lærð, læra þau hinsvegar hið einfalda eins og að 

„klára matinn sinn“ eða „ kaupa aðeins nauðsynlegar vörur“. Leikskóli er tími þar sem að börn 

vanalega þróa með sér tímaskyn. Þau læra að það eru tímar þar sem betra er að bíða eftir einhverju 

sjaldgæfu heldur en að fá það strax. Ná tak á frestun er hæfni sem Aflatot hjálpar þeim að ná. 

Þriggja ára börn læra um samfélagsleg gildi með því að gefa og deila, ekki bara með hlutum eða 

gjöfum heldur einnig í gegnum samskipti. Að auki er stuðlað að því í Aflatot að skiptast á, taka 

réttar ákvarðanir og búa til markmið (Aflatoun, e.d.-c).  

4.2.4.2. Aflatoun 

Kjarni Aflatoun byggir á forvitni barna og kennir þeim jákvæðar tengingar við þemu eins og 

réttlæti barna, sparnað og framtaksemi. Lykilvirknin er hópastarfsemi, sem lætur börn vinna 

saman, fylgjast með sparnaði, byrja á sprotafyrirtæki og betrumbæta samfélagið. Í þessari 

kennslubók vill Aflatoun meina að börn og unglingar læri betur með því að taka virkan þátt og efla 

samfélagið í kringum sig. Aflatoun hvetur börnin til að vera jákvæð innan þeirra samfélags. 

Aflatoun kennslubókin er ætluð til notkunar innan grunnskóla og býður kennurum upp á 

kennsluaðferðir í kringum samfélags- og fjármálafræðslu. Í bókinni eru ýmiss sönglög, vinnuhefti, 

leikir, ýmsar athafnir og virkar námsaðferðir (Aflatoun, e.d.-d).  

4.2.4.3. Aflateen 

Aflateen er kennslubók sem er ætluð unglingum, bókin leggur miklar áherslur á þau vandamál sem 

unglingar lenda í. Það er mikilvægt að þau skilji peninga og þá markaði sem hafa áhrif á þau þegar 

þau verða neytendur. Bókin undirbýr ungt fólk fyrir þeirra tækifærum í framtíðinni, undirbýr þau 

fyrir flókna og sveiflukennda vinnumarkaði. Í kennslunni kanna unglingarnir hugtökin aldur, kyn, 

þjóðerni, uppruna, félags– og efnahagslegt umhverfi og trú en einna helst er fjármálafræðsla. Ungt 

fólk þróar fjármálakunnáttu með hagstæðri starfsemi, sparnaði og búa til sprotafyrirtæki (Aflatoun, 

e.d.-b).  
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5. Erlendar og Íslenskar rannsóknir 

5.1. Rannsóknir á Íslandi 

Stofnun um fjármálalæsi á Íslandi hefur séð um ýmsar rannsóknir frá árunum 2005. Eins og er 

búið að benda á var rannsóknin 2005 sem var BSc. ritgerð Breka Karlssonar með þeim fyrstu 

rannsóknum sem hafa verið framkvæmdar á Íslandi um fjármálalæsi. Rannsóknin var gerð vorið 

2005 og náði til 658 átján ára nemenda úr 15 framhaldsskólum. Seinna kom rannsókn árið 2008 

þar sem að könnun náði til 966 manns í tilviljunarúrtaki. Gagnaöflunin fór fram í gegnum síma í 

desember árið 2008. Spurt var um þekkingu, hegðun og viðhorf til fjármála auk 

bakgrunnspurninga. Árið 2011 kom samanburðarrannsókn þar sem þekking, viðhorf og hegðun 

Íslendinga í fjármálum var rannsökuð og borin saman við rannsókn Stofnunar um fjármálalæsi frá 

árinu 2008. Einnig var gerð önnur samanburðarrannsókn árið 2014 (Stofnun um fjármálalæsi, e.d.).  

5.1.1.  Rannsókn á fjármálalæsi íslenskra framhaldsskólanema 2005 

Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn benda sterklega til þess að framhaldsskólanemendur séu ekki 

vel að sér í fjármálum. Þó að frammistaðan hafi verið slök þá er samt mikill áhugi á frekari fræðslu. 

Það kom samt fram að þeir sem unnu mest með námi voru betur læsir á fjármál en þeir sem unnu 

minna eða ekki neitt. Þá reyndust karlar almennt vera betur læsir á fjármál en konur. Marktækur 

munur var á ýmsum þáttum fjármála og fór það eftir því hver aðalviðskiptabanki þeirra var. Einnig 

var jákvæð fylgni milli menntunar föður og fjármálalæsis ungmennis (Stofnun um fjármálalæsi, 

e.d.).  

5.1.2. Rannsókn á fjármálalæsi Íslendinga 2008/09 

Niðurstöðurnar úr rannsókninni voru þær að í þekkingarhluta könnunarinnar var meðaleinkunn 

þátttakenda 4,28 á skalanum 0-10. Niðurstöður sýndu að 38% heimila halda heimilisbókhald. Um 

tveir af hverjum þremur leggja fyrir í séreignarlífeyrissparnað. Fjórir af hverjum fimm voru að 

greiða af láni af einhverju tagi. Hæsti yfirdráttur einstaklings nam 3,8 milljónum króna. Rúmlega 

helmingur aðspurðra höfðu áhyggjur af fjármálum sínum og 40% aðspurðra vildu fá ítarlegri 

fræðslu í fjármálum (Stofnun um fjármálalæsi, e.d.). 

Könnun þessari var skipt í fjóra þætti, athugað var þekking um fjármál, hegðun tengd fjármálum, 

viðhorf til fjármála og einnig var spurt um bakgrunn einstaklingsins. Út frá þessari rannsókn gáfu 



 

 18  

 

grunniðurstöður þær tilgátur um að skoða ítarlega þá þætti menntunar, tekna, kynferðis og aldurs 

í tengslum við ólíka þætti fjármálalæsis. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að þörf sé á fræðslu 

varðandi fjármálalæsi á Íslandi. Þekkingarhluti rannsóknarinnar gefur sterkar vísbendingar um að 

fjármálalæsi Íslendinga sé ábótavant. Menntun er einnig sterkur forspárþáttur um fjármálalæsi 

(Breki Karlsson & Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2009).  

5.1.3. Rannsókn á fjármálalæsi 2011 

Tekið var tilviljunarúrtak 852 á aldrinum 18-80 ára og svarhlutfallið var 65%. Farið var yfir sömu 

þætti og var í rannsókninni 2008/09 og reyndust átján spurningar vera samanburðaspurningar milli 

ára. Spurningalistinn samanstóð af 56 spurningum.   

Rannsóknin á fjármálalæsi árið 2011 er fyrsta samanburðarrannsókn og borið er saman við 

rannsóknina frá 2008/09. Samkvæmt rannsókninni hefur fjármálalæsi Íslendinga hrakað, svör sem 

voru 53% rétt í 2008/09 voru 47% rétt árið 2011. Eins og var í rannsókninni 2008/09 höfðu tekjur, 

menntun, kyn og aldur sjálfstætt forspárgildi um frammistöðu þátttakenda á þekkingarhluta 

rannsóknarinnar. Hærri tekjur og meiri menntun spá sterkast fyrir um góða frammistöðu og þá 

reynast karlar standa sig betur en konur. Yngri einstaklingar (18-30) skora miklu minna en þeir 

eldri (31-57) (Stofnun um fjármálalæsi, e.d.).  

 

Tafla 1 á undanförnum 12 mánuðum að endar náðu ekki saman 

Á töflunni hér fyrir ofan er verið að svara spurningunni „hefur það gerst á undanförnum 12 

mánuðum að endar náðu ekki saman?“ áhugavert er það að tæpleg 39% svöruðu því játandi, það 

geta þó verið margir þættir sem hafa áhrif á það en ekki er gefið upp eða spurt um það. 

Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn leiddu í ljós að enn sé ýmislegt ábótavant í fjármálalæsi 
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Íslendinga. Yfir um 20% þátttakenda höfðu áhyggjur af eigin fjármálum og um 20% einstaklinga 

höfðu nýtt sér yfirdráttarheimild á síðastliðnum 12 mánuðum og var meðalupphæð yfirdráttar 

tæplega 300.000 krónur. 20% svarenda sögðust vera með skuldir hærri en eignir sínar. Það reyndist 

einnig vera að þátttakendur á aldrinum 31 til 57 ára virtust standa verr fjárhagslega heldur en yngri 

og eldri hópar. Þátttakendurnir á þessum aldri nýttu sér oftar yfirdráttarheimild og þátttakendur á 

aldrinum 45 til 57 ára höfðu hvað oftast lent í því að ná ekki endum saman einhvern tíma á 

síðastliðnum 12 mánuðum. Mjög fáir einstaklingar höfðu fengið skipulagða kennslu eða sótt 

námskeið í fjármálum. 40% einstaklinga töldu sig þurfa á slíkri fræðslu á að halda (Breki Karlsson, 

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Þorlákur Karlsson, & Áslaug Pálsdóttir, 2012). 

Samkvæmt niðurstöðum virðist eins og almenn þekking á fjármálum heimila og einstaklinga hafi 

hrakað frá árinu 2008, því að þátttakendur skoruðu töluvert lægra en þátttakendur árið 2008/09 á 

þekkingarhluta rannsóknarinnar. Þetta undirstrikar töluvert þörfina á frekari fræðslu og betri 

leiðum til að fræða einstaklinga um fjármál heimilanna (Breki Karlsson o.fl., 2012).  

5.1.4. Rannsókn fjármálalæsis 2014 

Þetta árið skora Íslendingar hærra en áður í öllum þáttum. Meðaltal réttra svara í 

þekkingarhlutanum var 67%. Margir þátttakendur voru þeir sömu og sem voru í könnuninni árið 

2011. Samkvæmt niðurstöðum vill Stofnun um fjármálalæsi meina að fjármálalæsi Íslendinga sé 

á réttri leið samkvæmt niðurstöðum, þó er smá flökt á svörum milli kannanna. Hjá 

langtímaþátttakendum gefur þó til kynna þörf á greiðum aðgangi að réttum upplýsingum á réttum 

tíma, sem þýðir að fólk getur tekið upplýstar ákvarðanir í fjármálum sínum þegar það stendur 

frammi fyrir þeim (Breki Karlsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Þorlákur Karlsson, & Áslaug 

Pálsdóttir, 2016).  

5.2. Rannsóknir Erlendis 

Það hafa verið ýmsar rannsóknir gerðar um fjármálalæsi víða um heim. Árið 2003 stofnaði OECD 

verkefni um fræðslu í fjármálalæsi, það var stofnað vegna mikils áhuga OECD ríkja um 

fjármálalæsi. Árið 2005 gaf OECD út bók sem á að vera grundvöllur um hvernig ætti að bæta 

fjármálalæsi í ýmsum ríkjum (OECD, 2005). Önnur félög eða fyrirtæki stuðla að því að rannsaka 

fjármálalæsi hjá einstaklingum.  
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5.2.1. Rannsóknir Danske Bank 

Danske Bank hefur gert ýmsar rannsóknir þar á meðal er rannsakað fjármálalæsi barna á aldrinum 

8-9 ára og einnig 10-15 ára. Rannsóknirnar vor gerðar í Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð, Noregi og 

Írlandi. Rannsókn 8-9 ára barna snýst um að athuga hvernig foreldrar fræða börnin sín um fjármál, 

helstu athugunarefnin eru t.d. „hvenær talaðir þú við barn þitt um pening og eyðslu“ og „sparar 

barnið þitt eitthvað af sínum vasapening“ o.s.frv. (Danske Bank, 2009a). Rannsókn 10-15 ára 

barna er til að athuga fjármálalæsi barnanna og hver vitneskja þeirra eru um fjármál. 

5.2.1.1. Rannsókn 8-9 ára 2009  

Um það bil 91% foreldra hafa talað við börnin sín um peninga innan seinasta mánaðar. Flest allir 

foreldrar telja að börnin njóta góðs af því að tala um peninga og eru mjög hlynnt því að börn ættu 

að fræðast um tekjur og útgjöld. 96% foreldra telja að það sé viðeigandi að skólar kenni börnunum 

sínum um fjármál og bankarnir ættu að eiga einhvern þátt í því að fræða börnin (Danske Bank, 

2009a).  

5.2.1.2. Rannsókn 10 – 15 ára einstaklinga 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu það í ljós að aðeins 51% nemenda hafa lært um peninga í 

skólanum og að 84% telja að áhugavert væri að læra um fjármál þar. 99% nemenda telja sig hafa 

fulla stjórn á því hver eyðsla þeirra á peningum er. Þegar skoðað er fjármálalæsi nemendanna þá 

voru aðeins 48% þeirra sem vissu hvað vextir væru og aðeins 23% höfðu heyrt um hvað fastur og 

breytilegur kostnaður væri (Danske bank, 2009b).  

5.2.2. Rannsókn OECD/INFE 2016 

OECD/INFE stóðu að rannsókn um fjármálalæsi í u.þ.b. 30 löndum og þar á meðal voru 17 OECD 

ríki. Könnunin náði til 51,650 einstaklinga á aldrinum 18 – 79 ára. Spurningarnar voru samtals 21 

og áhersluþættirnir voru þrír, fjármálakunnátta, hegðun, viðhorf og þátttaka. Samkvæmt OECD 

eru stig fjármálalæsis almennt lág s.s. þegar búið er að leggja saman niðurstöðurnar úr þessum 

þremur þáttum fjármálalæsis. Meðaltal réttra svara var aðeins 13,2 af 21 spurningum og í OECD 

ríkjunum sem tóku þátt var meðaltal réttra svara aðeins 13,7. Frakkland var með besta skor af 

þessum 30 ríkjum og voru þeir með að meðaltali 14.9 af 21. Pólland voru lakastir og skoruðu þeir 

aðeins að meðaltali 11.6 (OECD, 2016).  
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5.2.3. S&P Global Finlit Survey 

Standard & Poor‘s gerðu rannsókn á heimsvísu um fjármálalæsi, rannsóknin var byggð á meira en 

150.000 viðtölum í yfir um 140 löndum. Könnunin samanstóð af spurningum um ýmsa 

fjármálaþætti t.d. áhættu, verðbólgu, talnám og vaxtavöxtum (S&P Global, 2014).  

Niðurstöðurnar úr rannsókninni leiddi í ljós að aðeins einn af hverjum þremur fullorðnum 

einstaklingum ná að skilja grundvallar hugtök í fjármálum. Hinsvegar er fjármálalæsi hærra hjá 

ríkum, vel lærðum og þeim sem notfæra sér mikla fjármálaþjónustu. Víðsvegar hafa verið mikil 

aukning á kreditkortum og t.d. í Kína og Bandaríkjunum er um helmingur af kreditkortanotendum 

sem ekki skilja hvernig vextir virka. S&P vilja meina að hefðbundin fjármálafræðsla skili litlum 

árangri og fjármálafyrirtæki eigi að stuðla að betri fræðslu fyrir viðskiptavini, t.d. að hjálpa þeim 

með hraðbanka og leyninúmer. Senda skilaboð um næstu afborganir, betri kjör og almenna 

þjónustu (Klapper, Lusardi, & Van Oudheusden, 2015).  

5.3. Samanburður á erlendum rannsóknum og innlendum. 

Helstu rannsóknir sem er samanburðarhæfar er OECD og íslenskar rannsóknir, samkvæmt okkar 

innlendu rannsóknum er miðast mikið við OECD spurningarnar og aðferðir þeirra. Stofnun um 

fjármálalæsi hefur gert samanburðarskýrslu við eina af OECD rannsóknum, sá samanburður er 

íslenska rannsóknin 2011 og borin saman við rannsókn sem framkvæmd var í 14 OECD ríkjum á 

árunum 2011 og 2012. Samkvæmt upplýsingum sem skýrslan gefur til kynna þá er Ísland í 6. til 

7. sæti af 15 þátttökuþjóðum í almennri þekkingu á fjármálum (Breki Karlsson o.fl., 2016). Eflaust 

mætti gera könnun til að athuga læsi hjá nemendum 10 til 15 ára eins og Danske Bank stóð að. En 

til samanburðar getum við horft á rannsóknina sem mennta- og menningarmálaráðherra lét gera, 

niðurstöðurnar frá þeirri rannsókn leiða í ljós að flest allir kennarar telja að nemendur standist þær 

kröfur sem námsskráin segir til um en ekki er mikið til af tölulegum gögnum um stöðu mála (Breki 

Karlsson, 2016). Eins og er með könnun 8-9 ára barna gerð af Danske Bank þá telja foreldrar að 

þau nái að fræða börnin sín um fjármál og stundi það reglulega að ræða um það málefni við þau. 

(Danske Bank, 2009a).  
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6. Viðtöl 

Rannsakandi vildi fá dýpri skilning á viðfangsefninu. Tekin voru alls 7 viðtöl en viðmælendurnir 

voru 13. Viðtölin við kennara og fræðimann voru einstaklingsviðtöl hin viðtölin voru við 10 unga 

einstaklinga á aldrinum 16 – 19 ára. Voru notaðir nokkurskonar rýnihópar þar sem að 2 

einstaklingar voru í viðtali á sama tíma og einn hópur innihélt 4 einstaklinga. Tekið var viðtal við 

Breka Karlsson forstöðumann Stofnunar um fjármálalæsi. Helga Helgason framhaldsskóla 

kennara sem kennir fjármálalæsi og svo var einn kennari sem vildi ekki koma undir nafni og verður 

kallaður framhaldsskólakennari Lea, eða einungis Lea í ritgerðinni. Rannsakandi ákvað að hafa 

einstaklingsviðtölin við ungmennin nafnlaus vegna persónuverndar og til frekari þæginda fyrir 

einstaklingana.  

 

6.1. Viðtal við Breka Karlsson forstöðumann Stofnunar um fjármálalæsi 

Breki Karlsson er forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi. Hann lauk M.Sc í hagfræði og 

alþjóðaviðskiptum frá Copenhagen Business School og B.Sc í viðskiptafræði frá Háskólanum í 

Reykjavík (Stofnun um fjármálalæsi, e.d.). Hann hefur staðið að ótal fyrirlestrum og námskeiðum 

á Íslandi og erlendis og hefur verið að rannsaka fjármálalæsi frá árinu 2005. Breki var spurður að 

því hvers vegna krafan um fjármálalæsi sé meiri núna en áður fyrr. Þetta byrjar allt út frá 

persónulegum áhuga á fjármálalæsi svarar hann og ég setti á laggirnar Stofnunina um fjármálalæsi 

út frá því. Hann hafði skrifað upp á pappíra í ferli sem endaði mjög illa fyrir hann. Það var frekar 

dýr lexía til að læra af og hefði ég frekar verið til í að læra þetta úr bók, segir hann, þá varð 

Stofnunin að veruleika. Það sem hann telur að hafi verið megin ástæðan fyrir aukinni kröfu um 

fjármálalæsi sé „ það er ábyggilega út af því að við fórum í gegnum þetta hrun, semsagt það var 

hrun hérna“ (Breki Karlsson, 2017). Einnig bendir Breki á að þetta sé ekki bara sér íslenskt 

fyrirbæri og minnist á að OECD stofnar International Network for financial education og hafa 105 

ríki fulltrúa í því. „ þetta er alþjóðleg krafa um að við þurfum að efla fjármálalæsi“ (Breki 

Karlsson, 2017), ástæðan fyrir því er líklega sú að með auknu frelsi og auknu vöruframboði, tækni 

og þjónustu, þurfum við að efla fólk í að taka upplýstar og meðvitaðar ákvarðanir í fjármálum.  
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Breki var þá spurður að því hvernig fólk hafi áður fyrr aflað sér fjármálavits eða fjármálalæsis. Þar 

sem að hann hefur verið að starfa við þetta síðan 2005, þá er það helsta sem hann hefur heyrt væri 

að megin lærdómurinn hafi verið að hlaupa á veggi, sem sagt lenda í vandræðum og þurfa að klóra 

sig út úr því. „það er svona aðal leiðin til að læra um fjármál“ (Breki Karlsson, 2017). Á yngri 

árum Breka þá starfaði hann mikið við kvikmyndagerð þar voru allir einstaklingar sjálfstæðir 

atvinnurekendur og hann þekkir engan sem tengist kvikmyndum sem ekki hefur lent í vandræðum 

með skattskil eða fjármál á einhvern hátt. Breki minnist einnig á það að allir þeir sem eru sjálfstæðir 

atvinnurekendur t.d. læknar, píparar, o.s.frv. fá litla sem enga kennslu í bókhaldi og 

fyrirtækjarekstri. Það hafi ekki verið fyrr en að nokkrir tannlæknanemar tóku saman höndum og 

heimtuðu að fá kennslu í rekstri, þeirra nemendafélag eða þeir sjálfir yrðu þó að koma því í kring. 

Árekstrar eru aðal öflunar aðferðin við fjármálalæsi nema ef einhver er svo heppin að hafa góðan 

fjölskylduvin eða ráðgjafa sem hjálpar með allt saman. 

 

 

Breki var síðan spurður að því hvort hann teldi að fjármálafræðslan sem kennd er núna væri 

nægilega nóg. Hann minnist á rannsókn sem hann gerði fyrir menntamálaráðuneytið sem í er vitnað 

í þessari ritgerð, þar sem hann spurði skólastjórnendur hvernig þeim þætti fjármálalæsið standa. 

Þar sem að það var náttúrulega sjálfsmat þá fannst þeim að mörgu leyti að verið væri að gera góða 

hluti, og var hræddur um að ekki væri verið að nota Evidence based kennsluaðferðir. Hann minnist 

á það að það séu engin tengsl á milli þekkingar og hegðunar í fjármálum og að við séum alltaf að 

reyna að efla þekkingu fólks í fjármálum en við eigum að vinna að hegðuninni.  

Til þess að breyta hegðuninni þurfum við að breyta viðhorfum, það eru viðhorfin sem við þurfum 

að hafa áhrif á miklu meira en heldur en að kenna fólki. Ef fólk er ekki alltaf að nýta það sem þeim 

er kennt þá á það til að gleymast. Besta aðferðin til þess að efla viðhorf í fjármálum það er þegar 

þú tvinnar saman fjármálalæsi, samfélagsábyrgð og nýsköpun. Sem sagt þegar krakkar eru að nýta 

sér raunveruleg verkefni en ekki bara að fylla upp í reiti í kennslubók. Breki vill meina að fólk þarf 

að vinna eitthvað verkefni sem þarf fjármagn og fara svo í gegnum alla þá fjármálaþætti sem tengist 

verkefninu t.d. sparnaður, kostnaður, öflun fjármagns o.s.frv.  



 

 24  

 

Breki var spurður um á hvaða aldri ætti að kynna börnum eða ungmennum fjármálafræðslu eða 

fjármálalæsi. Hann minnist á Aflatoun og hvernig þeir hafa þróað sína stefnu eins og með Aflatot 

sem er fyrir 2ja – 6 ára, þannig að hann telur að þegar börn fara að læra að tala þá megi leggja 

grunninn. Kenna þeim á mjög einfaldan hátt smám saman og þá læra þau réttindi og skyldur og að 

öllum réttindum fylgja skyldur. Það á að kenna þeim á samfélagið. Breki segir að þau eiga að læra 

um leið og barnið getur meðtekið, þá að hefja einhverja kennslu. Við gerum þetta að vísu t.d. í 

búðarleikjum, matador og í þeim leikjum þar sem við meðhöndlum peninga. Breki telur að það sé 

gífurlega mikilvægt að efla fjármálalæsi, þar sem að við berum í síauknu mæli ábyrgð á okkur 

sjálfum og þjóðfélaginu beri þá einnig skyldur að undirbúa börnin. Við skilum börnunum síðan 

inn í þjóðfélagið, þannig að þau skilji hvernig hlutir virka og þau geti tekið meðvitaðar og upplýstar 

ákvarðanir. Fjármálalæsi snýst fyrst og fremst um gagnrýna hugsun og að taka upplýstar og 

meðvitaðar ákvarðanir 

Breki var síðan spurður hvernig við getum bætt fjármálalæsi, hvað við getum gert í því og hvernig 

væri best að bæta læsi ungmenna á fjármálum. Breki minnist þá á að við gætum tekið upp Aflatoun, 

það væri t.d. risastórt skref fram á við. Við þurfum einnig að koma fjármálalæsi inn í 

kennaraháskólann svo hægt væri að undirbúa kennara framtíðarinnar. Það þyrfti að tvinna 

fjármálalæsi við eitthvað annað, hann vill meina að það sé ekki besta aðferðin að setja börnin niður 

og láta þau reikna prósentudæmi og kenna þeim svo hvernig seðlabankinn ákvarðar stýrivexti. Það 

þarf að tvinna hlutina saman við reynsluheiminn, gera raunveruleg dæmi, vinna raunveruleg 

verkefni með t.d. opna sjoppu, verslun í skólanum. Gera verkefni þar sem þau þurfa að afla tekna 

í verkefninu, borga einnig einhver gjöld sem er eins og í Aflatoun, þar sem að krakkar allt frá 6 

ára aldri fara vinna að slíkum verkefnum, það tengist þó oftast samfélaginu einnig. Þau þurfa að 

afla verkfæra ef á að laga eitthvað og finna út úr því hvernig þau geti fjármagnað verkefnið. 

Hvað eru helstu erfiðleikarnir við að kenna fjármálalæsi var Breki síðan spurður. Hann minnist þá 

á rannsóknina sem hann gerði fyrir menntamálaráðuneytið árið 2016, þá kvörtuðu kennarar undan 

tímaskorti, undan skilningsleysi og að fá ekki þann stuðning sem þarf. Kennararnir hafa ekki 

nægilega þekkingu til að kenna fjármálalæsi. Hann vill benda á að við þurfum 360 gráðu nálgun 

s.s. fá stuðning frá ríkisstjórn og stuðning frá foreldrum. Ungir einstaklingar hafa áhuga á 

fjármálalæsi er hans reynsla. Aðaláhyggjuefnið í þessu máli er að það er skortur á samtakamætti 

og segir að „við þurfum að stofna einhverskonar samráðshóp eða einhverskonar þjóðarátak í 
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fjármálalæsi þar sem að allir hagsmunaaðilar eiga aðkomu að. Við þurfum að marka okkur 

landsáætlun í fjármálalæsi svipað og Kanada menn hafa verið að gera með góðum árangri.“ 

(Breki Karlsson, 2017). Kanada menn hafa verið að vinna að þriðju landsáætlun sinni í 

fjármálalæsi. „við þurfum ekki endilega að finna upp hjólið við getum nýtt okkur gott starf 

annarsstaðar frá, en það er kannski skortur á vilja hérlendis.“ (Breki Karlsson, 2017). Breki var 

jafnframt spurður að því hvaða stofnanir ættu að fræða börn um fjármál. Hann segir að 

menntamálastofnanir eigi að vera leiðandi í menntun barna á Íslandi en það er samt þannig, að 

hagsmunaaðilar s.s. bankar og aðrar fjármálastofnanir hafa haft kennslu í fjármálalæsi á herðum 

sér. Það er að vísu frekar varhugavert, en einhvern veginn hafa þeir samt tekið að sér að fræða 

börnin um fjármál. Breki segir frá því að þetta sé eins og ef álverin myndu hafa umhverfiskennslu, 

lyfjafyrirtæki myndu sjá um heilsufræðslu.  „Það að starfsmenn bankanna séu að fara inn í 

skólann. Mér finnst það alveg gaga“ (Breki Karlsson, 2017). Honum finnst vera svolítil lykt af 

hvítþvotti og mikilli auglýsingamennsku hjá þessum fjármálastofnunum. 

 

Hvaða er það helsta í fjármálum sem við einstaklingar ættum að passa okkur á? Breki svarar því 

þannig að það sem við einstaklingar ættum að passa okkur á sé fyrst og fremst að taka upplýstar 

og meðvitaðar ákvarðanir, það sé númer eitt, tvo og þrjú. Við þurfum að vita tímavirði peninga og 

skilja það að peningar eru mælieining, verðmætaforði og greiðslumiðill. Sem sagt að 1.000 kr. í 

dag er ekki 1.000 kr. eftir 2 ár það er það sem við köllum tímavirði peninga. Einnig þurfum við að 

kunna og þekkja vexti og áhrifamátt vaxtavaxta. Rannsakandi spurði Breka einnig hvort að 

einstaklingar verði fyrir miklu áreiti frá fjármálamarkaðinum. Breki segir að það sé mikið áreiti 

frá bæði smálánafyrirtækjum, frá bönkunum og fjármálastofnunum. Við þurfum að efla gagnrýna 

hugsun til þess að hjálpa ungum einstaklingum til að skilja og taka réttar ákvarðanir fyrir sig sjálfa.  

Viðtalið við Breka veitti góða innsýn í málefni á fjármálalæsi á Íslandi og að lokum vildi 

rannsakandi fá smá auka fróðleik frá Breka og spurði hann að því, hvaða fjármálaráð hann myndi 

gefa sér ungum, ef hann gæti farið aftur í tímann og talað við yngri sjálfan sig „ekki skrifa upp á 

pappíra sem þú veist ekki hvað þýða, og leggðu fyrir reglulega“. (Breki Karlsson, 2017) 
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6.2. Viðtal við framhaldsskólakennara 

Rannsakandi ákvað að taka viðtal við 2 framhaldsskólakennara til þess að athuga viðhorf og 

skoðanir þeirra. Báðir kennararnir eru að kenna fjármálalæsi eða eru að fara að kenna, Helgi 

Helgason er annar þeirra og hinn vildi koma fram nafnlaus og verður kölluð Lea. Rannsakandi 

spurði kennarana sömu spurninga og Breka. Þau voru spurð að því hversvegna krafan um 

fjármálalæsi sé meiri núna en áður fyrr. Helgi vill meina það, að fjármálamarkaðurinn sé orðinn 

miklu flóknari en áður fyrr og við séum orðin smeyk við orð eins og vextir og verðbólgu og 

allskonar ný orð eins og frumjöfnuður. Helgi minnist þess að bankar séu farnir að flækja hlutina 

miklu meira en áður var, t.d. eru bankar farnir að kalla reikninga sína vörur og bjóða upp á þrjár 

til fjórar vörur með mismunandi vöxtum. „þetta þarf ekki að vera flókið það þarf bara í raun og 

veru að vita grunnhugtökin og bara hafa ákveðinn grunn í fjármálaþekkingu til þess að átta sig á 

einhverjum hlutum sem hafa verið settir fram mjög flóknir“ (Helgi Helgason, 2017).  

Lea hinsvegar minntist á það að hrunið hafi komið strax upp í hugann þegar spurningin var lögð 

fram. Hrunið hafi leitt til meiri umræðu um fjármálalæsi og gagnrýnni hugsun, þegar 

fjármálakerfið hrynur, sýnir það að einhverstaðar er veikur hlekkur og sýnir það að fólk sé ekki 

nógu meðvitað. Þetta hafi ekki bara verið einungis bankamenn heldur einnig almenningur sem 

stóðu að hruninu, almenningur var að taka lán sem starfsmenn banka benti á og almenningur tók 

því án þess að taka meðvitaða ákvörðun. Almennir borgarar þurfa einnig að skilja fjármál. 

Kennararnir voru svo spurðir að því hvernig fólk aflaði sér fjármálavits eða fjármálalæsis. Lea 

svaraði því að þetta væri mjög einstaklingsbundið og að mjög margir læri bara smátt og smátt með 

því að reka sig á veggi, tala við einhvern bankastarfsmann eða heyra eitthvað fjármálatengt í 

fréttunum. Með tilkomu internetsins hafi margt breytt hlutum, fólk á það frekar til nú til dags að 

leita að því efni sem það þarf að fá vitneskju um. Einnig taldi hún að almennt séð væri fólk að fá 

aðstoð frá bankastarfsmanni sem fær að vita þegar einstaklingurinn er í vanda staddur. Fólk á það 

til að fá námskeið frá bönkum um fjármál og að þeir heimsækji skóla í lífsleiknitímum, þar fái fólk 

að vita um lán og þess háttar. Helgi bætir við að fólk hafi einfaldlega byrjað miklu fyrr á að stofna 

fjölskyldu, og þurft því miklu fyrr að setja sig inn í fjármál og skoða hvernig þau virka. Fjármál 

voru líka miklu einfaldari á þessum tíma vildi Helgi meina. 

Þau voru því næst spurð hvort þau teldu að fjármálafræðslan sem er kennd núna væri nægileg. Þau 

voru ekki alveg viss um hvort að kennslan væri nægileg, en Helgi taldi þó að líklega væri hún það. 
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Hann segir frá sinni kennslu í fjármálalæsi og vill meina að sá áfangi veiti nemendum góða 

grunnþekkingu í fjármálum og geri þeim auðveldara til þess að kafa dýpra. Helgi minnist einnig á 

það, að dóttir hans sem er á framhaldsskóla aldri og stundar nám í öðrum skóla en Helgi kennir 

við, að hún sé að læra miklu meira en hann kenni og þá meinar hann í reikningi tengdum 

fjármálum. 

Lea vill meina að fjármálafræðslan hafi aukist og telur það vera mjög jákvætt. Hún sjálf telur að 

einstaklingar þurfi ekki að fá mikið af fjármálafræðslu og veit ekki hvort að nemendur sem læra 

fjármálalæsi fái mikið út úr því eða hvort sé verið að sinna því. Þó er hún hlynnt því að allir ættu 

að fá einhverja grundvallar þekkingu en þurfa þó ekki að vera sérfræðingar í fjármálum. 

Helgi Helgason svaraði því til, að farsælast væri að hefja kennslu í fyrsta bekk menntaskóla þar 

sem að grunnskóli væri hlaðinn námsefni, þegar hann svaraði spurningunni um að á hvaða aldri 

ætti að kynna börnum eða ungmennum fyrir fjármálafræðslu. Hann bætir við, að hann hafi verið 

að kenna nemendum sínum grunninn í bókfærslu og að nemendur sem fara á þriðja ár læra þá 

meira í bókfærslu, lögfræði og svo hagfræði, og taldi það væri skilvirkast að byrja á fyrsta ári 

framhaldsskóla. Rannsakandi bætti þá við spurningu um hvort væri sniðugt að innleiða 

fjármálalæsi með öðrum áföngum í grunnskóla. Helga fannst það vera sniðugt en vildi meina að 

það yrði að vera markvisst og væri þá að taka tíma frá einhverju öðru. „Grunnskólar eru 

yfirhlaðnir af námi, mér finnst eins og það eigi að kenna þeim allt í grunnskólum, en ef það er 

hægt þá er það alls ekki verra“ (Helgi Helgason, 2017). Lea taldi að það væri aldrei of snemmt að 

byrja, minnist svo á soninn sinn sem er á leiksskóla og þar sé verið að spá í þessi mál með t.d. 

búðarleikjum þar sem verið er að kenna þeim að peningar sé greiðslumiðill og að einstaklingar 

þurfi að vinna fyrir þeim. Þar byrjar ákveðinn skilningur og ætti svo að byggja smám saman ofan 

á þann fróðleik. Leggja ætti áherslu á að þegar einstaklingar séu komnir á unglingastig þá séu þau 

farin að nota peninga og borga skatta. „hjálpa þeim að skilja eimmitt af hverju þau eru að borga í 

stéttarfélög og hvað þýðir að vera með debet kort“ (Lea Framhaldsskólakennari, 2017). Hún mælir 

með því að það þurfi tvímælalaust að leiðbeina ungu fólki þegar kemur að fjármálum, foreldar eða 

eldri kynslóðin taka oft það hlutverk að sér, að leiðbeina og miðla til yngri kynslóðarinnar af 

misgóðri þekkingu. Lea vildi þá meina til að hafa hlutina rétta í þjóðfélaginu þá þurfa allir að fá 

jafngóða fræðslu. 
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Hversu mikilvægt telur þú að fjármálalæsi sé? Spurði rannsakandi kennarana. Helgi taldi 

fjármálalæsi vera mjög mikilvægt sérstaklega á þeim tíma þar sem að fjármál eru að verða sí 

flóknari í framsetningu og verið að flækja þau með hverri stundu. Helgi síðan vitnar í Óskar 

Magnússon framkvæmdarstjóra sem var spurður hvernig hann ætlaði að bæta hag fyrirtækisins. 

Óskar svaraði því þannig, að það væri mjög einfalt, fyrirtækið þarf að afla meiri tekna en það eyðir. 

Lea taldi mikilvægi fjármálalæsis vera mjög mikilvægt og fjármál séu stór partur af lífinu. Hún 

myndi alltaf styðja það að fjármálalæsi væri sem skyldufag. Hinsvegar telur hún að óþarfi sé að 

allir einstaklingar þurfi að vera sérfræðingar í fjármálum. Í skólanum sem hún kennir við var 

spurning um hvort að bókhald ætti að vera skyldufag eða valfag á félagsfræðibraut. Taldi hún að 

það sé alveg hægt að komast í gegnum lífið án þess að læra bókfærslu og telur að allir þurfi að 

kunna þær helstu grunn upplýsingar þegar kemur að fjármálum. Síðan voru kennararnir spurðir að 

því hvernig við gætum bætt fjármálalæsi. Lea segir að hún sé mjög mikil skólamanneskja og trúi 

á það að við þurfum öflugt menntakerfi. Menntakerfið er alltaf lykillinn í að efla þekkingu og 

meðvitund í samfélaginu. Einnig með því að bæta fjármálalæsi þyrftu fjölmiðlar sem einnig eru 

mikilvægir í að miðla upplýsingum, að vera með útskýringar á mannamáli. Ýmis fjármál sem 

fjallað er um í fjölmiðlum geta reynst mörgum mjög erfitt að skilja. Það sem Helgi taldi að bætti 

fjármálalæsi væri að gera það að skyldunámi, að minnsta kosti eina til tvær annir í skóla. 

Fjármálalæsi ætti einnig að ná til allra nemenda, í skólanum sem Helgi kennir við er fjármálalæsi 

aðeins kennt á félagsfræðibraut, en það er vilji hjá mörgum öðrum nemendum, skráðir í aðrar 

brautir að fá einnig fjármálafræðslu. Það myndi bæta heilmikið. 

Þeir helstu erfiðleikarnir við að kenna fjármálalæsi væru þeir að fjármál inniheldur mjög mikið af 

flóknum orðum og áhugi og þroski nemenda er mismunandi segir Helgi. Hann telur að sumir 

nemendur sjái ekki notagildið á þessum tíma að læra um fjármál en gætu svo sem lært þetta þegar 

þörf er á að nota kunnáttuna. En aftur á móti getur þetta líka verið kennarinn og fari því eftir honum 

að koma boðskapnum til skila. Lea er frekar sammála Helga hvað þetta varðar, hún minnist á það 

að sumir nemendur fái mögulega grænar bólur þegar talað erum tölur og finnst það vera 

leiðinlegast í heimi, kennarar finna fyrir áhugaleysi nemenda og þegar áhugaleysi er til staðar er 

erfitt að sýna áhuga, sérstaklega þegar enginn skilningur er til staðar. Oft getur það reynst erfitt 

þegar verið er að kenna nemendum námsefni sem nýtist kannski ekki strax, getur reynst erfitt fyrir 

þau að ná tengingu. Einstaklingar kannski sjá ekki tilganginn að læra fagið og þar að leiðandi er 



 

 29  

 

áhugaleysi til staðar, „erfitt er að hafa áhuga á einhverju sem þú skilur ekki og verður svo fljótt 

bla bla bla1.“ (Lea Framhaldsskólakennari, 2017). 

Þegar um var spurt hvaða stofnanir ættu að sjá um að fræða börn um fjármál þá vildi Lea 

tvímælalaust setja spurningu við fyrirlestra bankana. Lea fór samt smám saman að efast og taldi 

að flestir sem vinna fyrir banka geri það heiðarlega og af þekkingu, hún minntist á það að 

bankastarfsmenn hafa ákveðna fræðslu að baki en búa samt að augljósum hagsmunum, „mér finnst 

kannski ekki vera heppilegast að við treystum á það sem grunn“ (Lea Framhaldsskólakennari, 

2017). Þar af leiðandi bendir hún á að skólarnir ættu að vinna að þessu og telur að við ættum að 

hafa öfluga skóla og að skólarnir ættu að fá fjármagn til þess að fá hlutlausa fjármálaaðila til þess 

að halda fyrirlestur. Það mætti segja að Helgi sé mjög sammála Leu og telur að það séu skólarnir, 

vegna þess að þar er bestur aðgangur, „það þurfa allir að fara í skóla, kannski ekki framhaldsskóla 

en flestir fara í framhaldsskóla“ (Helgi Helgason, 2017). Helgi talar um það að internetið sé einnig 

mjög stór partur í eflingu fjármálalæsis. Hann er frekar tortrygginn á það að bankarnir séu að kenna 

börnum um fjármálalæsi en getur samt ekki lagt persónulegt mat á það vegna þess að hann hefur 

aldrei fengið neina bankastofnun í heimsókn, eða farið á fyrirlestur. Helgi hefur áhyggjur af því ef 

bankastarfsmaður væri að fræða ungmennin hvort sá hinn sami væri að selja einstaklingunum 

eitthvað eða ekki. 

Í framhaldi þess voru kennararnir spurðir að því hvort einstaklingar verði fyrir miklu áreiti frá 

fjármálamarkaðinum. Helgi vildi meina það að bankarnir séu sífellt að reyna að tryggja sér 

framtíðartekjur, bankarnir reyna að ná ungu fólki í viðskipti vilja helst að þeir verði tryggir 

framtíðarkúnnar. Smálán kemur strax upp í hugann hjá Leu þegar hún var spurð, það er ekki mikið 

verið að hugsa um hagsmuni neytenda í auglýsingum frá smálánafyrirtækjum, heldur er 

markaðssetningin höfð lífleg og skemmtileg. Aftur á móti telur hún að ungmennin fái fræðslu og 

ráðgjöf og telur að bankarnir vilja ekki að ungt fólk séu að fá sér kreditkort og geti svo ekki borgað 

skuldina. Helgi var síðan spurður að því, á hverju ættu einstaklingar að passa sig á varðandi 

fjármál. Hann vill að einstaklingar hafi trú á sjálfum sér og þó að allt líti vel út á pappírum þýði 

það ekki endilega að það sé svo í raun og veru. Þegar hlutirnir séu að verða of flóknir og of mikið 

af því góða ætti einstaklingurinn að taka skref til baka og ráðfæra sig við einhvern. 

                                                 

1 Viðmælandi meinar með þessum orðum að hlutir eiga til að vera flóknir 
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Þegar rannsakandi spurði kennarana að því ef þau gætu farið aftur í tímann hvaða fjármálaráð 

myndir þú ráðleggja sjálfum þér, þá sagði Helgi að hann myndi vilja hafa byrjað að spara strax og 

notfæra sér líftryggingu. Þegar einstaklingur byrjar að vinna 16 til 18 ára gamall ætti hann strax að 

fara að spara og leggja til hliðar og jafnvel hefja lífeyrissparnað. Lea aftur á móti hefur lifað lífinu 

lifandi en með ákveðna skynsemi gagnvart fjármálum og ekki vera að spreða peningunum. Það 

sem hún hefði viljað ráðleggja sjálfri sér er að það sé allt í lagi að lifa lífinu og leyfa sér að eyða 

peningum í sjálfan sig. Þetta er ekki svo mikið áhyggjuefni þegar upp er staðið. 

6.3. Hópaviðtöl við unga einstaklinga fædd 1998 til 2002 

Rannsakandi tók viðtöl við unga einstaklinga á aldrinum 16 ára til 19 ára, rannsakandi ákvað að 

vera með nokkurskonar hópaviðtöl v. þæginda og vonandi til þess að fá meira úr viðmælendunum, 

hinsvegar geta hópaviðtöl leitt til hóphugsunar (e. Group thinking) þ.e. þegar aðili innan hópsins 

tjáir sig mest fer hann ómeðvitað að móta skoðanir hinna. Alls eru þetta 4 hópar og eru hóparnir 

aldurskiptir þannig að 2 nemendur voru saman í hóp, en í 19 ára hópnum voru 4 nemendur. 

Spurningar í viðtölunum voru svipaðar og í viðtölunum við fræðimann og kennara, en þó aðeins 

frábrugðnar. Vegna persónuverndar og þæginda fyrir viðmælendur voru allir einstaklingar 

nafnlausir og verða hér kynntir með uppspunnum nöfnum.  

 

6.3.1. Hópaviðtal við 19 ára ungmenni 

Þessi hópur inniheldur 4 viðmælendur eins og búið var að kynna. Í viðtalinu má sjá að það var 

aðeins einn mjög virkur þátttakandi, tveir voru ágætlega virkir og einn nemandi lét lítið á sér bera. 

Rannsakandi hefði auðsjáanlega átt að stýra hópnum betur. Svör viðmælenda reyndust vera frekar 

einsleit og flest öll ungmennin voru sammála hvort öðru. Hópmeðlimir eru þau Jón, Hekla, Sara 

og Óskar.   

Hópurinn var aðspurður að því hvað þau telja að fjármálalæsi sé. Jón minntist á það að fjármálalæsi 

væri það að hafa þá kunnáttu í að lesa úr fjármálum, Hekla segir að þetta sé vinna úr tölum. Hin 

reyndust sammála því. Rannsakandi spurði svo hvort þau hefðu fengið kennslu í fjármálum eða 

fjármálafræðslu, allir svöruðu því neitandi. Öll þeirra hafa að vísu fengið upplýsingar frá foreldrum 

og sum einnig hjá bankastarfsmönnum. Þó reyndust þær upplýsingar vera frekar fræðilegar og 

torskyldar. Flest öll ungmennin reyndust vera sammála því að allir ættu að byrja að læra 
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fjármálalæsi sem fyrst og það ætti að vera í meiri áherslu á fermingaraldri eða í 10.bekk og halda 

svo áfram í menntaskóla. Hekla minnist á það að ungmenni á þessum aldri s.s. 14 – 15 fari að nota 

peninga meira en áður. Það helsta sem þau hafa átt í erfiðleikum með í sambandi við fjármál 

reyndist vera mikið af flóknum orðum og hugtökum sem erfitt er að skilja. Óskar minnist á það að 

hann skilji hvernig skattur virkar en eigi erfitt með að grípa hvað verðtryggt og óverðtryggt lán 

þýðir. Þau hinsvegar spá mikið í sín eigin fjármál og eiga það til að skoða launaseðilinn sinn. Jón 

segir að það sé mikilvægt að vita hversu mikinn pening maður sé að fá og skilja hvaðan hann 

kemur, hvað sé dregið frá o.s.frv. Þegar þau voru spurð að því hversu mikið ætti að fræða börn eða 

ungmenni um fjármál, reyndust svörin tengjast mikið framtíðarhorfum. Jón talaði um að vilja 

kynna sér reynsluheim fullorðinna í fjármálum og að vita flest öll þau hugtök sem er í 

fjármálaheiminum til þess að fá skilning á ýmissi umfjöllun í fjölmiðlum. Óskar taldi að það væri 

mikilvægt að kunna að meðhöndla peninga og að mörg ungmenni eiga það til að klára 

mánaðarlaunin sín um leið og þau fá útborgað. „mamma þín og pabbi verða ekki alltaf þarna og 

þú verður að kunna að bjarga þér einhverntímann“ segir Hekla. 

Þau tala við foreldra sína um fjármál og spyrja þau spurninga hvað ýmsir hlutir þýða og finnst ekki 

óþægilegt að ræða um fjármál og ræða alveg við vini og samstarfsfélaga um laun. Þau hafa áhuga 

á fjármálum og hefðu alveg viljað að fá einhverskonar fjármálafræðslu í skólanum. Þau myndu 

sækja fyrirlestur ef hann væri í boði fyrir þau og finnst það leiðinlegt og hálf sorglegt að hafa ekki 

fengið þá sömu fræðslu og yngri nemendur fá í dag. Rannsakandi ákvað að fá fjármálaráð hjá þeim 

og spurði hvaða ráð þau myndu gefa ef að kunningi eða vinur væri í fjármálaerfiðleikum. Þau 

sögðu að hann ætti að fara til síns banka útibús og fá aðstoð þar. Hann ætti einnig að leita á netinu 

og reyna afla sér upplýsinga þar og svo ætti hann að spara og halda vel utan um fjármálin sín 

(Hekla, Óskar, Jón, & Sara, 2017). 

6.3.2. Hópaviðtal við 18 ára ungmenni 

Þessi hópur inniheldur tvo einstaklinga strák og stelpu, svörin reyndust vera frekar einróma en 

bæði voru ágætlega virk og sýndu viðhorf sitt á málinu. Hópameðlimir eru Karl og Fríða.  

Þau sögðu að fjármálalæsi væri það að hafa skilning á fjármálum. Þau hafa bæði fengið 

fjármálafræðslu og var það í fyrsta bekk í framhaldsskóla. Karl taldi að kennarinn hafi verið frekar 

yfirborðskenndur en áfanginn hafi reynst þeim báðum mjög vel til að öðlast grunnþekkingu. Þau 

töldu bæði að fjármálafræðsla ætti að hefjast í grunnskóla, á þeim aldri sem að einstaklingar fara í 
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sumarvinnu. Þau töldu bæði að áfanginn sem þau fóru í hafi útskýrt það helsta sem þau telja sig 

þurfa að vita og ekkert sem stendur upp úr sem flækist fyrir þeim. Báðir viðmælendurnir ígrunda 

fjármálin sín með því að skoða launaseðilinn og leggja til hliðar. Fríða sagði að eftir að hún varð 

fjárráða þá hætti hún að fá dagpening frá móður sinni að þá fór hún að huga frekar að sínum 

fjárhag. Þau voru bæði sammála tillögu rannsakanda um að hafa stigmagnandi kennslu í 

fjármálum, og töldu allavega að flest allir ættu að læra um fjármál. Þau bæði ræða við foreldra um 

fjármál og fá einhverja leiðbeiningar frá þeim, einnig á Karl það til að ræða við samstarfsfélaga 

sína um réttindi og bera saman bækur við þá. Hvorugu þeirra finnst óþægilegt að tala um fjármál 

en skildu samt alveg af hverju eldra fólki fyndist það óþægilegt. Karl hefði viljað fá frekari fræðslu 

um vexti, lán, gengi og verðbólgu og rauninni allt það sem verið er að tala um í samfélaginu. Fríða 

segist hafa mikinn áhuga á bókfærslu og hefði viljað fá grunn í því aðeins fyrr og fá tengingu á 

milli bókfærslu og fjármálalæsis. Þegar rannsakandi spurði þau að því hvernig hægt væri að bæta 

fjármálalæsi töldu þau bæði að það mætti byrja fyrr á kennslu og byrja á einstaklingsfjármálum og 

vinna svo út frá því. Þau fjármálaráð sem þau gáfu voru að sniðugt væri að vera með 

sparnaðarreikning þar sem hægt er að leggja fyrir og sniðugt væri að fylgjast vel með skattinum 

(Karl & Fríða, 2017). 

6.3.3. Hópaviðtal við 17 ára ungmenni 

Þessi hópur innihélt tvo einstaklinga strák og stelpu, svörin reyndust sem fyrr vera frekar einróma 

en með blæbrigðamun. Bæði voru mjög virk og sýndu málinu áhuga.  

Hópameðlimir eru Sigfús og María. Sigfús sagði að fjármálalæsi sé bara fjármálalæsi og tengist 

efnahaginum. María hinsvegar hafði frekar litla reynslu af þessu málefni því hún sjálf hefur ekki 

farið í neina fjármálafræðslu af neinu tagi. Það vill svo til að Sigfús hefur setið í fjármálafræðslu 

sem valgrein og einnig verið í fjármálafræðslu 1.bekk framhaldsskóla en það var skyldufag. Þau 

telja bæði að æskilegast væri að kenna ungmennum fjármálalæsi 14 – 15 ára eða í 10.bekk 

grunnskóla. Það var ákveðin mismunur á Sigfúsi og Maríu þegar það kom að þeirra fjármálum. 

Sigfús ígrundar sína peninga, hugar að sparnaði og býr til framtíðaráform með sparnaði. Hinsvegar 

hugsar María lítið um sín fjármál og eyðir sínum peningum aðallega í bílinn sinn en hefur þó 

séreignarsparnað og er með sparnaðarbók. Þau telja bæði að í grunnskóla ættu einstaklingar að fá 

grunnmenntun í fjármálum og í framhaldsskóla ætti það vera meiri. Þau tala bæði við foreldra sína 

um fjármálin sín og hafa alveg spjallað við vini og kunningja en ekki í sama mæli. Þeim finnst 
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hvorugu óþægilegt að tala um fjármál og Sigfús segist ekki skilja það, þegar jafnaldrar hans vilja 

ekki gefa upp sína fjárhagsstöðu eða laun. María fer þá að minnast á að það sé stéttarskipting meðal 

ungmenna í sambandi við laun. Sigfús taldi að það sem væri ábótavant í skólanum sínum varðandi 

fjármálalæsi hafi verið kennarinn sinn, hann var með sínar persónulegu skoðanir á málunum og 

taldi að sínar skoðanir hefðu mikið vægi. Sigfús hefði kosið að fá hlutlausari kennara. Þau voru 

bæði sammála um mikilvægi fjármálalæsis þar sem sú fræðsla sé nauðsynleg þegar horft sé til 

framtíðar. Til þess að bæta fjármálalæsi ætti að hafa það sem skylduáfanga í öllum bekkjum og 

Sigfús taldi slíkt vera mikilvægara en stærðfræði. Ráðin sem þau myndu gefa vini í fjármála 

erfiðleikum voru þau, að hann ætti að spara og leggja sinn pening inn á lokaða sparnaðarreikning 

sem inniheldur háa vexti. María sagðist reyndar ekki búa yfir þeirri þekkingu að geta ráðlagt 

vininum og myndi því ráðleggja að leita til næsta banka útibús og fá aðstoð frá starfsmönnum. 

Hún segist hafa gert það sjálf og taldi að bankastarfsmenn hafi hjálpað sér mjög mikið (Sigfús & 

María, 2017). 

6.3.4. Hópaviðtal við 16 ára ungmenni 

Viðmælendur voru tveir og af sitt hvoru kyni. Svörin reyndust frekar einróma. Þau voru bæði 

ágætlega virk og sýndu mikinn áhuga á viðfangsefninu. Meðlimir hópsins eru Magnús og Svava 

Rannsakandi spurði þau að því hvað þau töldu fjármálalæsi vera, þau sögðu að það snérist um 

notkun peninga og hvernig ætti að lesa fjármál, hvernig ætti að spara og nota peninga. Þau hafa 

bæði fengið einhverja fræðslu, Svava á fyrirlestri um fjármál í 10.bekk en Magnús skilgreindi ekki 

hvenær. Það sem þau lærðu á þessum fyrirlestrum var, að ekki þarf alltaf að kaupa dýrustu hlutina 

og að hafa efni á þeim. Heldur finna út aðferðir og leiðir til þess að ná ákveðnu takmarki á 

ákveðnum tíma. Þau töldu að ungmenni ættu að byrja læra fjármálalæsi frá 14 ára aldri. Vegna 

þess að þá eru ungmenni komin út á vinnumarkaðinn. Magnús og Svava skoða fjármálin sín og 

fylgjast með launaseðlum og ef þau fá reikning og/eða greiðsluseðil þá kanna þau hvort hann eigi 

rétt á sér. Einnig ræða þau við foreldra um fjármál en ekki mikið við vini og samstarfsfélaga. Þeim 

finnst ekki óþægilegt að tala um fjármál að jafnaði nema þegar umræðuefnið er orðið of flókið. 

Þeim fannst að allir ættu að vera skyldugir til þess að taka fjármálalæsi. Þau fjármálaráð sem þau 

myndu gefa vini í vandræðum væri þau, að sá einstaklingur ætti að hugsa út í sparnað og spara 

þann pening til framtíðar. Ætti að hugsa út í þá hluti sem hann eyðir í og athuga hvort það sé þess 

virði (Magnús & Svava, 2017). 
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7. Niðurstöður 

Ef við horfum á rannsóknarspurningu ritgerðarinnar „hvernig er hægt að bæta fjármálalæsi og 

mikilvægi þess?“ því er til að svara að fjármálalæsi er mjög mikilvægt vegna aukinnar kröfu 

fjármála í dag heldur en áður fyrr.  

Fjármálalæsi er frekar nýlegt hugtak sem hefur verið að koma hægt og rólega inn í menntakerfið. 

Þegar stýrihópurinn var settur saman af mennta- og menningarmálaráðherra byrjar innleiðing 

fjármálalæsis í menntakerfi Íslendinga. Frá sjónarhorni rannsakanda telur hann að aðeins sé þó 

farið að hægjast á ferlinu. Eins og viðmælandinn Breki Karlsson frkvstj Stofnunar um fjármálalæsi 

minntist á, þá er vandamálið með fjármálalæsi ekki einungis hérlendis heldur víðs vegar um 

heiminn og eru þjóðir að leggja mismunandi áherslur á vandamálið. Krafan um fjármálalæsi er og 

verður alltaf til staðar og á eftir að verða meiri vegna þróunar á fjármálamarkaði. Ýmsir skólar 

hérlendis hafa tekið upp fjármálakennslu sem skyldufag eða valfag, meðan aðrir hafa ekki sinnt 

því. Til eru fjölmargar stofnanir á Íslandi sem bjóða upp á þjónustu til að kenna ungum 

einstaklingum á fjármál.  

Það sem viðtölin leiddu í ljós var að öll ungmennin töldu fjármálalæsi vera mjög mikilvæga 

þekkingu fyrir núverandi aðstæður og framtíðina. Viðtölin sýna einnig að ungt fólk í dag finnur 

þörfina fyrir meiri skilning á fjármálum er til framtíðar er litið. Þau hafa áhuga og vilja til að öðlast 

meira fjármálalæsi til að átta sig betur á mörgum málefnum samfélagsins og hvernig ýmsir hlutir 

ganga fyrir sig er lýtur að fjármálum.   

Til þess að bæta fjármálalæsi einstaklinga þarf að hafa áhrif á viðhorf, hegðun og kunnáttu. Þessa 

þætti þarf að byrja á að kenna kennurum með því t.d. að koma á fjármálalæsiskennslu í 

Kennaraháskólann og kenna þeim hvernig á að miðla þessum upplýsingum áfram til barnsins eða 

ungmennis á skýran, hlutlausan og markvissan hátt. Þannig væri hægt að innleiða fjármálalæsi í 

alla skóla landsins þ.m.t. leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og æskilegast væri að hafa 

stigmagnandi fræðslu. Menntakerfið hjálpar við að móta einstaklinga og gera þá tilbúna fyrir 

samfélagið og fjármál er með stærri þáttum hvers samfélags. Reglulega ætti að gera landskönnun 

á stöðu fjármálalæsis í grunn- og framhaldsskólum til þess að tryggja það að ungmenni fái þá 

fræðslu til þess að lesa fjármál, til að bregðast rétt við og til að kljást við þær framtíðarákvarðanir 

sem bíða þeirra í tímans rás. Þegar niðurstöður slíkra kannanna eru komin í ágætan farveg mætti 
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bilið milli þeirra breikka, það er að segja þegar kominn er ákveðinn stöðugleiki í fjármálafræðslu 

ungmenna þarf ekki að vakta það jafn mikið og á byrjunarskeiði. 

Mörg fjármálafyrirtæki hafa að eigin frumkvæði tekið að sér fjármálafræðslu og eins og kemur 

fram í viðtölunum þá eru flest allir frekar tortryggnir gagnvart því, þar sem hlutdrægni getur alltaf 

átt sér stað. Því þyrfti hlutlaus stofnun að vinna að námsáætlun fyrir fjármálalæsi og námskeið 

fyrir kennara. Hægt væri að styðjast við aðferðir frá Aflatoun eða reynslu annarra landa, eins og 

t.d. þjóðarátak Kanada í fjármálalæsi sem viðmælandinn Breki Karlsson minntist á. Hagsýnilegast 

væri ef að slík stofnun myndi fá styrki frá fjármálastofnunum auk Ríkisstjórnar. Jafnframt væri 

hægt að virkja þær stofnanir sem eru óháðar fjármálastofnunum eins og „krakkar og peningar“, sú 

stofnun býður upp á fría fræðslu fyrir foreldra til að miðla til barna sinna og býður einnig uppá 

almenna opna fyrirlestra. Það eru þessar stofnanir og fjöldi bóka sem kenna ungum einstaklingum 

á fjármál og fjármálalæsi. Þessar stofnanir og bækur þurfum við að efla og innleiða til kennslu í 

grunnskólum.  

Fjármálalæsi er mjög mikilvægt í augum fagaðila og ungmenna. Ungmenni telja að mikilvægi 

fjármálalæsis sé vegna þess að allir þurfa að nota peninga og fjármálaheimurinn sé orðin mjög 

flókinn og hættulegur, því nauðsynlegt að hafa öruggan skilning á fjármálum fyrir allt lífið. Unga 

fólkið okkar er framtíðin og þeirra á meðal eru framtíðar stjórnendur lands vors og þjóðar, því 

kemur það í okkar hlut að tryggja að stoðirnar séu sterkar og að allir sem einn hafi sterka 

fjármálaþekkingu og frábært fjármálalæsi. 

8. Umræða, ályktanir og lokaorð 

Fjármálalæsi er ekki bæði mjög mikilvægt til þess að bæta land og þjóð, heldur ekki síður til að 

allur almenningur sé öruggur gagnvart þeim hættum sem getur ríkt á fjármálamarkaði.  

Rannsakandi telur að fjármálalæsi megi ekki gleymast og ætti að leggja jafnmikla áherslu á fjármál 

og önnur fög í skólum. Krafan verður alltaf meiri og meiri með hverju ári og einstaklingar eiga 

ekki að þurfa að reka sig á veggi og brenna sig, sem getur skuldsett þá að óþörfu og gert lífið 

erfiðara fyrir vikið. Það þarf að fylgjast með þessu málefni og vakta niðurstöður, það eiga að vera 

gerðar reglulegar kannanir hjá ungmennum og sjá hvað þarf að bæta og breyta og hvar þau reka í 

vörðurnar. Gagnvart ungu fólki vantar fleiri töluleg gögn um fjármálalæsi. Þó við séum ekki 



 

 36  

 

slökust í fjármálalæsi á heimsvísu, þá þýðir það samt ekki að við þurfum ekki að bæta hana, því 

að fjármálalæsi er ábótavant hjá flest öllum þjóðum.  

Við ættum að íhuga og jafnvel notfæra okkur þær aðferðir sem aðrar þjóðir hafa notað með góðum 

árangri og yfirfæra það til okkar. Það þarf ekki alltaf að finna hjólið upp að nýju. Megin áherslan 

er sú að koma í veg fyrir að einstaklingar lendi í ýmsum fjárhagserfiðleikum og að flest allir lifi 

hagstæðu og þægilegu lífi. Það þarf að vekja áhuga þjóðarinnar um fjármál og þær neikvæðu 

afleiðingar sem vankunnátta í fjármálum getur leitt af sér, því ekki viljum við að sagan endurtaki 

sig.  

Fjármál er einn stærsti partur í lífi okkar og við þurfum alltaf að glíma meira við þau því eldri sem 

við verðum og ungt fólk þarf að kunna að bregðast rétt við er á bjátar. Ef gert yrði þjóðarátak í 

fjármálalæsi telur rannsakandi að fjármál yrði ekki eins þrungin og erfið fyrir fólk og það myndi 

minnka líkurnar á að einstaklingar rekist á veggi og lendi í fjármálakrísum. Áhugavert væri að 

kanna stöðu fjármálalæsis við og við. Sjá hvort að kennsla sem er kennd virkar ásamt því að athuga 

reglulega stöðu fjármálalæsis hjá ungmennum.  

æskilegt væri að skoða sjónarhorn leikskólakennara, grunnskólakennara og framhaldsskóla 

kennara enn frekar og fá ályktanir og skoðanir frá þeim. Þetta er samvinnuverkefni sem allar 

menntastofnanir landsins þurfa að athuga og rýna í. Fjármála kunnátta er kunnátta sem þarf að 

viðhalda, efla, þróa og styrkja. Fjármál tengjast hinni minnstu einingu eins og einstaklingsbókhald 

eða heimilishald til þess stærsta eins og milliríkjaviðskipti. 
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10. Viðaukar 

10.1. Viðtal við Breka Karlsson 

R: hvers vegna telur þú að krafan um fjármálalæsi sé meiri núna en áður fyrr? 

 

B: hérna árið 2005 þegar ég stofnaði þessa stofnun um fjármálalæsi, þá stofnaði ég hana eiginlega 

út frá persónulegum áhuga. Ég hafði skrifað upp á pappíra sem ég átti ásamt öðrum og það endaði 

illa og ég endaði eins og með eitt íbúðarverð á bakinu, þurfti að kljúfa það næstu árin. Ég hugsaði 

með mér að þetta væri nú dýrt nám að læra á eigin skinni og væri frekar til í að læra þetta í bók. 

Þannig að ég ákvað að stofna þessa stofnun. 2005 og 2006 og eiginlega fram á mitt ár 2007 þá var 

þetta svolítið skrítið þá var mikill uppgangur, svipað eins og er núna. Fólk hafði ekki mikla trú að 

það þyrfti að kenna Íslendingum eitthvað um fjármál, svo snérist það svona mitt árið 2007 og 2008 

fór fólk aðeins að skilja að það þurfti. Ég gerði mína BS ritgerð 2005 sem lokaverkefni í 

háskólanum í reykjavík, þá kannaði ég einmitt fjármálalæsi framhaldsskólanema og það var fyrsta 

skiptið sem fjármálalæsi kemur fram í íslenskri tungu og ég þurfti alltaf að útskýra það í mörg ár 

hvað fjármálalæsi þýddi um hvað það snýst. Ástæðan fyrir því af hverju þetta er meira í deiglunni 

núna er ábyggilega útaf því að við fórum í gegnum þetta hrun, semsagt hér var hrun. En það er 

ekki bara það heldur, þetta er ekki bara sér íslenskt fyrirbæri, 2009 þá stofnar OECD ráðgjafaráð 

international network for financial education og í upphafi voru bara 25 ríki sem voru þar en núna 

er þetta orðin á vel á annað hundrað ríkja, það eru held ég 105 ríki sem eiga fulltrúa í international 

network fro financial education. Þetta er ekki bara á íslandi, þetta er alþjóðleg krafa um að við 

þurfum að efla fjármálalæsi. Ástæðan fyrir því er líka það að með auknu frelsi sem er hér heima 

og víða annarstaðar og auknu vöruframboði með hraðari þjónustu og alskins breytingum í tækni 

þá þurfum við líka að efla fólk í að taka upplýstar og meðvitaðar ákvarðanir í fjármálaum. 

R: já þetta er flott, sko hvernig telur þú að fólk hafi aflað sér áður fyrr fjármálavit og fjármálalæsi 

B : það sem ég veit og held er það að ég hef starfað við þetta síðan 2005, það sem ég heyri að það 

hafi verið megin lærdómurinn hafi verið að hafa hlaupið á veggi, semsagt lenda í vandræðum 

sjálfur og þurfa að krafsa sig út úr því. það hefur verið svona aðal leiðin til þess að læra um fjármál. 

Ég sem ungur maður vann ég mikið í kvikmyndagerð þar voru allir sjálfstæðir atvinnurekendur og 
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ég þekki engan sem tengist kvikmyndagerð sem ekki hefur lent í vandræðum um skattskil eða 

fjármálin á einhvern hátt. Sama með það að við útskrifum lækna og tannlækna og pípara, smiði, 

múrara, allt þetta eru sjálfstæðir atvinnurekendur, fyrir skömmu síðan eða fjórum til fimm árum 

að tannlæknanemar fóru að heimta það sjálfir að þeir fengu einhverskonar kennslu í að reka lítið 

fyrirtæki því það er ekki hluti af náminu frá háskólanum heldur eru það bara sér tannlæknanemar 

sem borga fyrir. 

R: þannig að það er bara rekast á veggi og læra af reynslunni 

B: nema að maður er svo heppin að eiga 

R: sem er ráðgjafi eða eitthvað álíka. Telur þú að fjármálafræðsla sem kennd er núna sé nægilega 

nóg? 

B: ég rannsakaði fyrir menntamálaráðuneytið fyrir ári síðan fjármálalæsiskennslu í grunn-og 

framhaldsskólum. þar spurði ég bara skólastjórnendurna sjálfa hvernig þeim þætti, þú getur nú 

bara. 

R: ég er búinn að lesa hana. 

B: það er náttúrulega sjálfsmat og fólki finnst þeim í mörgu leiti vera að gera góða hluti ég er 

svolítið hræddur um að það er ekki verið að nota evidence based kennslu aðferðir, það er ekki eins 

og ég hef í mínum rannsóknum ekki bara ég heldur fleiri í heiminum höfum fundið það að það er 

engin tengsl á milli þekkingar og hegðunar í fjármálum þannig að við erum alltaf að reyna að efla 

þekkingu fólks í fjármálum en það skiptir bara ekki máli 

R: við þurfum að breyta hegðuninni 

B: já til þess að breyta hegðuninni þurfum við að breyta viðhorfunum, og það eru viðhorfin sem 

við þurfum að hafa áhrif á miklu meira en heldur en að kenna fólki að því að þú veist þú tekur einu 

sinni, þú kaupir þér hús á allavega 5 -10 15 ára fresti og þú gerir það ekki oftar. Reynslan sínir það 

og rannsóknir að í fjármálum að þú nýtir ekki þekkinguna þína 2 til 3 árum þá rennur hún út. 

Þannig að þú þarft alltaf að læra eitthvað upp á nýtt að kaupa þér hús. Hvert skipti, þannig að það 

að búa til eða efla þá þekkingu eða leggja áherslu á að hérna að kenna einhverja hagnýta hluti 

varðandi húsnæðiskaup fellur algjörlega milli skips og bryggju því að fólk er ekkert að nýta sér 

það og gleymir því svo þarft aftur að fara til baka og sú kennsla sem sko hérna hefur sýnt sig að sé 
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samkvæmt rannsóknum best í að hérna efla viðhorf í fjármálum það er þegar þú tvinnar saman 

fjármálalæsi samfélagsábyrgð og nýsköpun. Krakkar séu að nýta sér í raunverulegum verkefnum 

ekki bara á blaði  

R: bók og og blað og fylla upp í reyti 

:B já það virkar bara ekki, en þegar þú ferð og býrð til eitthvað project og þarft að fjármagna það 

á einhvern hátt og það kemur einhver fjármála….? Og það er tildæmis hérna aflatoun sem hefur 

verið að kenna í rúmlega 100 löndum um allan heim, það er tildæmis mjög gott dæmi sem tvinnar 

svona saman þetta og krakkarnir fara í gegnum þetta á hverju ári og hérna gera eitthvað smotterí 

til að byrja með og verður svo alltaf meira og meira og verður virkilega flott project.  

R: já þetta er bara flott. Á hvaða aldri telur þú að ætti að kynna börnum/ungmennum 

fjármálafræðslu eða fjármálalæsi 

B: sko hérna þetta aflatoun var þróað fyrir 6 – 14 ára til að byrja með og síðan bættu þeir við sko 

frá 14 – 18 ára project en þeir eru komnir með núna sem heitir eitthvað aflatot sem er fyrir 2 – 6 

ára þannig að þeir byrja alveg strax bara þegar börn læra að tala að kenna þeim hérna á mjög 

einfaldan hátt smám samana þá læra þau réttindi og skyldur og að öllum réttindum fylgja skyldur, 

við erum einstaklingar og erum í samfélagi og hvernig virkar samfélagið, skattar og allskonar 

dóterí, já þannig að bara um leið þegar krakkar geta meðtekið þá er hérna hefja einhverja kennslu, 

við svosem gerum þetta að vísu t.d. í búðar leikjum og svoleiðis. Bara allskonar matador, leikjum 

þar sem við meðhöndlum peninga. 

 

R: þú ert svona nokkurn veginn búinn að svara næstum því búinn að svara næstu tveimur 

spurningum en hérna hversu mikilvægt telur þú að fjármálalæsi sé? 

B: ég held að það sé hérna gífurlega mikilvægt og sko í síauknum þar sem að við berum síaukna 

ábyrgð á okkur sjálfum og þá ber sko þjóðfélaginu líka skylda í að búa okkur eða okkar hérna 

minnstu bræður, okkur ber skylda að skila börnum inn í þjóðfélagið þannig að þau skilji hvað er í 

gangi og að þau geti tekið upplýstar og meðvitaðar ákvarðanir og þá hérna já þetta er alveg jafn 

mikilvægt eins og bara læsi og þetta snýst náttúrulega svo mikið um gagnrýna hugsun, fjármálalæsi 

s´nýst um gagnrýna hugsun. Og svolítið mikið um að taka upplýstar og meðvitaðar ákvarðanir. 
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R : en hvernig getum við bætt fjármálalæsi hvað getum við gert í því? 

 

B: við gætum því tildæmis tekið upp aflatoun, það væri t.d. risastórt skref fram á við. Við þurfum 

náttúrulega að koma hérna, fjármálalæsi inn í kennaraháskólann að hérna svo við getum undirbúið 

framtíðar kennara. Ég hef t.d. farið inn í hérna frístundarstarf hjá reykjavíkurborg og krakkarnir 

þar, þau sem eru að sjá um frístundarstarfið þar hafa sótt námskeið hjá mér og svo nýtt ýmislegt 

til þess að kenna krökkunum og það hefur gefist mjög vel. 

R: hvernig telur þú að best væri til að bæta læsi ungmenna á fjármálum? 

B: ég held að við verðum að tvinna það saman við eitthvað annað að við getum ekkert bara sett 

þau niður, nú ætlar þú að fara að leysa einhver prósentu dæmi og nú ætlar þú að læra um hvernig 

seðlabankinn ákvarðar stýrivexti og hvaða áhrif þau hafa á þig. Það þýðir ekki við þurfum að 

tvinna því saman við þeirra reynsluheim, við gerum það með því að láta þau vinna raunveruleg 

verkefni og hérna láta þau opna sjoppu í skólanum láta þau ´búa til einhverja, einhver verkefni þar 

sem þau þurfa að bæði að afla peninga en líka að þar sem að þau fái einhverjar tekjur inn, og líka 

þar sem einhver gjöld eins og í aflatoun þá er það þannig að hérna er líka mikil lýðræðiskennsla 

þannig að krakkarnir ákveða sjálfir hvers kona verkefni þau gera, alveg frá 6 ára aldri og yfirleitt 

byrja þau á því að hérna að þau fara út í þjóðfélagið og finna verkefni sem þau geta unnið til þess 

að bæta þjóðfélagið eða samfélagið og yfirleitt er það þannig að þau fara út og týna upp rusl í 

kringum skólann. En þau þurfa að afla sér sko hérna á einhvern hátt ruslapoka og fá hérna skóflur, 

hrífur eða tól og tæki og svo þurfa þau að losa sig við þetta á einhvern hátt, fara með þetta út í 

sorpu, annaðhvort þurfa að þau fá þetta lánað eða kannski kostar þetta pening og þá þurfa þau að 

afla sér pening til þess að vinna þetta verk. 

R: athuga þetta hérna já við erum að taka upp. 

B: halló halló einn tveir þrír 

R: bara hérna smá öryggi. Hverjir eru þeir helstu erfiðleikarnir við að kenna fjármálalæsi, að þínu 

mati? 

B: sko hvað kennarana varðar? 
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R: já hvað kennara varðar og líka bara þinni eigin reynslu. 

B: sko ég held að miðað við hérna þar sem ég gerði rannsóknina hérna í fyrra þá kvarta kennararnir 

undan tímaskorti þeir kvarta undan hérna, þeir kvarta undan skilningsleysi að ofan, þannig að þau 

fá ekki þann stuðning sem þau þurfa. Og þeir telja sér ekki hafa næga þekkingu sumir hverjir á því 

að hvernig sé best að kenna fjármálalæsi. Þannig að við þurfum er að eigineiga 360 gráða approuch, 

við þurfum stuðning að ofan helst frá ríkisstjórn eða frá menntamálayfirvöldum við þurfum líka 

að fá stuðning frá foreldrum, frá hérna. Börnin elska að læra um þetta efni börnin elska að læra um 

fjármálalæsi, það er mín reynsla, kennarar finnst líka mjög gott að hérna fá, fá einhvern í hérna til 

þess að fá einhvern til að hjálpa sér að kenna þetta. Þannig að það er ekki skortur á áhuga heldur 

skortur á samtakamætti, það sem við þyrftum eiginlega að gera er að taka okkur saman og hérna 

stofna einhverskonar samráðshóp eða einhverskonar þjóðarátak í fjármálalæsi þar sem að allir 

hagsmunaaðilar eiga hérna aðkomu að síðan hérna marka hvað það er sem þarf að gera og fara að 

vinna í því. við þurfum að marka okkur sko bara landsáætlun í fjármálalæsi svipað og Kanada 

menn hafa verið að gera með mjög góðum árangri þeir eru að vinna núna í þriðju landsáætluninni 

sinni í fjármálalæsi, nýja sjáland og Ástralía eru mjög framarlega í þessu og sem þýðir líka að við 

þurfum ekki endilega að finna upp hjólið við getum nýtt okkur gott starf annarstaðar frá, en það er 

kannski skortur á vilja hérlendis. 

R: já það stoppar alltaf einhverstaðar 

B: það er hérna það gerir það 

R: það er eins og stýrihópurinn 2008. Þá fannst mér það vera á rosa á fleygi ferð og boltinn að rúlla 

og núna er þetta búið að stoppa, taka stórt bíl og stoppa. 

B: algjörlega, það er svo sorglegt. Þetta er kannski hérna mesta áherslan á fjármálalæsi er kannski 

eftir hrun en það þyrfti alveg vera alveg jafnmikil áhersla fyrir hrun tildæmis til að fyrirbyggja 

það, þannig að við getum komið í veg fyrir næsta hrun. 

R: já. Þetta er voða spes spurning, en já hvaða stofnanir telur þú að eigi að fræða börn um fjármál 

og af hverju? 

B: það er svosem hérna kannski það eina að hérna náttúrulega að við erum með 

hérna´menntamálastofnun sem á að vera leiðandi í menntun barna á íslandi en en, sko fjármálalæsi 
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hefur verið svo mikið á herðum bullandi hagsmuna aðila sem eru bankarnir. Það finnst mér sko 

svolítið, mér finnst það svolítið varhugavert, það er eitthvað sem við það er ekki einhver meðvituð 

ákvörðun um að láta bankana sjá um fjármálakennslu, en einhvernvegin hafa þeir samt sem áður 

tekið það yfir og eignað sér þetta. Þetta er eins svipað ef við myndum láta álverin sjá um 

umhverfiskennslu. En þegar það er ekki tekin markvörð stefna um þetta og ekki verið að nota sko 

viðurkenndar aðferðir við kennslu heldur, þetta er svolítið lykt af hvítþvotti og hérna og auglýsinga 

mennsku og með fullri virðingu fyrir því sem þeir eru að gera það er margt gott sem samtök 

fjármálafyrirtækja eru að gera en þá finnst mér varhugavert, e´g myndi ekki vilja að landflutningar 

myndu sjá um landafræðslu og álverin sæju um náttúruvernd og lyfjafyrirtæki decode væri með 

heilsugæslu eða heilsufræðslu hvað sem það er. Með fullri virðingu mér finnst að það hérna það 

ætti að mætti alveg sko vinna með, vinna saman að einhverju, samvinna væri ágæt, en samtökum 

um fjármálafyrirtækja sé hleypt inn í skólastofu er mjög sérstakt. 

R: ég er með þeim nútímum að það vantar samvinnu þarna og gott og skipulagt starfsemi sem 

hlutlaus aðili myndi taka að sér.  

B: það að fá starfsmenn bankana sé að fara inn í skólann. Mér finnst það alveg gaga.  

R: fjármálavit sem er ágætlega sniðugt, en það er samt á vegum bankana. 

B: já já algjörlega 

R: hvaða er það helsta í fjármálum sem við einstaklingar ættum að passa okkur á? 

B: við einstaklingar það er hérna í fyrstalagi hérna. Semsagt í fyrsta lagi að tak upplýstar og 

meðvitaðar ákvarðanir það er hérna eitt tvo og þrjú og til þess að geta gert það er það þrennt sem 

við þurfum að vita að við þurfum að kunna tímavirði peninga, við verðum að skilja það að hérna 

að peningar sem mælieining, peningar eru hérna sko mælieining hérna verðmætaforði, og svo 

einhverskonar greiðslumiðill. Sem mælieining eru peningar allt öðruvísi en metrinn, metrinn er 

alveg nákvæmlega eins í dag og fyrir hundrað árum, sem mælieining eru peningar ekki eins og 

hérna yfir tíma þannig að 1000 krónur í dag er ekki 1000 króna virði eftir 2 ár það er það sem við 

köllum tímavirði peninga. Þannig að við þurfum að gera okkur grein fyrir því, það er eitthvað sem 

mörgum reynist svolítið erfitt. Við þurfum að kunna og þekkja vexti og áhrifamátt vaxtavaxta, það 

er eitt og það er þetta þrennt taka upplýstar og meðvitaðar ákvarðanir og kunna örlítið í reikningi 

og þekkja peningana og takmarkanir þeirra. 
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R: telur þú að ungir einstaklingar verða fyrir miklu áreiti frá fjármálamarkaði: 

B: algjörlega eins og í öllum þú þarft ekki að fara lengra en í bíó að þar er fullt af auglýsingum frá 

bæði smálánafyrirtækjum sem eru afar afar slæm og líka frá bönkunum og fjármálastofnunum, 

þannig að já þau fá það, þess vegna þurfum við hérna ákveðið mótvægi líka hérna til þess að hjálpa 

fólki að skilja. Við þurfum semsagt gagnrýna hugsun til þess að hjálpa krökkum til þess að skilja 

og hérna taka ákvarðanir fyrir sjálfan sig ekki bara hlaupa upp til handa og fóta þegar þau sjá, en 

já þau verða fyrir miklu áreiti. 

R: ef þú gætir farið aftur í tímann og talað við yngri sjálfan þig, hvaða fjármálaráð myndir þú gefa 

þér? 

B: þetta er frábær spurning. Ekki skrifa upp á pappíra sem þu veist ekki hvað þíða, það kostaði 

mig heila íbúð. Það hérna já það og sko líka leggðu fyrir reglulega. Ég hefði vilja að ð venja mig 

á það fyrr að leggja hluta launanna minna fyrir. 

R: þá er hérna formlegum spurningum lokið 

B: hvað fékk ég 10? 

R: já mjög vel gert! Þú fékkst 10. 

10.2. Viðtal við Helga Helgason 

 R: hversvegna telur þú að krafan um fjármálalæsi sé meiri núna en áður fyrr 

H: já hversvegna? Það er örrugglega vegna flóknari fjármálamarkaða, t.d. flóknari fjármála yfir 

höfuð. Ef við tökum eins og í hagfræðinni og því öllu það sem er verið að tala um í fréttum og allt 

þetta hræðumst við náttúrulega við þessi orð eins og vextir og verðbólga og allt þetta, nú er 

allskonar ný orð eins og frumjöfnuður ríkisins eins og að mínu viti er allt vitleysa ebit og debit og 

hvaðeina þetta kjaftæði. 

Síðan eru bankarnir farnir að kalla reikninga sína vörur, og þeir eru með 3 eða 4 vörur og það er 

ein varan eða reikningur með þessum vöxtum og hinum vöxtum. Það er bara nauðsynlegt að gera 

ungu fólki grein fyrir því að í sjálfu sér er þetta þarf þetta ekki að vera flókið það þarf bara í raun 

og veru að vita grunnhugtökin og svona þarft bara að hafa ákveðinn grunn í fjármálaþekkingu til 

þess að átta þig á einhverjum hlutum sem hafa verið settir fram mjög flóknir. 
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R: þannig að já. Semsagt ók. Hvernig telur þú að fólk aflaði sér áður fyrr fjármálavit eða 

fjármálalæsi 

HH: ég held að það hafi bara einfaldlega áður fyrr var það bara þannig að fólk byrjaði bara miklu 

fyrr á fjölskyldu og eins og þú kannast við hérna eldra fólki alltaf að tala um að ég byggði mitt hús 

sjálfur, þannig að fólk fékk miklu yngra og það þurfti miklu yngra að setja sig inn í fjármál og 

hvernig þau virka eins og ég segi fyrir utan það þá voru þau miklu einfaldari áður fyrr það er svona 

mín skoðun 

R: telur þú að fjármálafræðsla sem er kennd núna sé nægilega nóg? 

HH: ég sko já ég get eiginlega ekki kannski lagt mat á það, ég veit eins og í öðrum skólum þar er 

dóttir mín í t.d. fjármálalæsi í framhaldsskóla á höfuðborgasvæðinu og en þar er semsagt hún er 

náttúrulega orðin eldri hún er í 3.bekk, þar er kafað mjög djúpt í þetta. Þar eru látin reikna flóknar 

formúlur og svoleiðis. Og við hérna á laugarvatni erum bara að byrja að kenna fyrsta bekk og það 

er heilmikið að hafa fyrir því, bæði að láta þau taka eftir, muna og skilja. Hver var spurningin 

eiginlega? 

R:bara hvort að fjármálafræðslan sem er kennd núna hvort hún sé nægilega nóg? 

HH: nægilega nóg, já alveg rétt, ég hugsa það , að mínu viti þarf eða semsagt já á mínu viti þá er 

sko eins og við kennum þetta hérna á fyrsta ári þá er þetta bara að koma að gefa þeim ákveða 

yfirborðsþekkingu. Og það held ég sé nóg til þess að ýta undir þegar þau komist annað að þau hafi 

þá þessa grunnþekkingu til þess að kafa dýpra í það. Ég get kannski ekki alveg svarað því hvort 

hún sé nóg. 

R: hvort hún sé nóg, það er náttúrulega, við höfum ekkert sérlega viðmið og við getum ekki vitað 

það en að gera ákveðna mælingu 

HH: það getur náttúrulega verið hún getur svosem verið mismunandi mikil eins og hérna hjá okkur 

þar fer þetta fyrst og fremst út á það að leiða þau í allan sannleika um ákveðin grunn atriði ákveðin 

hugtök, við erum ekki að reikna neitt flóknar formúlur. Við förum í heimsókn í fjármálastofnun 

og sjáum það hvernig það virkar og á öðrum stöðum veit ég að þetta er mjög krefjandi en þá eru 

þau orðin miklu eldri, en ég veit samt ekki hvort þau séu að kenna það í garðabæ, hún er búin að 
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vera í svo mörgum framhaldsskólum í fjarnámi, ég veit ekki hvort í þessum skóla þar sem hún er 

hefur verið kennd fjármálalæsi á yngri stigum.  

R: flott já. Á hvaða aldri telur þú að ætti að kynna börnum/ungmennum fyrir fjármálafræðslu? 

HH: ég hugsa það sé alveg nóg að byrja í fyrsta bekk, 

R: í fyrsta bekk í framhaldsskóla? 

HH: já, ég sko er bæði grunnskólinn algjörlega hann er alveg hlaðinn störfum, þannig að ég myndi 

ekki telja að það væri farsælt að fara með þetta í grunnskóla miklu frekar að byrja á þessu í 

framhaldsskóla og skólarnir hafa náttúrulega val um það sjálfir hvort þeir kenna þetta áfram, en 

það verður svoleiðis hjá okkur á þriðja ári hjá 1.f þá fara þau í semsagt, ég byrjaður að kenna þeim 

grunninn í bókfærslu og á þriðja ári fara þau meira í bókfærslu lögfræði, hagfræði, þjóðhagfræði. 

Þannig að þá ég hugsa að það væri skilvirkast að gera það þannig að byrja á fyrsta ári 

R: en væri sniðugt að innleiða kannski fjármalalæsi með öðrum áföngum í grunnskólum kannski 

smá af þessu og smá að hinu 

HH í grunnskóla? Já eflaust en það yrði þá að vera mjög markvisst og þá eru þau að draga úr 

einhverju öðru, það er mín skoðun að grunnskólar séu yfirhlaðnir af námi mér finnst eins og það 

eigi að kenna þeim allt í grunnskólum þannig að mínu viti. En ef það er hægt þá er það alls ekki 

verra. 

R: maður getur lesið í gegnum svörin með þessari spurningin en spurningin er hversu mikilvægt 

telur þú að fjármálalæsi sé? 

HH: ég tel að fjármálalæsi sé mjög mikilvægt, sérstaklega eins og ég sagði á þessum tímum þar 

sem að fjármál er það eru bara alltaf að verða flóknari í framsetningu, það er mín skoðun að hérna 

það sé verið í raun að vera að flækja fjármál, þetta er eins og forstjóri eins fyrirtækis mjög farsæll 

og verið í mörgum fyrirtækjum og komið þeim mikið á legg, Óskar Magnússon sagði einhvern 

tímann þegar hann tók við nýju starfi, hvernig ætlar þú að redda þessu fyrirtæki? Það er mjög 

einfalt að þú verður að afla meiri tekjur en fyrirtækið eyðir, þetta er alveg gullið, það er í raun þetta 

sem fólk þarf að gera sér grein fyrir, fjármál eru í sjálfu sér ekki flókin en, ýmislegt í nútímanum 

og ég veit ekki hvort að þeir hafi hag af því að gera þau flókin, það gæti alveg jafnvel verið þannig 

en já þannig að nei, þau þurfa ekkert að vera flókin. 
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R: þá bara já. Hvernig getum við bætt fjármálalæsi 

HH: já hvernig getum við bætt fjármálalæsi, sko í skólakerfinu þá? 

R: já í skólakerfi bara fjármálalæsi ungra einstaklinga? 

HH það er náttúrulega með því að hafa þetta sem skyldunám allavega, minnstakosti eina til tvær 

annir í skóla, og já já það er svona mín skoðun það myndi bæta mjög mikið fjármálalæsi ungs fólks 

og það að líka nái til allra eins og hérna er þá er þetta bara félagsfræðibrautin sem fær 

fjármálafræðslu og N brautin er alltaf að kvarta yfir því og þau vilja líka fara í þetta. Þannig að það 

mætti kenna öllum í fyrsta bekk minnstakosti eina eða tvær annir í fjármálalæsi, það myndi bæta 

heilmikið.  

R: hverjir helstu erfiðleikarnir við að kenna fjármálalæsi að þínu mati? 

HH: það er bara þessi flóknu orð og svo er náttúrulega mismunandi áhugi nemenda og jafnvel 

þroski ég tek alveg eftir því að sumir nemendur, ég sé það bara á sumum nemendum það er eins 

og ég sé að kenna dönsku þá segja þeir að ég mun aldrei þurfa að nota þetta. Og hérna þannig að 

hver var spurningin 

R: hverjir eru þeir helstu erfiðleikarnir við að kenna fjármálalæsi 

HH: já alveg rétt, þú verður að fyrirgefa mér að ég er með smá ryk í hausnum, en já helstu 

erfiðleikarnir eru náttúrulega að semsagt að láta nemendur finna það að þetta skiptir máli. Og síðan 

eins og ég segji þá eru sum orð flókin þannig að það þarf að finna rétta búning fyrir þau. Og þetta 

gæti velverið sé mismunandi eftir kennurum, það getur farið vel eftir hvernig kennurum gengur að 

koma boðskapnum til allra. En erfiðleikarnir eru líka þessir að sumir bara eru mismóttækilegir. 

Það er nú aðalmálið. 

R: hvaða stofnanir telur þú að eigi að fræða börn um fjármálalæsi og af hverju? 

HH e´g tel að það séu skólarnir vegna þess að þar er bestur aðgangur, það þurfa allir að fara í skóla 

kannski ekki framhaldsskóla en flestir fara í framhaldsskóla og síðan mætti alveg nota náttúrulega 

miðlainternetið frábærir þættir sem að Breki Karlsson framleiddi í sjónvarpinu í fjármálalæsi ég 

nota þá sem svona ítarefni. Og að því að þar er líka kannski presenterað ákveðnir hlutir frá öðru 
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sjónarhorni sem að kennaranum datt ekki í hug. Þannig að þetta hjálpast bæði að. Ég myndi segja 

það að þær stofnanir sem kenna þetta eru skólarnir og hérna notfæra sér náttúrulega internetið og 

sjónvarpið. 

R: hver er samt þín skoðun á náttúrulega, nú hafa margar bankastofnanir verið að stuðla að 

fjármálalæsi og þess vegna, hver er þín skoðun á því? 

HH: ég er mjög tortrygginn að því, einfaldlega af því að það er spurning sko hvaða hag fyrirtækið 

sem slíkt hafi af því, en sko ég get eiginlega ekki lagt mat á það en að ég er mjög tortrygginn á það 

ég get ekki lagt mat á það vegna þess að ég hef ekki fengið neinn banka í heimsókn, einfaldlega 

því að ég er tortryggin á það, en við erum að fara á landsbankann á föstudaginn og þar ætlum við 

að fara í heimsókn, þá var ég einmitt búinn að hugsa mér að sjá málið frá þessu sjónarhorni hvort 

að þetta hafi verið óþarfa tortryggni hjá mér hvort að þeir eru bara hlutlausir eða hvort þeir séu að 

fara að selja nemendum einhverju 

R: mætti ég kannski senda þér línu á mánudaginn bara til þess að fá svona innsýn útaf heimsókninni 

það myndi örugglega hjálpa mér.  

HH já já 

R: hvað geta skólar eða aðrar stofnanir gert til þess að kenna börnum um fjármálalæsi, við erum í 

raun og veru búin að svara þessari spurningu. 

HH: já 

R: telur þú að ungir einstaklingar verði fyrir miklu áreiti frá fjármálamarkaðnum 

HH: já það held ég alveg örugglega 

R: hvers vegna? 

HH: það er vegna þess að fjármálamarkaðurinn, bankarnir eru að reyna að tryggja sér 

framtíðartekjur með því að ná ungu fólki í viðskipti og þeir sjá náttúrulega eins og ég sagði 

framtíðar markmið í því og náttúrulega helst að þetta verði tryggir kúnnar. Oft á tíðum sko eins og 

dóttir minni var seldur einhver líftrygging samningu, það er reyndar eitthvað síðan 2 þrjú ár en mér 

fannst það mjög, það var á vegum held að það hafi verið vegum Arion banka, mér fannst bara 

óheiðarlega að því staðið vegna þess að hún er alltof ung til þess að skilja um hvað maðurinn var 
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að fara, þannig að þegar ég fer að fara yfir samninginn að mestur partur af öllum afborgunum sem 

fara inn á þetta ég held að það séu bara 2 ár fara í kostnað þannig að hún var ekki að borga inn á 

lífeyrarsjóðinn, þetta fannst mér mjög óheiðarlegt það er t.d. ein af þeim ástæðum af hverju ég 

tortryggi bankana. 

R: hvað er það helsta sem við einstaklingar ættum að passa okkur á í tengingu við fjármálum. 

HH: það er að trúa öðrum þú átt að hlusta á sjálfan þig, þegar þú ferð inn í bankastofnun eða 

fjármálastofnun þetta endar allt á bönkum þetta er svo mikið batterí og allskonar félög 

líftryggingar, segjum svo að þú farir inn í banka þar er fjármálafulltrúi eða þjónustufulltrúi sem að 

er að presentera fyrir þig eitthvað sem að lítur rosalega vel út, ef þú hefur einhverjar efasemdir þá 

áttu að stoppa og spá í málin vegna þess að það er fjölmörg dæmi meir að segja nýleg ég veit um 

eitt nýlegt dæmi þar sem að vinkona mín á mínum aldri var kölluð í bankana og þeir ætluðu að 

gera rosalega mikið fyrir hana þegar hún kom í banka, semsagt þeir voru nýbúnir að neita að 

skuldbreyta húsnæðislánin, en síðan þegar það kemur inn nýr þjónustufulltrúi og hann ætlar að 

gera eitthvað rosa fyrir þá kom í ljós að þetta var ekkert annað en sölumennska þeir ætluðu semsagt 

ekkert að gera neitt fyrir heldur en að festa hana betur og það sem að sennilega var annað, því ég 

hef nú unnið í banka fyrir hrun reyndar þá voru þeir já e´g vann í íslandsbanka þegar hann var 

einkavæddur og síðan hef ég unnið í ríkisbönkunum, en þegar þessir einkabanka byrja þá var okkur 

til dæmis þjónustu fulltrúum og gjaldkerum að koma á kvöldin og hringja út til þess að selja 

ákveðna vöru að því við fengum sérstaklega borgað fyrir það fyrir hvern kúnna það var sennilega 

að gerast við vinkonu mína, þegar hún sagði að hún skildi ekki og hún hafði verið að tala við ykkur 

fyrir nokkrum dögum þá vilduð þið ekkert fyrir mig gera þá voru þjónustufulltrúarnir 

vandræðalegir þá voru þeir að bjóða henni einhvern sparnað, bundin sparnað og þess háttar, þá var 

þetta sölumennska að hálfu þjónustufulltrúans að ná kúnna og einnig að festa hana betur í viðskipti.  

R: loka spurning svona formleg spurning, ef þú gætir farið aftur í tímann og talað yngri sjálfan þig, 

hvaða fjármálaráð myndir þú gefa þér. 

HH: byrjaðu að spara strax, kauptu þér hérna líftryggingu til 20 ára byrjaðu, ég náttúrulega byrjaði 

9 ára gamall núna í dag, ef þú byrjar að vinna 16, 18 ára gamalla byrjaðu strax á einkasparnaði. Ég 

t.d. átt líftryggingu ég þurfti því miður að segja henni upp og þurfti að innkalla henni og fékk 

ágætlega út úr því en eflaust eru ýmiss íslensk félög góð í því en eftir 20 ár átt þú eftir að klappa 

þér á öxlina fyrir það að hafa sparað í 20 ár.  
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R: þar sem að þú ert að kenna fjármálalæsi, hvaða námsgögn notar þú? Eru einhver bækur eða? 

HH já ég er með sko grunnurinn er excel. Að kenna á excel, excel er ekki bara svona forrit, bókin 

um excel er ekki bara kennsla á excel en líka flottar æfingar sem útskýra hvernig maður reiknar út 

og byrðabókhald og allt þetta dót þannig að ég er mjög hrifin af henni. Síðan nota ég bókina ferð 

til fjár eftir breka karlsson. Bíddu nú við. Ég er bara með þessar tvær en ég hef alveg íhugað ísmar 

aðferðir. 

R: þetta er frekar nýlegur kúrs 

HH: já já, en ég sá mjög flotta nýlega bók hjá dóttur minni og mögulega skoða hana betur og bæta 

henni við, svo er það breki karlsson bæði bókin og þættirnir þeir eru alveg salla fínir í þess vegna 

það er útskýrt á skemmtilegan hátt hugtök og allt það dót. Nú síðan er það bara allt sem okkur 

dettur í hug að ræða í tíma stundum fer ég einn morguninn og farið á mbl.is og það var frétt um 

ákveðið um einhvern fjármálagjörning þá slæ ég henni upp á tjaldið á byrjun tíma og bendi þeim 

á ákveðna hluti sem eru að gerast, kannski einhver seldi eitthvað eða það var verðhrun í 

kauphöllinni og þá ræði ég af hverju það var verðfall og af hverju það hækkaði þannig að hérna, 

það er hægt að nota svo ofboðslega mikið í kennslu.  

R: finnst þér nemendur sýna áhuga á fjármálum? Að einhverju leiti? 

HH: yfirhöfuð já, en eins og ég var að segja áðan þá eru sumir þá eru eins og loftnetin eru ekki 

uppi hjá sumum eins og er ábyggilega í mörgum fögum það held ég sé oft á tíðum vegna þessara 

flóknu orða en, þetta virðist vera að nást í gegn samt, maður að tala um vísitölu t.d. þegar maður 

er að útskýra hvaða vísitalan er búin til úr og ég er búin að gera það þrisvar v.þ. að fólk nær þessu 

svo hægt. En já já ég útskýrir hlutina oftar en einu sinni, þó að sumir eru búin að ná þessu og segja 

en þú ert búin að fara yfir þetta, en það eru bara sumir sem eru ekki alveg búin að ná þessu. 

10.3. Viðtal við Leu Framhaldsskólakennara 

R: Hvers vegna telur þú að krafan um fjármálalæsi sé meiri núna en áður fyrr? 

L: Hrunið kemur strax upp, og það er tvímælalaust hrunið sem leiddi til meiri umræðu um 

fjármálalæsi og gagnrýnni hugsun. Þegar fjármálakerfið hrynur bendir það til að einhver pottur 

brotinn fólk sé ekki nógu meðvitað, þetta voru bankamenn en líka almenningur sem að kannski 
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vissi ekki alltaf hvað ætti að gera og tók einhver lán af því að bankinn sagði það þannig að þessi 

meðvitund að almenni borgari þurfi líka að skilja fjármál var háværari krafa. 

R: hvernig telur þú að fólk aflaði sér fjármálavit eða fjármálalæsi? 

L: áður fyrr og ennþá þeir sem fá ekki markvissa fræðslu að ég held almennt að þetta sé 

einhverskonar fólk sé mjög einstaklingsbundið en mjög margir sem læra bara smátt og smátt með 

því að reka sig á eða með því að tala við einhvern í bankanum sjá eitthvað í fréttunum, tilkomu 

internetsins þá hérna gerist það örugglega að fólk google-ar það sem það þarf að vita og svona. En 

almennt séð að fólk líka oft hefur ekki mikla þekkingu og stólar á þá sem eru í bönkunum og fær 

einhverja ráðgjöf og fær að vita ef það er í einhverjum vandræðum. 

ég hugsa að það sé svolítið þannig. En eins og ég var já þú kannski spyrð um það líka að mér dettur 

í hug sem námskeið frá bönkunum þeir koma í lífsleikni og svona að það hafi kannski verið 

stundum svona uppspretta að þekkingu, þar fær fólk að vita hvað það þýðir að taka lán, vextir og 

eitthvað svona. Sem er náttúrulega grundvallaratriði. 

R: Já það er grundvallaratriði og á að vera það. Telur þú að fjármálafræðslan sem er kennd núna 

sé nægilega nóg? 

L: uhm,  

R: eða þú horfir kannski aftur í tímann aðeins 

L: ég held að hún hafi aukist. Ég held að það sé jákvætt. Já ég er ekki sjálf ekki mikið upptekin af 

því að þetta gengur ekki að og við verðum að fá meiri fjármálafræðslu og ég veit að það er hér hjá 

okkur og það er skyldufag ég er bara ekki alveg inn í því hvernig henni er staðið ég veit ekki hvort 

að nemendur eru að fá mikið út úr því eða hvort þau eru að sinna því eða svoleiðis. En allavega í 

mínum huga þá er ég allavega ekki upptekin að því að það verði að efla fjármálafræðslu en mér 

finnst það vera í einhverjum farvegi en það er kannski ekki alveg rétt.  

R: boltinn er nýbyrjaður að rúlla aðeins eða mér finnst það. Það er byrjað að kenna þetta hérna sem 

er mjög flott! 

L: en sko já það er pínu erfitt að segja hvað er nóg en það geta ekki verið allir sérfræðingar í öllu 

en það verða samt að allir verða að hafa einhverja grundvallar þekking. Og ég held að við. Mér 
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finnst eins og við séum að vinna að því, þetta er ekki bara nógu mikið inn á mínu áhugasviði og 

ég veit ekki hvað aðrir skólar eru að gera. 

R: á hvaða aldri telur þú að ætti að kynna börnum eða ungmennum fyrir fjármálafræðslu? 

L: ég veit t.d. að ég held að það sé með þetta eins og allt annað að það er aldrei of snemmt að byrja 

og einhver grunnur að hann skiptir máli og eins og í leikskóla hjá syni mínum þar er alveg verið 

að spá í þessum málum. Þau eru í búðarleik í einhverju svona lífsleikni tímum þar sem þau eru oft 

í hlutverkum og þá setur einhver fram búð og þar er verið að kenna þeim að þú þarft að hafa pening 

og svo þarftu að vinna, koma aftur í búðina með meiri pening og einhversvona til að auka 

meðvitund um þetta og já. Þar getur byrjað einhverskonar skilningur á því að fólk þarf að vinna 

fyrir peningum og peningar hafa eitthvað virði og svona smátt og smátt að byggja ofan á það. En 

sérstaklega mikilvægt kannski á unglingsárunum þegar krakkar eru farnir að hafa peninga sjálf og 

borga skatta þá þurfi að hjálpa þeim að skilja einmitt af hverju þau eru að borga í stéttarfélag og 

hvað þýðir að vera með debet kort og allt þetta sem smálán og þú veist það þarf að tvímælalaust 

að leiðbeina þeim í því. Foreldrar eru oft í þessu hlutverki talandi um hvar fólk fær sína fræðslu að 

foreldrar og eldri kynslóðir eru að miðla það til yngri kynslóðar af misgóðri þekking þannig að við 

viljum hafa þetta í lagi í þjóðfélaginu þá þurfum við að hafa þetta þannig að allir fái jafngóða 

fræðslu. 

R: hversu mikilvægt telur þú að fjármálalæsi sé? Við erum smá búin að koma inn á þetta. 

L: hversu mikilvægt, uhm, mér finnst það mjög mikilvægt þetta er bara partur af lífinu ég veit ekki 

alveg mér finnst það mjög mikilvægt ég myndi tildæmis alltaf styðja það að við séum með þetta 

sem skyldufag og ég myndi segja sé mjög mikilvægt. Ég er hinsvegar alveg með það viðhorf að 

þegar uppi staðið þá þurfa ekki allir að vera sérfræðingar í öllu og núna erum við t.d. að kenna 

lögmennska, bókfærsla og hagfræði. Bókfærslan og hagfræðin tengist inn á þetta fjármálalæsi og 

tókum smá svona deilu um það hvort þetta ætti að vera skyldu fag eða valfag og ég var í val liðinu 

og mér finnst að þetta er mikilvægt en við viljum að almennt hærra þekkingar stig á þessum þáttum 

í samfélaginu en ég veit líka alveg að þú getur komist í gegnum lífið án þess að þekkja bókhald og 

það þurfa ekki allir að vita endilega nákvæmlega hvað verðbólga þýðir og þú getur líka lært það í 

fréttunum og svoleiðis. En ég vil auðvitað að lallir hafi einhvern grunn en það þurfa ekki allir að 

vera fjármálasérfræðinga. 
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R: já. Hvernig getum við bætt fjármálalæsi? 

L: bætt fjármálalæsi  

R: við erum eiginlega búin að koma inn á það svolítið 

L: já ég náttúrulega skólamanneskja ég er með mjög mikla trú að við þurfum mjög öflugt 

menntakerfi og að hafa öfluga og faglega fræðslu um mál og menntakerfið er alltaf lykill að því 

að efla hverskonar þekkingu og meðvitund í samfélaginu, fjölmiðlar eru líka mjög mikilvægir og 

eru með skiljanlega umfjöllun og með útskýringar á mannamáli mér finnst það mjög mikilvægt. 

Ég lærði sjálf hagfræði og hef smá læsi á þessi mál og stundum getur maður lesið í gegnum 

einhverjar fréttir og ég er að hugsa bara að hvað ætli séu margir sem skilja og ég sjálf les líka oft 

fréttir sem ég veit ekki hvað er verið að tala um. (hlátur) það finnst mér líka stundum vera hlutverka 

þeirra sem eru að miðla að þýða fyrir og fræða í leiðinni svo við skiljum fréttina og skiljum hvað 

verið að gera, sem er verið alveg að gera að einhverju marki, þetta er það sem þarf að hafa í huga 

R: hverjir eru þeir helstu erfiðleikar við að kenna fjármálalæsi að þínu mati? 

L: uhm. Kannski ég get alveg ímyndað mér það alveg að það sé stundum, bara áhugaleysi að sumir 

nemendur fá bara græna bólu þegar þeir heyra talað um tölur og finnst þetta bara leiðinlegast í 

heimi og mér bara sem kennari líka oft hugsa um áhugaleysi og það er erfitt að hafa áhuga á 

einhverju sem þú hefur ekki sýnt áhuga, eitthvað sem þú skilur ekki, þetta verður svo fljótt bla bla 

bla. Og ef þú hefur ekki neinn grunn þá getur það verið ákveðinn vítahringur, það getur líka verið 

ákveðinn hópur sem er ekki alveg að tengja og sýna engan áhuga. Svo líka þú ert oft að kenna 

eitthvað sem er kannski ekki að nýtast nemendum kannski ekki í dag. Og þú veist ekki hvenær 

gagnast þér að vita hvað verðbólga er. Þetta er ekki skemmtilegt. Nennir þú að tala um eitthvað 

annað. Þannig að þetta er með eins og mjög margt sem við lærum, þetta er mjög gagnlegt og 

kannski ekki alveg jafn gagnlegt fyrir alla og við sjáum ekki tilganginn strax.  

R: hvaða stofnanir telur þú að eigi að fræða börn um fjármál og af hverju? T.d. margar aðrar stórar 

stofnanir eru að kenna eða sýna stuðning. 

L: eins og bankarnir sem að ég myndi tvímælalaust setja spurningamerki við en á móti kemur held 

ég, en flestir sem vinna fyrir bankana gera það heiðarlega og af þekkingu þeir eru með fræðslu og 

svona en þetta er samt svo augljósir hagsmunir að mér finnst það kannski ekki vera heppilegt að 
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við treystum á það sem svona grunn. Ég segi bara skólarnir, við eigum bara að vera með öfluga 

skóla og einhverja sérfræðinga og skólarnir hafa þá kannski fjármagn til þess að fá einhverja 

sérfræðinga hingað inn sem eru kannski ekki að vinna hjá gróðafyrirtæki heldur vinna hjá 

fjármálastarfsemi. 

R: svona hlutlaus aðili? 

L: já sem hlutlausastur svo auðvitað getur komið á móti kemur að við getum alveg treyst fólki til 

þess að fræða krakka á hlutlausan hátt og við getum líka rætt við þau um hlutleysi í leiðinni. Þannig 

að ef það er besta þekkingin og besta aðgengið væri í bönkunum þá væri kannski best að vinna 

með þeim. Ég er samt að hugsa þetta meðan ég er að segja þetta. 

R: telur þú að ungir einstaklingar verða fyrir miklu a´reiti frá fjármálamarkaðnum? 

L: uhm já ég held það.  

R: getur þú sagt mér af því sem þú hefur tekið eftir sjálf 

L: já frá fjármálamarkaðnum já þetta kemur bara strax upp í hugann þessi smálán. Veit ekki alveg 

hvernig staðan er á því núna en mér finnst þetta fáránlegt þegar verið er að auglýsa þetta, 

markaðshyggjan bara ræður og ekki verið að hugsa um hag neytendanna og ekki verið að vara 

unglingana við þessu frekar bara markaðssetningin er bara líflega og spennandi, mér finnst það 

bara fáránlegt en ég hugsa samt að þau fái fræðslu og ráðgjöf og bankarnir vilja náttúrulega ekki 

að krakkar séu að fá sér kredit kort og geta ekki borgað þeim til baka og þeir vilja líka alveg að 

fræða þau um það. 

R: seinasta formlega spurningin, ef þú gætir farið aftur í tímann og talað við yngri sjálfan þig hvaða 

fjármálaráð myndir þú gefa þér? 

L: hvaða fjármálaráð myndi ég gefa mér? Satt að segja þá hef ég verið mjög skynsöm í fjármálaum. 

R: það er mjög flott 

L: ég hef ekki verið að taka yfirdrátt, mér hefur tekist að safna smá leggja smá fyrir. Þannig að ég 

er ekkert í þeirri stöðu að ég myndi ekki endilega vilja að tala um fyrir sjálfum mér, ég sótti mér 

smá þekkingu á þessu sviði og mér fannst það alveg gagnlegt og gott mál. Ég myndi alltaf fara 

varlega og hef alltaf gert það þegar ég tek einhver lán og svoleiðis. 
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R: ígrundar hlutina vel 

L: en satt að segja það fyrsta sem kom í hugann á mér þegar þú sagðir þetta var pínu að tengist 

óbeint fjármálum að þegar ég var í skóla þá fór stór hluti af bekknum mínum í semsagt skiptinám 

og bara til Perú og Spánar og útum allt en ég var svo skynsöm ég var bara heima. En þá var ég 

einmitt að vera skynsöm með peninga meðal annars í huga og fleira og ég myndi eiginlega segja 

við yngri sjálfan mig að þetta myndi bara reddast og ég hefði átt að sníkja pening af mömmu en 

þetta er ekki alveg gott ráð.  

Það er kannski alveg ágætis samt pæling, að peningar eru ekki endilega lífið þó maður sé að vera 

ábyrgur í fjármálum þá skiptir líka máli að lifa lífinu og forgangsraða þú sérð ekki alltaf eftir því 

að hafa verið að sólunda heldur sérð frekar eftir því að spara og vera skynsamur og leiðinlegur, 

einu sinni fór ég líka til London fyrir nokkrum árum og ég lenti í smá vandræðum með vegabréfið 

og ég þurfti að kaupa auka miða fyrir 100.000 krónur og ég fór til London og var þar í 4 -5 daga 

og við vorum á svo miklum bömmer að hafa eytt þessum peningum í auka miða og slepptum að 

gera það sem okkur langaði að gera sem var kannski bara að fara á eitthvað safn sem kostaði 20.000 

fyrir okkur tvo síðan var ég eftir á að ég átti ekki mikinn pening en ég var samt í London og væri 

til í að eiga skemmtilegar minningar frá þessari ferð. Peningar skipta ekki alltaf mestu máli 

R: takk kærlega fyrir. 

10.4. Viðtal við 19 ára ungmenni 

R: hvað haldið þið að fjármálalæsi sé? 

Jón: að sjá út úr fjármálum hjá fólki og kunna að lesa úr peningum 

Hekla: já lesa úr tölum og svoleiðis 

Óskar: já bara það sama 

Sara já það sama 

R lesa úr tölum og svoleiðis. 

R: hafið þið fengið einhverja fjármála kennslu 

Allir: NEI 
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 R þannig að þið hafið ekki fengið neina fjármálakennslu? En fyrrilestur? 

Allir : nei 

Hekla bara frá mömmu og pabba 

Jón: maður hefur fengið fræðslu hjá bönkum 

R: náðir þú skilningi? 

Jón: ekki eins og ég vildi hafa náð, þetta var eitthvað svo fræðilegt, þetta var ekki idiot proof 

R: á hvaða aldri teljið þið að æskilegt sé að kenna ungmennum um fjármál? 

Allir sem fyrst 

Hekla: sérstaklega í menntaskóla 

Jón: já svona 15 ára 

Óskar: strax eftir fermingu 

Hekla: já þá fer maður að hugsa um peningana meira 

R: ferming já 10.bekk og svo halda áfram´í framhaldsskóla 

Allir: já 

Hekla. Maður getur alltaf lært meira 

R: hvað er það helsta sem þið eigið erfitt með í fjármálum? Semsagt hugtök, skilning aðgerðir, 

hvað teljið þið ykkur hafa mesta erfiðleikann með 

Hekla: klárlega hugtök, ég veit ekki einu sinni hvað margt þýðir 

Jón: eins og þessi flóknu orð skattar, álagningar öll þessi flóknu orð í kringum þetta 

R: orð eins og verðbólga? 

Sara: ég veit ekkert hvað það þýðir 

Óskar: ég skil alveg hvernig skattar virkar en þegar maður fer í verðtryggð lán og þannig þá er ég 

alveg út á túni.  
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R: þannig að það eru hugtökin sem eru að flækja fótinn ykkar. Hafið þið spáð í fjármálin ykkar? 

Semsagt hafið þið skoðað launaseðilinn hafið þið pælt í því hvernig bankareikning þið eru með 

Allir: já! 

Hekla: en ég skil aldrei neitt hvað stendur á seðlinum 

R: þannig að þið eruð alveg miðvituð um hvað þið eruð alveg að fá 

Allir : já 

Jón: það er alveg mikilvægt að vita hvað maður er að fá og fatta af hverju maður að fá þetta , vita 

hvað er dregið frá og hvað er bætt við og komast í botns í það 

R: og skiljið þið alveg hvað er verið að draga frá 

Óskar: já 

Jón: að mestu leiti. 

R: hversu mikið teljið þið að eigi að fræða börn eða ungmeni um fjármál? Og af hverju?  

Jón: svo að það þau viti hvað þau eru að fara í gegnum þegar þau verða eldri, að vita öll þessi 

hugtök er alveg mikilvægt til þess að komast að því hvað er að gerast. Dags daglega 

Óskar: mikilvægt að kunna að meðhöndla peninginn sinn og spara, mörg ungmenni sem verða 

svolítið kærulaus og nota mánaðarlaunin sín þegar þau koma á reikning 

Hekla: mamma þin og pabbi verða ekki alltaf þarna og þú verður að kunna að bjarga þér einhvern 

tímann 

R: ræðið einhvern tímann um fjármál við vini, foreldra eða samstarfsfélaga 

Allir : já helst foreldra 

Jón: já aðallega fjárhagstöðu og innkomu þeirra og fyrirtækisins sem við vinnum fyrir, svo ég get 

komist að því hvað við erum mikið að eyða og hversu mikið við erum að fá svo maður getur eytt 

í samræmi við það 

Hekla: já aðallega við foreldrana mína 
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Sara: já aðallega hvað skatturinn er að taka mikið af laununum og persónu afsláttur og svoleiðis 

sem ég skil ekki alveg. Sem er allt eiginlega 

Óskar: já ég ræði þetta við alveg við foreldra mína af og til og líka við vini alveg eins. 

R: finnst ykkur óþægilegt að tala um fjármál? 

Jón: nei, mér finnst það mjög þægilegt eiginlega og afla sér upplýsinga frá öðrum, 

Sara: líka þægilegt að vita hvar maður stendur, ef ég er að tala við vini mína hvort við séum á sama 

leveli hvort ég sé að fá minni laun en aðrir. 

R: þannig að þú ræðir alveg við vini 

Sara já já  

R: þannig að það er svipað hjá öllum? 

Allir: já eiginlega 

R: hefðu þið viljað að fá einhverja fjármálafræðslu 

Allir: já klárlega 

R: læra bara grunnhugmynd og grunnskilning á hugtökum og hvernig heimurinn virkar 

Hekla, maður er 19 ára og er ennþá að spyrja mömmu um hvað maður á að gera þetta 

R: hafið þið áhuga á fjármálum? 

Allir já 

R: hversu mikilvægt teljið þið að fjármálalæsi sé? 

Jón: mjög mikilvægt 

Óskar: já 

Jón: að afla sér upplýsingar um þessi hugtök og hvað þú ert að gera í lífinu með þessa peninga og 

hvert þeir eru að fara 

R: hvernig getum við bætt fjármálalæsi? 
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Óskar: bara fá reglulegri kynningar í framhaldsskóla það væri held ég gott skref,  

Jón: mjög gott að auglýsa fleiri svona sér frá bönkunum myndbönd um hin og þessi hugtök þar 

sem þessir viðskiptafræðingar eru að tala og maður sér alveg að krakkarnir eru alltaf í símanum og 

ef þau sjá svona myndbönd þá kannski er líklegra að þau muni hvað  þetta er 

R: ef landsbankinn væri með snapchat og alltaf ungur snapchat bloggari væru þið til í að fylgjast 

með því? 

Jón að einhverju leiti en ekki alveg full on 

Elin: ha ha veit það ekki 

Sóldogg: örugglega ekki 

R: þið semsagt að fáið ekki fræðslu um fjármál í skóla og svona missið af því og hvað finnst ykkur 

um það 

Jón: sorglegt, mér finnst leiðinlegt. Bara við fáum ekki alveg sömu fræðslu og yngri krakkarnir. 

Þau koma í rauninni betur undan en við. 

R: mynduð þið fara á frekari kynningar í framtíðinni 

Óskar: já mögulega 

Sara: ég væri alveg til í að skilja þetta betur 

Hekla: já ef maður er alveg á gati. 

R: ef vinu eða kunningi myndi biðja þig um fjármálar´+að hvaða ráð myndir þú gefa frá þér? 

Jón: ég myndi fyrstalagi að biðja viðkomandi að fara í næsta banka í sitt banka útibú og fá meiri 

fræðslu um peningana hvernig þeir eru geymdir og þess háttar annars myndi ég segja honum að 

fara á internetið og finna út úr því. Ég hef voða litla fræðslu á þessu 

Hekla: ég myndi segja honum að googla þetta ég veit voða lítið gæti örugglega ekki hjálpað neitt: 

Óskar: ég myndi örugglega segja að það er alltaf gott að halda vel utan um fjármálin sín og hafa 

gott skipulag. 

Sara: ég er bara sammála ég veit ekki neitt og get örugglega ekki sagt neitt. 
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10.5. Viðtal við 18 ára ungmenni 

Viðtal við nemendur á aldrinum 18 ára 

R: hvað teljið þið að fjármálalæsi sé? 

Karl: skilningur á fjármálum. 

Fríða: að geta lesið fjármál yfirhöfuð 

R: hafið þið fengið einhverja fjármálkennslu 

Karl: já við tókum einn áfanga í fjármálafræðslu í 1.bekk 

Fríða: já  

R: og hvernig var hann? 

Karl: hann var mjög yfirborðskenndur 

Fríða: já við fengum verkefni sem við áttum að leysa eins og við áttum að búa til launaskrá og 

launaseðill en við vorum líka með kennara sem gaf okkur öll svörin 

R: reyndist hann ykkur vel? 

Karl: já  

FRÍÐA já svona grunn þekking 

Karl: hann leiddi vel í skilning á skatti og svoleiðis 

R: á hvaða aldri teljið þið að æskilegt sé að kenna ungmennum á fjármál 

Fríða: sem fyrst. Af því að þetta er svo stór partur á öllu þegar þú ert orðinn eldri þá er allt fjármál 

10. 9. Bekk 

Karl: já allavega á unglingastigi í grunnskóla svo eftir grunnskóla fara flestir á vinnumarkað 

Fríða: það eru t.d. ekki allir sem fara í framhaldsskóla að þá að kunna þá eitthvað ekki bara þeir 

sem fara í framhaldsskóla 

R: já hvað er það helsta sem þið eigið erfitt með að skilja í fjármálum? 
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Fríða: ég held að það sé bara að geta lesið úr reikningum, launaseðlum og sérstaklega mín réttindi 

hvort ég sé að fá rétt útborgað og erfitt er að finna það 

Karl: já skatturinn getur flæst fyrir manni, ertu að tala útfrá einstaklingum eða fyrirtækjum? 

R: já alveg sama hvað reynist erfitt að skilja, er einhver hugtök sem eru flókin og svoleiðis er farið 

nógu vel í hlutina? 

Fríða: í áfanganum fórum við yfir þau helstu hugtök og svona það sem það þarf að vita eiginlega 

ef þú ætlar að fara á vinnumarkaðinn en það stendur ekki eitthvað upp úr sem ég skil ekki. 

R: hafið þið ígrundar fjármálin ykkar 

Fríða: algjörlega 

Karl: já launaseðla en ekki beint að leggja fyrir 

Fríða: en ég held að ég hafi byrjað á þessu ári þegar ég varð fjárráða að fara að hugsa út í hvað ég 

er að eyða peningunum í og hvar ég er að fá peningana. Það gerðist bara á þessu ári þar sem að ég 

var að fá pening frá mömmu þá skipti ekki máli hvert peningarnir voru að fara, en um leið þegar 

ég fór að vinna fyrir sjálfum mér þá hugsa ég meira út í það 

Karl: eins og vantar kannski líka kannski í kenslu í hugtök um það hvað er að vera fjárráða þá fæ 

ég bara símtal um að mæta á fund og ég veit ekkert hvað það er að vera fjárráða. 

R: hversu mikið teljið þið að eigi að fræða börn og ungmenni um fjármál 

Fríða: eins mikið og hægt er, þetta er kannski ekki eitthvað sem börn taka mikið inn um fjármál en 

til þess að undirbúa þig um það sem er að koma þetta er stór partur á öllu og fá kannski 

grunnþekkingu sem barn en þau skilja ekki allt en helst eins mikið og hægt er 

Karl: já ég eins og hún var að segja að þetta ætti að koma inn á eldri skeiðum í grunnskóla og 

einhver létt þekking þegar börnin eru ung og svo vitum við að peningar geta verið streituvaldur 

þannig að það ætti kannski ekki fræða of mikið 

R: já kannski svona stigmagnandi kennsla? 

Karl: já það væri sniðugt. 

R: ræðið eitthvað um fjármál við vini, foreldra, samstarfsfélaga? 
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Fríða: mjög mikið við mömmu sko af því að hún er alltaf að pæla í því hvort ég ætli ekki að fá mér 

vinnu af því að ég þarf að borga þetta og þetta en ég er ekki að tala við vini og segja þeim frá þeim 

að ég þarf að vinna fyrir þessu útaf því.. en eiginlega mest já fjölskyldan sem hefur áhyggjur af 

því að safna mér fyrir þessu og þessu því ég þarf að fara að borga bílagjöld, leigu og svoleiðis. 

Hún skiptir sér af því hún veit að þetta er stór partur af öllu 

Karl: ég held að ég ræði mest við samstarfsfélögum mína um svona hvað varðar réttindi okkar og 

hvort verið sé að brjóta á og bera saman og athuga hvort allt sé ekki allt með felldu. Fjölskylda 

kannski meira svona hvort maður eigi ekki nóg fyrir veturinn og svona. Vinir maður kannski 

aðstoðar þá með skilning og svoleiðis. 

R: er óþægilegt að tala um fjármál 

Fríða: alls ekki eða mér finnst það ekki 

Karl: nei en maður kannski vill vita meira um hvað maður er að tala um þegar maður er fjárráða 

og maður veit ekki hvað allt þetta þýðir og svoleiðis 

Fríða : en ég skil þetta alveg fyrir eldra fólk sem á hús og börn og það kannski vill ekki að allir viti 

um hvað þau eiga eða þéna. Mömmu finnst stundum óþægilegt að tala við mig hvað hún er að fá 

ég veit ekki hvort henni finnst það skipta mig máli eða þá viti ég að hún eigi þetta mikið eða 

eitthvað. En fyrir yngra fólk þá er það frekar svona „ ég á þetta mikið og ég á þetta mikið“ en ég 

skil þetta með eldra fólk að það sé meira touch 

Karl: ég held að foreldrarnir mínir vilja ekki tala við mig um laun mamma vill reyndar opna sig 

meira fyrir því. Pabbi minn vill aldrei nefna við mig tölur en mamma kannski segir við mig hvernig 

ástandið er í kringum allt heimilishaldið og svoleiðis 

R: hvað teljið þið vera ábótavant við fjármálafræðslu eða kennslu í fjármálum, er eitthvað frekar 

sem þið vilduð læra í tengdum fjármálum. 

Fríða: já ég hef mikinn áhuga á bókhaldi sem er mjög asnalegt því allir horfa skakkt á mig fyrir 

það. En hérna ég væri alveg til í að vita , ég er fyrst núna að læra bókfærslu í menntaskóla ég væri 

til í að fá að vita útá hvað þetta gengur og af hverju þetta er svona og af hverju þetta er svona stór 

partur að fá bara þessa grunnþekkingu fyrr en ég er alveg komin með fjármálalæsina en að hafa 

lært hana fyrr væri kannski betra 
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Karl: ég þekki skatta dæmi ágætlega mér finnst að maður mætti að fá meiri fræðslu um vexti á 

reikningum og lán verðtryggt og óverðtryggt. Hvaða áhrif það hefur, þetta er alltaf í umræðunni 

og maður getur ekki alltaf tengd við það og já gengi krónunnar og verðbólga allt þetta sem verið 

er að tala um.  

R: hefði viljað að fá grunn að hvað allt þetta þýðir  

Fríða: já svona það sem mikið er talað um eins og verðbólga, ég veit ekkert hvað það er en að fá 

það sem er að gerast í samfélaginu bara eins og þegar bankarnir hrundu og ég skildi ekki mökk í 

því en ég var kannski bara átta ára en bara skilja líka eins og kennarann okkar hann vissi 

nákvæmlega hvað átti að gera þegar þeir hrundu en það lentu margir illa í því en að fá að vita þetta 

þá veit maður kannski hvernig á að bregðast við því 

R: hversu mikilvægt teljið þið að fjármálalæsi sé. 

Karl: ég held að skipti mjög miklu máli ekki endilega bara út frá sjálfum þér ekki bara þínum 

launum í stærra samhengi hvernig ætlar þú að leggja fyrir þetta skiptir öllu máli í framtíðina að 

gera. En það er einmitt það sem vantar er þessi fjármálalæsi sem að snýr ekki að manni sjálfum ég 

skil skattana og allt þetta því ég þarf að sjá um það út frá mínum launum en ég hef ekki hugmynd 

um verðtryggingu og óverðtryggt og í rauninni allt það dæmi. 

Fríða: já sama hér. 

R: hvernig getum við bætt fjármálalæsi? Við erum búin að koma smá inn á það  

Fríða: einmitt að hafa það fyrir yngri en menntaskóla, 

R: byrja fyrr? 

Fríða : já  

Karl: mér finnst líka að ef við byrjum fyrr þá kannski einblína kennslu á það sem varðar á þínar 

tekjur og hvernig þú greiðir í skatt og allt það sem tengist sjálfum þér en þegar komið er í 

framhaldsskóla þá læra í stærra samhengi þegar við komum í framhaldsskóla þá lærðum við það 

hvernig á að búa til launaseðli og útreikningar í excel og við viljum fá þetta stærra samhengi upp 

á framtíðina að gera. 
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R: ef vinur eða kunningi myndi biðja þig um fjármálaráð hvaða ráð myndir þú gefa frá þér? Ef þú 

gætir komið með einhvern svona hagnýtan fróðleik. 

Fríða : mér finnst voða gott að vera með 2 reikninga á bankanum mínum og reina að spara eins 

mikið og kannski hafa reikning sem að er með vexti sem þú getur þá safnað upp í framtíðina af því 

að um leið og ég sé á aðalreikningum eða kortareikningum mínum það sem ég sé að ég á er ég 

miklu líklegri til þess að eyða því en maður þarf að passa að eyða ekki öllu sem þú átt. 

Karl: já mér finnst allt skipta miklu máli að halda utan um skattinn og hafa aðgengi að RSK og sjá 

hvort þú ert nokkuð að borga of mikinn skatt eða of lítið og fá þá kannski það stærsta sem tengist 

manni sjálfum, en já reikningar en ég er bara með einn reikning og mér finnst það ekki sniðugt. 

Fríða : já ég skil voða lítið um skattinn en ég myndi líklega spyrja vin að því., 

10.6. Viðtal við 17 ára ungmenni 

R: hvað haldið þið að fjármálalæsi sé? 

Sigfús: ég held að fjármálalæsi sé bara fjármálalæsi er tengd efnahagnum eða fjármálalæsi sem ég 

hef upplifað er kennsla eða verið að kenna ungu fólki um efnahaginn og peninga og allt tengd 

fjármálum 

María: ég veit voða lítið um það því ég er ekki búin að fara í fjármálafræðslu en ég veit það að það 

er ættgengd í fjölskyldunni minni að fara ekkert sérlega vel með peninga 

R: hafið þið fengið einhverja fjármálakennslu? 

SIGFÚS: já þegar ég var í 10.bekk þá var ég í valgrein í fjármálalæsi og svo í fyrsta bekki í 

menntaskólanum var það skyldugrein. 

María: ég er heldur ekki búin að fara í neitt 

R: á hvaða aldri teljið þið að æskilegt sé að kenna ungmennum á fjármál. 

María: 10.bekk  

Sigfús: já svona 14 – 15 ára þá eru þau að fá skilning á þessu og þegar þau fara í framhaldsskóla 

þurfa þau að sjá meira um peningana sjálf. 
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R: hvað er það helsta sem þig eigið erfitt í fjármálum eins og hugtök aðgerðir hvað er það helsta 

sem þið botnið ekkert boffs í. 

Sigfús: ég hef kynnt mér þessi mál frekar mikið en það er ekkert sem mig dettur í hug. 

María: já ég er dugleg að spyrja þannig að ég veit það ekki 

R: hafið þið ígrundað fjármálin ykkar, spáið mikið í ykkar fjármál 

SIGFÚS: já 

María: já 

R: hvað hafið þið þá verið að spá mest í 

Sigfús: ég hef aðallega verið að spá í hvernig ég get sparað almennilega hvernig ég get hugsað í 

framtíðina ekki bara eyða í öllu sem fyrst 

María: ég eyði öllum peningunum mínum en ég er með séreignarsparnað og sparnaðarbók, ég skil 

ekki fólk hvernig það sparar, ég eyði öllum mínum peningum í bílinn minn 

R: hversu mikið teljið þið að það eigi að fræða börn og ungmenni um fjármál? Og af hverju? 

Sigfús: alveg vel mikið, það er bara framtíðin að það snýst mjög mikið að hugsa mikið um fjármál 

í grunnskóla ættum við að fá grunnmenntun í fjármálum og í framhaldsskóla ættum við að fá miklu 

meiri menntun í þessu 

María: já nákvæmlega það eiga ekki allir foreldra sem vita mikið um þetta við ættum að geta aflað 

okkur upplýsinga einhverstaðar annarstaðar eða frá fólki í kringum okkur 

R: ræðið þið um fjármál við vini, foreldra eða samstarfsfélaga ykkar um fjármál? 

Sigfús: ég tala mikið við mömmu og pabba alveg mikið ekki mikið við vini aðallega foreldra. 

María: ég tala alveg, sko ók ég skil ekki fólk þannig að e´g tala við vini mína sem kunna að spara, 

þá er ég alltaf að dást að þeim, en annars hef ég alveg talað við foreldra mína hvernig ég ætti að 

spara fyrir háskóla. 

R: er óþægilegt að tala um fjármál? 

María: ekki fyrir mér ég er ekki feimin manneskja 
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Sigfús: ég hef alveg að tala við krakka sem ég er að kynnast og þegar ég spyr þau hvað þau eru að 

fá í laun en þau vilja ekki tala um þetta, þetta ætti svo að vera mjög opið umræðuefni og 

hversdagshlutur. 

María: mér finnst alltof mikið ennþá í fólki sérstaklega í unglingum um að það sé einhver 

stéttarskipting um hversu mikið þú færð á tímann, að þú sért eitthvað betri ef þú færð hærri laun. 

Það fer náttúrulega eftir því hvernig vinnu þú ert að vinna. 

R: hvað teljið þið vera ábótavant í fjármálafræðslu? Hvað finnst ykkur vanta? 

Sigfús: mér finnst allavega í skólanum mínum, þá fannst mér eins og það geti verið hugsanlega 

kennarinn okkar, var alveg opinn með sínar skoðanir og segja hvað honum fannst og það voru 

100% staðreyndir mér fannst vanta meira svona hlutlausari kennari allavega í skólanum mínum. 

María: já ég hef náttúrulega ekki upplifað það. En ég meina ég væri til í að vita meira um eins og 

húsnæðislán og þannig. Það er mjög mikilvægur partur að ungt fólk þarf að vita hvernig virkar. 

R: hversu mikilvægt teljið þið að fjármálalæsi sé? 

Sigfús: mjög mikilvægt. Eins og ég sagði áðan þá er þetta alveg um framtíðina framtíðin s´nýst 

mjög mikið um fjármál og kunna að spara og vita hvað allt eru m og hvernig tryggingar virka mér 

finnst það mjög mikilvægt 

María :ég er mjög sammála 

Sigfús: mér finnst þetta t.d. mikilvægara en stærðfræði eins og ég er á félagsfræðibraut. 

R: hvernig getum við bætt fjármálalæsi 

Sigfús: ég held aðallega bara að hafa meiri menntun í því, hafa það sem skylduáfanga í öllum 

bekkjum í framhaldsskóla og grunnskólum það væri góð byrjun. 

María : já 

R: ef vinur eða kunningi myndi biðja þig um fjármálaráð hvaða ráð myndir þú gefa frá, ef þið viljið 

dæmi þá já ég get það 

Sigfús .ég myndi leggja það fram að spara og setja inn á lokað bankabók með frekar háum vöxtum 

og vera sem tilbúin í framtíðina 
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María: ekki fá þér bíl. Ég var að eyða 40þ kalli í nýtt púströr það er allur minn peningur út 

mánuðinn. Ef það eru einhverjar spurningar sem mamma mín veit ekki þá fer ég bankann og spyr 

R: hefur þú gert það? 

María: gellurnar í bankanum eru mjög chillaðar. Þær eru bara mjög næs og hjálpa mér mjög mikið 

og mjög stoltar að fá 16 ára ungling að skrá sig á séreignarsparnað. 

10.7. Viðtal við 16 ára ungmenni 

Viðtal við nemendur á aldrinum 16 ára 

Strákur og Stelpa 

R: hvað haldið þið að fjármálalæsi sé? 

Svava: bara um það að læra hvernig á að nota peninga og læra að lesa fjármál 

MAGNÚS: peninga almennt og hvernig best væri að spara og nota peninga 

R: hafið þið fengið einhverja fjármálakennslu? 

Svava: það var einn fyrirlestur hjá mér í 10.bekk 

Magnús: já bara eitthvað pínulítið 

R: og hvernig var það hvað var verið að fara yfir? 

MAGNÚS: maður þarf ekki alltaf að kaupa dýrustu hlutina og að eiga efni fyrir hlutunum. 

Svava: við vorum að finna út leiðir hvernig á að spara fyrir ákveðnu takmarki sem við höfum, ná 

þessu á ákveðnum tíma. 

R: á hvaða aldri telur þú að æskilegt sé að kenna ungmennum á fjármál. 

Svava: rauninni um leið þegar við fáum vinnu svona 14 – 15, 

Magnús: 14 ára já. 

R: af hverju haldið þið það? 

Magnús: þá er maður að byrja að fá pening og kominn með vinnu. 
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R: hvað er það helsta sem þið eigið erfitt með fjármál. Tala um hugtök skilning og eitthvað 

svoleiðis hvaða finnst ykkur flóknasta um fjármál 

Magnús: jámm. Spyrð ekki um lítið  

R: þetta er vítt þetta er opið, hvað teljið þið að sé erfiðasta, er það markaðurinn, eru það bankarnir 

ýmiss lög? Eitthvað svoleiðis 

MAGNÚS: ég veit það bara ekki ég segi bara pass 

SVAVA: já ég líka. 

R: hafið þið ígrundað fjármálin ykkar, hafið þið skoðað ykkar eigin fjármál 

MAGNÚS: jámm 

Svava: jámm 

R: og hvað hafið þið verið að skoða 

SVAVA: bara flest skoða launaseðilinn og sjá hvað hitt og þetta þýðir og fá kannski reikninga og 

skoða hann, fá að vita af hverju hann er 

Magnús: maður reynir að gera áætlanir hvað maður ætti að eyða miklu 

R: ræðið eitthvað um fjármál við vini, foreldra eða samstarfsfélaga 

Magnús: já það kemur stundum 

Svava: voðalega lítið en yfirleitt við hana mömmu. 

R: þá talið þið um hvað launaseðillinn þýðir og svoleiðis er það ekki? 

Svava: jú 

Magnús: jú 

R: og þið fáið alveg góð og skýr svör er það ekki? 

Svava: já já 

R: þannig að þið ræðið við foreldra en ekki mikið við vini og samstarfsfélaga. 



 

 74  

 

Magnús: mest við foreldrana já. 

R: er óþægilegt að tala um fjármál 

Svava: mér finnst það ekki,  

Magnús: ekki það nei, 

Svava: bara stundum þegar maður veit ekkert hvað maður er að tala um 

R: en ég myndi bara spyrja myndu þið tilkynna einhverjum ef þið væruð blönk eða myndu þið 

halda því leyndu. 

Magnús: maður kannski segir í gríni að maður sé alveg að fara á hausinn. 

R: hvað teljið þið vera ábótavant í fjármálakennslu eða kennslu við fjármálalæsi 

Svava: mér finnst vanta að kenna í flestum bekkjum ekki bara einum ákveðnum. 

Magnús: já það vantar svoleiðis.  

Svava: við í rauninni vitum ekkert hvað er átt við í þessum málum stundum. 

R: þannig að hversu mikilvægt teljið þið að fjármálalæsi sé. 

Magnús: það er þörf á því 

Svava: já ég tel það vera mjög mikilvægt. 

R: hvernig getum við bætt þá stöðu hvernig getum við bætt fjármálalæsi? 

Svava: byrja að kenna þetta í grunnskólum og byrja fyrr. Og einnig kenna öllum það. 

Magnús: já ég er sammála því 

R: ef vinur eða kunningi myndi biðja þig um fjármálaráð, hvaða ráð myndir þú gefa frá þér? 

MAGNÚS: það fer eftir því hvernig hann er að leitast eftir. 

R: segjum að einstaklingurinn eigi enga peninga og hann viti ekki af hverju 

Svava: já þá er hann að eyða alltof miklu ég myndi koma með ráð fyrir hann hvernig hann ætti að 

spara 
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Magnús: já kannski að eyða minna í óþarfa hluti fá sér vinnu með skóla 

R: en ef ég á fullt af peningum og veit ekkert hvað ég á að gera við hann. 

Svava: þá geymir þú hann og notar hann þegar þú veist hvað átt að gera við hann. 

Magnús: ef þú veist ekkert hvað þú átt að gera við hann þá þarft þú ekkert að nota hann í eitthvað 

mikilvægt. 

 

 

 

 


