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Ágrip 

Markmið verkefnisins er að kanna stöðu á skipulagi og inntaki fjármálakennslu á 

unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu út frá viðhorfi og upplifun 

kennarans/leiðbeinandans. Lagt er upp með að svara rannsóknarspurningum sem snúa 

allar að inntaki og skipulagi fjármálakennslunnar á unglingastigi í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Einnig verða umræður og vangaveltur um spurningar sem 

tengjast viðfangsefninu. 

 Farið er yfir hugtakið fjármálalæsi og mikilvægi þess fyrir samfélagið og ungt 

fólk. Fjallað verður um fjármálalæsi á alþjóðavísu og þá sérstaklega um stöðu 

fjármálalæsis í Svíþjóð og Finnlandi. Þá er fjallað um sjálfstætt starfandi stofnanir á 

Íslandi sem stefna að auknu fjármálalæsi Íslendinga. Fjallað er um rannsóknir á 

fjármálalæsi íbúa landsins, um áherslur OECD um fjármálalæsi og áform 

Menntamálastofnunar að PISA próf um fjármálalæsi verði lagt fyrir ungt fólk á Íslandi í 

fyrsta skiptið árið 2021. Sérstaklega er fjallað um PISA prófið um fjármálalæsi, 

uppbyggingu prófsins, hæfniþrep sem notuð eru til námsmats og skoðuð dæmi um 

spurningar sem komið hafa á prófinu erlendis.  

 Framkvæmd var eigindleg rannsókn í formi rýniviðtala við lítinn afmarkaðan hóp 

innan þýðisins sem í rannsókn þessari eru stærðfræðikennarar og leiðbeinendur sem 

kenna stærðfræði á unglingastigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Í kjölfarið var 

framkvæmd megindleg rannsókn sem lögð var fyrir allt þýðið. 57,6% af þýðinu svaraði 

spurningum í megindlegu rannsókninni.  

Helstu niðurstöður úr eigindlegu og megindlegu rannsókninni eru þær að inntak 

og skipulag fjármálakennslu á höfuðborgarsvæðinu er ekki viðunandi miðað við 

núverandi fyrirkomulag. Stærstur hluti kennara og nemenda telur mikilvægt að 

markviss kennsla um fjármál sé í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Hvernig skipulagi 

á kennslu um fjármál skuli háttað er óljóst og villandi í aðalnámskrá að mati kennara. Í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu virðist staðan vera sú að sumir kennaranna sem 

eiga að kenna um fjármál samkvæmt aðalnámskrá sinni því hlutverki en aðrir ekki.  
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Ástæðurnar fyrir því hvernig þessu er háttað virðist vera sú upplifun margra 

kennara að óljóst sé hver eigi að annast kennslu um fjármál og hvaða kennari er búinn 

að kenna hvað um fjármál. Svo virðist sem stærðfræðikennarar á unglingastigi í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu beri mesta ábyrgð á kennslu um fjármál, þrátt fyrir 

að ekkert segi um slíkt í aðalnámskrá. Stærðfræðikennarinn metur það gjarnan sem svo 

að erfitt og nánast ógerlegt sé að kenna um fjármál vegna tímaskorts, þar sem mikið 

efni er í kafla stærðfræðinnar sem kennurum ber að kenna nemendum sínum. 

Samkvæmt stöðlum OECD er fjármálakennslu í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu um 

margt ábótavant. Margir þeir þættir, sem OECD setur fram og fjalla þyrfti um á 

markvissan hátt í kennslu um fjármál, eru ekki kenndir hér á landi. Kennararnir telja að 

ástæður þess séu hversu lítið vægi kennsla um fjármál hafi í aðalnámskrá, tímaleysi og 

skortur á kennsluefni. Upplifun kennara eða leiðbeinenda er að það vanti stuðning við 

kennslu um fjármál í formi aukins kennsluefnis og endurmenntunar.   

 

 

Lykilorð: 

Fjármálalæsi 

Kennsla um fjármál í grunnskólum 

PISA próf um fjármálalæsi 

Aðalnámskrá grunnskóla 
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Abstract 

The objective of this essay is to examine the organization and contents of financial 

education in junior high schools in the main capital area. The status of financial 

education is based on the teacher's interface and experience. This essay will try to 

answer the research questions that relate to the content and structure of financial 

education at junior high school in schools in the main capital area. There will also be 

discussion and questions related to the subject.  

The concept of financial literacy, its importance for society and young people is 

reviewed. There will be a review of research in financial literacy in the world with extra 

discussion on financial literacy in Sweden and Finland. Then there will be a review of 

some organizations in Iceland that are focused on increased financial literacy in Iceland. 

Research on financial literacy of the nation's population will be discussed, the focus of 

OECD on financial literacy, and the intention of the PISA financial literacy test that will 

be presented to young people in Iceland for the first time in 2021. The PISA test on 

financial literacy will be focused on, the structure of the test, the levels of competence 

used in assessment of the test and some example that have been used in other 

countries on previous tests.  

The form used in this research was qualitative research in a form of an interview 

with a limited group within the population which is all indivituals that teach math at 

junior high school in the main capital area. Subsequently, a quantitative study was 

conducted for the entire population. Responses from the quantitative study were 

57.6% of the population. The main findings in the qualitative and quantitative study are 

that the input and structure of financial education in the main capital area is not 

acceptable based on the current structure in the schools. The majority of teachers and 

students consider it important to teach financial literacy in the junior high school in the 

main capital area.  

The structure in the teaching of finance is, however, unclear and misleading in 

the national curriculum guide in the opinions of teachers. This is clearly seen in the 

junior high schools in the capital area, as it appears that some teachers are to teach 
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finance according to the national curriculum guide are doing it, but others are not. The 

reason for this is the lack of experience of teachers, they do not know who is supposed 

to teach what about finance. Apparently, mathematical teachers in the older classes in 

the junior high school in the capital area have the greatest responsibility to teach about 

finance and financial literacy, although this is not mentioned in the national curriculum 

guide.  

The mathematics teachers estimate that it is difficult and almost impossible to 

teach financial literacy because there is so much more other material in the 

mathematics section that teachers need and are expected to teach to their students. 

According to OECD standards, the input of financial education in junior high school in 

the main capital area is insufficient, there are not addressed significant part of the 

OECD aspects that need to be addressed in the context of financial education. The 

reasons for the teachers' assessment may be the degree of importance of the teaching 

of finance in the national curriculum guide, lack of time and lack of teaching material 

on the subject. The experience of teachers is that there is a lack of support for teachers 

in the field of finance, education in the form of increased teaching material and courses 

to help them to cover the material. 

 

Keyword:  

Financial literacy  

Teaching of finance in junior high schools 

PISA test of financial literacy 

The main curriculum of junior high school  
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1     Inngangur 

Heiti verkefnisins er „Fyrirkomulag og inntak fjármálakennslu á unglingastigi í grunnskólum 

á höfuðborgarsvæðinu“. Fjármálaþekking er hverjum þátttakanda í nútímasamfélagi 

mikilvæg. Fjármál koma við sögu hjá nær öllum þegnum samfélagsins á lífsleið þeirra. 

Þekking á helstu hugtökum, að geta tekið ákvörðun út frá einum eða tveimur valkostum, að 

geta tekið þátt í þjóðfélagsumræðunni og tileinkað sér sjálfstæði í ákvarðanatöku er 

mikilvægur hluti af fjármálalæsi. 

Á Íslandi er skólaskylda samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 49/1991. Í þeim 

lögum er sagt að skólaskylda á grunnskólastigi sé að jafnaði 10 ár eða til 16. aldursárs. Eftir 

þann tíma er það val hvers einstaklings hvort hann vilji iðka frekara nám á lífsleið sinni eða 

ekki. Vegna þessa er mikilvægt að kenna borgurum samfélagsins strax í grunnskóla um 

fjármál og áhrif þeirra. Það þarf því að vanda vel til verka, styðja við kennara og hlusta eftir 

því hvort eitthvað vanti, svo hægt sé að kenna um fjármál á sem árangursríkastan hátt. 

Einnig þarf að bregðast við ef kennsla um fjármál er ekki nægjanleg og ef kennsluefni er 

ábótavant. 

Rannsóknin mun varpa ljósi á fjármálakennslu á unglingastigi í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Varpað verður ljósi á stöðuna eins og hún er í dag. Í kjölfarið er hægt 

að leggja fram tillögur til úrbóta ef þess þarf. 

Tvær meginrannsóknarspurningar eru lagðar fram. Sú fyrri snýr að inntaki 

kennslunnar og sýn kennarans á kennslu um fjármál og sú síðari hvernig fjármálakennslu er 

háttað á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Út frá þessum tveimur megin 

spurningum og nokkrum undirspurningum verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort 

fjármálafræðsla á unglingastigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu sé viðunandi eða hvort 

þurfi að bæta hana. 

Til uppbyggingar og stuðnings við niðurstöður rannsóknarinnar verður skoðuð 

annars vegar Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 og hins vegar fjórir þættir 

fjármálalæsis samkvæmt PISA könnunarprófi um fjármálalæsi útgefnu af OECD. 
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Í rannsókninni verður fjármálakennslan rannsökuð út frá fjórum megin flokkum. 

Fyrsti flokkurinn varðar skipulag fjármálakennslunnar innan skólans. Annar flokkurinn 

varðar inntak fjármálakennslunnar. Þriðji flokkurinn snýr að áhuga 

stærðfræðikennarans og nemenda hans á fjármálakennslu. Fjórði og seinasta flokkurinn 

varðar áherslur innan skólans, stöðluð próf og aðalnámskrá. 

Fram að þessu hefur ekki mikil orka farið í það að rannsaka og kanna 

fyrirkomulag fjármálakennslunnar sem og inntak hennar í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Hér á landi hefur verið rætt um að kennarar treysti sér illa til þess 

að kenna um fjármál, þar sem ekki sé mikill stuðningur við þá. Talað er um að lítið sé til 

af kennsluefni og endurmenntun sé lítil sem engin. En hver er staðan á kennslu um 

fjármál í dag? Það er eitthvað sem rannsakandi ætlar að fá svör við í rannsókn þessari. 
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2     Fjármálalæsi 

Fjármálalæsi er tiltölulega nýtt hugtak í heiminum. Það er skilgreint sem þekking hins 

almenna borgara á fjármálum, efnahag og stöðugleika. Fjármálalæsi snýr ekki aðeins 

að þekkingu, heldur einnig að viðhorfum og hegðun íbúanna sem mótast af þekkingu 

þeirra. Alþjóðastofnanir um allan heim hafa lagt áherslu á mikilvægi fjármálalæsis og 

að kenna þurfi borgurum um fjármál. Rannsóknir sýna að þekking borgaranna á 

fjármálum hefur jákvæð áhrif á hagsæld ríkja. Í kjölfarið á efnahagsþrengingum hafa 

lönd um allan heim lagt áherslu á að auka fjármálalæsi íbúa sinna með ýmsum 

aðgerðum (OECD, 2006).  

Út frá einstaklingnum snýst fjármálalæsi um að hinn almenni borgari nái sem 

bestum tökum á fjármálum sínum. Með því gæti hann náð fjármálastöðugleika og 

aukið á hagsæld í samfélaginu. Þekking borgara á fjármálum stuðlar að breyttum 

viðhorfum og hegðun. Þá sýna borgarar sýna frekar fyrirhyggju, efla rökhugsun og taka 

frekar upplýstar ákvarðanir. Bætt hagsæld býður upp á ný tækifæri í ábyrgara og 

heilbrigðara samfélagi (Stofnun um fjármálalæsi, e.d.). 

 

2.1   Fjármálalæsi á alþjóðlegum vettvangi  

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á fjármálalæsi á alþjóðavísu. Sú stofnun sem hefur 

framkvæmt margar og viðamiklar rannsókir um stöðu fjármálalæsis í heiminum er 

Organisation for Economic Co-operation and Development sem almennt er kallað 

OECD. Stuðst verður töluvert við niðurstöður úr rannsóknum frá OECD í þessari 

rannsókn. OECD var stofnuð árið 1961 og hefur höfuðstöðvar sínar í París, Frakklandi. 

Alls eru 36 lönd sem eru aðildarlönd að stofnuninni þar á meðal Ísland (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2018).  

Fleiri stofnanir hafa í gegnum tíðina einnig kannað stöðu fjármálalæsis í heiminum. 

Þær stofnanir sem hafa framkvæmt stærstu rannsóknirnar eru Evrópusambandið sem 

er samband 28 aðildarlanda (European Union, 2018) og stofnunin The Global Financial 

http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/about/
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Literacy Excellence Center, almennt kallað GFLEC, sem er með aðsetur  í George 

Washington University School of Business. GFLEC eru ein stærstu samtökin í 

Bandaríkjunum sem stefna að auknu fjármálalæsi landsins (The Global Financial 

Literacy Excellence Center, 2018).  

Evrópusambandið framkvæmdi rannsókn nýverið á stöðu fjármálalæsis hjá hinum 

almennu borgurum í heiminum. Gefin var út skýrsla í maí 2018 um niðurstöður. Skipt 

var helstu löndum heims í landsvæði. Má sjá út frá rannsókninni að lönd innan 

Európusambandsins (EU),  lönd i Evrópu fyrir utan Evrópusambandið og önnur háþróuð 

vestræn lönd (Non-EU) og Bandaríkin (US) eru að skora hærra en önnur lönd í 

heiminum með heildarskor 50% - 58% af 100% (Batsaikhan og Demertzis, 2018). Innan 

þessara landsvæða eru samt sem áður lönd sem skora vel yfir meðaltali og önnur sem 

skora vel undir meðaltalinu. Heilt yfir gefur Evrópusambandið út að staða fjármálalæsis 

í heiminum sé almennt ekki góð og bæta þurfi töluvert í fræðslu (Batsaikhan og 

Demertzis, 2018). 

Ef litið er á niðurstöður þeirra landa sem eru í Evrópusambandinu er hægt að sjá að 

þau lönd sem fræða borgara sína einna best um fjármál eru leiðandi og með hæstu 

skorin í fjármálalæsi á alþjóðavísu. Þetta eru Svíþjóð, Danmörk og Finnland. Svíþjóð og 

Danmörk eru á toppnum með um það bil 70% íbúa sinna með viðunandi fjármálalæsi en 

Finnland er þar rétt á eftir. Þau lönd sem eru að skora vel undir meðaltali innan 

Evrópusambandsins eru lönd eins og Rúmenía og Portúgal með niðurstöðu í kringum 

20% - 25%.  Ísland var ekki aðili að þessari rannsókn og ekkert er fjallað um landið í 

skýrslunni (Batsaikhan og Demertzis, 2018). 

Þetta háa skor og góði árangur hjá Svíþjóð og Finnlandi hafa vakið eftirtekt á 

alþjóðavísu. Þá sérstaklega hjá Dr. Annamaria Lusardi sem er ein helsta 

baráttumanneskjan fyrir því að fjármálalæsi verði viðurkennt sem fræðigrein. Lusardi er 

prófessor í hagfræði og endurskoðun, kemur frá Ítalíu og hefur helgað líf sitt 

rannsóknum á fjármálalæsi (The Global Financial Literacy Excellence Center, 2018).  

Hún hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir rannsóknir sínar, má þar nefna styrk sem 

hún fékk sem kallast William E. Odom Visionary Leadership Award, háa peningafjárhæð 
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sem hún fékk til þess að stefna að auknu fjármálalæsi í Bandaríkjunum (The Global 

Financial Literacy Excellence Center, 2018).  

Lusardi er aðalstofnandi GFLEC samtakanna sem eru meðal þeirra stærstu sem 

vinna að vitundarvakningu og berjast fyrir auknu fjármálalæsi Bandaríkjamanna (The 

Global Financial Literacy Excellence Center, 2018).  GFLEC rannsakaði nýlega stöðu 

fjármálalæsis á alþjóðavísu. Niðurstöður rannsóknarinnar eru líkar niðurstöðum bæði 

OECD og Evrópusambandsins um stöðu fjármálalæsis. Þær niðurstöður eru að bæta 

þarf fjármálalæsi hins almenna borgara í heiminum. Í rannsóknum GFLEC 

stofnunarinnar kom einnig fram hversu vel Svíþjóð stendur sig og hefur það vakið 

eftirtekt hjá samtökunum eins og áður segir. Samkvæmt niðurstöðum samtakanna þarf 

að bæta þekkingu hins almenna borgara um fjármál  (Lusardi, 2017).  

Eins og fjallað hefur verið um ber niðurstöðum saman um að staða fjármálalæsis 

hins almenna borgara sé ekki nógu góð og bæta þurfi verulega í þegar kemur að því að 

fræða hin almenna borgara um fjármál á alþjóðavísu. Niðurstöðum rannsókna ber 

saman um að Svíþjóð og Finnland skori meðal hæstu landa þegar að kemur að kunnáttu 

íbúa á fjármálalæsi. En hvað er það sem þessi lönd hafa gert til þess að ná þessum háa 

skori sem er vel yfir meðaltali á alþjóðavísu? Fjallað verður um það í næsta kafla.  

2.2   Aðgerðir sem Svíþjóð og Finnland hafa gripið til þess að 
bæta fjármálalæsi.  

 

Eins og fjallað var um í fyrri kafla eru lönd sem skara fram úr í þekkingu hins almenna 

íbúa á fjármálum. Einna fremst eru Svíþjóð og Finnland. Niðurstöður sýna að um það bil 

70% íbúa þessara landa eru með mjög gott fjármálalæsi (Batsaikhan og Demertzis, 

2018). Fræðimenn, stofnanir og baráttufólk um fjármálalæsi hafa velt fyrir sér hvað 

skilur þessi lönd að.  

Ekman sem er forstöðumaður yfir fjármálakennslu í Sænska fjármálaeftirlitinu (Head 

of Financial Education The Swedish Financial Supervisory Authority Sweden) hefur 

fjallað um það opinberlega að það séu nokkrar megin ástæður fyrir góðu gengi Svía og 

góðri stöðu þeirra í fjármálalæsi. Það felist meðal annars í gamalli hefð íbúa landsins að 



22 

spara og stöðugu efnahagskerfi sem eykur traust á fjármálakerfinu en megin ástæðan 

sé sú að fjármál eru kennd í gegnum allt skólakerfið frá yngsta stigi og upp úr. Þannig 

hefst fjármálakennsla eða kennsla um einföld fjármál í fyrsta bekk grunnskóla og heldur 

kennslan áfram út alla skólagönguna. Þetta hefur leitt til þess að íbúar geta rætt við 

foreldra sína um fjármál á skilvirkan og góðan hátt. Einnig hafa Svíar brugðist við 

innflytjendavandamálum sem mörg lönd standa frammi fyrir með því að setja af stað 

stórt verkefni sem snýr að því að taka á móti innflytjendum og kenna þeim undirstöður í 

tungumálinu og veita þeim kennslu um fjármál (Ekman, 2017b). 

Þær leiðir sem Svíþjóð hefur farið til þess að innleiða fjármálakennslu inn í 

grunnskólakerfið er að gera fjármál að námsgrein innan menntakerfisins. Fjármál eru 

því kennd í grunn- og framhaldsskóla. Þar eru ungmenni frá sjö ára aldri upp til 

framhaldsskóla aldurs. Þetta verkefni kallast „ a live time of learning“ (Ekman, 2017a). 

Það þýðir að Svíþjóð fræðir einnig íbúa um fjármál sem eru fyrir utan 

framhaldsskólakerfið, háskólanema, íbúa sem starfa á vinnumarkaði og eldri borgara. 

Þetta geta þeir með því að fræða kennara landsins um fjármál og til þess að geta gert 

það eru Svíar með mikla endurmenntun. Eins er gefið út kennsluefni að kostnaðarlausu 

fyrir kennara sem er án allra auglýsinga (Ekman, 2017b). 

Finnland hefur einnig hefur skorað hátt í fjármálalæsi í rannsóknum á alþjóðavísu. 

Fjármálalæsi er tiltölulega nýtt hugtak í Finnlandi eins og mörgum öðrum löndum. 

Áhersla á fjármál hefur því ekki verið mikil en með tilkomu nýrra áherslna hefur landið 

náð mjög góðu gengi á alþjóðavísu (Kalmi, 2017). Sú leið sem Finnland hefur farið eru 

einna helst áherslubreytingar í námskrá landsins sem og innleiðing þeirra á verkefni 

sem varðar kennslu um fjármál (Kalmi, 2017). 

Sú breyting er að kennurum nemendum níunda bekkjar sambærilegum við 

nemendur tíunda bekkjar hér á landi er gert skylt að kenna nemendum sínum um 

fjármál í aðalnámskrá landsins. Kennslan fellur undir fræðigreinina samfélagsfræði og 

eru kennarar sem kenna efnið samfélagsfræðikennarar að stærstum hluta (Kalmi, 

2017). Ekki er þessum kennurum aðeins skylt að kenna nemendum sínum um fjármál 

heldur voru sett þau skilyrði að kennslan yrði að vera að lágmarki um 40 kennslustundir 
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yfir skólaárið. Helmingnum af þeim tíma skal varið í kennslu um persónuleg fjármál 

(Kalmi, 2017). 

Til þess að styðja við þessa breytingu sem innleidd var árið 2010 var einnig ákveðið 

að setja af stað verkefni sem Finnar kalla Oma. Oma er verkefni til þess að styðja við 

fjármálakennslu í nokkrum grunnskólum landsins (Kalmi, 2017). Verkefnið kallar á 

samvinnu nemenda sem eru á seinasta ári í verslunarskólum landsins það er 

menntastigið á eftir grunnskólastigi (18 ára) og nemenda og kennara níunda bekkjar 

grunnskóla (15 ára). Verkefnið virkar þannig að nemendur verslunarskólanna eru orðnir 

stoð og stytta við kennslu um fjármál á grunnskólastigi (Kalmi, 2017). 

Þá eru nemendurnir í verslunarskólunum látnir útbúa kennsluefni og styðja við 

kennara grunnskólanna með verkefnum og fræðslu ef kennarar óska þess. 

Grunnskólum stendur því til boða að fá nemendur úr verslunarskólunum inn í 

grunnskólana til þess að kynna kennsluefni, fræða nemendur og kennara í eina 

kennslustund. Eftir það tekur samfélagsfræðikennarinn við og kennir efnið sem hann 

fær frá nemum verslunarskólans. Nemendur verslunarskólanna vinna að þessu verkefni 

til námsmats í sínum skóla undir leiðsögn kennara sem færir eru að kenna um fjármál. 

Oma verkefnið hefur það markmið að kennarar grunnskólanna að fái stuðning við það 

að kenna efnið, kennsluefni haldist nýtt og í takt við samfélagið. Þetta verkefni hefur 

gert það að verkum að samfélagsfræðikennarar grunnskólanna njóta mikils stuðnings 

við það að kenna efnið sem skilar sér í auknu fjármálalæsi íbúa landsins (Kalmi, 2017). 

Þær leiðir sem Svíþjóð og Finnland hafa farið eru leiðir til þess að innleiða kennslu 

um fjármál meira markvisst inn í menntakerfið. Íbúar fá þá fræðslu á grunnskólagöngu 

sinni. Hugtakið fjármálalæsi er einnig fremur nýtt hugtak á Íslandi. Fjallað verður um 

þær stofnanir sem hafa barist fyrir og rannsakað fjármálalæsi Íslendinga.  
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2.3    Stofnanir sem stefna að auknu fjármálalæsi á Íslandi 
 

Nokkrar stofnanir utan hins almenna menntakerfisins eru starfandi á Íslandi sem koma 

að því að kenna borgurunum um fjármál með einum eða öðrum hætti. Margir kennarar 

í grunnskólum hafa gripið til þess ráðs að fá starfsmenn slíkra stofnana til þess að koma 

og veita kennslu um fjármál. Þessar stofnanir eru ekki aðeins að bjóða upp á kennslu á 

vettvangi, heldur eru þær einnig að útbúa kennsluefni, fræðslumyndbönd og margt 

fleira til stuðnings við kennslu um fjármál í grunnskólum landsins. Í rannsókn þessari 

verður kannað hve margir kennarar nýta sér þessa utanaðkomandi aðila til þess að 

kenna nemendum sínum um fjármál. Einnig verður kannað hvort kennarar nýti sér 

kennsluefni þessara stofnana. Fjallað verður nánar um þær stofnanir sem eru stærstar á 

markaðnum í því að kenna hinum almenna borgara um fjármál.  

Fyrst ber að nefna stofnun sem kallar sig Fjármálavit. Fjármálavit var stofnað 

af Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF) og Landssamtökum lífeyrissjóða (LL). Stofnunin 

tekur að sér að koma í grunnskóla og kenna nemendum efstu bekkja um fjármál. Auk 

þessa tekur stofnunin að sér að útbúa kennsluefni í samstarfi við kennara og 

kennaranema. Dæmi um kennsluefni stofnunarinnar er bókin Fyrstu skref í fjármálum 

eftir Gunnar Baldvinsson og verkefnin Traust fjármál og Hvað kosta ég? eftir Margréti 

Ósk Erlingsdóttur. Stofnunin gefur það út að markmið hennar sé að stuðla að góðu 

fjármálalæsi í samfélaginu, veita kennurum innblástur í kennslu með auknu 

kennsluefni um viðfangsefnið og gefa starfsfólki fjármálafyrirtækja og lífeyrissjóða 

tækifæri til þess að vinna að sameiginlegu verkefni til þess að stuðla að samfélagslegri 

ábyrgð (Fjármálavit, e.d.).  

 Þar sem fjármálafyrirtæki og lífeyrissjóðir landsins standa að baki stofnuninni 

Fjármálavit gæti verið umdeilt hvort slík utanaðkomandi stofnun í menntakerfinu eigi 

að taka þátt í því að kenna ungu fólki um fjármál. Til dæmis mætti spyrja hvort 

kennslan sé með öllu hlutlaus eða hvort fjármálafyrirtækin nýti tækifærið til þess að 

nálgast nýja markhópa. Í þessari rannsókn verða kennarar spurðir um skoðun þeirra á 

því að slíkir utanaðkomandi aðilar séu fengnir til að koma í skólana með kennslu um 

fjármál. Finnst kennurum það jákvætt eða ekki?  
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Önnur stofnun sem ber að nefna er Stofnun um fjármálalæsi sem beitir sér fyrir 

bættu fjármálalæsi á Íslandi. Breki Karlsson, baráttumaður fyrir auknu fjármálalæsi á 

Íslandi, var stofnandi hennar. Stofnunin er rekin með styrkjum og einn 

aðalstyrktaraðilinn er fjármálafyrirtækið Arion banki hf. Markmið Stofnunar um 

fjármálalæsi er að beita sér fyrir því að íslenskur almenningur tileinki sér þekkingu og 

hæfni til þess að geta hugsað um fjárhagslegar þarfir sínar út frá mismunandi 

æviskeiðum. Með því er markmiðið að íbúar geti skipulagt fjármál sín í nútíma og til 

framtíðar. Einnig að íbúarnir hafi nægjanlega þekkingu til þess að geta tekið upplýstar 

ákvarðanir um fjármál sín og fjölskyldu sinnar. Með þessu ættu íbúar að geta orðið 

sáttari við fjárhagslegar ákvarðanir sínar og dregið gæti úr fjárhagsáhyggjum sem geta 

lagst þungt á herðar margra. Þetta ætti að skila sér í bættu hagkerfi, þar sem 

efnahagsleg velferð og lífshamingja er lykilatriði fyrir einstaklinginn og samfélagið 

(Stofnun um fjármálalæsi, e.d.). 

Sú leið sem stofnunin ætlar að fara til þess að ná markmiðum sínum er 

þjóðarátak um fjármálalæsi. Það er unnið með þremur áhersluþáttum. Fyrstur þeirra er 

að skapa vettvang umræðu og athafna um fjármálalæsi í landinu. Annar þeirra er 

mikilvægi menntunar. Stofnunin vill því beita sér fyrir auknu vægi fjármálalæsis í 

skólum landsins og styðja við kennara með útgáfu kennsluefnis. Þriðji þátturinn er 

rannsóknir sem stofnunin vinnur að og tengjast beint fjármálalæsi hérlendis sem og 

erlendis. Það kennsluefni sem stofnunin hefur gefið út er bók sem nefnist Ferð til fjár 

og kennsluefni sem nefnist Aflatún (Stofnun um fjármálalæsi, 2018). 

2.4     Mikilvægi fjármálalæsis hjá ungu fólki 

Eins og fram hefur komið er fjármálalæsi þekking einstaklingsins á þáttum sem tengjast 

fjármálum á einn eða annan hátt. Fjármál eru allt í kringum hinn almenna borgara. Það 

mun nánast enginn borgari komast í gegnum lífið án þess að þurfa að nýta sér þekkingu 

sem tengist fjármálum. Það á ekki aðeins við um fólk á efri árum sem lokið hefur 

skólagöngu sinni, heldur á þetta einnig við um ungt fólk í unglingadeildum grunnskóla 

hérlendis. Hægt er að skoða fjölmörg dæmi þess að ungt fólk í unglingadeildum í 

grunnskólum landsins þurfi að fá fræðslu um fjármál. Ef litið er yfir vöruúrval stærstu 
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banka landsins er hægt að sjá að börn geta frá níu ára aldri fengið sitt fyrsta debetkort 

og byrjað þar með að nýta sér rafrænar lausnir í bankaviðskiptum (Arion banki, e.d.). 

Nemendur í 8. bekk á Íslandi munu flestallir koma að tímamótum í lífi sínu seinni 

hluta skólaársins. Þau tímamót eru ferming. Almennt fær ungt fólk töluvert háar 

fjárhæðir í reiðufé á slíkum tímamótum og stendur það ásamt forráðamönnum frammi 

fyrir þeirri ákvörðun að ráðstafa fénu. Spurningar sem koma í huga fermingarbarnsins 

eru líklega: „Hvaða sparnaðarreikningur er bestur?“ „Hvernig virkar verðtrygging?“ 

„Hversu miklum peningum ætla ég að eyða strax?“ „Hversu miklum peningum vil ég 

safna?“ Strax við fyrsta ár unglingadeildarinnar standa nemendur frammi fyrir stórri 

ákvörðun fjárhagslega. Ekki eru þessi ungmenni aðeins að fermast, heldur byrja þau 

oftast í sínu fyrsta starfið sumarið eftir 8. bekk, til dæmis í unglingavinnu 

sveitafélaganna (Hjörtur J. Guðmundsson, 2012). Þá fá ungmennin sinn fyrsta 

launaseðil. Þau taka við laununum inn á reikning og ráðstafa þeim út mánuðinn þar til 

þau fá næstu laun. Allt eru þetta dæmi sem sýna að ungt fólk kemst mjög snemma í 

snertingu við fjármál og þarf því að taka mikilvægar ákvarðanir.  

Menntamálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, gaf yfirlýsingu í febrúar árið 2018, um 

fjármálalæsi. Í yfirlýsingunni fjallaði ráðherra um mikilvægi fjármálalæsis og þá sérstaklega 

fjármálalæsis ungs fólks. Ráðherra sagði: 

„Ungt fólk þarf að læra að stjórna áhættu, vera í stakk búið til að gera áætlanir til framtíðar og 

geta greint mismunandi valkosti í fjármálum. Skynsamlegar ákvarðanir í fjármálum á fyrri árum 

æviskeiðsins geta skilað sér margfalt til baka inn í efri árin“ (Lilja, Alfreðsdóttir, 2018). 

Án efa er mikilvægt að kenna ungu fólki um fjármál í grunnskólum landsins. 

Eitthvað hefur verið um rannsóknir tengdar fjármálalæsi landsmanna hingað til og 

áformaðar eru breytingar á komandi árum, eins og fjallað verður um í næsta kafla.  

2.5     Rannsóknir á fjármálalæsi á Íslandi og hver ber ábyrgð á að 
kenna ungu fólki um fjármál 

Þekking ungs fólks á fjármálum hefur verið nokkuð rannsökuð hér á landi. Þeir sem staðið 

hafa að slíkum rannsóknum eru aðallega sjálfstætt starfandi aðilar, til dæmis Stofnun um 

fjármálalæsi. Stofnunin kannar stöðuna á fjármálalæsi íslensks almennings þriðja hvert ár 
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(Stofnun um fjármálalæsi, e.d.). Einnig hafa nokkrir nemendur við háskóla á Íslandi 

rannsakað og kannað fjármálalæsi hér á landi í tengslum við vinnu á lokaverkefnum sínum 

(Elsa Gissurardóttir, 2017). Stofnun um fjármálalæsi sem og einstaklingum hefur borið 

saman um að staðan á fjármálalæsi Íslendinga sé ekki nógu góð, en hafi þó batnað á 

undanförnum árum. Það sé þó fremur að þakka foreldrum eða forráðamönnum en 

almenna menntakerfinu (Stofnun um fjármálalæsi, 2016). 

Samkvæmt OECD, Evrópusambandinu og GFLEC er búið að taka stöðuna á 

fjármálalæsi um allan heim. Niðurstöður sýna að hinn almenni borgari í heiminum hefur 

ekki nægjanlega þekkingu á fjármálum og úr því verður að bæta. Töluvert hefur verið rætt 

um það hverjir eigi að bera ábyrgðina á því að kenna ungu fólki um fjármál. Eru það 

foreldrarnir eða er það menntakerfið? Sumir telja að fræðsla til ungs fólks um fjármál þurfi 

fyrst og fremst að vera á hendi foreldranna. Foreldrarnir beri ábyrgð á fjármálum 

ungmenna til 18 ára aldurs og beri því einnig ábyrgð á því að kenna þeim um fjármál.  

Samkvæmt rannsóknum OECD er fólk almennt ekki vel í stakk búið til þess að 

kenna ungu fólki um fjármál vegna þekkingarleysis. Þekkingin liggi almennt ekki hjá eldri 

kynslóðum heimsins. Í þessari rannsókn OECD kom fram að 71% fullorðinna í Japan hafði 

ekki þekkingu á hluta- og skuldabréfum. Í Ástralíu voru það 67% fullorðinna sem töldu sig 

vita hvað vaxtavextir voru. Aftur á móti svöruðu aðeins 28% rétt til þegar spurt var nánar til 

að kanna þekkingu þeirra á vaxtavöxtum (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2006). 

Hver getur þá borið ábyrgðina á því að kenna ungu fólki um fjármál? Hver getur 

svarað algengum spurningum ungmenna eins og þessum: „Hvað er hvað á launaseðlinum 

mínum?“ „Hvaða reikningur hentar best fyrir sparnað?“ „Eru fjárfestingar kannski 

heppilegri kostur fyrir mig?“ „Hvaða fjárfestingamöguleikar eru bestir?“ „Hvernig virka 

skattar?“ „Hvað er verðbólga?“ „Hvað gerist í þjóðfélaginu ef efnahagsbreytingar verða?“ 

Ungmennin standa frammi fyrir spurningum sem þessum og mörgum fleiri strax á fyrstu 

árum sínum í unglingadeild grunnskóla á Íslandi. 

Eins og OECD bendir á, þarf að gera breytingar á kerfinu til þess að ungt fólk fái þá 

þekkingu sem nauðsynleg er til þess að það geti tekið ábyrgð á eigin fjármálum á skilvirkan 

http://www.oecd.org/about/
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og árangursríkan hátt. OECD telur að menntakerfið skipti þar sköpum (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2006). 

Ekki eru framkvæmd nein reglubundin stöðluð próf á fjármálalæsi ungs fólks 

hérlendis af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Frá árinu 2012 hefur OECD gefið út 

nýja gerð af stöðluðu prófi, svokallað PISA próf, sem lagt er fyrir ungt fólk í hinum ýmsu 

löndum í heiminum  (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017a). 

Þessu nýja prófi er ætlað að meta fjármálalæsi ungs fólks og er lagt fyrir nemendur í 10. 

bekk. Ísland kaus að taka ekki þátt í þessu prófi árin 2012, 2015 og 2018 þegar það var lagt 

fyrir á alþjóðavísu. Stofnun um fjármálalæsi, Heimili og skóli, Neytendasamtökin, Samtök 

fjármálafyrirtækja, Landssamtök lífeyrissjóða og Umboðsmaður skuldara ræddu þessa 

stöðu sín á milli og þann 7. febrúar 2018 afhentu þessir aðilar Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu áskorun þess efnis að Ísland tæki þátt í PISA prófi OECD um 

fjármálalæsi árið 2021, þegar prófið verður næst lagt fyrir á alþjóðavísu (Stofnun um 

fjármálalæsi, e.d.). 

Tilkynning barst frá Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra 12 dögum seinna, 

eða 19. febrúar, þar sem hún tilkynnti að Mennta- og menningarmálaráðuneytið myndi 

svara áskorun þessari og að Ísland myndi taka þátt í PISA prófi um fjármálalæsi árið 2021. 

Fjallaði ráðherra um mikilvægi fjármálalæsis í tilkynningu sinni og þar sagði m.a.: „Ljóst er 

að gott fjármálalæsi skilar sér í betri ákvarðanatöku einstaklinga í fjármálum og stuðlar 

að fjármálastöðugleika“ (Lilja Alfreðsdóttir, 2018). 

Í tilkynningunni sagði jafnframt að með auknum hraða samfélagsins yrði sífellt 

auðveldara fyrir hinn almenna borgara að nálgast alls kyns fjármálaafurðir með skjótum 

hætti. Samanber það að snjallsímar væru notaðir til þess að sækja sér yfirdrátt með mjög 

litlum fyrirvara. Í tilkynningunni segir einnig að þótt aukin tækni auðveldi margt, þá hafi 

hún ákveðnar hættur í för með sér. Fræðsla um fjármál væri því sérstaklega mikilvæg í 

samfélaginu í dag. Lokaorð ráðherra í tilkynningunni voru þau að hún legði ríka áherslu á 

að ungt fólk á Íslandi tæki þátt í PISA könnunarprófi um fjármálalæsi, þannig að staða 

Íslands yrði metin reglulega og borin saman við niðurstöður á alþjóðavísu (Lilja 

Alfreðsdóttir, 2018).  

http://www.oecd.org/about/
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Á fundi í París í maí 2017 hélt Angela Gurrí, einn af æðstu starfsmönnum OECD, 

ræðu í tilefni af niðurstöðum úr PISA prófi um fjármálalæsi sem lagt var fyrir á 

alþjóðavísu árið 2015. Á fundinum voru fulltrúar þjóða víðs vegar að úr heiminum og frá 

alþjóðasamtökum um samstöðu um fjármálalæsi og þekkingu heimsins (the UN 

Secretary‑General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development and 

Honorary Patron of the G20 Global Partnership for Financial Inclusion). Ræðan fjallaði 

um stöðuna á fjármálalæsi ungs fólks í heiminum í dag (Organisation for Economic Co-

operation and Development, 2017a).  

Í ræðunni talaði Gurrí um mikilvægi þess að kenna ungu fólki um allan heim um 

fjármál með markvissum hætti. Alls kyns tækninýjungar og framfarir á fjármálamarkaði 

hefðu fjölgað mjög valkostum, gert fjármál aðgengilegri en að sama skapi flóknari fyrir 

ungt fólk. Rannsóknir sýndu fram á að ungt fólk hefði almennt ekki þekkingu til að takast 

á við slíkt og fjármálakennsla hefði ekki fylgt þessari þróun á alþjóðavísu. Mikilvægt væri 

að lönd heimsins gerðu sér grein fyrir þessari breytingu, könnuðu stöðu ungs fólks 

reglulega og efldu kennslu um fjármál til þess að auka fjármálalæsi þess (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2017a). 

2.6     PISA próf um fjármálalæsi 

Ísland tekur þátt í árlegri PISA könnun, eins og stór hluti af löndum heimsins. Í þessari 

könnun er færni og staða nemenda í vísindalæsi, lesskilningi og stærðfræðiskilningi 

metin í alþjóðlegum samanburði. Markmiðið með PISA prófum er að nýta þau til 

stefnumótunar fyrir menntakerfi framtíðarinnar (Menntamálastofnun, 2016). Prófunum 

er ætlað að leggja mat á kunnáttu og getu ungmenna á alþjóðavísu. Slíkt veitir ekki 

aðeins samanburð á milli landa, heldur skapar einnig tækifæri til þess að lönd ræði 

saman um ólík menntakerfi. Prófið er að hluta til byggt á sömu spurningunum sem eru 

lagðar fyrir ár hvert. Það er gert til þess að hægt sé að fylgjast með þróun kunnáttu 15 

ára ungmenna um allan heim. Einnig er kunnátta ungmennanna skoðuð í samhengi við 

efnahagslega stöðu landanna sem þau búa í. Íslenskir fræðimenn og rannsakendur hafa 

töluvert skoðað niðurstöður úr PISA prófum á Íslandi, borið þær saman við niðurstöður 
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prófanna í öðrum löndum og haft áhyggjur af getu íslenskra nemenda í hinum ýmsu 

faggreinum (Tryggvi Páll Tryggvason, 2016).  

Eins og fyrr segir hefur PISA nýverið gefið út annars konar próf sem byrjað er að 

leggja fyrir ungt fólk í stærstu löndum heims. Prófið er könnun á stöðu fjármálalæsis hjá 

ungu fólki. Árið 2012 var fyrsta PISA prófið um fjármálalæsi lagt fyrir ungmenni í 

stærstu löndum heims. Búið er að leggja PISA próf um fjármálalæsi þrisvar sinnum fyrir, 

það er árið 2012, 2015 og árið 2018, en það er val hvers lands hvort prófin eru lögð fyrir 

þar eða ekki. Ísland hefur ekki enn þá tekið þátt í prófum um fjármálalæsi en áformað 

er að leggja það fyrir íslensk ungmenni hérlendis árið 2021, eins og kom fram í fyrri 

kafla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018).  

Eðli málsins samkvæmt er spurt um fjármál í PISA prófinu um fjármálalæsi . 

Hverri spurningu er ætlað að leiða í ljós þekkingu og hæfni nemenda í fjármálum. 

Spurningunum er skipt upp í fjóra efnisþætti fjármálalæsis og einnig skipt upp miðað 

við fimm hæfniþrep PISA sem ákvarða þekkingu nemenda út frá svörum þeirra við 

spurningunum (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017b). Í 

næstu köflum verður fjallað nánar um PISA prófið um fjármálalæsi. Þá verður 

sérstaklega fjallað um fjóra þætti fjármálalæsis og hæfniþrepin fimm.  

 

2.6.1  Fjórir þættir fjármálalæsis samkvæmt PISA 

PISA prófið um fjármálalæsi byggir á fjórum þáttum fjármálalæsis samkvæmt 

skilgreiningu OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014). 

Fyrsti þátturinn er um peninga og flæði þeirra, annar þátturinn um skipulag og stjórnun 

fjármála, þriðji þátturinn um áhættu og ábata og fjórði þátturinn um fjárhagslegt 

umhverfi.  

Rannsakandi hefur þýtt þessa skilgreiningu um fjármálalæsi úr ensku yfir á 

íslensku fyrir rannsókn þessa. Skilgreiningin kom fram í riti PISA frá árinu 2014 um 

niðurstöður prófs um fjármálalæsi sem lagt var fyrir árið 2014. Skilgreiningin á þessum 

fjórum þáttum hefur haldist óbreytt síðan. Skilgreiningin er eftirfarandi í íslensku 

þýðingunni:  
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Fyrsti þátturinn varðar peninga og flæði þeirra. Fjármálalæsi felur í sér læsi á reiðufé, 

mismunandi gerðir þess og hvernig fara á með fé. Einnig er fjallað um þekkingu á 

auðveldu flæði peninga, eins og hversdagslegum greiðslum, eyðslu og virði peninga. Þá 

eiga nemendur að kunna skil á mismunandi bankareikningum, hafa grunnþekkingu á 

greiðslukortum, bæði debet og kredit, og hafa þekkingu á mismunandi gjaldeyri og 

kunnáttu um erlent gengi. 

Þáttur tvö varðar skipulag og stjórnun fjármála. Nemendur eiga að kunna skil á því að 

skipuleggja og stjórna eigin tekjum til lengri og skemmri tíma. Þar er heimilisbókhald 

farsælast til árangurs. Þá eiga nemendur að búa yfir góðri hæfni til þess að gera sér 

grein fyrir innkomu og útgjöldum. Þeir eiga að geta nýtt innkomu sína sem best hverju 

sinni. Einnig eiga nemendur að geta nýtt aðrar leiðir til þess að tryggja sér stöðugleika í 

fjármálum. 

Þriðji þátturinn varðar áhættu og ábata. Þá eiga nemendur að geta fundið sér leiðir til 

að skipuleggja og stjórna öryggi sínu í fjármálum. Það á sérstaklega við um hinar ýmsu 

tryggingar og sparnaðarleiðir. Nemendur skulu hafa skilning á hugsanlegum 

fjárhagslegum ábata eða tapi. Þeir skulu einnig búa yfir þekkingu á skuldsetningu, 

mismunandi vöxtum og fjárfestingum. Það er því mikilvægt að nemendur geri sér grein 

fyrir breytingum sem orðið geta á bréfum á almennum markaði og þeir þurfa að geta 

gert sér grein fyrir hækkun og lækkun á virði fjárfestinga. 

Fjórði og seinasti þátturinn varðar fjárhagslegt umhverfi. Nemendur eiga að þekkja 

hættur sem og ábyrgð á fjármálamarkaði. Ekki aðeins á fjármálamarkaði síns 

heimalands, heldur einnig í hinum almenna heimi fjármála. Nemendur skulu hafa 

þekkingu á afleiðingum efnahagslegra breytinga, hvernig þær hafa áhrif á vexti landsins 

og verðbólgu. Einnig verða nemendur að kunna skil á hugtökunum verðbólga og vextir. 

Nemendur þurfa einnig að hafa þekkingu á skattaumhverfi og lífeyrissjóðakerfi landsins 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014, bls. 34–35). 

 

Í rannsókn þessari verður stuðst við uppbyggingu og spurningar PISA prófsins til 

glöggvunar á fjármálakennslu hér á landi. Erum við að fræða nemendur okkar nógu vel í 

fjármálum? Ættum við að vera í stakk búin til að leggja PISA prófið í fjármálalæsi fyrir 

íslenska nemendur eins og staðan er í dag eða þarf að auka vægi einhverra þessara 

fjögurra þátta í kennslu um fjármál? Fá nemendur í unglingadeild á 

höfuðborgarsvæðinu kennslu í öllum þessum fjórum þáttum í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu? Er farið í alla þá þætti sem þarf til þess að nemendur hafi fengið 

nægjanlega kennslu um fjármál, eins og þessir fjórir þættir OECD kveða á um? 
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2.6.2  Fimm hæfniþrep OECD á prófi PISA um fjármálalæsi 

Í PISA könnunarprófi um fjármálalæsi eru nemendur beðnir um að svara spurningum 

um fjármál til þess að komast að því hve mikla þekkingu ungt fólk hefur á fjármálum á 

hverju sviði fyrir sig. OECD hefur innleitt aðferð til þess að meta þá sem taka prófið út 

frá frammistöðu þeirra. Öllum spurningum sem lagðar eru fyrir er skipt upp í þá fjóra 

þætti fjármálalæsis sem fjallað var um í síðasta kafla. Spurningunum er ekki aðeins skipt 

upp út frá efnisþáttum, heldur er þeim einnig skipt upp í hæfniþrep. Hæfniþrepin eru 

fimm talsins. Spurningar sem falla undir hæfniþrep eitt eru spurningar sem reyna ekki 

mikið á hæfni nemenda og eru því taldar töluvert auðveldar miðað við meðalhæfni um 

fjármál. Því hærri sem hæfniþrepin eru, því erfiðari eru spurningarnar. Undir hæfniþrepi 

fimm eru spurningarnar farnar að reyna töluvert á getu og þekkingu nemendanna 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017b). 

Árangur nemendanna er því metinn út frá þeim spurningum sem nemendurnir 

geta svarað rétt og því hlutfalli af hæfniþrepum þar sem þeir skora hæst. Taka má dæmi 

af nemanda sem svarar nánast öllum spurningum undir hæfniþrepi eitt og tvö rétt, sem 

og stórum hluta af spurningum undir hæfniþrepi þrjú. Hann nær nánast ekki að svara 

neinum spurningum undir hæfniþrepi fjögur og fimm. Hann er þá talinn hafa hæfni og 

þekkingu miðað við hæfniþrep þrjú. Verður það þá niðurstaðan hjá þessum tiltekna 

nemenda (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017b). 

OECD hefur skilgreint þessi fimm hæfniþrep út frá hæfni og kunnáttu nemenda 

um fjármál. Nemendur sem búa yfir hæfni og þekkingu miðað við hæfniþrep eitt geta 

komið auga á mismunandi algengar fjármálavörur og túlkað upplýsingar um einfalda 

þætti fjármála. Þeir sjá muninn á því sem þeir þurfa og því sem þeir vilja og eiga auðvelt 

með að taka ákvarðanir um daglega eyðslu sína. Þeir geta framkvæmt auðveldar 

tölulegar aðgerðir, til dæmis lagt saman, dregið frá og margfaldað (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2017b). 

Þeir nemendur sem búa yfir hæfni og þekkingu miðað við hæfniþrep tvö hafa 

öðlast hæfni hæfniþreps eitt og geta jafnframt nýtt sér hæfni sína til aðgerða. Þá geta 

þeir tekið einfaldar fjárhagslegar ákvarðanir um eigin fjármál. Þeir skilja hugtakið 

bókhald og geta túlkað upplýsingar úr einföldum fjárhagsgögnum, til dæmis 

http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/about/
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launaseðlum. Þeir hafa hæfni til þess svara spurningum sem varða þetta efni 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017b). 

Þeir nemendur sem búa yfir hæfni og þekkingu á hæfniþrepi þrjú hafa öðlast 

hæfni á hæfniþrepum eitt og tvö. Jafnframt geta þeir farið að skilja sínar eigin 

fjárhagslegar ákvarðanir og gert einfaldar fjárhagsáætlanir fram í tímann. Nemendurnir 

geta einnig áttað sig á hugtakinu prósenta af heild og skilið og túlkað gögn sem tengjast 

fjármálagjörningum. Þeir geta einnig áttað sig á því hvaða aðgerðir henta best við 

kostnaðarbókhald (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017b). 

Þeir nemendur sem búa yfir hæfni og þekkingu á hæfniþrepi fjögur hafa öðlast 

hæfni sem hæfniþrep eitt, tvö og þrjú kveða á um. Í hæfniþrepi fjögur geta nemendur 

skilið óalgengari hugtök sem munu koma til með að snerta fjármál þeirra þegar þeir 

eldast, til dæmis um skipulag og stjórnun mismunandi bankareikninga, vaxtavexti o.fl. 

Þessir nemendur geta túlkað og útskýrt flóknari fjármálagögn, til dæmis flókin 

bankayfirlit. Þeir geta tekið fjárhagslegar ákvarðanir og tekið með í myndina 

langtímaáhrif sem gætu snert ákvarðanir þeirra, til dæmis heildarkostnað við 

langtímalántöku og áhrif þessa (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2017b). 

Þeir nemendur sem búa yfir hæfni og þekkingu á hæfniþrepi fimm hafa öðlast 

hæfni hæfniþreps eitt, tvö, þrjú og fjögur. Þá geta nemendur notað þekkingu og hæfni 

sína til þess að skilja mjög vítt svið af fjármálagjörningum, gögn, hugtök og aðferðir sem 

hafa áhrif á þeirra eigin fjármál til lengri og skemmri tíma. Nemendur geta einnig 

framkvæmt flóknar fjármálaaðgerðir með öllum smávægilegum áhrifavöldum. Þeir geta 

unnið með mikilli nákvæmni í aðgerðum og leyst óalgengar fjárhagslegar aðgerðir sem 

og hafa skilning á aðgerðum sínum og geta útskýrt þær (Organisation for Economic Co-

operation and Development, 2017b). 

Í næsta kafla eru sýnd dæmi sem lögð hafa verið fyrir á PISA prófi um fjármál. 

Þar er spurningum skipt upp í fjóra þætti fjármálalæsis og fimm hæfniþrep . 

http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/about/
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2.6.3  Dæmi um spurningar á prófi PISA um fjármálalæsi 

Í þessum kafla verða skoðuð nokkur dæmi um spurningar sem lagðar hafa verið fyrir 

ungmenni á PISA prófi um fjármálalæsi. Allar spurningarnar eru settar hér fram á ensku, 

þar sem prófið hefur ekki verið lagt fyrir hérlendis. Þessar spurningar eru allar flokkaðar 

undir fjóra þætti fjármálalæsis, sem og hæfniþrepin fimm sem skilgreind eru af OECD 

og fjallað var um hér framar.  

Fyrsta spurningin tengist þætti eitt um peninga og flæði þeirra. Spurningin er 

fjölvalsspurning á fyrsta hæfniþrepi og því ekki talin erfið. Nemendur eiga að skoða 

greiðsluseðil og gefa svar við því af hverju viðkomandi hafi fengið þennan greiðsluseðil.  

 

 

Mynd 1: Dæmi um spurningu af PISA könnunarprófi um fjármálalæsi, þáttur eitt, hæfniþrep tvö 
(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017b). 

 Í þessu dæmi eiga nemendur að átta sig á því að reikningurinn var sendur til 

einstaklingsins til merkis um að reikningurinn væri ógreiddur og að það þyrfti að greiða 

hann fyrir tiltekinn dag. 

 

Spurning tvö er um sama greiðsluseðil. Þessi spurning er erfiðari en sú fyrri, hún 

er á hæfniþrepi tvö.   

http://www.oecd.org/about/
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Mynd 2: Dæmi um spurningu af PISA könnunarprófi um fjármálalæsi, þáttur eitt, hæfniþrep tvö 
(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017b). 

 

 Í þessari spurningu eiga nemendur að rýna enn frekar í greiðsluseðilinn og svara 

spurningu um það hvað einstaklingurinn eigi að greiða í sendingarkostnað fyrir 

pöntunina. Þarna eiga nemendur að gera sér grein fyrir því að heildarverðið 

samanstendur af nokkrum þáttum. 

 Spurning þrjú varðar þátt tvö um fjármálalæsi eða þáttinn um skipulag og 

stjórnun fjármála. Spurningin er fjölvalsspurning sem er flokkuð á fjórða hæfniþrep sem 

gerir spurninguna þess eðlis að hún reynir verulega á þekkingu nemenda.  

 

http://www.oecd.org/about/
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Mynd 3: Dæmi um spurningu af PISA könnunarprófi um fjármálalæsi, þáttur tvö (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 2017b). 

 

Í þessari spurningu eru nemendur beðnir um að skoða launaseðil einstaklings. 

Þeir eiga síðan að svara því hversu háa fjárhæð einstaklingurinn hafi fengið greidda inn 

á launareikning sinn. Nemendur eiga einnig að svara því hver heildarlaunin eru fyrir 

skatt og hver skatturinn er.  

 Fjórða spurningin fellur undir þátt fjármálalæsi um áhættu og ábata. Þá 

sérstaklega þáttinn um skuldsetningu. Spurningin er opin og skilgreind á hæfniþrepi 

fimm.  

 

http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/about/
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Mynd 4: Dæmi um spurningu af PISA könnunarprófi um fjármálalæsi, þáttur þrjú (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 2017b). 

 

 Í þessari spurningu fá nemendur dæmi um einstakling sem tekur lán með 

ákveðnum kjörum hjá ákveðinni lánastofnun og greiðir af láninu í eitt ár. Þá býðst 

honum lán hjá annarri lánastofnun með öðrum kjörum. Bent er á að með seinna láninu 

geti viðkomandi greitt upp fyrra lánið og spurt er hvað tvennt annað myndi ávinnast 

með því.  

 Fimmta og seinasta spurningin í þessum dæmum varðar þátt þrjú um áhættu og 

ábata. Þar er sérstaklega skoðaður þátturinn um fjárfestingar og breytingar á þeim. 

Spurningin er flokkuð á hæfniþrep þrjú. 

http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/about/
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Mynd 5: Dæmi um spurningu af PISA könnunarprófi um fjármálalæsi, þáttur þrjú, hæfniþrep þrjú 
(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017b). 

 

Nemendur eru beðnir um að skoða myndrit sem sýnir þróun á verði tiltekins 

hlutabréfs yfir tiltekinn tíma. Þeir eiga síðan að velja hvor staðhæfingin af tveimur sé 

sönn. Nemendur þurfa að gera sér grein fyrir hækkunartímabilum sem og 

lækkunartímabilum á myndritinu. Einnig þurfa nemendur að gera sér grein fyrir 

prósentubreytingu á virði hlutabréfsins yfir tiltekið tímabil.  

Öll þessi dæmi sýna vel hvernig prófið er uppbyggt út frá þáttum fjármálalæsis 

sem og hæfniþrepum PISA. Ef nemendur eiga að fá skilvirka kennslu um fjármál í 

grunnskólum landsins, þarf að vera stuðningur við kennara um hvernig kennslu á 

viðfangsefninu skuli háttað. Sú skrá sem ákvarðar kennslu í grunnskólum landsins er 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 (Mennta og menningamálaráðuneytið, 2013). 

Fjallað verður nánar um aðalnámskrána og áherslur á kennslu um fjármál í næsta kafla.  

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/about/
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2.7     Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 

Aðalnámskrá grunnskóla er gefin út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. 

Námsskráin er unnin á grundvelli laga um grunnskóla. Skráin er í sífelldri endurskoðun 

og er því talað um að skráin sé lifandi skjal. Skylt er að tilkynna um allar breytingar á 

námskránni í Stjórnartíðindum, en þar er tilkynnt um öll ný lög, stjórnvaldsfyrirmæli og 

samninga við önnur ríki og breytingar á þeim (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

e.d.).  

 Aðalnámskrá grunnskólanna er einhvers konar reglugerð og leiðarvísir fyrir 

skólastarf í landinu. Grunnskólum landsins ber að fylgja gildandi aðalnámskrá hverju 

sinni í skólastarfi sínu og innleiða áherslur hennar inn í skólanámskrá skólanna. 

Námsskráin er ætluð fyrir stjórnendur, kennara og aðra starfsmenn í menntakerfinu. 

Einnig eru í námskránni almennar upplýsingar um starfsemi skóla og tilgang þeirra fyrir 

helstu hagsmunaaðila. Hagsmunaaðilar geta verið nemendur, foreldrar, samfélagið, 

kennarar, stjórnendur skóla o.fl. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.).  

Núgildandi aðalnámskrá er frá árinu 2013. Helstu áherslur í námskránni eru sex 

grunnþættir menntunar. Þeir eru; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í 

gegnum aðalnámskrána koma þessir þættir fram í köflum hinna ýmsu faggreina (Stefán 

Jökulsson, 2012). 

Eins og fyrr sagði er hugtakið fjármálalæsi tiltölulega nýtt af nálinni og áherslan í 

aðalnámskrá á kennslu um fjármál var ekki fyrirferðarmikil á árum áður. Segja má að 

hugarfarsbreyting hafi orðið í áherslum á kennslu um fjármál hér á landi í kjölfarið á 

bankahruninu svokallaða árið 2008. Þá urðu miklar umræður á meðal almennings og 

hjá stjórnvöldum um að mikið skorti á þekkingu almennings á fjármálum.  

Þetta varð m.a. til þess að skipaður var stýrihópur af menntamálaráðherra þann 

9. júní 2011 sem átti að kanna fjármálalæsi almennings, sem og skoða hver aðkoma 

menntakerfisins væri að fjármálalæsi landsmanna. Stýrihópurinn skilaði af sér skýrslu til 

þáverandi menntamálaráðherra, Katrínar Jakobsdóttur. Helstu niðurstöður voru þær að 

fjármálalæsi væri ekki sjálfstæð kennslugrein í grunnskólum landsins. Ekki væri 
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nægjanleg áhersla í aðalnámskrá á fjármálalæsi og það væri áhyggjuefni. Einnig var 

fjallað um mikilvægi þess að styrkja stoðir fjármálakennslu í menntakerfi landsmanna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Hópurinn ítrekaði mikilvægi þess að kenna fjármálalæsi í grunnskólum og gerði 

athugasemdir við nýskrifaða aðalnámskrá á þeim tíma, 2013. Katrín Jakobsdóttir 

menntamálaráðherra gaf í kjölfarið út yfirlýsingu um að breytingar hefðu verið gerðar á 

aðalnámskránni. Menntamálaráðherra taldi að skýrar áherslur á fjármál og fjármálalæsi 

væru nú komnar í aðalnámskrána. Fjallað væri um fjármál og fjármálalæsi í köflum um 

heimilisfræði, samfélagsfræði, sjálfbærni og stærðfræði. Einnig væru fjármál og 

fjármálalæsi nú í hæfniviðmiðum er snertu samfélagsfræði, heimilisfræði og stærðfræði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 

2.7.1  Kaflar um fjármálalæsi eða kennslu um fjármál í aðalnámskrá grunnskóla 
frá árinu 2013 

Eftir þær breytingar sem gerðar voru á aðalnámskrá í kjölfarið á niðurstöðum 

rýnihópsins, hefur áherslum á kennslu um fjármál ekki verið breytt. Þar sem efri bekkir 

grunnskóla eru skoðaðir í rannsókn þessari, miðast allar upplýsingar úr aðalnámskránni 

við þau hæfniviðmið sem nemendur eiga að hafa tileinkað sér við útskrift í 10. bekk. Við 

útskrift 10. bekkjar skulu nemendur hafa fengið tækifæri og hafa reynt eftir sinni bestu 

getu að ná þeim hæfniviðmiðum sem sett eru í aðalnámskrá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

 Í samfélagsfræði er fjallað um mikilvægi fjármálalæsis hjá ungu fólki. Við lok 10. 

bekkjar eru það alls 54 hæfniviðmið sem nemendur skulu vera metnir út frá í 

samfélagsfræði. Þetta eru allt þættir sem falla undir grunnþætti menntunar. Þeim er 

síðan skipt upp í þrjá undirflokka. Þeir eru; reynsluheimur, hugarheimur og 

félagsheimur. Af þessum 54 hæfniviðmiðum er eitt hæfniviðmið sem snýr að kennslu 

um fjármál. Það hæfniviðmið er svohljóðandi: „Nemendur eiga 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, 2013, bls. 200). 
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Til þess að geta tekið ábyrgð á eigin fjármálum og tileinkað sér hugtakið um 

fjármálalæsi þarf að fara fram töluvert mikil kennsla um fjármál, eins og nefnt var í 

öðrum kafla um fjármálalæsi og PISA próf um fjármálalæsi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

 Í stærðfræði er einnig fjallað um mikilvægi þess að kenna ungu fólki um fjármál. 

Þá er sérstaklega fjallað um það að nemendur eigi að tileinka sér gagnrýna hugsun og 

sjálfstæði í ákvarðanatöku til að geta tekið sjálfir ákvarðanir um eigin fjármál og neyslu. 

Í stærðfræðinni eru mörg hæfniviðmið. Þessi hæfniviðmið skiptast í sjö 

undirkafla. Þeir eru; að geta spurt og svarað með stærðfræði, að kunna að fara með 

tungumál og verkfæri stærðfræðinnar, vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar, tölur og 

reikningur, algebra, rúmfræði og mælingar og tölfræði og líkindi. Í þessum sjö köflum 

eru alls 38 hæfniviðmið. Eitt af þessum hæfniviðmiðum snýr að kennslu um fjármál. 

Hæfniviðmiðið er svohljóðandi: „Nemendur eiga að geta tekist á við verkefni úr 

umhverfinu eða samfélaginu, þar sem þarf að afla upplýsinga og meta þær, finna 

lausnir, m.a. í tengslum við ábyrgð á eigin fjármálum, neyslu og þróun samfélagsins“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 213).  

Þetta hæfniviðmið er aðeins frábrugðið því sem fjallað er um í kaflanum um 

samfélagsfræði. Í þessu viðmiði eiga nemendur ekki aðeins að geta tekið ábyrgð og 

afstöðu, heldur einnig að geta tekist á við verkefni með því að afla upplýsinga og vinna 

úr þeim. Nemendur skulu einnig bera ábyrgð á eigin fjármálum og neyslu. Þessi 38 

hæfniviðmið í stærðfræði eru allt þættir sem nemendur eiga að hafa fengið tækifæri til 

þess að læra um og spreyta sig á áður en kemur að útskrift þeirra úr grunnskóla. Við 

vinnu á lokamati úr grunnskóla hvers nemanda eru þessi hæfniviðmið höfð til hliðsjónar 

en matið fer fram við metanleg hæfniviðmið sem gefin eru út. Í metanlegum 

hæfniviðmiðum í stærðfræði í aðalnámskrá er ekkert viðmið fyrir fjármál eða 

fjármálalæsi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 213).  

 Það er einnig fjallað um fjármál í kaflanum um heimilisfræði. Alls eru þar 11 

hæfniviðmið sem nemendur eiga að hafa fengið að spreyta sig á í skólagöngu sinni. Eitt 

af þessum 11 hæfniviðmiðum snýr að kennslu um fjármál. Hæfniviðmiðið er 

svohljóðandi: „Nemendur eiga að greint helstu þætti sem hafa áhrif á útgjöld við 
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heimilishald og geti tekið ábyrgð á eigin útgjöldum og skuldbindingum og þekkt rétt 

sinn og skyldur sem neytandi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 154). 

Nemendur eiga að hafa öðlast hæfni til þess að geta greint helstu þætti sem 

hafa áhrif á útgjöld heimilisins. Það þarf því að fjalla um þá útgjaldaliði og hvernig 

mögulegar breytingar geta haft áhrif á þá. Í kaflanum um heimilisfræði er einnig fjallað 

um að ungt fólk verði að geta axlað ábyrgð á eigin útgjöldum og skuldbindingum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Allir þessir kaflar í samfélagsfræði, stærðfræði og heimilisfræði innihalda 

hæfniviðmið er snúa að fjármálalæsi. Allar faggreinar skulu undirbúa nemandann undir 

það að taka ábyrgð á eigin fjármálum. Viðmiðin eru öll töluvert lík og því erfitt að átta 

sig á því hver á að kenna hvað um fjármál. Ekki er talað nákvæmlega um það hvaða 

fræðslu nemendur eiga að fá í heimilisfræði, samfélagsfræði eða stærðfræði. Viðmiðin 

eru töluvert huglæg og getur því hver kennari túlkað þau á sinn hátt.  

Áherslur í aðalnámskrá grunnskóla eru sex grunnþættir menntunar. Einn af þeim 

þáttum er læsi, eins og fyrr hefur verið nefnt. Sérstök ritröð fylgir með aðalnámsskránni 

sem ber heitið Ritröð um grunnþætti menntunar. Í þessari ritröð er fjallað nánar um 

grunnþætti menntunar og þar á meðal læsi. Ekkert er fjallað um hugtakið fjármálalæsi í 

þessari ritröð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.).  

Við skoðun á vægi kennslu um fjármál í aðalnámskránni má glögglega sjá að það 

er mjög lítið í heimilisfræði, samfélagsfræði og stærðfræði. Vegna þessa litla vægis og 

þess hve óljóst skipulagið er á kennslu um fjármál í aðalnámskrá, var ákveðið í rannsókn 

þessari að leggja fram rannsóknarspurningarnar: „Hvernig er fjármálakennslu háttað á 

unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu?“ „Hvernig er sýn kennarans á 

kennslu um fjármál?“ Undirspurningar eða vangaveltur væru þá hvort kennarar vilji 

auka kennslu um fjármál en finnist þeir kannski ekki hafa stuðning frá aðalnámskrá um 

efnið. Allar snúa þessar spurningar að því hvernig skipulagi á kennslu um fjármál sé í 

raun og veru háttað á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.  

Flækjustigið í umfjöllun aðalnámskrár um kennslu um fjármál er mikið og því 

langaði rannsakanda að skoða hvort það hefði áhrif á kennslu um fjármál í grunnskólum 
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á höfuðborgarsvæðinu. Þá athugaði rannsakandi hvort skipulagið væri eins og það á að 

vera, það er að nemendum væri kennt um fjármál í stærðfræði, samfélagsfræði og 

heimilisfræði. Einnig skoðaði rannsakandi hvað væri kennt um fjármál eða hvert væri 

inntak kennslunnar. Ekki er fjallað nákvæmlega um það í aðalnámskrá hvað eigi að 

kenna og því óljóst hvað er kennt um fjármál í grunnskólum landsins.   
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3     Rannsóknarspurningar 

Tvær meginrannsóknarspurningar eru lagðar fram í rannsókn þessari.  

Sú fyrri snýr að inntaki kennslunnar og sýn kennarans á kennslu um fjármál.  

Henni er ætlað að draga fram sýn kennarans á kennslu um fjármál. Vilja nemendur læra um 

fjármál? Hafa nemendur á unglingastigi þroska til þess að læra um fjármál? Er kennsla um 

fjármál mikilvæg fyrir nemendur í grunnskóla að mati kennara? Undirspurningar eru hvort 

kennarar vilji auka kennslu um fjármál en finnst þeir kannski ekki hafa stuðning frá 

aðalnámskrá um efnið. Einnig verður kannað hvert inntak kennslunnar er og hvort að bæta 

þurfi við kennsluefni í fjármálum.  

Hér verður inntakið skoðað með hliðsjón af kennsluháttum. Kannað verður 

sérstaklega hvaða kennsluefni er stuðst við. Inntakið verður skoðað með hliðsjón af 

stærðfræðikennslu. Einnig verður metið hvort áhugi stærðfræðikennara á kennslu um 

fjármál sé til staðar. Kannað verður hvort stærðfræðikennarar telji að þeir búi yfir 

nægjanlegri þekkingu til þess að geta kennt fjármál á árangursríkan hátt.  

Hin meginspurningin snýr að því hvernig fjármálakennslu er háttað á unglingastigi í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Leitast verður við að svara spurningum eins og 

þessum: „Eru fjármál kennd í unglingadeild í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu?“ 

„Hvernig er skipulagið á kennslunni?“ „Hver kennir hvað um fjármál?“  

Út frá þessum tveimur meginspurningum verður leitast við að svara þeirri 

spurningu hvort fjármálafræðsla á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu 

sé viðunandi eða hvort þurfi að bæta hana. 

Til viðbótar þessum tveimur meginspurningum verða einnig skoðuð svör við 

fleiri spurningum, eins og til dæmis: „Hvað finnst stærðfræðikennurum um aðkomu 

fjármálafyrirtækja að kennslu í fjármálum til nemenda í skólunum?“ Til uppbyggingar og 

stuðnings við niðurstöður rannsóknarinnar verður skoðuð annars vegar Aðalnámskrá 
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grunnskóla frá árinu 2013 og hins vegar fjórir þættir fjármálalæsis samkvæmt PISA 

könnunarprófi um fjármálalæsi útgefnu af OECD. 

 

Rannsóknin skiptist upp í tvo hluta. Fyrri hlutinn var í formi rýniviðtala en rætt 

var við kennara sem kenna stærðfræði á unglingastigi á höfuðborgarsvæðinu um 

fyrirkomulag og inntak fjármálakennslu við grunnskólann sem þeir starfa hjá. Í seinni 

hluta rannsóknarinnar var send rafræn spurningakönnun til allra kennara og 

leiðbeinenda sem kenna stærðfræði á unglingastigi í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar voru kennarar eða leiðbeinendur beðnir um að svara 

spurningum um fyrirkomulag og inntak fjármálakennslu við skólann sem þeir starfa hjá. 

Í viðtölunum og spurningarkönnuninni voru þáttakendur spurðir spurninga út frá 

fjórum flokkum fjármálalæsis. 

Fyrsti flokkurinn tengist skipulagi fjármálakennslunnar innan skólans sem 

þáttakandinn starfar hjá. Annar flokkurinn snýr að inntaki kennslunnar um fjármál og 

áætlanir þátttakenda um kennslu um fjármál á skólaárinu 2017–2018. Þriðji flokkurinn 

snýr að áhuga kennarans á því að kenna um fjármál og upplifun hans á áhuga nemenda 

á að læra um fjármál. Fjórði og seinasti flokkurinn snýr að áherslum stjórnenda skólans 

til þess að kenna um fjármál, stöðluð próf, samanber PISA próf um fjármálalæsi, og þá 

kafla í aðalnámskrá sem fjalla um fjármál og upplifun kennara af því.  

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunum verða skoðaðar niðurstöður 

úr rýniviðtölum við kennara innan þýðisins stærðfræðikennarar sem kenna stærðfræði 

á unglingastigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Einnig verða skoðaðar niðurstöður 

úr spurningakönnun sem lögð var fyrir alla stærðfræðikennara og leiðbeinendur sem 

kennar stærðfræði á unglingastigi í grunnskóla á höfuðborgasvæðinu. 
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4 Viðtöl við stærðfræðikennara  

Í leitinni að svörum við rannsóknarspurningunum tók rannsakandi viðtöl við tvo 

reynslumikla stærðfræðikennara í unglingadeild í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Rætt var við stærðfræðikennarana um skipulag, inntak kennslunnar, áhuga þeirra og 

vilja til þess að kenna um fjármál. Einnig var rætt um almennt viðhorf nemenda til þess 

að læra um fjármál.  

Kannað var hvort kennslan væri í takti við alla fjóra þætti PISA um fjármálalæsi sem 

og aðalnámskrá. Komist var að því hvað skiptir máli er kemur að fjármálakennslu og 

inntaki hennar. Niðurstöðurnar sem fengust úr viðtölunum voru gagnlegar þegar kom 

að því að svara rannsóknaspurningunum. Einnig voru niðurstöðurnar nýttar í seinni 

hluta rannsóknarinnar. 

Fyrsti flokkurinn var um skipulag fjármálakennslu þess skóla sem kennarinn starfar 

hjá. Þá var reynt að komast að því hvort stærðfræðikennarinn væri sá sem bæri ábyrgð 

á kennslunni um fjármál. Einnig hvort kennsla um fjármál væri að mestu leyti hjá 

stærðfræðikennaranum eða hjá einhverjum öðrum kennara, til dæmis samfélagsfræði- 

eða heimilisfræðikennaranum. 

Annar flokkurinn var um inntak kennslunnar. Rætt var við hvaða námsefni væri 

stuðst í kennslu um fjármál. Einnig var skoðað á hvaða þætti væri lögð mest áhersla. 

Einnig var reynt að komast að því hvort kennarar væru með aðgengi að nægjanlega 

miklu námsefni um fjármál til þess að þeir gætu kennt um fjármál á árangursríkan hátt. 

Þriðji flokkurinn var um áhuga kennarans og nemendanna. Þá var skoðað hvert 

viðhorf kennarans væri til þess að kenna um fjármál. Einnig var rætt um mat kennarans 

á áhuga og vilja nemenda til þess að læra um fjármál. 

Fjórði flokkurinn var um áherslur innan skólans á fjármálakennslu. Þá var einnig 

rætt um stöðluð próf og áherslur og umfjöllun um fjármál í aðalnámskrá grunnskóla. 

Áherslur innan skólans voru skoðaðar með tilliti til áhuga skólans til þess að kenna 

viðfangsefnið. Rætt var um PISA próf um fjármálalæsi sem væntanlegt er til töku fyrir 

íslensk ungmenni árið 2021. Þá var fjallað sérstaklega um undirkafla þess prófs og 



 

47 

kannað hvort þessir kennarar væru að kenna allt sem er í köflum prófsins. Kennararnir 

voru einnig beðnir um að láta í ljós skoðun sína á mögulegri frammistöðu nemenda 

sinna á væntanlegu PISA prófi um fjármál, út frá fyrirliggjandi gátlista frá PISA. Í lokin 

voru ræddar áherslur í aðalnámskrá grunnskóla um fjármál og skoðanir kennaranna á 

þeim. 

4.1     Framkvæmd viðtala 

Tekin voru viðtöl við tvo reynda stærðfræðikennara sem kenna stærðfræði í 

unglingadeild, hvor í sínum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Báðir kennararnir hafa 

kennt í skólum sem eru metnir meðalstórir og stórir grunnskólar. Þessir kennarar voru 

valdir út frá hentugleika, en þeir starfa báðir í skólum sem eru stutt frá heimili 

rannsakanda.. Viðtölin fóru fram í skólastofu hvors kennara eftir kennslustund. Hér 

verður fjallað um viðtölin við kennarana og kallast þeir í rannsókn þessari kennari eitt 

og kennari tvö. 

4.2     Viðtal við kennara eitt 

Í rannsókn þessari köllum við kennarann sem var fyrst í viðtali kennara eitt til þess að 

gæta nafnleyndar. Viðtalið fór fram 8. mars 2018. Kennarinn er karlmaður á 

sjötugsaldri. Hann hóf kennslu árið 1987 sem stærðfræðikennari. Í dag er hann 

stærðfræðikennari á unglingastigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Í kaflanum hér á 

eftir koma fram helstu niðurstöður úr viðtali rannsakanda við kennara eitt.  

4.2.1  Skipulag 

Rætt var um fyrirkomulag fjármálakennslu í skólanum hjá kennaranum. Kennsla um 

fjármál fór mestmegnis fram í lífsleiknitímanum en samfélagsfræðikennarinn sá um 

hana. Kennari eitt sagðist kenna fjármál sjálfur í 10. bekk en það væri nýtilkomið með 

nýrri stærðfræðibók. Sú bók heiti Skali 3A og að væri annað skólaárið sem kennarinn 

kenndi þá bók. Kennarinn sagði að bókin væri leiðandi í kennslu hjá honum og stýrði 

þeim áherslum sem hann hefði í kennslu sinni. Hann taldi að fjármál væru ekki kennd í 

öðrum faggreinum í skólanum en stærðfræði og lífsleikni. Hann nefndi einnig að fjármál 
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hefðu verið kennd sem valgrein í þeim skóla sem að hann starfaði sem lengst hjá, áður 

en hann hóf störf í skólanum sem hann starfar hjá í dag. 

Rætt var um aðkomu fjármálafyrirtækja að kennslu um fjármál við skólann og 

viðhorf hans til þess. Kennarinn taldi að það væri mjög áhugavert. Gott væri að fá 

fagfólk inn til þess að kenna efnið. Slíkt væri gert við skólann sem að hann starfar hjá á 

seinni önn 10. bekkjar, samhliða fræðslu til nemenda um úrval framhaldsskóla og hin 

ýmsu störf í landinu.  

4.2.2  Inntak 

Þegar rætt var um inntak fjármálakennslunnar við kennara eitt nefndi hann að það sem 

hann kenndi um fjármál væri efni úr bókinni Skali 3A. Kennarinn sagðist vera að kenna 

þá kennslubók á öðru skólaári sínu núna. Kennarinn nefndi að í kennslu um fjármál 

legði hann mesta áherslu á kennslu um prósentur, innvexti, vaxtavexti og 

tölfræðiskilning. 

Kennarinn fór í gegnum sögu námsbóka sem hann hefur kennt í gegnum árin. Á 

árunum 1987–2000 kenndi hann bókina Almenn stærðfræði. Í þeirri bók er að hans 

sögn lítil sem engin kennsla um fjármál en ef einhver er, þá snúi hún aðallega að ýmsum 

tölfræðilegum staðreyndum í daglegu lífi. Það væru þættir um eyðslu orkugjafa, tíma, 

vegalengdir o.fl. Árið 2000 fór hann að kenna bækurnar 8–10. Hann sagði að í þeim 

bókum væri aðeins meiri áhersla á fjármál en í Almennri stærðfræði en samt ekki næg. 

Árið 2016 fór hann að kenna bókina Skali 3A. Í þeirri bók er meiri umfjöllun um fjármál 

en í fyrri bókum. 

Kennarinn var spurður um hvaða kennsluefni hann myndi nota ef hann vildi 

auka kennslu um fjármál. Hann svaraði því til að hann hefði ekki hugmynd um það, þar 

sem hann „hefur ekkert verið að leitast sérstaklega eftir því.“ 

 

4.2.3  Áhugi kennarans og nemenda 

Rætt var við kennara eitt um sýn hans á kennslu um fjármál. Hann taldi að áhersla á 

fjármál hefði ekki verið mikil í menntakerfinu framan af, en með bókinni Skali 3A hefðu 
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orðið breytingar, þar sem þar hefði verið meira efni um fjármál en áður hefði verið. 

Kennarinn var spurður hvort hann hefði fundið fyrir þeim áhrifum árið 2013 þegar 

menntamálaráðherra hefði aukið vægi þess efnis í aðalnámskrá grunnskóla. Svar hans 

var að það væri síður en svo og hann sem og samstarfsmenn hans hefðu ekki orðið varir 

við að eitthvað hefði breyst. 

Kennari eitt taldi að kennsla um fjármál væri mjög mikilvæg í kennslu fyrir 

ungmenni. Hann taldi að nemendur hans vildu fá meiri kennslu um fjármál. Kennarinn 

var beðinn um að meta hvar fjármál væru á forgangslista hans yfir kennsluatriði til 

ungmenna. Hann svaraði því til að þau væru „mjög ofarlega og jafnvel í toppsætunum“. 

  

4.2.4  Áhersla innan skólans, stöðluð próf og aðalnámskrá 

Kennarinn eitt taldi að með bókinni Skala 3A væri nú hæfileg áhersla í skólanum á 

kennslu um fjármál. Kennari eitt ræddi sérstaklega um það að áherslan í aðalnámskrá 

væri ekki í takti við það sem kennarar myndu vilja. Kennarar vildu kenna meira um 

fjármál en fyndist þeir ekki hafa stuðning við það úr aðalnámskrá grunnskóla.  

Rætt var um PISA próf um fjármálalæsi sem fyrirhugað er að leggja fyrir íslensk 

ungmenni árið 2021. Kennara eitt kom það á óvart, því hann vissi ekki að það hefði 

verið samþykkt. Skoðun kennara eitt var sú nemendur ættu ekki að taka þátt í PISA 

prófum. Hann taldi að slík próf væru ekki til þess fallin að sýna raunverulega getu 

íslenskra nemenda. Eftir upptalningu á þeim þáttum sem kannaðir eru á PISA prófi um 

fjármálalæsi, var það skoðun kennarans að nemendum hans myndi líklegast ekki ganga 

vel í prófinu miðað við núverandi fyrirkomulag og kennslu um fjármál. Kennari eitt 

nefndi einnig að styðja þyrfti betur við kennara vegna kennslu um fjármál með aukinni 

endurmenntun og fræðslu.  
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4.3     Viðtal við kennara tvö 

Í rannsókn þessari köllum við kennarann sem fór í seinna viðtalið kennara tvö til þess að 

gæta nafnleyndar á sama hátt og átti við um þann fyrri. Kennari tvö er ungur kennari 

sem kennir stærðfræði á unglingastigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Kennarinn er 

með töluverða reynslu, tileinkar sér vel upplýsingatækni í kennslu og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og er vel kunnugur nýja námsmatinu. Skólinn er stór skóli á 

höfuðborgarsvæðinu. 

  

4.3.1  Skipulag 

Skipulag í skólanum er með þeim hætti að stærðfræðikennarinn stýrir því nánast hvað 

er kennt um fjármál á unglingastiginu. Stærðfræðikennarinn og námsráðgjafi skólans 

annast kennsluna sem er hluti af undirbúningi nemenda í 10. bekk fyrir framhaldsskóla. 

Kennarinn taldi að auka mætti kennslu um fjármál í skólanum með því að kenna um þau 

í samfélagsfræði. 

Kennarinn taldi aðkomu fjármálafyrirtækja af hinu góða. Það væri mjög gott að 

fá sérfræðinga á þessu sviði í skólana til þess að kenna nemendum. Bankastarfsmenn 

væru með góða þekkingu, næðu að svara fleiri spurningum nemenda en kennararnir og 

oftar en ekki nytu þeir virðingar nemenda vegna stöðu sinnar. Engin áhersla væri lögð á 

kennslu um fjármál af hálfu stjórnenda skólans, heldur réði stærðfræðikennarinn 

ferðinni. 

4.3.2  Inntak 

Í kennslu um fjármál er það vinnubókin Skali 3A og 8–10 bækurnar sem kennarinn notar 

aðallega. Einnig voru lögð fyrir verkefni sem útgefin voru af Fjármálaviti. Auk þessa 

vinna nemendur með tölfræði- og fjármálaverkefni sem kennarinn útbýr. Kennarinn 

nefndi að hann hefði áhuga á efninu og hefði því útbúið kennsluefni um fjármál þar sem 

honum hefði fundist að það vantaði kennsluefni. Kennarinn sagði að Skala 3A bókin 

væri fremur ný og því ekki komin mikil reynsla á hana í kennslu. 
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4.3.3  Áhugi kennara og nemenda 

Þegar rætt var um vægi kennslunnar um fjármál, þá fannst kennaranum að vægi 

kennslu um fjármál ætti að vera til jafns við aðra þætti í stærðfræðinni. Við mat á 

nemendum við lok 10. bekkjar eru metanleg hæfniviðmið skoðuð, nemendur metnir og 

þeim skilað með bókstafseinkunn út í framhaldsskólana. Í dag er kennsla um fjármál 

ekki hluti af metanlegum hæfniviðmiðum í þeim greinum þar sem fer fram kennsla um 

fjármál. Kennarinn bjó yfir góðri þekkingu á kennslu um fjármál og taldi að kennsla um 

fjármál færi eftir áhuga og menntunarstigi hvers kennara fyrir sig. 

Sýn kennarans á áhuga nemenda var sú að sumir nemendur vildu læra meira um 

fjármál. Hins vegar taldi kennarinn að hugarfar nemenda á unglingastigi væri óþroskað 

þegar fjallað væri um fjármál. Hugarfar nemendanna kæmi t.d. fram í orðum eins og:  

„ Flott að vera dýr í rekstri.“ Það væri erfitt fyrir kennarann að breyta staðalímynd 

nemendanna um þetta. Allir ættu að vera eins og eiga allt það nýjasta. Erfitt væri að 

koma öðru að í huga nemenda þegar samfélagið hugsaði öðruvísi. Kennarinn taldi að 

það þyrfti að verða töluverð hugarfarsbreyting í þjóðfélaginu til þess að ungt fólk 

almennt myndi sýna skynsemi í fjármálum. 

4.3.4.  Áhersla innan skólans, stöðluð próf og aðalnámskrá 

Þegar rætt var um aðalnámskrána sagði kennarinn að kaflinn um fjármál væri mjög 

falinn þar. Kennarinn benti einnig á að ekki væri einu sinni talað um fjármálalæsi í 

læsikaflanum í aðalnámskránni. Kennarinn taldi þetta skýrt merki um lítið vægi fjármála 

í námskránni. 

Kennarinn sagði að oftar en ekki væru hæfniviðmið um fjármál einnig mjög 

huglæg og víð í námskránni. Hann sagði að hæfniviðmiðin sem varða stærðfræðina 

væru meira en nóg til þess að fylla upp árið hjá honum. Hann taldi erfitt að auka 

kennslu í fjármálum í núverandi skipulagi vegna tímaskorts, þar sem hæfniviðmið í 

stærðfræði væru mörg og umfangsmikil. 

Kennarinn sagði að ef auka ætti vægi í aðalnámskrá um kennslu í fjármálum 

þyrfti að koma skýrt fram hver ætti að kenna hvað um fjármál í námskránni. Ekki væri 

hægt að tengja kennslu um fjármál svona vítt inn í mörg fög án þess að skýrt væri hver 
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ætti að kenna hvað. Óvissa um þetta skapaði misskilning og yki hættuna á því að 

eitthvað gleymdist. 

Kennarinn tjáði skoðun sína á PISA prófum. Þegar viðtal þetta var tekið voru 

nemendur hans að fara að þreyta PISA prófið 2018 í stærðfræði. Kennarinn nefndi að 

nemendur hans hefðu sagt ítrekað við sig að þeir teldu próftöku og undirbúning fyrir 

PISA prófið vera nokkurs konar frí frá almennri kennslu. Nemendurnir vildu almennt 

ekki leggja sig vel fram, fyndist prófið tilgangslaust, slepptu spurningum og skiluðu 

jafnvel auðu vegna áhugaleysis. Kennarinn taldi þetta stærsta gallann við þátttöku 

Íslendinga í PISA prófum. Kennari tvö hafði ekki heyrt af því að Ísland ætlaði að taka 

þátt í PISA prófi í fjármálalæsi árið 2021. 

Eftir upptalningu á þeim þáttum sem prófaðir eru á PISA prófi var kennarinn á 

þeirri skoðun að nemendum myndi almennt ekki ganga vel á prófinu. Flestir þeirra 

þátta sem þar kæmu fram væru ekki kenndir. Kennarinn var heldur ekki á því að kenna 

ætti þessa þætti í grunnskóla og þá síst þætti er vörðuðu fjárfestingu, áhættu o.fl. 

Kennarinn taldi mikið skynsamlegra að kenna um fjármál sem tengdust daglegu lífi. Til 

dæmis nefndi hann bílakaup, húsnæðiskaup, sparnað o.fl. 

Lokaorð kennarans voru „að fjármál er fremur nýtt hugtak á Íslandi“. Menntakerfið 

er ekki komið það langt í því að kenna á fjármál“. Kennarinn taldi að vegna 

þekkingarleysis væru kennarar almennt ekki tilbúnir til þess að kenna nemendum um 

fjármál. Vegna þessa þyrfti að styðja betur við kennara með endurmenntun. Kennarinn 

sagði „að innleiðing á slíku tekur tíma en mun takast á endanum“. 
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5     Rannsóknaraðferð og framkvæmd 

Í framhaldi af viðtölunum var unnin önnur rannsókn í formi rafrænnar 

spurningakönnunar. Þrátt fyrir að nemendum sé kennt um fjármál samkvæmt 

aðalnámskrá í samfélagsfræði, stærðfræði og heimilisfræði, var ákveðið að leggja 

spurningalistann eingöngu fyrir stærðfræðikennara unglingadeilda í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Ástæðan fyrir því var sú að eftir umræður við kennara og viðtöl 

við stærðfræðikennara var það óformlega niðurstaða að stærðfræðikennarinn sæi að 

mestu leyti um kennslu um fjármál á unglingastigi í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Spurningakönnunin var lögð fyrir alla meðlimi þýðisins eða alla þá 

sem kenna stærðfræði á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

5.1     Hönnun spurningakönnunar 

Í spurningakönnuninni sem útbúin var voru alls 35 spurningar, bakgrunnsbreytur sem 

og spurningar er varða rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með í upphafi 

rannsóknarinnar. Grundvöllur spurningalistans voru viðtölin við stærðfræðikennarana 

tvo sem fjallað hefur verið um. Stærðfræðikennararnir gáfu glögga mynd af stöðunni og 

sýn á viðfangsefni rannsakanda. Spurningakönnunin var sett upp á sama hátt og viðtölin 

við stærðfræðikennarana. 

Upphaf spurningalistans voru bakgrunnsbreyturnar aldur, kyn og starfsaldur. Þar 

á eftir voru þátttakendur beðnir um að svara spurningum um skipulag 

fjármálakennslunnar innan skóla þeirra. Í kjölfarið var spurt um inntak kennslunnar. 

Reynt var til hina ítrasta að hafa spurningarnar ekki leiðandi og því voru spurningar um 

inntak kennslunnar opnar. Farið var sérstaklega í áhuga kennarans og nemenda hans á 

kennslu og fræðslu um fjármál. Seinni hluti könnunarinnar fjallaði um áherslur innan 

skólans og stöðluð próf, þá aðallega PISA prófið um fjármálalæsi. Einnig voru 

þátttakendur beðnir um að svara spurningum um áherslur á kennslu um fjármál í 

aðalnámskrá grunnskólanna og þeirra sýn á vægi þess innan skólans og í aðalnámskrá. 

Lykilspurningar í spurningakönnuninni voru endurteknar á mismunandi hátt til þess að 
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sjá hvort að þátttakendur væru samkvæmir sjálfum sér. Alls tók það hvern þátttakanda 

um 5–10 mínútur að ljúka spurningakönnuninni.  

Þegar spurningakönnunin var tilbúin var hún send til valins úrtaks úr þýðinu til 

prófunar. 100% svarhlutfall fékkst úr þeirri prófun. Óskað var eftir athugasemdum frá 

þátttakendum ef þeim þætti eitthvað óljóst í könnuninni eða eitthvað vanta eða mega 

betur fara. Þátttakendur svöruðu spurningalistanum og engar athugasemdir voru 

gerðar.  

5.2     Framkvæmd rannsóknar 

Í þýðinu sem var valið voru allir kennarar og leiðbeinendur sem kenna stærðfræði á 

unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Byrjað var á því að reyna að finna út 

hve margir kennara væru í þýðinu, þar sem hvergi voru til miðlægar upplýsingar um 

slíkt. Safnað var upplýsingum um alla þá skóla á höfuðborgarsvæðinu sem bjóða 

kennslu á unglingastigi. Það reyndust vera 47 grunnskólar. Rannsakandi sendi tölvupóst 

á skrifstofur allra þessara skóla og óskaði eftir upplýsingum um fjölda stöðugilda þeirra 

sem kenna stærðfræði á unglingastigi við skólann.  

Erfiðlega gekk að fá svör frá skólum. Rannsakandi brá því á það ráð að óska eftir 

svörum um fjölda kennara á samfélagsmiðlinum Facebook. Vel gekk að safna 

upplýsingum með þeim hætti. Eftir þá vinnu vantaði rannsakanda samt sem áður 

upplýsingar um nokkra skóla. Rannsakandi hringdi því sérstaklega í þessa skóla og fékk 

umbeðnar upplýsingar. Þegar listinn var fullunninn hringdi rannsakandi af handahófi í 

nokkra þeirra skóla sem upplýsingar höfðu fengist um á samfélagsmiðlum til þess að 

sannreyna töluna um fjölda kennara. Alls var hringt í sex skóla á listanum og reyndist í 

öllum tilvikum vera um réttan fjölda að ræða. Fjöldi kennara og leiðbeinenda sem 

kenna stærðfræði á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu reyndust vera 

99. 

Rannsóknin var unnin sem rafræn spurningakönnun. Spurningakönnunin var 

send öllum 47 grunnskólunum. Þar sem rannsakandi var ekki með tölvupóstfang 

þátttakenda var útbúinn tölvupóstur sem sendur var á skrifstofu hvers skóla fyrir sig. Þá 

voru þeir sem fengu póstinn beðnir um að áframsenda póstinn á þátttakendur innan 



 

55 

þýðisins. Fyrst gekk ágætlega að fá svör við könnuninni, en svör hættu svo að berast 

eftir nokkra daga. Ítrekunarpóstur var sendur eftir eina viku á skrifstofur skólanna en 

hann bar ekki mikinn árangur.  

Þar sem erfiðlega gekk að fá góða svörun brá rannsakandi á það ráð að setja 

tengil á könnunina inn á lokaða Facebook síðu stærðfræðikennara á Íslandi. Lítil sem 

engin svörun fékkst með þeirri aðgerð. Eftir nokkra daga frá ítrekunarpósti skrifaði 

rannsakandi sinn síðasta tölvupóst til alla skólastjórnenda þessara 47 skóla sem um 

ræðir. Í póstinum freistaði rannsakandi þess að ná til skólastjórnendanna með því að 

benda þeim á mikilvægi könnunarinnar og þess að fá góða svörun. Þetta bar tilætlaðan 

árangur. Alls höfðu nú 57 stærðfræðikennaranna svarað sem er 57,6% svarhlutfall sem 

er ásættanlegt. Eftir eina viku frá því að síðasti tölvupósturinn var sendur, hættu svör 

að berast rannsakanda.  
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6     Niðurstöður úr spurningakönnun 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður spurningakönnunarinnar sem lögð var 

fyrir. Alls voru 35 spurningar lagðar fyrir. Þær skiptust niður í þrjár bakgrunnsbreytur og 

32 staðhæfingar tengdar efninu. Staðhæfingarnar verða flokkaðar og skipt upp í flokka. 

Þessir flokkar eru þeir sömu og í rýniviðtölum við stærðfræðikennarana. Fjallað verður 

nánar um þessa kafla í hlutanum um staðhæfingar hér á eftir.  

6.1     Bakgrunnsbreytur 

Upphaf spurningakönnunnar var nokkrar bakgrunnsbreytur. Þessar bakgrunnsbreytur 

áttu að aðstoða við það að varpa ljósi á þátttakendur. Þeir voru spurðir um kyn, 

starfsaldur og starfsheiti. Spurt var um starfsheiti til þess að tryggja að aðeins kennarar 

og leiðbeinendur úr þýðinu svöruðu spurningakönnuninni. Það var gert til þess að auka 

trúverðugleika könnunarinnar. Eins og kom fram í fyrri kafla, var spurningakönnunin 

send bæði á ritara skólanna sem og skólastjóra og áttu þau að koma 

spurningakönnuninni áfram til þýðisins. Vegna þessa var möguleiki á misskilningi um 

það hverjir ættu raunverulega að svara könnuninni. 

6.1.1  Spurning 1 

Fyrsta bakgrunnsbreytan var spurningin: „Hvert er kyn þitt?“ Valmöguleikarnir voru 

„karl“, „kona“, „vill ekki svara“.  

 

Mynd 6: Hvert er kyn þitt? 
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Niðurstaðan var sú að 75,4% þátttakenda voru konur, 17,5% voru karlar og 7,0% 

vildu ekki svara. Konur voru því í miklum meirihluta í könnuninni.   

 

6.1.2  Spurning 2 

Önnur bakgrunnsbreytan var spurningin: „Kennir þú stærðfræði á unglingastigi í 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu?“ Valmöguleikarnir voru „já“ eða „nei“.. 

Niðurstaðan var sú að 100% eða allir þátttakendur svöruðu því til að þeir 

kenndu stærðfræði á unglingastigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Slíkar 

niðurstöður gefa til kynna að allir þátttakendur hafi verið innan þess tiltekna þýðis sem 

lagt var af stað með í upphafi, en það voru kennarar eða leiðbeinendur sem kenna 

stærðfræði á unglingastigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

6.1.3 Spurning 3 

Þriðja bakgrunnsbreytan var spurningin: „Hvað hefur þú starfað lengi sem 

stærðfræðikennari/leiðbeinandi í grunnskóla á unglingastigi?“ Valmöguleikarnir voru 

„0–5 ár“, „6–15 ár“, „16–25 ár“, „26–35 ár“, „36 ár og fleiri“ og „vill ekki svara“. 

 

Mynd 7: Hvað hefur þú starfað lengi sem stærðfræðikennari/leiðbeinandi í grunnskóla á unglingastigi? 
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Niðurstaðan var sú að 33,3% þáttakenda höfðu starfað í 0–5 ár, 40% í 6–15 ár, 

12,3% í 16–25 ár, 8,8% í 26–35 ár og 1,8%, eða einn þátttakandi, hafði starfað í 36 ár 

eða fleiri. Tveir vildu ekki svara spurningunni. Þessi niðurstaða sýndi að flestir þeirra 

sem kenna stærðfræði á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu voru með 

6–15 ára starfsaldur. Samtals höfðu 73,3% þátttakenda starfað í 0–15 ár sem 

stærðfræðikennarar eða leiðbeinendur á unglingastigi í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu.  

6.2     Staðhæfingar 

Spurningakönnunin innihélt 32 staðhæfingar sem þátttakendur voru beðnir um að taka 

afstöðu til. Allar þessar staðhæfingar snéru beint að efninu eða fjármálakennslu í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Eftir að niðurstöður fengust var staðhæfingunum 

skipt upp í undirflokka. Undirflokkarnir eru þeir sömu og notast var við í kaflanum um 

rýniviðtöl við stærðfræðikennarana.   

6.2.1  Spurningar um skipulag fjármálakennslu 

Samtals var spurt um sjö staðhæfingar sem snéru allar að skipulagi fjármálakennslu 

innan þess skóla sem þátttakendur starfa hjá.  

6.2.1.1 Spurning 1 

Fyrsta spurningin tengdist skipulag fjármálakennslunnar og var svohljóðandi: „Er 

nemendum kennt um fjármál á unglingastigi við skólann sem þú starfar hjá?“ 

Markmiðið með þessari spurningu var að komast að því hvort að fjármál væru yfir 

höfuð kennd í skólum þátttakenda. Valmöguleikarnir voru „já“, „nei“, „veit það ekki“.  
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Mynd 8: Er nemendum kennt um fjármál á unglingastigi við skólann sem þú starfar hjá? 

94,7% þátttakenda svöruðu spurningunni játandi, það er að nemendum væri 

kennt um fjármál í þeim grunnskóla sem kennararnir starfa hjá. Þrír þáttakenda svöruðu 

því til að þeir vissu ekki hvort nemendum væri kennt um fjármál við skólann sem þeir 

starfa hjá. Jákvætt var að sjá að enginn þátttakandi svaraði þessari spurningu neitandi. 

Aðalnámskrá fjallar um mikilvægi þess að nemendum sé kennt um fjármál í 

grunnskólum landsins og svo virðist vera í skólum flestra þeirra sem tóku þátt í þessari 

könnun.  

6.2.1.2  Spurning 2 

Önnur spurningin var svohljóðandi: „Undir hvaða faggrein/um eru fjármál kennd á 

unglingastigi í skólanum sem þú starfar hjá?“ . Rannsakandi er að kanna hvort kennsla 

um fjármál færi fram í þeim faggreinum sem aðalnámskrá fjallar um. Þær faggreinar eru 

heimilisfræði, samfélagsfræði og stærðfræði. 
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Mynd 9: Undir hvaða faggrein/um eru fjármál kennd á unglingastigi í skólanum sem þú starfar hjá? 

Niðurstöðurnar sýndu að kennsla um fjármál færi fram í faggreininni stærðfræði hjá 

öllum þátttakendum nema fjórum eða samtals hjá 93% þátttakenda. Í samfélagsfræði 

voru það að minnsta kosti þrír þáttakendur eða um 5%. Í Lífsleikni voru það að minnsta 

kosti 19 þáttakendur eða um 33% . Í heimilisfræði var kennt um fjármál hjá 3,5% 

þátttakenda. Fjármál voru kennd í valgrein hjá um 14% þátttakenda. Samtals svöruðu 

7% þátttakenda að kennt væri um fjármál í öðrum faggreinum og 5,2% vissu ekki undir 

hvaða faggrein fjármál væru kennd við skólann sem þeir starfa hjá. Enginn svaraði því 

að kennsla um fjármál væri ekki kennd við skólann sem þau starfa hjá.  

Áhugavert er að sjá að kennsla um fjármál fari aðeins fram í faggreininni 

heimilisfræði hjá um 3,5% þátttakenda og kennsla um fjármál í samfélagsfræði og 

lífsleikni sé aðeins hjá um 38,6% þátttakenda. Svo virðist vera að töluvert þurfi að bæta 

í kennslu um fjármál í faggreinunum heimilisfræði og samfélagsfræði á unglingastigi í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort ástæðan geti 

verið sú að nemendum sé kennt um fjármál í stærðfræði hjá 93% þátttakenda og 

mögulegt sé að kennarar og leiðbeinendur telji að slíkt sé nægjanleg kennsla fyrir 

nemendur sína.  

Niðurstöður í þessari spurningu studdust við þær niðurstöður úr rýniviðtölunum 

við kennarana að mörgum kennurum fyndist óljóst hver bæri ábyrgðina á því að kenna 
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nemendum um fjármál samkvæmt aðalnámskránni og misjafnt væri eftir hverjum skóla 

hvaða kennari kenndi hvað um fjármál.  

6.2.1.3  Spurning 3 

Þriðja spurningin varðaði skipulag fjármálakennslunnar innan skólanna og hljóðaði svo: 

„Í hvaða faggrein er nemendum kennt að mestu leyti um fjármál í skólanum sem þú 

starfar hjá?“ Niðurstöðum þessarar spurningar var ætlað að varpa ljósi á í hvaða 

faggrein nemendum væri að mestu leyti kennt um fjármál ólíkt fyrri spurningu um í 

hvaða faggreinum nemendur fengju einhverja kennslu um fjármál. 

 

Mynd 10: Í hvaða faggrein er nemendum kennt að mestu leyti um fjármál í skólanum sem þú starfar hjá? 

Niðurstöðurnar sýndu að nemendum var kennt að mestu leyti um fjármál í 

faggreininni stærðfræði eða hjá um samtals 80,7% þátttakenda. Næst þar á eftir var 

nemendum kennt að mestu leyti um fjármál þar sem fjármál voru hluti af valgrein 

nemenda eða hjá um 7% þátttakenda. 7% þátttakenda vissu ekki hver kenndi að mestu 

leyti um fjármál. Tveir þátttakenda svöruðu því til að fjármál væru kennd að mestu leyti 

í lífsleikni og einn svaraði því til að svo væri í samfélagsfræði.  

Þar sem nemendum var að mestu kennt um fjármál í valgrein, var það val 

nemenda hvort þeir vildu fá kennslu um fjármál eða ekki. Því má gera ráð fyrir að það 

sé ekki þannig að allir nemendur á unglingastigi sem fá kennslu að mestu leyti um 

fjármál í valgrein fái kennsluna.  
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6.2.1.4  Spurning 4 

Fjórða spurningin tengdist skipulag kennslunnar og var þessi: „Hver kennir nemendum 

á unglingastigi við skólann sem þú starfar hjá að mestum hluta um fjármál?“ Þessi 

spurning var sett fram til þess að skoða hverjir það væru sem kenndu nemendum um 

fjármál í lífsleikni, valgreinum eða einhverjum öðrum faggreinum sem fjallað er um í 

fyrri spurningu. Rannsakandi var því sérstaklega að skoða aðkomu þriðja aðila að 

kennslu um fjármál og hvaða faggreinakennari eða leiðbeinandi bæri ábyrgðina á 

kennslunni um fjármál í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.  

 

Mynd 11: Hver kennir nemendum á unglingastigi við skólann sem þú starfar hjá að mestum hluta um 

fjármál? 

Niðurstöðurnar sýndu að stærðfræðikennarinn var sá kennari eða leiðbeinandi 

sem bar mesta ábyrgð á því að kenna nemendum um fjármál í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu eða í um samtals 87,7% tilvika hjá þátttakendum. Næst á eftir 

stærðfræðikennaranum voru það utanaðkomandi aðilar, til dæmis Fjármálavit, samtök 

fjármálafyrirtækja, bankastarfsmenn o.fl., sem kenndu nemendum að mestu leyti um 

fjármál eða hjá samtals 5,3% þátttakenda. Það var einn sem svaraði því til að 

lífsleiknikennarinn kenndi nemendum mest um fjármál og einn að það væri 

samfélagsfræðikennarinn. Tveir þátttakendur vissu ekki hverjir kenndu nemendum 
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mest um fjármál. Enginn þátttakandi svaraði því til að heimilisfræðikennarinn, 

námsráðgjafinn eða annar aðili kenndi nemendum á unglingstigi aðallega um fjármál.  

6.2.1.5  Spurning 5 

Fimmta spurningin varðar skipulag kennslunnar og var eftirfarandi: „Hvaða bekkir eru 

það sem fá kennslu um fjármál við skólann sem þú kennir hjá?“ Spurningunni var ætla 

að varpa ljósi á það hvaða nemendahópur það væri sem fengi kennslu um fjármál. Kom 

það fram í rýniviðtölum við stærðfræðikennarana að misjafnt væri á milli skóla á hvaða 

aldri nemendur fengju kennslu um fjármál.  

 

Mynd 12: Hvaða bekkir eru það sem fá kennslu um fjármál við skólann sem þú kennir hjá? 

Niðurstöðurnar sýndu að nemendum í 10. bekk væru fyrst og fremst að fá 

kennslu um fjármál í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Samtals var það hjá 94,7% af 

heildarfjölda þátttakenda. Næst á eftir voru það nemendur í 9. bekk sem fengu kennslu 

um fjármál en það er hjá samtals um 36,8% af heildarfjölda þátttakenda. 8. bekkur fær 

kennslu um fjármál hjá 22,8% af heildarfjölda þátttakenda. Þrír þátttakendur vissu ekki 

hvaða bekkir það væru sem fengju kennslu um fjármál. Niðurstöðurnar sýndu einnig að 
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enginn svaraði því þannig að fjármál væru ekki kennd við skólann sem þátttakendur 

starfa hjá.  

 Þessar niðurstöður voru í takti við niðurstöður úr rýniviðtölum við 

stærðfræðikennara þar sem kom fram að nemendur í 10. bekk fengju að mestu leyti 

kennslu um fjármál. 

6.2.1.6  Spurning 6 

Spurning sex snéri að skipulagi kennslunnar um fjármál og var eftirfarandi: „Hefur eða 

mun utanaðkomandi aðili koma á þessu skólaári inn í skólann sem þú starfar hjá og 

fræða nemendur um fjármál?“ Dæmi um utanaðkomandi aðila eru Fjármálavit, 

starfsmenn fjármálafyrirtækja, SFF o.fl. Valmöguleikarnir voru „já“, „nei“ og „veit það 

ekki“. 

  

Mynd 13: Hefur eða mun utanaðkomandi aðili koma á þessu skólaári inn í skólann sem þú starfar hjá og 

fræða nemendur um fjármál? Dæmi um utanaðkomandi aðila: Fjármálavit, starfsmenn 

fjármálafyrirtækja, SFF o.fl. 

Niðurstöðurnar sýndu að hjá 59,6% þátttakenda hafði utanaðkomandi aðili 

komið og kennt um fjármál við skólann. Hjá 26,3% þátttakenda hafði utanaðkomandi 

aðili ekki komið og kennt nemendum um fjármál. 14% þátttakenda vissu ekki hvort 

utanaðkomandi aðili hefði komið eða ekki. 
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6.2.1.7  Spurning 7 

Spurning sjö varðaði skipulag kennslunnar og var á þessa leið: „Hversu hlynntur ertu 

aðkomu fjármálafyrirtækja að kennslu um fjármál til nemenda á unglingastigi við 

skólann hjá þér?“ Í rýniviðtölum við stærðfræðikennarana var niðurstaðan sú að 

kennurunum fannst báðum mjög gott að fá utanaðkomandi aðila í skólann til þess að 

kenna nemendum þeirra um fjármál. 

 

 

Mynd 14: Hversu hlynntur ertu aðkomu fjármálafyrirtækja að kennslu um fjármál til nemenda á 

unglingastigi við skólann hjá þér? 

 

Niðurstöðurnar voru þær að 31 þátttakenda eða 54,4% voru mjög hlynntir og 

hlynntir aðkomu fjármálafyrirtækja að kennslu um fjármál til nemenda sinna. 16 

þátttakenda eða 28,1% voru hvorki hlynntir því eða ekki. Samtals 10 þátttakendur voru 

óhlynntir og mjög óhlynntir því eða um 17,6% þátttakenda.  

Niðurstöðurnar studdu við niðurstöður sem fengust úr rýniviðtölum þar sem 

kennara og leiðbeinendur voru hlynntir því að fá inn sérfræðing á sínu sviði til þess að 

kenna nemendum um fjármál. 
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6.2.2 Spurningar um inntak kennslunnar og áætlanir 

Lagðar voru fyrir spurningar er varða inntak kennslunnar um fjármál og áætlanir 

kennara og leiðbeinenda vegna skólaársins 2017–2018. Spurningunum var ætlað að 

varpa ljósi á hvað væri kennt og hvort þeir þátttakendur sem voru stærðfræðikennarar 

á unglingstigi væru að kenna nemendum sínum um fjármál samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla.  

6.2.2.1  Spurning 1 

Fyrsta spurningin tengdist inntak kennslunnar og áætlanir og hljóðaði svo: „Var 

fjármálafræðsla hluti af kennsluáætlun þinni fyrir skólaárið 2017–2018?“ 

Valmöguleikarnir voru „já“ eða „nei“.  

 

Mynd 15: Var fjármálafræðsla hluti af kennsluáætlun þinni fyrir skólaárið 2017–2018? 

 

Niðurstöðurnar sýndu að 86% þátttakenda voru með fjármál sem hluta af 

kennsluáætlun sinni fyrir skólaárið 2017–2018. 14% þátttakenda voru ekki með fjármál 

sem hluta af kennsluáætlun sinni fyrir skólaárið 2017–2018.  

 

6.2.2.2  Spurning 2 

Önnur spurningin snéri að inntaki kennslunnar og áætlunum og hljóðaði svo: „Ef þú lítur 

til baka á skólaárið 2017–2018, kenndir þú eða átt þú eftir að kenna nemendum þínum 
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á unglingastigi um fjármál?“ Með þessari spurningu var rannsakandi að leita eftir því 

hve margir kennarar og leiðbeinendur hefðu ætlað að kenna um fjármál á skólaárinu 

samkvæmt kennsluáætlun en hefðu ekki komist í það af einhverjum ástæðum. 

Valmöguleikarnir voru „já“ eða „nei“.  

 

Mynd 16 : Ef þú lítur til baka á skólaárið 2017–2018, kenndir þú eða átt þú eftir að kenna nemendum 

þínum á unglingastigi um fjármál? 

 

Niðurstöðurnar voru þær að 84,2% þátttakenda svöruðu spurningunni játandi 

en 15,8% svöruðu spurningunni neitandi. Frá fyrri spurningu má sjá að aðeins 14% voru 

ekki með fjármál í kennsluáætlun sinni fyrir seinasta skólaár, en 15,8% svöruðu því að 

þeir hefðu ekki kennt eða ættu eftir að kenna um fjármál. Út frá þessum niðurstöðum 

má áætla að um einn þáttakandihafi verið með kennslu um fjármál á kennsluáætlun 

sinni en ekki hafi orðið af þeirri kennslu á árinu.  

6.2.2.3  Spurning 3 

Þriðja spurningin snéri að inntaki kennslunnar og áætlunum og hljóðaði svo: „Hvaða 

námsefni/kennsluefni notar/notaðir þú í fjármálakennslu þinni á þessu skólaári?“ Þegar 

litið er á inntak kennslunnar er mikilvægt að skoða hvaða námsefni er kennt. Spurningin 

sem lögð var fyrir var opin til þess að tryggja að hún væri ekki með neinu móti leiðandi. 
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Fleiri en einn valmöguleiki kom fram hjá þátttakendum í mörgum tilvikum og miðuðust 

niðurstöður út frá öllum svörum þátttakenda.  

 

Mynd 17: Hvaða námsefni/kennsluefni notar/notaðir þú í fjármálakennslu þinni á þessu skólaári? 

Niðurstaðan var sú að kennara og leiðbeinendur kenndu margvíslegt 

kennsluefni er snéri að kennslu um fjármál. Flestir þátttakenda svöruðu því að þeir 

notuðu kennslubækurnar Skala, þá sérstaklega kennslubókina Skala 3A, sem 

kennsluefni í kennslu um fjármál. Það voru samtals 59,6% þátttakenda. Þessi niðurstaða 

var sú sama og fékkst úr rýniviðtölum við stærðfræðikennarana, þar sem kom fram að 

kennslubókin væri leiðandi í kennslu þeirra og með tilkomu nýrrar kennslubókar Skala í 

stærðfræði hefði vægið á kennslu um fjármál aukist í þeim skólum sem kennararnir 

starfa hjá.  
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Þar á eftir kom kennsluefni eins og almennt efni af netinu, bókin Persónuleg 

fjármál eftir Gunnar Baldvinsson, kennslubækurnar 8–10 eftir Guðbjörgu Pálsdóttur og 

Guðnýju Helgu Gunnarsdóttur og kennslubókin Almenn stærðfræði. Svör frá þeim sem 

kenna ekki nemendum sínum um fjármál voru talin ómarktæk.    

6.2.2.4  Spurning 4 

Fjórða spurningin sem lögð var fyrir var þessi: „Finnst þér þú geta nálgast það 

kennsluefni sem þú þarft til þess að geta kennt það sem þú ætlar að kenna um 

fjármál?“ Það kom fram í rýniviðtölum við stærðfræðikennarana að öðrum þeirra 

fannst að það skorti námsefni fyrir kennslu um fjármál og hefði hann brugðið á það ráð 

að útbúa sjálfur kennsluefni fyrir nemendur sína.  

 

Mynd 18 : Finnst þér þú geta nálgast það kennsluefni sem þú þarft til þess að geta kennt það sem þú 

ætlar að kenna um fjármál? 

 

Niðurstaðan var sú að 64,9% þátttakenda voru sammála því að þeir gætu 

nálgast það kennsluefni sem þeir þyrftu. 29,8% þátttakenda fannst þeir ekki geta 

nálgast það kennsluefni sem þeir þurftu til þess að kenna það sem þeir vildu um 

fjármál. 5,3% kenndu ekki um fjármál.  
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6.2.2.5  Spurning 5 

Spurning fimm tengdist inntak kennslunnar og áætlanir og var svohljóðandi: „Hefur þú 

á einhverjum tímapunkti útbúið sjálf/sjálfur kennsluefni um fjármál?“  

 

Mynd 19 : Hefur þú á einhverjum tímapunkti útbúið sjálf/sjálfur kennsluefni um 

fjármál?  

 

Niðurstaðan var sú að 57,9% þátttakenda hefðu á einhverjum tímapunkti útbúið 

eigið kennsluefni um fjármál. 38,6% kenndu um fjármál en höfðu ekki útbúið eigið 

kennsluefni og 3,5% þátttakenda hafði ekki kennt um fjármál. Þessar niðurstöður benda 

til þess að fleiri kennara en kennari tvö, sem rannsakandi tók viðtal við, hafi búið til 

eigið kennsluefni um fjármál sem er meirihluti kennaranna samkvæmt þessum 

niðurstöðum.  

6.2.2.6  Spurning 6 

Síðasta spurningin sem lögð var fyrir um inntak kennslunnar og áætlanir var um ástæðu 

þess að þátttakendur hefðu útbúið kennsluefnið. Spurningin kom strax á eftir fyrri 

spurningu, þar sem þátttakendur voru beðnir um að svara því hvort að þeir hefðu 

útbúið eigið kennsluefni um fjármál. Spurningin var eftirfarandi: „Ef svo er, hver er 

ástæðan fyrir því að þú útbjóst kennsluefnið?“ 
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Spurningin var opin. Helstu niðurstöður voru þær að allir þátttakendur sem 

útbjuggu námsefnið sjálfir sögðust hafa gert það vegna þess að þeim fannst vanta 

kennsluefni um fjármál. Þátttakendur nefndu að kennsluefnið væri úrelt, ekki í takti við 

það sem gerist í dag, það vantaði efni um nýbreytni á markaði, samanber smálán og 

nýjar skattprósentur. Einn þátttakenda nefndi að það efni sem til væri í dag væri lélegt, 

úrelt og ekki hægt að notast við það í aðstæðum í dag. Annar nefndi að hann þyrfti að 

þýða erlent efni vegna skorts á kennsluefni hér á landi.  

6.2.3 Spurningar um áhuga kennarans og nemenda á fjármálum 

Þriðji flokkurinn eru staðhæfingarnar sem flokkast í undirflokkinn um áhuga kennarans 

og nemandans á fjármálum. Kannað var sérstaklega hvort kennarinn hefði áhuga á því 

að kenna um fjármál. Þá var viðhorf kennara til viðfangsefnisins kannað og einnig hve 

vel kennarinn teldi sig í stakk búinn til þess að kenna efni um fjármál. Einnig verður 

fjallað um nemandann og þá sýn sem kennarinn hefur á áhuga og þroska nemandans til 

að fræðast um fjármál. 

6.2.3.1  Spurning 1 

Fyrsta spurningin fellur í undirflokkinn um áhuga kennarans og nemenda á fjármál og er 

eftirfarandi: „Hversu tilbúna telur þú að nemendur á unglingastigi séu í þroska til þess 

að fá fræðslu um fjármál?“ Í rýniviðtölum við stærðfræðikennarana taldi kennari tvö að 

nemendur væru almennt ekki með þroska til að fá kennslu um fjármál á yngri stigum í 

unglingadeild, þá sérstaklega í 8. bekk.  
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Mynd 20 : Hversu tilbúna telur þú að nemendur á unglingastigi séu í þroska til þess að fá fræðslu um 

fjármál? 

 

Niðurstöðurnar sýndu að 70,2% þátttakenda teldu nemendur fullkomlega 

tilbúna og tilbúna til þess að fá kennslu um fjármál. 15 þátttakenda töldu að nemendur 

væru hvorki tilbúnir né ekki sem gerir um 26,3%. Þeir þátttakendur sem töldu 

nemendur ekki vera tilbúna eða alls ekki tilbúna eru 3,5%. Niðurstöðurnar sýndu að 

kennarar og leiðbeinendur töldu að þroski nemenda væri ekki hindrun þess að kenna 

nemendum á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu um fjármál.  

6.2.3.2  Spurning 2 

Þegar viðhorf kennarans til kennslu um fjármál var skoðað var lögð fram spurningin: 

„Hversu mikilvægt er það fyrir nemendur á unglingastigi skólans að fá fræðslu um 

fjármál?“ 



 

73 

 

Mynd 21 : Hversu mikilvægt er það fyrir nemendur á unglingastigi skólans að fá fræðslu um fjármál? 

 

Niðurstöðurnar voru þær að allir þátttakendur nema einn töldu það vera mjög 

mikilvægt og mikilvægt að nemendur á unglingastigi við skólann sem þau starfa hjá 

fengju fræðslu um fjármál. Einn þátttakandi taldi sig ekki vita svarið við spurningunni. 

6.2.3.3  Spurning 3 

Þriðja spurningin sem lögð var fyrir undir undirflokknum áhugi kennara og nemenda á 

fjármál var eftirfarandi: „Hversu sammála ertu þessari staðhæfingu: Mikilvægt er að 

kenna nemendum á unglingastigi um fjármál í grunnskólum landsins?“ Voru 

þátttakendur beðnir að svara því hvað þeim fyndist á spurnarkvarða. Spurningin var lík 

fyrri spurningu. Báðar spurningarnar voru settar fremst og aftast í spurningakönnunina. 

Slíkt var gert til þess að kanna áreiðanleika þátttakenda. 
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Mynd 22: Hversu sammála ertu þessari staðhæfingu: Mikilvægt er að kenna nemendum á unglingastigi 
um fjármál í grunnskólum landsins? 

Niðurstöðurnar studdu við fyrri spurningu en í þessari spurningu voru 53 

þátttakenda eða 93% sammála eða mjög sammála staðhæfingunni. Þrír þátttakenda 

voru hins vegar hvorki sammála né ósammála. Einn þátttakenda hafði hins vegar breytt 

um skoðun frá fyrri spurningu og var orðinn ósammála staðhæfingunni. Niðurstöður 

beggja spurninga bentu til þess að mjög mikill meirihluti teldi mikilvægt að kenna ungu 

fólki á unglingastigi í grunnskólum landsins um fjármál.  

6.2.3.4  Spurning 4 

Fjórða spurningin snéri að áhuga nemandans og var svohljóðandi: „Hversu mikilvægt 

finnst nemendum þínum að læra um fjármál?“ Með spurningunni var leitast eftir að fá 

upplifun kennarans á því hvað nemendur hans telja mikilvægt. 
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Mynd 23: Hversu mikilvægt finnst nemendum þínum að læra um fjármál? 

 

Niðurstöður voru þær að 46 þátttakendur eða 80,7% töldu að nemendum þeirra 

þætti það mjög mikilvægt og mikilvægt að læra um fjármál. Sjö eða 12,3% töldu að 

nemendum þeirra þætti það hvorki mikilvægt né ekki mikilvægt að læra um fjármál. 

Einn þátttakenda taldi að nemendum hans þætti það ekki mikilvægt að læra um 

fjármál. Þrír svöruðu spurningunni þannig að þeir vissu það ekki. Niðurstöðurnar sýndu 

að mikill meirihluti þátttakenda taldi að nemendum þeirra þætti mikilvægt að læra um 

fjármál.  

6.2.3.5  Spurning 5 

Þegar kom að því að meta áhuga kennarans eða leiðbeinandans til fjármála var kannað 

öryggi þátttakenda til þess að kenna um fjármál. Óöryggi getur leitt til þess að kennarar 

eða leiðbeinendur hafi minni áhuga á efninu og verði jafnvel tregari til þess að kenna 

það. Spurningin sem lögð var fyrir var svohljóðandi: „Hversu örugg/ur ert þú að kenna 

nemendum þínum um fjármál?“ Voru þátttakendur beðnir um að svara samkvæmt 

þeirra eigin upplifun um öryggi sitt.  
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Mynd 24: Hversu örugg/ur ert þú að kenna nemendum þínum um fjármál? 

 

Niðurstöðurnar voru þær að 42 þátttakenda af 57 eða 73,7% voru þeirrar 

skoðunar að þeir væru mjög öruggir og öruggir í því að kenna nemendum sínum um 

fjármál. Tíu þátttakenda töldu sig hvorki óörugga né örugga. Fimm þátttakendur eða 

8,8% töldu sig óörugga í því að kenna nemendum sínum um fjármál. Niðurstöðurnar 

sýndu því að meirihluti þátttakenda var öruggur eða mjög öruggur í því að kenna 

nemendum sínum um fjármál. 15 þátttakenda eða 26,3% voru hvorki né og óöruggir að 

kenna nemendum sínum um fjármál. Mikilvægt er að hlúa vel að þessum kennurum og 

veita þeim stuðning.  

6.2.3.6  Spurning 6 

Sjötta spurningin snéri að endurmenntun kennara eða starfsþróunar. Spurt var: 

„Hversu mikil endurmenntun eða starfsþróun er til fyrir kennara þegar kemur að 

fjármálafræðslu?“ Spurningin byggist á því að þátttakendur svari spurningunni út frá 

sinni eigin upplifun.  
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Mynd 25: Hversu mikil endurmenntun/starfsþróun er til fyrir kennara þegar kemur að fjármálafræðslu? 

 

Niðurstöðurnar voru þær að 38 þátttakenda eða 66,7% töldu endurmenntunina 

vera litla og mjög litla. 16 þátttakenda eða 28,1% töldu hana vera í meðallagi en þrír 

eða 5,3% töldu hana vera mikla eða mjög mikla. Mikilvægt er að veita kennurum 

nægjanlega endurmenntun til þess að þeir geti sinnt starfi sínu vel. Hérna er tækifæri til 

umbóta er kemur að áherslum á fjármálakennslu í grunnskólum.  

6.2.3.7  Spurning 7 

Sjöunda spurningin snéri að viðhorfi kennara til aukinnar endurmenntunar vegna 

kennslu um fjármál. Spurningin var eftirfarandi: „Myndir þú vilja fá meiri 

starfsþróunarmöguleika eða endurmenntun í kennslu um fjármál?“ 
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Mynd 26: Myndir þú vilja fá meiri starfsþróunarmöguleika/endurmenntun í kennslu um fjármál? 

Niðurstöðurnar voru þær að 63,2% þátttakenda vildu fá meiri endurmenntun 

vegna kennslu um fjármál. 14% þátttakenda vildu ekki fá meiri endurmenntun um 

fjármál. 22,8% þátttakenda vissu ekki hvort þeir vildu fá meiri endurmenntun eða ekki. 

Niðurstöðurnar studdu við niðurstöður fyrri spurningar um að kennarar teldu að 

endurmenntun vegna kennslu um fjármál væri ekki nægjanleg og að þeir vildu fá meiri 

tækifæri til þess að læra meira um fjármál í formi endurmenntunar. Niðurstöðurnar 

sýndu að auka þyrfti við möguleika kennara til endurmenntunar.  

6.2.4 Spurningar um aðalnámskrá, stöðluð próf og áherslu innan skólans á 
fjármál.  

Í fjórða og seinasta kaflanum voru þátttakendur beðnir um að svara spurningum sem 

snéru allar að aðalnámskrá, stöðluðum prófum, þá aðallega PISA prófinu um 

fjármálalæsi sem íslensk ungmenni munu taka árið 2021, og áherslum á kennslu um 

fjármál frá stjórnendum skólans.  

6.2.4.1  Spurning 1 

Í fyrstu staðhæfingunni voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til hæfniviðmiðs í 

aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013. Hæfniviðmiðið er viðmið úr kafla 

aðalnámskráarinnar í stærðfræði. Spurningin var eftirfarandi: „Meðfylgjandi er 
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hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskólanna 2013. Viðmiðið er í kafla stærðfræðinnar 

og miðast það við útskrift úr 10. bekk.  

„Nemandi skal geta tekist á við verkefni úr umhverfinu eða samfélaginu, þar sem þarf 

að afla upplýsinga og meta þær, finna lausnir, m.a. í tengslum við ábyrgð á eigin 

fjármálum, neyslu og þróun samfélagsins“. Hvert er þitt mat á þessu hæfniviðmiði?“ 

Spurningin var opin og því var það hlutverk þátttakenda að leggja sitt óháða mat á 

þetta tiltekna hæfniviðmið. 

 Niðurstöðurnar voru þær að 53% þátttakenda töluðu almennt á jákvæðan hátt 

um hæfniviðmiðið. Þátttakendur nefndu til dæmis að hæfniviðmiðið sem um ræðir væri 

mjög flott, þarft í þjóðfélaginu í dag, mjög fínt og vel við hæfi. Þeir sem voru almennt 

neikvæðir í svörum um hæfniviðmiðið voru samtals 32% þátttakenda. Þátttakendur 

nefndu ástæður fyrir því af hverju þeim líkaði ekki vel við viðmiðið. Til dæmis var nefnt 

að hæfniviðmiðið væri of vítt, ónákvæmt, túlkað á mismunandi hátt á milli manna og 

óljóst. 15% þátttakenda sögðust ekki hafa sérstaka skoðun á hæfniviðmiðinu.  

6.2.4.2  Spurning 2 

Staðhæfing tvö fjallaði um aðalnámskrá og áherslur á kennslu um fjármál. Spurningunni 

sem lögð var fyrir var ætlað að kanna þekkingu kennarans eða leiðbeinandans sem og 

áhuga kennarans á fjármálum. Lögð var fyrir spurningin: „Hvað finnst þér um vægi 

fjármálakennslu í grunnskólum landsins samkvæmt aðalnámskrá?“ Nokkrir 

valmöguleikar voru til staðar sem snéru allir að viðhorfi kennarans til þessa. 
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Mynd 27: Hvað finnst þér um vægi fjármálakennslu í grunnskólum landsins samkvæmt aðalnámskrá? 

 Niðurstöðurnar voru að 38 þátttakendur eða 66,7% voru sammála um að það 

mætti auka vægi hennar og jafnvel auka það töluvert. 14 þátttakendum fannst vægið 

vera hæfilegt eða 24,6% þátttakenda. Fimm höfðu ekki kynnt sér áherslur á 

fjármálakennslu í aðalnámskrá eða 8,8% þátttakenda. Niðurstöðurnar gáfu því til kynna 

að kennarar og leiðbeinendur vildu sjá aukið vægi í aðalnámskrá um fjármál.  

6.2.4.3  Spurning 3 

Í kjölfarið á spurningunni um vægi fjármálakennslu var lögð fram staðhæfing er varðaði 

vilja kennara til þess að kenna um fjármál. Í rýniviðtölum við kennarana tvo kom fram 

hjá báðum að þeir myndu vilja kenna meira um fjármál en sæju sér það ekki fært vegna 

mikilla krafna í aðalnámskrá á kennslu á öðru efni. Mörg hæfniviðmið væru í kafla 

aðalnámskrár í stærðfræði. Því hefði ekki gefist tími til þess að kenna nemendum eins 

mikið um fjármál og kennararnir vildu. Spurningin sem lögð var fyrir var svohljóðandi: 

„Myndir þú vilja kenna meira um fjármál til nemenda þinna en einhverra hluta vegna 

getur þú það ekki?“ Valmöguleikarnir voru „já“, „nei“ og „ég kenni ekki um fjármál“.  



 

81 

 

Mynd 28: Myndir þú vilja kenna meira um fjármál til nemenda þinna en einhverra hluta vegna getur þú 

það ekki? 

 Þegar svörin eru skoðuð kemur í ljós að 50,9% hefðu vilja kenna um fjármál en 

sáu sér ekki fært að gera slíkt einhverra hluta vegna. 43,9% þátttakenda svöruðu 

spurningunni neitandi og því hefðu þeir ekki vilja kenna meira um fjármál en sæju sér 

ekki fært að gera það einhverra hluta vegna. Þeir sem svöruðu spurningunni þannig að 

þeir kenndu ekki um fjármál voru alls 5,3% þátttakenda. Niðurstöðurnar sýndu að 

ríflega helmingur myndi vilja kenna meira um fjármál en sæi sér ekki fært að gera það 

vegna einhverra ástæðna.  

6.2.4.4  Spurning 4 

 Í framhaldi af fyrri spurningum um hvort þátttakendur myndu vilja kenna meira um 

fjármál en sæju sér ekki fært að gera slíkt var lögð fyrir opin spurning. Þeir þátttakendur 

sem svöruðu því til að þeir myndu vilja kenna meira um fjármál en sæju sér ekki fært að 

gera slíkt vegna einhverra ástæðna voru beðnir um að skrifa inn ástæðuna fyrir því af 

hverju þeir gætu ekki kennt meira um fjármál. Spurningin var eftirfarandi: „Ef já – Hver 

er ástæðan?“ 

 Þegar niðurstöðurnar voru teknar saman kom í ljós að svörin voru nokkuð 

svipuð. Stærstur hluti þátttakenda nefndi að skortur á tíma væri meginástæðan fyrir því 
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að þeir sæju sér ekki fært að kenna meira um fjármál. Þessi hluti var 67,9% af þeim sem 

svöruðu fyrri spurningu játandi. Mikið er um efni sem kennarar eða leiðbeinendur þurfa  

að fjalla um ár hvert. Ekki er mikið svigrúm til þess að kenna mikið um fjármál vegna 

áherslna í aðalnámskrá. Einn þátttakenda nefndi að tímaskortur og skipulagsleysi hefðu 

átt stóran þátt í því að hann kenndi ekki eins mikið um fjármál og hann hefði viljað. Þó 

nokkrir nefndu að þeir ætluðu og myndu kenna meira um fjármál á næsta skólaári og 

væru að byrja að undirbúa sig fyrir það. 

Önnur ástæða þess að kennarar svöruðu spurningunni um það af hverju þeir 

myndu vilja kenna meira um fjármál en einhverra hluta vegna gætu þeir það ekki var 

skortur á kennsluefni. 7,1% þátttakenda taldi það vera meginástæðuna. Tillaga til 

úrbóta samkvæmt þessum niðurstöðum er að útbúa gott kennsluefni fyrir kennara og 

leiðbeinendur um fjármál.  

Þriðja meginástæða þess að kennarar og leiðbeinendur gátu ekki kennt eins 

mikið um fjármál og þeir hefðu viljað vegna einhverra ástæðna var þroski nemenda. 

Það var svar 10,7% þátttakenda. Þátttakendur nefndu að þeir hefðu byrjað að kenna 

nemendum sínum um fjármál en hefðu þurft að hætta því þar sem þroski nemenda og 

þá sérstaklega nemenda í 8. og 9. bekk væri ekki nægjanlegur til þess að hægt væri að 

kenna þeim námsefnið á skilvirkan hátt. Annar þátttakandi nefndi að kenna þyrfti 

nemendum meira um fjármál í framhaldsskólum frekar en í grunnskólum, þar sem 

nemendur væru ekki tilbúnir í umræðu um framtíðina á svona ungum aldri.  

Aðrar ástæður sem þátttakendur nefndu voru að kennarar í stærðfræðiteymi 

skólans væru ekki sammála því að leggja þyrfti áherslu á fjármálakennslu í 

kennsluáætlun. Þá vildi einn þátttakenda kenna meira en sá sér ekki fært að gera það 

vegna þessara ástæðna. Þá nefndi einn kennari að önnur kennsla í stærðfræði væri 

nauðsynlegri fyrir frekara nám nemenda. Mikilvægt væri að nemendur væru betur 

undirbúnir í öðrum þáttum stærðfræðinnar við inngöngu í framhaldsskóla en þekkingu 

um fjármál.     

Þegar litið er á niðurstöðurnar er hægt að segja að þær staðfesti niðurstöður úr 

rýniviðtölum við stærðfræðikennara. Bæði kennarar í rýniviðtölum og þátttakendur 

spurningakönnunarinnar eru með sömu niðurstöðu að ekki gefst tími til þess að fræða 



 

83 

nemendur um fjármál á skilvirkan hátt vegna tímaskorts og áherslna í aðalnámskrá. Eins 

hefur skortur á kennsluefni sem og þroski nemenda áhrif. 

6.2.4.5  Spurning 5 

Staðhæfing fimm snýr að PISA prófi um fjármálalæsi sem og inntaki kennslunnar hjá 

þeim sem kenna um fjármál í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Eins og fjallað var 

um hér fyrr er PISA prófi um fjármálalæsi skipt niður í fjóra undirflokka. Í hverjum flokki 

er fjallað um þætti fjármálalæsis hjá ungu fólki. Til þess að svara 

rannsóknarspurningunni var óskað eftir svörum um það hvaða þætti fjármálalæsis 

samkvæmt PISA kennarar eru að kenna nemendum sínum um fjármál. Fyrsta 

spurningin af þessum fjórum fjallar um þá þætti sem falla undir hluta eitt á PISA prófinu 

en sá hluti er hluti um peninga og flæði þeirra. 

Spurningin var svohljóðandi: „Hluti eitt á PISA prófinu um fjármálalæsi sem lagt 

verður fyrir árið 2021 er um peninga og flæði þeirra. Hvaða þætti af þessum 

neðangreindum hafa nemendur þínir fengið/eða eiga eftir að fá kennslu um á þessu 

skólaári?“ Þá voru þátttakendur beðnir um að merkja við þá þætti fjármála sem 

nemendur þeirra hefðu fengið kennslu um á seinasta skólaári. Gátu þátttakendur merkt 

við fleiri en einn valmöguleika.  
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Tafla 1: Hluti eitt um peninga og flæði þeirra. Hluti af PISA prófinu um fjármálalæsi sem 

lagt verður fyrir árið 2021. 
  

   

Efnisþáttur n Hlutfall af heild 

Læsi á reiðufé: Hvernig á að fara með fé, eyðsla og virði peninga 34 59.6% 

Auðvelt flæði peninga. Til dæmis hversdagslegar greiðslur, eyðsla og virði peninga 31 54.4% 

Fræðsla um debet og/eða kredit kort 38 66.7% 

Fræðsla um mismunandi gerðir gjaldeyris og gengis 30 52.6% 

Enga af þessum þáttum 2 3.5% 

Fá ekki fræðslu um fjármál á skólaárinu 1 1.8% 

Veit ekki 6 10.5% 

Samtals 142  

 

Niðurstöðurnar voru þær að flestir þátttakenda eða 66,7% merktu við að nemendur 

þeirra hefðu fengið fræðslu um debetkort og/eða kreditkort. Næst flestir þátttakenda 

eða 59,6% sögðu að nemendur þeirra hefðu fengið fræðslu um læsi á reiðufé, það er 

um hvernig nemendurnir ættu að fara með fé, eyðsla og virði peninga. 54,4% 

þátttakenda svöruðu því til að nemendur þeirra hefðu fengið kennslu um auðvelt flæði 

peninga. Dæmi um slíkt væri hversdagslegar greiðslur, eyðsla og virði peninga. 52,6% 

þátttakenda svöruðu því til að nemendur þeirra hefðu fengið fræðslu um mismunandi 

gerðir gjaldeyris og gengis. Níu þátttakenda voru ekki vissir um hvort að nemendur 

þeirra hefðu fengið fræðslu um þessa þætti sem nefndir voru eða að þeir fengju yfir 

höfuð ekki fræðslu um fjármál á skólaárinu eða þá að þeir fengju ekki fræðslu um neina 

af þessum þáttum sem nefndir voru. 

Niðurstöðurnar sýndu að um og yfir helmingur þátttakenda var að kenna þá 

þætti sem nefndir voru í hluta eitt.   
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6.2.4.6  Spurning 6 

Staðhæfing tvö fjallar einnig um inntak kennslunnar og þá þætti sem PISA leggur upp 

með á prófi sínum um fjármálalæsi. Þessi staðhæfing fjallar um þætti í hluta tvö um 

skipulag og stjórnun fjármála. Spurningin sem lögð var fyrir var þessi: „Hluti tvö á PISA 

prófinu um fjármálalæsi sem lagt verður fyrir árið 2021 er um skipulag og stjórnun 

fjármála. Hvaða þætti af þessum neðangreindum hafa nemendur þínir fengið/eða eiga 

eftir að fá kennslu á þessu skólaári?“ Þá voru þátttakendur beðnir um að merkja við þá 

þætti fjármála sem nemendur þeirra hefðu fengið kennslu um á seinasta skólaári. Gátu 

þátttakendur merkt við fleiri en einn valmöguleika 

 

Tafla 2: Hluti tvö um skipulag og stjórnun fjármála. Hluti af PISA prófinu um 

fjármálalæsi sem lagt verður fyrir árið 2021. 
  

   

Efnisþáttur n 

Hlutfall af 

heild 

Skipuleggja og stjórna innkomu sinni í stuttan eða lengri tíma. Bókhald 20 35.1% 

Fræðsla um innkomu/laun 40 70.2% 

Fræðsla um sparnað 36 63.2% 

Leiðir til þess að tryggja sér fjármálastöðugleika. Til dæmis forðast lántökur með háum 

vöxtum, smálán og slíkt 26 45.6% 

Fá ekki fræðslu um fjármál á skólaárinu 2 3.5% 

Veit ekki 8 14.0% 

Samtals 132  

 

Niðurstöðurnar voru þær að stærstur hluti þátttakenda eða 70,2% svaraði því til 

að nemendur þeirra hefðu fengið kennslu um innkomu eða laun. 63,2% þátttakenda 

svöruðu að nemendur þeirra hefðu fengið fræðslu um sparnað á skólaárinu. Þeir 

kennarar og leiðbeinendur sem svöruðu því til að nemendur þeirra hefðu fengið 

kennslu um leiðir til þess að tryggja sér fjármálastöðugleika, til dæmis leiðir til þess að 

forðast lántökur með háum vöxtum, smálán og annað slíkt voru 45,6% þátttakenda. 
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Aðeins meira en þriðjungur eða 35,1% svaraði að nemendur hefðu fengið kennslu um 

það að skipuleggja og stjórna innkomu sinni í stuttan eða lengri tíma, eins og 

bókhaldskennslu. 17,5% svöruðu því til að nemendur þeirra hefðu ekki fengið ekki 

fræðslu um fjármál eða vissu ekki hvort að nemendur þeirra hefðu fengið fræðslu um 

einhverja að þessum þáttum.  

Niðurstöðurnar sýndu að nemendum var kennt almennt mikið um innkomu og 

laun sem og um sparnað. Hins vegar er tillaga til úrbóta kennsla um þætti eins og 

bókhald og leiðir til þess að tryggja sér fjármálastöðugleika.  

 

6.2.4.7  Spurning 7 

Staðhæfing sjö fjallar einnig um hluta fjármálalæsis á PISA könnunarprófi um 

fjármálalæsi. Í þessari staðhæfingu, líkt og í tveimur fyrri, er einnig kannað inntak 

fjármálakennslunnar. Hún fjallar um hluta þrjú um áhættu og ábata fjármála. Spurning 

sem lögð var fyrir er eftirfarandi: „Hluti þrjú á PISA prófinu um fjármálalæsi sem lagt 

verður fyrir árið 2021 er um áhættu og ábata fjármála. Hvaða þætti af þessum 

neðangreindum hafa nemendur þínir fengið/eða eiga eftir að fá kennslu um á þessu 

skólaári?“ Þá voru þátttakendur beðnir um að merkja við þá þætti fjármála sem 

nemendur þeirra hefðu fengið kennslu í á seinasta skólaári. Gátu þátttakendur merkt 

við fleiri en einn valmöguleika.  
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Tafla 3: Hluti þrjú um áhættu og ábata fjármála. Hluti af PISA prófinu um 

fjármálalæsi sem lagt verður fyrir árið 2021. 
  

   

Efnisþáttur n 

Hlutfall af 

heild 

Fræðsla um tryggingar 11 19.3% 

Þekking á mismunandi skuldsetningu 16 28.1% 

Þekking á vaxtaumhverfinu. Geta gert greinamun á háum og lágum vöxtum 37 64.9% 

Fræðsla um breytingu á virði mismunandi fjárfestinga. Hækkun og lækkun á virði 

bréfa á markaði. 7 12.3% 

Engan af þessum þáttum 6 10.5% 

Fá ekki fræðslu um fjármál á þessu skólaári 1 1.8% 

Veit ekki 11 19.3% 

Samtals 89  

 

 Niðurstöðurnar sýna að 64,9% þátttakenda svöruðu að nemendur þeirra hefðu 

fengið kennslu um þekking á vaxtaumhverfinu og gætu gert sér grein fyrir háum og 

lágum vöxtum. Næst á eftir sögðu 28,1% þátttakenda að nemendur þeirra hefðu fengið 

kennslu um mismunandi skuldsetningar. 19,3% þátttakenda svaraði því til að nemendur 

þeirra hefðu fengið fræðslu um trygginga á seinasta skólaári. Einungis 12,3% 

þátttakenda sagði að nemendur þeirra hefðu fengið fræðslu um breytingu á virði 

mismunandi fjárfestinga, til dæmis um hækkun og lækkun á virði bréfa á markaði. 

10,5% nefndu að nemendur þeirra hefðu ekki fengið neina kennslu um þá þætti sem 

nefndir voru í þessum hluta. Samtals eru það 21,1% þátttakenda sem segjast ekki vita 

hvort nemendur þeirra fái fræðslu um þessa þætti eða að nemendur þeirra fái yfir 

höfuð ekki kennslu um fjármál á seinasta skólaári.   

 Niðurstöðurnar í þessum hluta sýndu að nemendum var ekki kennt eins 

markvisst um efni þessa hluta eins og í hluta eitt og tvö. Nemendum virtist almennt 

vera kennt um þekking á vaxtaumhverfinu og þeir gátu því gert sér grein fyrir háum og 

lágum vöxtum. Það er tillaga til úrbóta að hafin verði kennsla um þætti eins og 
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tryggingar, mismunandi skuldsetningar og mismunandi fjárfestingar. Hlutfall þeirra sem 

fengu ekki fræðslu um neinn af þessum þáttum er lágt og er það tillaga til úrbóta að 

auka kennslu á öllum þessum þáttum í kennslu um fjármál í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. 

6.2.4.8  Spurning 8 

Áttunda og seinast staðhæfingin sem fjallar um hluta fjármálalæsis af PISA prófi er 

fjórði hluti PISA prófs sem fjallar um fjárhagslegt umhverfi. Spurningin sem lögð var fyrir 

er: „Hluti fjögur á PISA prófinu um fjármálalæsi sem lagt verður fyrir árið 2021 er um 

fjárhagslegt umhverfi. Hvaða þætti af þessum neðangreindum hafa nemendur þínir 

fengið/eða eiga eftir að fá kennslu á þessu skólaári?“ Þá voru þátttakendur beðnir um 

að merkja við þá þætti fjármála sem nemendur þeirra hefðu fengið kennslu um á 

seinasta skólaári. Gátu þátttakendur merkt við fleiri en einn valmöguleika. 

 

Tafla 4 : Hluti fjögur um fjárhagslegt umhverfi. Hluti af PISA prófinu um 

fjármálalæsi sem lagt verður fyrir árið 2021. 
  

   

Efnisþáttur n 

Hlutfall af 

heild 

Fræðsla um verðbólgu 12 21.1% 

Fræðsla um virðishækkanir á markaði 10 17.5% 

Afleiðingar í kjölfarið á efnahagslegum breytingum 5 8.8% 

Fræðsla um skattamál 43 75.4% 

Fræðsla um lífeyrismál 31 54.4% 

Engan af þessum þáttum 3 5.3% 

Fá ekki fræðslu um fjármál á þessu skólaári 1 1.8% 

Veit ekki 7 12.3% 

Samtals 112  
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Niðurstöðurnar sýna að 75,4% sögðu að nemendur hefðu fengið kennslu um 

skattamál, 54,4% að nemendur hefðu fengið kennslu um lífeyrismál, 21,1% að 

nemendur hefðu fengið kennslu um verðbólgu, 17,5% að nemendur hefðu fengið 

fræðslu um virðishækkanir á markaði, 8,8% að nemendur hefðu fengið kennslu um 

afleiðingar efnahagslegra breytinga, 5,3% að nemendum hefðu ekki fengið kennslu í 

neinum þessara þátta. Samtals voru það 14,1% sem nefndu að nemendur þeirra fengju 

ekki kennslu um fjármál á skólaárinu eða sögðust ekki vita hvort nemendum þeirra 

hefði verið kennt um þessa þætti sem upptaldir eru.  

Niðurstöðurnar sýndu að nemendum var almennt kennt um skattamál á 

seinasta skólaári og um helmingurinn fékk kennslu um lífeyrismál. Þættir eins og 

virðishækkun á markaði, afleiðingar efnahagsbreytinga og fræðsla um verðbólgu eru 

ekki kenndir markvisst á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Þar er því 

verulegra úrbóta þörf.   

6.2.4.9  Spurning 9 

Níunda staðhæfingin snýr að PISA prófi um fjármálalæsi. Spurningunni sem lögð var 

fyrir var ætlað að kanna tilfinningu kennarans á frammistöðu nemenda sinna á komandi 

PISA prófi árið 2021 miðað við núverandi fyrirkomulag á kennslu um fjármál við skóla 

kennaranna eða leiðbeinandanna. Þá var vitnað í fjórar fyrri spurningar er tengdust 

fjórum hlutum fjármálalæsis frá PISA, samanber fjórar fyrri spurningar í rannsókn 

þessari. Spurningin var svohljóðandi: „Hvernig telur þú að nemendur við skólann við 

skólann sem þú starfar hjá muni standa sig í PISA könnunarprófinu um fjármálalæsi árið 

2021 miðað við núverandi fyrirkomulag á kennslu um fjármál?“ Valmöguleikarnir voru 

allt frá því að nemendur myndu standa sig mjög illa og upp í það að nemendum myndi 

ganga mjög vel. Einnig var valmöguleiki fyrir þátttakendur ef þeir vissu ekki svarið við 

spurningunni.   
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Mynd 29: Hvernig telur þú að nemendur við skólann sem þú starfar hjá muni standa sig í PISA 

könnunarprófinu um fjármálalæsi árið 2021 miðað við núverandi fyrirkomulag á kennslu um 

fjármál?  

 

Niðurstöðurnar voru þær að 13 þátttakendur eða 22,8% af heildarfjölda 

þátttakenda voru þeirrar skoðunar að nemendum þeirra mundi ganga mjög illa eða illa 

á prófinu. Samtals töldu 19 þátttakendur eða 33,3% að nemendum þeirra mundi hvorki 

ganga vel né illa á prófinu. Þeir þátttakendur sem töldu það líklegt að nemendum þeirra 

myndi ganga vel á prófinu voru samtals 18 eða 31,6%. Enginn þátttakenda taldi að 

nemendum hans myndi ganga mjög vel á prófinu. Sjö þátttakendur töldu sig ekki vita 

hvernig þeirra nemendum mundi ganga á prófinu miðað við fyrirkomulagið eins og það 

er í dag á kennslu um fjármál.  

Niðurstöðurnar sýndu að flestir þátttakenda töldu að sínum nemendum gengi 

hvorki vel né illa eða að þeim myndi ganga vel.  

6.2.4.10  Spurning 10 

Staðhæfing níu snýr að viðhorfi kennarans á PISA könnunarprófi til fjármálalæsis. 

Yfirvofandi er að íslensk ungmenni taki PISA próf um fjármálalæsi í fyrsta skipti 

hérlendis árið 2021. Í rýniviðtölunum kom fram skoðun beggja kennara á PISA 



 

91 

könnunarprófunum. Kennararnir voru hvorugir hlynntir þessum prófum. Þeir töldu þau 

ómarktæk og ekki vera í takti við aðalnámskrá. Spurningin sem lögð var fyrir var 

svohljóðandi: „Hversu hlynntur ertu því að próf PISA um fjármálalæsi verða lagt fyrir 

árið 2021 fyrir íslensk ungmenni?“ Valmöguleikarnir voru allt frá því að vera „mjög 

hlynnt/ur“ og yfir í það að vera „mjög óhlynnt/ur“.  

 

Mynd 30: Hversu hlynntur ertu því að próf PISA um fjármálalæsi verða lagt fyrir árið 2021 fyrir íslensk 

ungmenni? 

 

Niðurstöðurnar voru þær að 23 þátttakendur eða 40,4% voru mjög hlynntir og 

hlynntir því að PISA prófið um fjármálalæsi yrði lagt fyrir. Stærsti hópur þátttakenda 

eða 26 manns sem er 45,6% voru á þeirri skoðun að þeir væru hvorki hlynntir því né 

óhlynntir því. Hlutfall þeirra þátttakenda sem voru mjög óhlynntir eða óhlynntir var 

14% eða átta þátttakendur. Samkvæmt þessum niðurstöðum voru kennarar og 

leiðbeinendur sammála því að þeir væru almennt hvorki hlynntir því né óhlynntir því að 

íslensk ungmenni tækju PISA könnunarpróf um fjármálalæsi. Meirihluti þátttakenda var 

síðan hlynntari því að nemendur tækju prófið en þeir sem voru óhlynntir því.      
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6.2.4.11  Spurning 11 

Staðhæfing 11 snýr að áherslu stjórnenda skólans á kennslu um fjármál. Þegar fréttir 

bárust um að fjármálalæsi íslenskra ungmenna yrði kannað með stöðluðu PISA prófi um 

fjármálalæsi árið 2021, var óskað eftir viðhorfum kennara til þess hvort stjórnendur 

skólans legðu mikla áherslu á kennslu um fjármál eða ekki. Spurningin sem lögð var fyrir 

var svohljóðandi: „Er mikil áhersla lögð á kennslu um fjármál af stjórnendum skólans 

sem þú starfar hjá?“ Valmöguleikarnir voru „já“, „nei“ og „ég veit það ekki“.   

 

Mynd 31: Er mikil áhersla lögð á kennslu um fjármál af stjórnendum skólans sem þú starfar hjá? 

Niðurstöðurnar voru þær að 26,3% þátttakenda töldu að það væri lögð mikil 

áhersla á kennslu um fjármál af stjórnendum skólans. Aftur á móti töldu 38,6% 

þátttakenda að svo væri ekki. 35,1% vissu ekki hvor mikil áhersla væri á kennslu um 

fjármál af stjórnendum skólans.  

 

6.2.4.12  Spurning 12 

Seinasta spurningin sem lögð var fyrir í rannsókninni var þessi: „Er eitthvað annað sem 

þú vilt að komi fram um fjármálakennslu á unglingastigi?“ Spurningin var opin og var 

mögulegt fyrir þátttakendur að skrifa löng svör eða sleppa því að svara spurningunni. 

Þessi spurning var sett inn til þess að þátttakendur hefðu tækifæri til þess að koma 

skoðunum sínum á framfæri við rannsakanda ef ekki væri spurt um einhverja sérstaka 

skoðun þeirra á kennslu um fjármál.  
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Niðurstöður úr þessari spurningu bentu ekki til þess að rannsakandi hefði 

gleymt einhverju aðkallandi vegna kennslu um fjármál. Almennt voru þátttakendur að 

segja frá viðhorfum sínum til kennslu um fjármál. Einn þátttakandi lagði áherslu á að 

auka þyrfti vægi kennslu um fjármál í aðalnámskrá grunnskólanna. Annar talaði um 

mikilvægi þess að kenna um fjármál í grunnskólum landsins og nefndi að bæta þyrfti inn 

í kennsluna kennslu um siðfræði í fjármálum. Nokkrir þátttakendur lögðu áherslu á að 

auka þyrfti við kennsluefnið til þess að hægt væri að kenna um fjármál á skilmerkilegan 

hátt. 
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7. Umræða 

Í þessum kafla verður almenn umræða um niðurstöður þær sem greint var frá í síðustu 

tveimur köflum. Í kjölfarið mun rannsakandi svara rannsóknarspurningunum sem lagt 

var upp með í upphafi rannsóknar þessarar. Að lokum verður fjallað um mögulegar 

leiðir til úrbóta í tengslum við fjármálakennslu á unglingastigi í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu.  

 

7.1   Umræða um niðurstöður rýniviðtala  

Þegar niðurstöður viðtalanna eru skoðaðar má sjá að kennararnir voru sammála um 

margt en þó ekki allt. Fjallað verður um það hvað er sameiginlegt með skoðunum og 

skipulagi hjá kennara eitt og kennara tvö. Einnig verður fjallað um það hvað er 

frábrugðið. Eftir að búið verður að draga saman hvað er sameiginlegt og hvað er 

frábrugðið hjá kennurum í viðtölunum verður hægt að komast að niðurstöðu. 

Niðurstöðurnar verða byggðar á þeim fjórum þáttum sem lagðir voru til grundvallar í 

viðtölunum. Þættirnir eru skipulag, inntak, áhugi kennara og nemenda og áhersla innan 

skólans, stöðluð próf og aðalnámskrá.  

 

7.1.1     Hvað var sameiginlegt í viðtölum? 

Þegar kom að skipulagi fannst báðum kennurum gott að fá utanaðkomandi aðila inn í 

skólann til þess að kenna nemendum um fjármál. Samtökin Fjármálavit voru þar 

sérstaklega nefnd. Það var skoðun beggja kennaranna að starfsfólk bankastofnana 

byggi yfir betri þekkingu á viðfangsefninu en kennararnir almennt og nytu því frekar 

virðingar nemenda. Slíkt starfsfólk er fagfólk sem gott er að nýta sem best. Einnig var 

það sameiginlegt hjá báðum kennurum að þeir töldu að fjármálafræðsla ætti sér stað 

að stærstum hluta hjá nemendum 10. bekkjar við skólann sem þeir starfa hjá.  

  Í inntaki kennslunnar var það sameiginlegt hjá kennurunum að nota 

stærðfræðibókina Skali 3A í kennslunni. Bókin var að sögn beggja kennara fremur 

nýtilkomin í kennslu (Tvö ár) og því ekki komin mikil reynsla á notkun hennar. Með 
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þessari bók fannst báðum kennurunum vægið á fjármálakennslu aukast töluvert. Þeir 

sögðust ekki hafa fundið fyrir auknu vægi á kennslu um fjármál fyrr en farið var að nota 

þessa bók.  

Hvað varðar áhuga kennarans og nemenda voru báðir kennara sammála því að 

afar mikilvægt væri að kenna um fjármál í grunnskólum landsins. Einnig sögðu þeir 

báðir að nemendur þeirra vildu fá meiri kennslu um fjármál en þeir fá í dag.  

Þegar rætt var um áherslur innan skólans, stöðluð próf og aðalnámskrá voru 

kennararnir tveir mjög sammála. Kennararnir töldu báðir að lítil sem engin áhersla væri 

á kennslu um fjármál hjá stjórnendum skólans. Þegar rætt var um PISA prófið sem lagt 

verður fyrir ungmenni árið 2021 vissi hvorugur kennarinn um þá ákvörðun stjórnvalda 

að ungmenni á Íslandi myndu taka þessi próf eftir nokkur ár.  

Það kom mjög skýrt fram hjá báðum kennurunum að þeir töldu að PISA próf 

væri ekki raunhæft mælitæki á getu nemenda. Þeir voru ósáttir við öll PISA próf, 

framkvæmd þeirra og uppsetningu. Eftir upptalningu rannsakanda á þeim spurningum 

sem gætu komið á PISA prófinu um fjármálalæsi voru báðir kennarar nánast orðlausir. 

Þeir voru sammála um að ekki væri kennt nægjanlega mikið af efninu í kennslu þeirra 

sem og almennt í grunnskólum landsins. Aðalástæða væri ófullnægjandi stuðningur í 

aðalnámskrá við að þeir gætu kennt það efni sem til þarf til þess að mæta þörfum PISA. 

Auk þessa væri það mikla námsefni sem stærðfræðikennurum er ætlað að fara yfir 

meira en nægjanlegt til þess að fylla skipulag ársins. Það var mat beggja kennara að 

nemendum myndi líklega ekki ganga vel á komandi PISA prófi um fjármál árið 2021, 

nema gerðar yrðu verulegar breytingar á aðalnámskrá.  

Báðir kennarar voru sammála um það að auka þyrfti við endurmenntun kennara 

vegna kennslu um fjármál. Þeir vildu fleiri námskeið, fyrirlestra og annað viðkomandi 

endurmenntun kennara um fjármál. Hvorugur kennaranna kannaðist við að fjármál 

væru kennd í heimilisfræði eins og aðalnámskrá kveður á um. 
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7.1.3  Hvað var frábrugðið í viðtölum? 

Þegar borin eru saman viðtölin tvö, er hægt að sjá mismunandi viðhorf kennaranna. 

Þegar litið er til þátta er varða skipulag, þá má fyrst nefna hver kennir um fjármál við 

skólann hjá kennurunum. Í skólanum hjá kennara eitt annaðist lífsleiknikennarinn, sem 

kenndi jafnframt samfélagsfræði, að mestu leyti kennslu um fjármál. Nemendur fengu 

því fræðslu um fjármál aðallega í lífsleiknitímunum. Í skóla kennara tvö var það 

stærðfræðikennarinn sem kenndi nemendum eingöngu um fjármál. 

Samfélagsfræðikennarinn kom ekkert að kennslunni og taldi kennari tvö að það væri 

ekki í takti við aðalnámskrá grunnskóla.  

Þegar kom að inntaki kennslunnar, þá stýrði Skali 3A kennslunni hjá kennara eitt 

en hæfniviðmið hjá kennara tvö. Til þess að geta kennt fjármál á sem árangursríkan hátt 

hafði sá kennari útbúið kennsluefni um fjármál til þess að leggja fyrir nemendur sína. 

Ástæða þess var að kennarinn fann ekki efni sem hentaði honum og einnig hafði hann 

mikinn áhuga á viðfangsefninu.  

Aðaláherslan í kennslunni um fjármál hjá kennara eitt var á prósentur, innvexti, 

vaxtavexti og skilning á tölfræði. Kennara tvö fannst skynsamlegast að kenna um 

fjármál með því að kenna meira um stærðfræði í daglegu lífi. Til dæmis nefndi hann 

bílakaup, húsnæðiskaup, sparnað o.fl. Eins og fyrr sagði voru kennararnir tveir sammála 

um að mikilvægt væri að kenna nemendum um fjármál. Þeir voru aftur á móti ekki 

sammála um hversu mikil kennslan ætti að vera. Kennari eitt taldi kennsluna um fjármál 

í skólum almennt hæfilega mikla. Kennari tvö taldi að auka mætti kennslu um fjármál í 

skólum en að það væri þó ekki hægt með óbreyttri aðalnámskrá. Kennari tvö taldi að 

nemendur í 8. bekk hefðu ekki öðlast nægilegan þroska til að fá kennslu um fjármál og 

að hefja ætti kennslu um fjármál í 10. bekk.  

7.1.4  Niðurstöður viðtalanna 

Hvað skipulag fjármálakennslu varðar í þessum tveimur skólum virtist að sögn beggja 

kennara vera mikil óvissa í þeim báðum um hver ætti í raun að kenna hvað um fjármál. 

Fjármál koma við sögu í hæfniviðmiðum um stærðfræði, samfélagsfræði og 

heimilisfræði, eins og nefnt var fyrr í rannsókn þessari. Þrátt fyrir það voru það ekki 

alltaf þeir kennara sem kenna þær faggreinar sem kenndu um fjármál. Kennari tvö taldi 
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að það þyrfti að vera mun skýrara í aðalnámskrá hver ætti að kenna hvað í kennslu um 

fjármál. Ef margir kennara ættu að sinna þeirri kennslu þyrfti að koma nákvæmlega 

fram hver ætti að kenna hvaða þátt. Eins og skipulagið í aðalnámskrá er í dag er mikil 

hætta á því á því að eitthvað gleymist eða misfarist. Kennarar gera ráð fyrir að aðrir 

kennarar séu að kenna námsefnið en eru síðan ekkert vissir um að allt námsefnið sé í 

raun og veru kennt. Kennararnir töldu að þetta þyrfti að vera skýrara í aðalnámskrá.  

 Þegar kemur að inntakinu í kennslunni skipta útgefnar stærðfræðibækur miklu 

máli. Báðir kennara fundu fyrir aukinni áherslu á kennslu um fjármál í nýrri 

stærðfræðibók fyrir unglingastig. Þetta er bókin Skali 3A sem Menntamálastofnun gaf 

út. Þar er stór kafli um fjármál ungmenna. Ef kenna á meira efni en það sem er í bókinni 

áttu þessir kennara í stökustu vandræðum með að finna kennsluefni. Kennararnir töldu 

báðir að ekki væri til staðar nægjanlegt kennsluefni og úr því þyrfti að bæta. 

Þegar kom að áhuga kennara og nemenda var augljóst að báðir kennarar töldu 

sína nemendur vilja fá meiri kennslu um fjármál. Einnig vildu þeir kenna meira um 

fjármál en sáu sér það ekki fært vegna tímaleysis. Það er vegna allra þeirra þátta sem 

stærðfræðikennarar eiga að kenna nemendum þegar litið er til hæfniviðmiða í 

stærðfræði í aðalnámskrá grunnskólanna. 

Um áherslur innan skólans, stöðluð próf og aðalnámskrá voru kennararnir að 

mestu leyti sammála. Í hvorugum skólanum var sérstök áhersla á það að kenna 

nemendum um fjármál. Það var svolítið mat kennarans hve mikið efni væri kennt hverju 

sinni. Báðir kennarar voru mjög ósáttir við PISA prófin. Þeir töldu að slík próf gæfu ekki 

rétta mynd af raunverulegri getu nemenda þeirra. Umræðan um aðalnámskrá var sú að 

áhersla í aðalnámskrá styddir ekki við aukna kennslu um fjármál í grunnskólum landsins. 

Við útskrift úr 10. bekk eru nemendur grunnskólanna metnir út frá metanlegum 

hæfniviðmiðum. Þessi hæfniviðmið eru 14 í kaflanum um stærðfræði í aðalnámskrá. 

Ekkert af þessum hæfniviðmiðum er um fjármál, fjármálalæsi eða kennslu um fjármál 

að sögn kennara tvö. Því var það mat kennaranna að þeir sæju sér ekki fært að kenna 

meira um fjármál en þeir væru nú þegar að gera í dag. 

Hugarfarsbreyting þarf að verða í þjóðfélaginu til þess að ungt fólk taki vel í 

kennslu um fjármál. Einnig þarf að skoða aðalnámskrána vel og sérstaklega það að varla 
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gefst tími til þess að ná að kenna um alla þá þætti sem fjallað er um í aðalnámskrá í 

kaflanum um stærðfræði. Kennararnir töldu báðir að ekki væri hægt að bæta við 

kennslu um fjármál á stærðfræðikennara landsins að svo stöddu. Innleiðingin á kennslu 

um fjármál tekur tíma en það mun takast á endanum sagði kennari tvö í lok viðtalsins.  

7.2  Umræða um niðurstöður úr spurningakönnun 

Dregnar verða saman helstu niðurstöður úr spurningakönnuninni sem lögð var fyrir 

þýðið í rannsókn þessari. Fyrst verður fjallað um niðurstöður bakgrunnsbreytna. Síðan 

verður fjallað um helstu niðurstöður staðhæfinga. Niðurstöðunum verður skipt í fjóra 

flokka en þeir eru: Skipulag fjármálakennslunnar, inntak kennslunnar og áætlanir, áhugi 

kennarans og nemenda á kennslu um fjármál og seinasti hlutinn er um áherslur innan 

skólans á kennslu um fjármál, stöðluð próf og fjármál, eins og þau eru skilgreind í 

aðalnámskrá grunnskóla.  

7.2.1 Niðurstöður bakgrunnsbreyta dregnar saman 

Þegar teknar voru saman niðurstöður þeirra þriggja bakgrunnsbreytna sem 

þátttakendur voru beðnir um að svara í spurningakönnuninni, sýndu þær að flestir 

þátttakenda sem starfa sem kennarar eða leiðbeinendur í stærðfræði á unglingastigi við 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu eru konur með 0–15 ára starfsreynslu.  

7.2.2 Niðurstöður staðhæfinga um skipulag fjármálakennslunnar dregnar 
saman 

Þegar dregnar eru saman niðurstöðurnar um skipulag fjármálakennslunnar er hægt að 

segja að nemendum virðist almennt vera kennt um fjármál í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Einnig svarar enginn þátttakenda því til að nemendum sé ekki 

kennt um fjármál við grunnskóla þeirra, sem er afar ánægjulegar niðurstaða. 

Nemendum er aðallega kennt um fjármál í stærðfræðitímum. Þeim er aðeins kennt í 

3,5% tilvika um fjármál í heimilisfræði og í 38,6% tilvika í samfélagsfræði. Hæfniviðmið 

um fjármálalæsi eru í fræðiköflum aðalnámskrár hjá þessum þremur faggreinum og því 

mætti ætla að nemendum væri kennt um fjármál í öllum þessum faggreinum en svo 

virðist ekki vera. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort ábyrgðin á kennslu um fjármál 

liggi hjá stærðfræðikennurum og kennslunni sé nánast sleppt í öðrum faggreinum. Ef 
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vísað er til þeirra niðurstaðna sem fengust úr rýniviðtölunum, þá var það mat kennara 

tvö að það skapaði óvissu um hver kenndi hvað um fjármál innan veggja skólanna að 

umfjöllun um fjármál væri á víð og dreif í aðalnámskrá.  

Niðurstöðurnar sýndu að nemendum var að mestu leyti kennt um fjármál í 

hinum almennu stærðfræðitímum, eitthvað var um að fjármálakennsla væri kennd sem 

valgrein en það var mjög lítið hlutfall af heildinni. Niðurstöðurnar sýndu einnig að 

algengast er að nemendur 10. bekkjar fái fræðslu um fjármál eða 94,7%. Þar á eftir er 

töluverð lækkun en aðeins 36,8% nemenda í 9. bekk fá kennsluna sem og 22,8% í 8. 

bekk.  

Almennt var verið að nýta utanaðkomandi aðila til kennslu um fjármál í 

grunnskólunum. Hlutfallið var 59,6% af þátttakendum. Þá var meirihluti þátttakenda 

eða 54,4% hlynntur og mjög hlynntur því að nemendur þeirra fengju utanaðkomandi 

aðila inn í skólana til þess að kenna nemendum sínum um fjármál.   

7.2.4  Niðurstöður um inntak kennslunnar og áætlanir dregnar saman 

Þegar dregnar eru saman niðurstöður úr staðhæfingum sem tengjast inntaki 

kennslunnar kemur ýmislegt í ljós. Hvað varðar áætlanir og framkvæmd þeirra var 

niðurstaðan að stærstur hluti þátttakenda eða 86% voru með fjármál á kennsluáætlun 

sinni fyrir síðasta skólaár eða árið 2017–2018. Þegar þátttakendur voru síðan spurðir 

um það hvort þeir hefðu síðan í kennt nemendum sínum um fjármál út frá 

kennsluáætlun sinni kom í ljós að aðeins 84,2% þátttakenda höfðu gert það. Því voru 

einhverjir þátttakendur sem voru með kennslu um fjármál á kennsluáætlun sinni en 

kenndu svo ekki um fjármál eins og stóð til samkvæmt skipulagi.  

Niðurstöður er varða inntak kennslunnar sýndu að kennara og leiðbeinendur 

notuðu efni af ýmsu tagi við kennsluna. Flestir eða 59,6% þátttakenda nota 

kennslubókina Skala og þá aðallega bókina Skala 3A. Sama niðurstaða fékkst í 

rýniviðtölum við kennarana tvo en þeir notuðust báðir að einhverju leyti við bókina 

Skala. Bókin er ætluð 10. bekk í stærðfræði og gæti það skýrt ástæður þess að 10. 

bekkur fær að langmestum hluta fræðslu um fjármál af þeim bekkjum sem eru á 

unglingastigi grunnskólanna eða 8.–10. bekk. Næsta á eftir eða hjá 31,6% þátttakenda 
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var notað ýmiss konar námsefni frá Fjármálavit við kennslu sína. Þar á eftir nota 26,3% 

þátttakenda eigið efni í kennslu um fjármál. Þær niðurstöður styðja við niðurstöður sem 

fengust úr rýniviðtölum við kennarana tvo.  

 Þar kom skýrt fram í rýniviðtalinu hjá öðrum kennaranum sem kenndi meira um 

fjármál að kennsluefnið væri ekki nægjanlegt til þess að geta kennt um fjármál á 

fullnægjandi hátt. Samkvæmt spurningakönnuninni voru 64,9% þátttakenda sammála 

því að hægt væri að nálgast það kennsluefni sem þyrfti til þess að kenna um fjármál. 

Hins vegar voru 29,8% þátttakenda sem fannst þeir ekki geta fundið efni sem hentaði. Í 

framhaldinu voru þátttakendur spurðir hvort að þeir hefðu á einhverjum tímapunkti 

útbúið kennsluefni um fjármál sjálfir og meirihlutinn svaraði þeirri spurningu játandi 

eða 57,9%.  

 Óskað var eftir svörum frá þátttakendum um ástæðu þess að þeir væru sjálfir að 

útbúa kennsluefni. Í ljós kom að þeir útbjuggu efnið þar sem að þeir höfðu ekki fundið 

kennsluefni við hæfi. Þá var nefnt að núverandi efni væri ófullnægjandi og úrelt. Það 

vantaði til dæmis kennsluefni tengt nýbreytni á markaði svo sem smálánum, nýrri 

skattprósentu o.fl. Samkvæmt þessum niðurstöðum eru kennarar að útbúa efnið sjálfir 

ef þeir geta ekki nálgast það fyrir kennslu sína. Það er í samræmi við rýniviðtal við 

kennara tvö sem útbjó sjálfur kennsluefni til þess að nýta við kennslu sína. 

7.2.5 Niðurstöður um áhuga kennarans og nemenda á fjármálum dregnar 
saman 

Þegar dregnar eru saman niðurstöður um áhuga kennarans eða leiðbeinenda og 

nemenda þeirra á fjármálum kemur ýmislegt í ljós. Kannað var viðhorf kennarans til 

fjármálafræðslu í grunnskólum landsins. Ánægjulegt var að sjá að allir þátttakendur 

nema einn telja fjármálakennslu vera mikilvæga og mjög mikilvæga fyrir nemendur á 

unglingastigi í grunnskólum landsins. Þar sem spurningin er mikilvæg fyrir rannsóknina 

var viðhorf þátttakenda til kennslu um fjármál könnuð í tvígang í könnuninni. 

Spurningarnar voru orðaðar á mismunandi hátt en voru efnislega þær sömu. 

Niðurstöðum í seinni spurningunni bar saman við niðurstöður úr þeirri fyrri. Kennurum 

og leiðbeinendum sem kenna stærðfræði á unglingastigi í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu fannst mikilvægt að kenna nemendum á unglingstigi um fjármál.  
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 Einnig var kannað hvort þátttakendur upplifðu það að nemendum þeirra fyndist 

mikilvægt að læra um fjármál. 80,7% þeirra sögðust upplifa það að nemendum þeirra 

fyndist mikilvægt og mjög mikilvægt að læra um fjármál. Aðeins einn þátttakandi taldi 

að nemendum sínum fyndist ekki mikilvægt að læra um fjármál. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum má því draga þá ályktun að kennurum og nemendum í unglingadeild í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu finnist mikilvægt að læra um fjármál.  

Fram kom í rýniviðtölum að öðrum kennaranum fannst ungt fólk og þá 

sérstaklega nemendur í 8. bekk ekki hafa nægjanlegan þroska til þess að fá skilvirka 

kennslu um fjármál. Niðurstöður úr spurningakönnuninni voru þær að 70,2% 

þátttakenda taldi nemendur vera tilbúna og fullkomlega tilbúin. Þeir sem telja að 

nemendur séu ekki tilbúnir og alls ekki tilbúnir eru 3,5% þátttakenda. Þessum 

niðurstöðum ber ekki saman við niðurstöður úr rýniviðtölum. Kennarar telja almennt að 

nemendur á unglingastigi séu nægjanlega tilbúnir í þroska til þess að fá fræðslu um 

fjármál.  

 Til þess að skoða betur áhuga þátttakenda á því að kenna um fjármál var kannað 

hve öruggir kennararnir væru þegar þeir væru að kenna um fjármál. Niðurstaða 

rýniviðtalanna leiddi í ljós að kennurum fyndist almennt erfitt að kenna um fjármál 

vegna óöryggis. Niðurstöður úr spurningakönnuninni sýndu að 73,7% þátttakenda voru 

þeirrar skoðunar að þeir væru mjög öruggir og öruggir að kenna nemendum sínum um 

fjármál. Hins vegar töldu 26,3% þátttakenda sig ekki vera nægjanlega örugga sem og 

hvorki örugga né örugga. Hlúa þarf vel að þessum kennurum og leiðbeinendum. 

Mögulegt er að kennsla um fjármál fari ekki fram hjá þeim kennurum sem eru óöruggir 

að kenna um viðfangsefnið. 

 Í kjölfarið var könnuð upplifun þátttakenda á endurmenntun vegna kennslu um 

fjármál. Þá töldu 66,7% þátttakenda endurmenntunina vera litla og mjög litla. Aðeins 

5,3% þátttakenda voru sammála því að endurmenntun væri mikil eða mjög mikil. Þessi 

niðurstaða er sú sama og fékkst í rýniviðtölunum. Því var kannað hvort þátttakendur 

myndu vilja fá meiri endurmenntun vegna kennslu um fjármál. 63,2% þátttakenda voru 

sammála því að þeir myndu vilja að boðið væri upp á meiri endurmenntun. Í ljósi þessa 

niðurstaðna um endurmenntun kennara og leiðbeinenda er mjög mikilvægt að hlúa vel 
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að þeim, veita þeim meiri endurmenntun þar sem þeir hafa áhuga á því, sérstaklega ef 

einhverjir þeirra telja sig óörugga að kenna nemendum sínum um fjármál.  

7.2.6 Niðurstöður um aðalnámskrá, stöðluð próf og áherslu innan skólans á 
fjármál dregnar saman 

Ýmislegt kemur í ljós þegar dregnar eru saman niðurstöður um viðhorf kennara til 

aðalnámskrár, sérstaklega varðandi áhersluna um fjármál, viðhorf og inntak til 

staðlaðra prófa sem og áherslur innan skólans á kennslu um fjármál.  

 Þegar litið er til viðhorfs þátttakenda til áherslna og kafla í aðalnámskrá um 

fjármál var óskað eftir svörum frá þátttakendum um hæfniviðmið. Lagt var upp með 

hæfniviðmið í kafla stærðfræðinnar um fjármál. Þá voru þátttakendur beðnir um að 

leggja mat á hæfniviðmiðið. Var það niðurstaðan að flestir eða 53% þátttakenda voru 

almennt jákvæðir fyrir viðmiðinu. Þeir nefndu að hæfniviðmiðið væri flott, vel við hæfi 

og þarft í þjóðfélaginu. Þeir sem voru neikvæðir gagnvart viðmiðinu voru þeirrar 

skoðunar að viðmiðið væri of vítt, ónákvæmt og hægt væri að túlka það á mismunandi 

hátt á milli manna.  

 Í framhaldi af spurningunni um hæfniviðmiðin í aðalnámskrá var óskað eftir mati 

þátttakenda á vægi kennslu um fjármál í aðalnámskrá. Var rannsakandi að kanna 

þekkingu kennaranna á áherslum í aðalanámskrá um fjármál sem og viðhorf þeirra til 

vægisins. Niðurstöðurnar sýndu að 66,7% voru sammála því að það mætti auka vægið 

og auka það töluvert á kennslu um fjármál í aðalnámskránni. 8,8% þátttakenda höfðu 

ekki kynnt sér hvað kemur fram í aðalnámskrá um þetta efni. Mikilvægt er að kynna sér 

vel áherslur í aðalnámskrá þar sem námskráin er leiðandi gagn í kennslu í grunnskólum 

landsins, eins og kom fram í fyrri köflum rannsóknar þessarar.  

 Það kom í ljós í þessari rannsókn að kennarar töldu mikilvægt að kenna 

nemendum sínum um fjármál. Niðurstöður rýniviðtala leiddu í ljós að kennarar vildu 

kenna nemendum sínum meira um fjármál en að þeir hefðu ekki tækifæri til þess vegna 

þess hve lítil áhersla væri lögð á efnið í aðalnámskrá, sem og vegna tímaleysis. Því voru 

kennarar spurðir um það í spurningakönnuninni, hvort þeir vildu kenna meira um 

fjármál en gætu það ekki af einhverjum ástæðum. Í ljós kom að 50,9% var sammála því 

að þeir myndu vilja kenna meira en hefðu ekki tækifæri til þess. 43,9% svöruðu 
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spurningunni aftur á móti neitandi. Þess vegna var jafnframt óskað eftir svörum um það 

af hverju þeir gætu ekki kennt meira um fjármál þrátt fyrir að þeir vildu það. 67,9% 

þáttakenda svöruðu því til að þeir hefðu ekki tíma til þess að kenna meira um fjármál 

vegna lítillar áherslu í aðalnámskrá á efnið, sem og vegna mikils umfangs þess efnis sem 

stærðfræðikennurum væri ætlað að kenna nemendum í kafla stærðfræðinnar í 

aðalnámskrá. Fjallað var um fjölda hæfniviðmiða í aðalnámskrá og var kennsla um 

fjármál eitt hæfniviðmið af 38.  

Önnur algengasta ástæðan var skortur á kennsluefni. Þá kom í ljós að 7,1% 

þátttakenda kenndu ekki eins mikið um fjármál og þeir vildu vegna skorts á kennsluefni. 

Mikilvægt er að grípa inn í og stuðla að því að kennarar fái það kennsluefni sem þeir 

þurfa til þess að geta kennt nemendum sínum um fjármál á skilmerkilegan hátt. Þegar 

niðurstöðurnar eru dregnar saman má sjá að kennarar vilja kenna meira um fjármál, en 

hafa ekki tækifæri til þess vegna lítillar áherslu í aðalnámskrá, vegna tímaskorts sem 

stafar af því mikla efni sem þeim er ætlað að kenna og vegna skorts á kennsluefni.  

 OECD hefur skilgreint fjármálalæsi og skipt PISA prófi um fjármálalæsi upp í fjóra 

hluta. Þessir hlutar innihalda allir spurningar sem tengjast viðfangsefni hvers hluta fyrri 

sig, eins og fyrr var nefnt  (Organisation for Economic Co-operation and Development, 

2017b). Við rannsókn á inntaki fjármálakennslunnar í grunnskólum á Íslandi var stuðst 

við skilgreiningar OECD á þeim þáttum sem ungt fólk þarf að tileinka sér til þess að 

kennsla um fjármál nýtist sem best. Í ljósi þessa voru þátttakendur beðnir um að merkja 

við þá þætti innan hvers hluta sem þeir kenndu nemendum sínum. Það var gert til þess 

að kanna hvort að allir þættir fjármálalæsis, samkvæmt skilgreiningu OECD, væru 

kenndir í grunnskólum landsins og samhliða að kanna inntak fjármálakennslunnar.  

 Innan fyrsta hluta um fjármálalæsi, sem fjallar um peninga og flæði þeirra, voru 

helstu niðurstöðurnar þær að um og yfir helmingur þáttakenda kenndi alla þá þætti 

sem nemendur áttu að kunna skil á. Tillaga til úrbóta er að auka hlutfall þeirra sem 

kenna um þætti er snúa að hluta eitt um fjármálalæsi, eins og það er skilgreint er af 

OECD.  

 Innan annars hluta um fjármálalæsi, sem fjallar um skipulag og stjórnun 

fjármála, voru niðurstöður þær að meirihluti þátttakenda kenndi suma þætti en aðra 

http://www.oecd.org/about/
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ekki. Í um 70,2% tilvika fékk unga fólkið kennslu um innkomu og laun og í 63,2% tilvika 

kennslu um sparnað. Innan við helmingur þátttakenda sagðist kenna nemendum sínum 

um bókhald og leiðir til þess að tryggja sér fjármálastöðugleika, til dæmis forðast 

lántökur með háum vöxtum og smálán. Tillaga til úrbóta er að bæta í kennslu í þessum 

þáttum í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.  

 Innan þriðja hluta um fjármálalæsi, sem fjallar um áhættu og ábata fjármála, 

voru niðurstöður þær að yfir helmingur þátttakenda veitti nemendum kennslu um 

vaxtaumhverfið. Þeir þættir sem innan við helmingur þátttakenda kenndi voru þættir 

eins og fræðsla um tryggingar, mismunandi skuldsetningu og breytingar á virði 

mismunandi fjárfestinga. 10,5% þátttakenda sögðu að nemendur þeirra fengju ekki 

fræðslu um neinn þessara þátta og þar er úrbóta þörf. 

 Innan fjórða og seinasta hluta um fjármálalæsi, sem fjallar um fjárhagslegt 

umhverfi, sýna niðurstöður að yfir helmingur þátttakenda veitti fræðslu um skatta- og 

lífeyrismál. Hins vegar þyrfti að bæta verulega í kennslu um verðbólgu, virðishækkanir á 

markaði og afleiðingar efnahagsbreytinga. 5,3% þátttakenda sögðu að nemendur þeirra 

fengju ekki kennslu um neina að þessum þáttum.  

Eftir að þátttakendur höfðu svarað því hvað kennt væri um fjármál innan hvers 

hluta fyrir sig, voru þeir beðnir um að leggja mat sitt á gengi nemenda þeirra á komandi 

PISA prófi um fjármál miðað við þá kennslu sem þeir fengju nú. Niðurstöðurnar voru 

þær að 56,1% þátttakenda taldi að nemendum þeirra myndi ganga illa, mjög illa og 

hvorki illa né vel. 31,6% þáttakenda töldu að nemendum þeirra myndi ganga vel en 

enginn þáttakandi taldi að nemendum hans myndi ganga mjög vel. Niðurstöðurnar 

styðja við niðurstöður úr rýniviðtölum við kennarana, þar sem kom skýrt fram að miðað 

við núverandi fyrirkomulag á kennslu um fjármál í grunnskólum væru kennarar ekki 

bjartsýnir á gott gengi nemenda sinna á komandi PISA prófi um fjármál sem lagt verður 

fyrir árið 2021.  

Óskað var eftir svörum frá þátttakendum um hvort mikil áhersla væri lögð á 

kennslu um fjármál hjá stjórnendum þeirra skóla sem þátttakendur starfa hjá. Í ljós kom 

að 26,3% svaraði því játandi en 73,7% neitandi eða að þeir vissu það ekki.    
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 Í lok spurningakönnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að skila inn 

hugleiðingum um eitthvað annað sem þátttakendur vildu koma á framfæri um 

fjármálakennslu á unglingastigi. Svör við þeirri spurningu staðfestu það fyrir spyrjanda 

að ekki hafi gleymst að spyrja um eitthvað tengt fjármálakennslu að mati þátttakenda, 

þar sem svör voru nánast öll ólík og flestöll til þess að leggja áherslu á fyrri spurningar í 

spurningakönnuninni. Til dæmis má nefna að nokkrir þátttakendur töldu mikilvægt að 

auka vægi aðalnámskrár um efnið og að auka þyrfti við kennsluefnið um fjármál.  

 

7.3     Rannsóknarspurningar 

Í upphafi rannsóknarinnar voru tvær meginrannsóknarspurningar lagðar fram auk 

nokkurra álitaefna. Rannsóknarspurningunum er ætlað að varpa ljósi á fjármálakennslu 

á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.  

Hér á eftir verður fjallað um hverja rannsóknarspurningu fyrir sig. 

Inntak kennslunnar og sýn kennarans á kennslu um fjármál.  

Hver er sýn kennarans á kennslu um fjármál? Eru nemendur á unglingastigi með 

þroskann til þess að læra um fjármál?  

Samkvæmt niðurstöðum úr rýniviðtölum og spurningakönnun eru stærðfræðikennarar 

á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu almennt sammála því að mikilvægt 

sé að kenna nemendum á unglingastigi í gunnskólum um fjármál. Kennararnir telja að 

nemendur í unglingadeild séu með þroskann til að takast á við verkefni og fræðslu um 

fjármál.  

Vilja kennarar auka kennslu um fjármál en finnst þeir kannski ekki hafa stuðning frá 

aðalnámskrá um efnið?  

Kennarar eru sammála um að auka megi vægið á kennslu um fjármál. Það sé þó erfitt 

vegna lítillar áherslu á kennslu um fjármál í aðalnámskrá. Sömuleiðis séu mjög 
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hæfniviðmið nú þegar í stærðfræðinni svo stærðfræðikennarar sjái ekki fyrir sér að þeir 

geti bætt við sig aukinni kennslu um fjármál.  

Hvert er inntak kennslunnar, skoðað með hliðsjón af stærðfræðikennurum? 

Inntak kennslunnar sýnir að kennarar eru að mestu leyti að kenna kennslubókina Skala 

3A þegar kennt er um fjármál. Auk þessa eru kennara að kenna nemendum um fjármál 

með námsefni frá Fjármálaviti og með eigin kennsluefni. Skoðað var inntak kennslunnar 

miðað við fjóra þætti fjármálalæsis samkvæmt OECD. Þeir þættir sem eru kenndir um 

fjármál að mestum hluta er fræðsla um læsi á reiðufé, auðvelt flæði peninga, til dæmis 

eyðsla og virði peninga, fræðsla um debetkort og kreditkort, mismunandi gerðir 

gjaldeyris og gengis, fræðsla um innkomu og laun, fræðsla um sparnað, fræðsla um 

vaxtaumhverfið, fræðsla um skatta- og lífeyrismál. 

 Þeir þættir sem nemendum er ekki kennt nægjanlega mikið um eru bókhald og 

skipulag innkomu í styttri og lengri tíma, leiðir til þess að tryggja sér fjármálastöðugleika, 

til dæmis með því að forðast lántökur með háum vöxtum og smálán, fræðsla um 

tryggingar, mismunandi skuldsetningar, fræðsla um breytingar á virði mismunandi 

fjárfestinga, fræðsla um verðbólgu, virðishækkanir á markaði og afleiðingar 

efnahagsbreytinga. Eitthvert hlutfall þátttakenda taldi að engir af þessum þáttum væru 

kenndir í kennslu um fjármál og er það verulegt áhyggjuefni.  

Þarf að bæta við kennsluefni um fjármál?  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þarf að bæta við kennsluefni um fjármál. 

Kennarar nefna að þeir eigi erfitt með að nálgast það kennsluefni sem þeir þurfa til þess 

að geta kennt um fjármál á sem skilmerkilegastan hátt. Stórt hlutfall kennara hefur 

útbúið kennsluefnið sitt um fjármál sjálfir, þar sem þeirra mat er að kennsluefnið sé 

gamalt, úrelt og ekki að mæta nýbreytni á markaðnum, samanber smálán. Sumir 

kennarar hafa ekki getað kennt nemendum sínum eins mikið um fjármál og þeir hefðu 

kosið vegna skorts á kennsluefni. Mikilvægt er að styðja vel við kennara þegar kemur að 

kennsluefni. 
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Er áhugi stærðfræðikennara á kennslu um fjármál til staðar? Er kennsla um fjármál 

mikilvæg fyrir nemendur í grunnskóla að mati kennara? Vilja nemendur læra um 

fjármál?  

Kennararnir hafa almennt áhuga á því að kenna nemendum sínum um fjármál og telja 

mjög mikilvægt að ungt fólk fái fræðslu um efnið. Kennararnir telja einnig að 

nemendum þeirra þyki mikilvægt að fræðast um fjármál. Niðurstöður sýna að þrátt fyrir 

mikinn áhuga bæði kennarans og nemenda standi ýmislegt í veginum fyrir því að 

nemendum sé kennt eins mikið um fjármál og kennarinn og nemendur vilja. Þeir þættir 

eru kennsluefnið, skipulag í aðalnámskrá, endurmenntun kennara, mikið annað efni í 

kafla aðalnámskrár um stærðfræði. Eins og málum er háttað nú er kennsla um fjármál 

ekki meginforsenda fyrir velgengni í framhaldsskóla að mati kennara í rýniviðtölunum. 

 

Búa stærðfræðikennarar yfir, að þeirra mati, nægjanlegri þekkingu til þess að geta 

kennt fjármál á árangursríkan hátt? 

Stærðfræðikennarar eru almennt öruggir í því að kenna um fjármál og búa yfir að þeirra 

mati nægilegri þekkingu til þess að geta kennt fjármál með árangursríkum hætti. Þeir 

telja hins vegar að skortur á tíma og kennsluefni sé ástæða þess að þeir geti ekki kennt 

eins mikið um fjármál og þeir hefðu viljað. Einnig telja þeir að mikilvægara sé að 

undirbúa nemendur sína í öðrum þáttum stærðfræðinnar til þess að undirbúa þá sem 

best fyrir framhaldsskólann og viðfangsefnin þar. Kennarar telja að ekki sé lögð nógu 

mikil áhersla á kennslu um fjármál í aðalnámskrá ef horft er til þess hve efnið er 

mikilvægt. Meirihluti kennara telur að ekki sé boðið upp á nægjanlega endurmenntun 

vegna kennslu um fjármál. Sumir kennarar finna fyrir óöryggi þegar þeir kenna um 

fjármál. Það er áhyggjuefni ef ekki er nægjanleg endurmenntun til staðar til þess að 

styðja við þá. 
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Hvernig er fjármálakennslu háttað á unglingastigi í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu? 

Eru fjármál kennd í unglingadeild í grunnskólum höfuðborgarsvæðisins?  

Samkvæmt þeim niðurstöðum er fengust úr spurningakönnuninni fer fram kennsla um 

fjármál á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Enginn þátttakenda nefnir 

að fjármál séu ekki kennd í skólanum sem þeir starfa hjá.  

 

Hvernig er skipulagið á kennslunni? Hver kennir hvað um fjármál? 

Skipulagið á fjármálakennslunni er að mestum hluta á ábyrgð stærðfræðikennara í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Þá er nemendum kennt að mestum hluta um 

fjármál í stærðfræðitímum. Eitthvað er um það að samfélagsfræðikennarar kenni um 

fjármál en hlutfall þeirra er töluvert lágt. Heimilisfræðikennarar kenna almennt ekki um 

fjármál samkvæmt rannsókn þessari. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort að 

samfélagsfræði- og heimilisfræðikennarar séu að leggja ábyrgðina á 

stærðfræðikennarana og með því að treysta á að þeir kenni nemendum um fjármál. 

Niðurstöður sýna að það að hafa fjármál sem hluta af hæfniviðmiðum í stærðfræði, 

samfélagsfræði og heimilisfræði í aðalnámskrá leiðir til misskilnings, óöryggis og jafnvel 

þess að kennarar treysti á það að aðrir kenni um efnið, samanber stærðfræðikennarinn. 

10. bekkur fær mestu kennsluna um fjármál. Minna en helmingur skóla þátttakenda 

kenna 8. og 9. bekk um fjármál.  

 

Er fjármálafræðsla á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu viðunandi 

eða þarf að bæta hana?  

Þegar teknar eru saman þær heildarniðurstöður sem fengust í rannsókn þessari, má sjá 

að allir grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu kenna nemendum sínum í unglingadeild um 

fjármál sem er vissulega mjög jákvætt. Hins vegar kemur upp flækjustig í því að meta 

hver eigi að kenna hvað um fjármál innan skólanna. Ástæða þessa er að áhersla á 

kennslu um fjármál er á víð og dreif í aðalnámskrá grunnskólanna. Svo virðist vera að 
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slíkt sé að valda kennurum óöryggi um það hvaða kennari kenni hvað um fjármál. Svo 

virðist samt sem áður sem stærðfræðikennarar séu að kenna nemendum að mestum 

hluta um fjármál. Mikið efni er í kafla stærðfræðinnar í aðalnámskrá og vegna 

tímaskorts finnst stærðfræðikennurum nánast ógerlegt að bæta á sig alfarið kennslu 

um fjármál. Vegna þessarar skipulagsóreiðu og óöryggis er æskilegt að stjórnvöld leggi 

skýrari áherslur á kennslu um fjármál í aðalnámskrá til þess að breyting verði á í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

 Þegar inntak kennslunnar er skoðað út frá fjórum hlutum fjármálalæsis OECD 

má sjá að kennslan um fjármál er síður en svo viðunandi. Nemendum er ekki kennt um 

marga þá þætti fjármálalæsis sem OECD fjallar um. Það er ekki neinn af þáttum 

fjármálalæsis sem nánast allir skólarnir kenna, sem segir að markmiðin í kennslunni séu 

afar mismunandi á milli grunnskóla og það sést einnig í því að kennsluefni er 

mismunandi á milli skóla. Bæta þarf inntak kennslunnar töluvert til þess að ungt fólk í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu nái að mæta kröfum OECD um fjármálalæsi og 

einnig þarf að auka samræmi á milli grunnskóla í kennslu um fjármál. Nefnt hefur verið í 

rannsókn þessari að kennsluefni um fjármál er ábótavant að mati kennara. Bæta þarf 

markvisst kennsluefni og endurmenntun til kennara vegna kennslu um fjármál. 

  Ef miðað er við núverandi stöðu á skipulagi og inntaki kennslu um fjármál í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu, má segja að fjármálafræðslan sé síður en svo 

viðunandi. Grípa þarf til aðgerða til þess að fræða ungt fólk á markvissari og 

samræmdari hátt um fjármál í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

 

Til viðbótar við þessar tvær meginspurningar verður einnig lagt mat á eftirfarandi 

spurningu: 

Hvað finnst stærðfræðikennurum um aðkomu fjármálafyrirtækja að kennslu í 

fjármálum til barna í skólunum?   

Stærðfræðikennarar eru almennt ánægðir með það að fá utanaðkomandi aðila í 

skólana til þess að kenna nemendum sínum um fjármál. Utanaðkomandi aðilar njóta 
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oftar en ekki virðingar nemenda. Nú þegar fá margir skólar á höfuðborgarsvæðinu 

utanaðkomandi aðila til þess að fræða nemendur um fjármál á seinasta skólaári.  

Segja má að öllum rannsóknarspurningunum sé svarað með þessum 

niðurstöðum og að markmiðum rannsóknarinnar sé náð.  

7.4     Tillögur að úrbótum út frá niðurstöðum 

Samkvæmt niðurstöðunum sem fengust í rannsókn þessari þarf að grípa til marvissra 

aðgerða til þess að ungt fólk í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu fái viðunandi 

kennslu um fjármál samkvæmt stöðlum OECD. Í þessum kafla verður fjallað um tillögur 

til úrbóta út frá niðurstöðunum sem fengust í rannsókn þessari.  

 Fyrsti flokkurinn sem talinn er upp varðar aðalnámskrá grunnskólanna. 

Samkvæmt niðurstöðunum þarf að bæta skipulag á kennslu um fjármál í 

aðalnámskránni. Kennarar myndu vilja sjá að einn kennari kenndi það sem til þarf um 

fjármál. Það fyrirbyggir að eitthvað gleymist í kennslunni eða eitthvað misfarist. Slíkt 

myndi minnka flækjustigið í kennslu um fjármál í aðalnámskrá. Stærðfræðikennararnir 

eru öruggir í því að kenna efnið en sjá sér það ekki fært vegna tímaleysis. Auk þess að 

gera skipulagið betra í aðalnámskrá er það mat kennara að auka þurfi vægið á 

kennslunni. Mat kennara og nemenda er það að fjármál séu mikilvæg fyrir ungt fólk 

sem og samfélagið í heild sinni.  

 Annar flokkurinn sem nefndur verður hérna varðar inntak kennslunnar. 

Niðurstöðurnar sýndu að inntak fjármálakennslunnar á unglingastigi á 

höfuðborgarsvæðinu er ekki viðunandi út frá þáttum fjármálalæsi samkvæmt OECD. 

Gera þarf verulegar úrbætur í þeim þáttum. Ástæðan fyrir því að nemendur fá ekki 

viðhlítandi kennslu í þessum þáttum getur verið óskipulag í aðalnámskrá sem skilar sér í 

óskipulagi í kennslunni í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu, lítið vægi á kennslu um 

efnið í aðalnámskrá sem og skortur á kennsluefni. Leggja þarf línurnar um það hvað 

nemendum skuli kennt í kennslu um fjármál og eru staðlar OECD vel til þess fallnir.  

 Eins og kom fram í þætti tvö í tillögum til úrbóta er það mat kennara að skortur 

sé á kennsluefni. Stórt hlutfall kennara hefur brugðið á það ráð að útbúa eigið 

kennsluefni fyrir kennslu um fjármál. Það kemur einnig skýrt fram í rannsókninni að 
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kennarar líða fyrir tímaskort í kennslu sinni. Niðurstöður inntaks kennslunnar, 

tímaskortur kennara og þær niðurstöður að sumir kennarar sleppi því einfaldlega að 

kenna um fjármál, eru allt niðurstöður sem styðja við það að auka þurfi töluvert 

kennsluefni um fjármál. Kennsluefnið þarf að gefa reglulega út þar sem margir 

kennaranna nefndu að kennsluefnið sem til er í dag sé gamalt, úrelt og ekki í takt við 

kröfur samfélagsins í dag. Mikilvægt er að bregðast við þessum skorti á kennsluefni til 

þess að styðja betur við kennslu um fjármál í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

 Komið hefur fram í rannsókn þessari að flestir kennaranna telji sig vera örugga í 

því að kenna um fjármál. Hins vegar telja sumir kennarar sig ekki örugga í því að kenna 

um efnið. Þegar kennararnir voru beðnir um að leggja mat á endurmenntun kom í ljós 

að upplifun þeirra er sú að lítið sé um endurmenntun um fjármál. Flestir kennaranna 

myndu nýta sér það ef aukin endurmenntun væri til staðar fyrir þá um fjármál. Hér er 

því þörf á úrbótum í endurmenntun til kennara um fjármál.  

 Önnur tillaga til úrbóta er að hafa kennslu um fjármál fyrir ungt fólk markvissari 

á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Lágt hlutfall nemenda er að fá 

kennslu um fjármál í 8. og 9. bekk. Hins vegar er nemendum aðallega kennt um fjármál í 

10. bekk. Ástæðan fyrir því er ekki sú að kennarar telji nemendur ekki nógu þroskaða, 

því meirihluti kennara telur nemendur sína tilbúna í þroska til að fá fræðslu um fjármál. 

Ástæðan gæti verið að kennslubækur stýra oftar en ekki kennslu kennara og stór kafli 

um fjármál er í nýlega útgefinni stærðfræðibók um Skala 3A sem er kennd í 10. bekk. 

Skali var það kennsluefni sem kennarar notuðu oftast við kennslu um fjármál.  

Þegar dregnar eru saman tillögur til úrbóta mælir rannsakandi með því að gefið 

verði út kennsluefni um alla þá þætti sem OECD telur að ungt fólk þurfi að kunna til 

þess að hafa tileinkað sér fjármálalæsi. Auk þessa þarf að bæta 

endurmenntunarmöguleika kennara um fjármál og styðja betur við þá. Skipulag á 

fjármálakennslu þarf að laga í aðalnámskrá og aðgæta skal að fela einni faggrein 

ábyrgðina á því að kenna um fjármál, þar sem það er ósk kennaranna og minnkar 

flækjustig í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Vægið á fjármálakennslu í 

aðalnámskrá þarf að skoða samhliða því. Eins og vægið er í dag gerir það að verkum að 
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kennarar sjá sér ekki fært að kenna allt sem til þarf samkvæmt OECD, þar sem vægið í 

aðalnámskrá segir til um annað.  
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8.     Lokaorð 

Í þessari rannsókn var rannsakað skipulag og inntak fjármálakennslu á unglingastigi í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Fyrst var fjallað um þá fræðilegu þætti er varða 

fjármálakennslu á Íslandi. Einnig var fjallað um stöðuna á kennslu um fjármál í Svíþjóð 

og Finnlandi. Þá var fjallað um aðalnámskrá grunnskólanna útgefna af Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu, sjálfstætt starfandi stofnanir sem einbeita sér að 

fjármálalæsi landsmanna og alþjóðastofnanirnar OECD, Evrópusambandið og GFLEC og 

þær áherslur á fjármálalæsi sem lagðar eru fyrir á heimsvísu. Markmið rannsóknarinnar 

var að svara rannsóknarspurningum um skipulag og inntak fjármálakennslu á 

unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunum voru tekin rýniviðtöl við tvo 

stærðfræðikennara sem kenna á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Viðtölin voru um fyrirkomulag og inntak fjármálakennslu skólanna. Einnig voru skoðuð 

viðhorf kennaranna til hinna ýmsu þátta er tengjast kennslu um fjármál. Einnig var 

öllum stærðfræðikennurum og leiðbeinendum sem kenna á unglingastigi í grunnskólum 

á höfuðborgarsvæðinu sendur rafrænn spurningalisti. Þar voru þeir beðnir um að svara 

spurningum um fyrirkomulag og inntak fjármálakennslu við skólann sem þeir starfa hjá 

sem og um viðhorf þeirra til þátta sem varða fjármálakennslu.  

Niðurstöður leiddu í ljós að miðað við núverandi stöðu í kennslu um fjármál í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu er fjármálafræðslan til nemenda síður en svo 

viðunandi. Ekki er aðeins skipulagi kennslunnar um fjármál ábótavant heldur einnig 

stuðningi við þá kennara sem eiga að kenna um fjármál. Skortur er á kennsluefni og ekki 

er markviss endurmenntun til kennara um fjármál að mati kennara. Út frá þessum 

niðurstöðum má segja að grípa þurfi til aðgerða til þess að fræða ungt fólk á markvissari 

hátt um fjármál í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Tillögur rannsakanda til úrbóta er að í aðalnámskrá verði gerð skýrari grein fyrir 

tilhögun kennslu um fjármál og að kennsla um fjármál verði á ábyrgð einnar faggreinar í 

stað nokkurra eins og er í dag. Þá þarf að auka vægi kennslu um fjármál í 

aðalnámskránni. Bæta þarf inntak kennslunnar og svara þörfum kennara um nýtt og 
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endurbætt kennsluefni. Styðja þarf vel við kennara sem kenna um fjármál með aukinni 

endurmenntun. Þetta er í samræmi við tillögur í skýrslu frá árinu 2014 sem gerð var af 

stýrihópi um fjármálalæsi, sem skipaður var af menntamálaráðherra árið 2011. 

Stýrihópurinn gerði úttekt á stöðunni í kennslu um fjármál í grunnskólum landsins og 

komst að mjög svipuðum niðurstöðum og koma fram í þessari rannsókn. Ljóst er að 

bregðast þarf við hið fyrsta og fara í markvissar aðgerðir til endurbóta á kennslu um 

fjármál í grunnskólum landsins.  

Fjármálalæsi er tiltölulega nýtt hugtak í heiminum. Áður fyrr var ekki mikil 

kennsla um fjármál í grunnskólum landsins. Eins og Lilja Alfreðsdóttir nefnir í 

tilkynningu sinni um fjármál er samfélagið að breytast og það verða gerðar auknar 

kröfur um að íbúar samfélagsins fái meiri fræðslu um fjármál. Innleiðing á markvissri 

kennslu um fjármál hefur aukist töluvert í gegnum árin, samanber aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 2013 og án efa á hún eftir að aukast enn þá meira á næstu árum 

vegna breyttra þarfa samfélagsins. Tími til breytinga á kennslu um fjármál er kominn, 

samanber umfjöllun alþjóðastofnanna um fjármál og breytinga sem hafa átt sér stað í 

Svíþjóð og Finnlandi. Ísland þarf að taka upp breytta hætti til þess að tryggja að ungt 

fólk á Íslandi fái markvissa og góða kennslu um fjármál. Góð þekking íbúa á fjármálum 

leiðir til aukinnar hagsældar. Mikilvægt er að Ísland fylgi eftir þeim aðgerðum sem 

hafnar eru á alþjóðavísu við kennslu um fjármál til ungs fólks. Þetta þarf að gera til þess 

að landið standist samanburð við önnur lönd og haldi stöðu sinni á alþjóðlegum 

vettvangi.  
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Viðauki A: Tíðnitöflur 

Í þessum viðauka eru tíðnitöflur þær sem fylgja bakgrunnsbreytum og staðhæfingum 

fyrir sig.    

Tíðnitöflur: 

 

Hvert er kyn þitt? n Hlutfall af heild 

Karl 10 17,5% 

Kona 43 75,4% 

Vil ekki svara 4 7,0% 

Samtals 57 100,0% 

 

 

Kennir þú stærðfræði á unglingastigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu? n Hlutfall af heild 

Já 57 100,0% 

 57 100,0% 

 

 

Hvað hefur þú starfað lengi sem stærðfræðikennari/leiðbeinandi í 

grunnskóla á unglingastigi? n 

Hlutfall af 

heild 

0 - 5 ár 19 33.3% 

6 - 15 ár 23 40.4% 

16 - 25 ár 7 12.3% 

26 - 35 ár 5 8.8% 

36 ár + 1 1.8% 

Vill ekki svara 2 3.5% 

Samtals 57 100.0% 
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Eru nemendum kennt um fjármál á unglingastigi við skólann sem þú 

starfar hjá? n 

Hlutfall af 

heild 

Já 54 94.7% 

Veit ekki 3 5.3% 

Nei 0 0.0% 

Samtals 57 100.0% 

 

 

Undir hvaða faggrein/um eru fjármál kennd á unglingastigi í 

skólanum sem þú starfar hjá? n 

Hlutfall af heildarfjölda 

svarenda 

Heimilisfræði 2 3.5% 

Lífsleikni 19 33.3% 

Valgrein 8 14.0% 

Samfélagsfræði 3 5.3% 

Stærðfræði 53 93.0% 

Annað 4 7.0% 

Veit ekki 3 5.3% 

Enga/ekki kennt 0 0.0% 

Samtals 92  

 

 

Í hvaða faggrein eru nemendum kennt að mestu leiti um fjármál í 

skólanum sem þú starfar hjá? n 

Hlutfall af 

heild 

Heimilisfræði  0 0.0% 

Lífsleikni 2 3.5% 

Samfélagsfræði 1 1.8% 
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Stærðfræði 46 80.7% 

Valgrein 4 7.0% 

Enginn/Ekki kennt 0 0.0% 

Annað 0 0.0% 

Veit ekki 4 7.0% 

Samtals 57 100.0% 

 

Hver kennir nemendum á unglingastigi við skólann sem þú starfar hjá að 

mestum hluta um fjármál? n 

Hlutfall af 

heild 

Heimilisfræði kennarinn 0 0.0% 

Lífsleiknikennarinn 1 1.8% 

Námsráðgjafinn 0 0.0% 

Samfélagsfræði kennarinn 1 1.8% 

Stærðfræði kennarinn 50 87.7% 

Utanaðkomandi aðilar. Dæmi starfsmenn bankastofnanna, SFF o.fl. 3 5.3% 

Veit ekki 2 3.5% 

Annar aðili 0 0.0% 

Samtals 57 100.0% 

 

Hvaða bekkir eru það sem fá kennslu um fjármál við skólann 

sem þú kennir hjá? n 

Hlutfall af heildarfjölda 

svarenda 

8 bekkur 13 22.8% 

9 bekkur 21 36.8% 

10 bekkur 54 94.7% 

Ekki kennt 0 0.0% 

Veit ekki 3 5.3% 

Samtals 91  
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Er mikil áhersla lögð á kennslu í fjármálum af stjórnendum skólans 

sem þú starfar hjá? n 

Hlutfall af 

heild 

Já 15 26.3% 

Nei 22 38.6% 

Veit ekki 20 35.1% 

Samtals 57 100.0% 

 

 

Hefur eða mun utanaðkomandi aðili koma á þessu 

skólaári inn í skólann sem þú starfar hjá og fræða 

nemendur um fjármál? Dæmi um utanaðkomandi 

aðila: Fjármálavit, starfsmenn fjármálafyrirtækja, SFF 

o.fl. n Hlutfall af heild 

Já 34 59.6% 

Nei 15 26.3% 

Veit ekki 8 14.0% 

Samtals 57 100.0% 

 

 

Hversu hlynntur ertu aðkomu fjármálafyrirtækja á kennslu um fjármál 

til nemenda á unglingastigi við skólann hjá þér? n 

Hlutfall af 

heild 

Mjög hlynnt/ur 15 26.3% 

Hlynnt/ur 16 28.1% 

Hvorki né 16 28.1% 

Óhlynnt/ur 5 8.8% 

Mjög óhlynnt/ur 5 8.8% 

Samtals 57 100.0% 
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Var fjármálafræðsla hluti af kennsluáætlun þinni fyrir skólaárið 2017 – 

2018? n Hlutfall af heild 

Já 49 86.0% 

Nei 8 14.0% 

Samtals 57 100.0% 

 

 

Ef þú lýtur til baka á skólaárið 2017 – 2018, kenndir þú eða átt þú eftir að 

kenna nemendum þínum á unglingastigi um fjármál á þessu skólaári? n 

Hlutfall af 

heild 

Já 48 84.2% 

Nei 9 15.8% 

Samtals 57 100.0% 

 

Hvaða námsefni/kennsluefni notar/notaðir þú í 

fjármálakennslu þinni á þessu skólaári? n 

Hlutfall af 

heildarfjölda 

svarenda 

Almenn stærðfræði kennslubækurnar 3 5.3% 

Efni af internetinu 6 10.5% 

Fjármálavit 11 19.3% 

Fyrstu skrefin í fjármálum 5 8.8% 

Hvað kosta ég? 2 3.5% 

Kennslubækur 8-10 3 5.3% 

Námsefni unnið af kennara 15 26.3% 

Persónuleg fjármál 1 1.8% 

Skali 3 kennslubækur 34 59.6% 

Ómarktæk svör 4 7.0% 

Samtals 84  
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Finnst þér þú geta nálgast það kennsluefni sem þú þarft til þess að geta 

kennt það sem þú ætlar að kenna um fjármál? n 

Hlutfall af 

heild 

Já 37 64.9% 

Nei 17 29.8% 

Kenni ekki um fjármál 3 5.3% 

Samtals 57 100.0% 

 

 

Hefur þú á einhverjum tímapunkti útbúið sjálf/sjálfur kennsluefni um 

fjármál? n 

Hlutfall af 

heild 

Já 33 57.9% 

Nei 22 38.6% 

Kenni ekki um fjármál 2 3.5% 

Samtals 57 100.0% 

 

 

 

Hversu tilbúin telur þú að nemendur á unglingastigi séu í þroska til 

þess að fá fræðslu um fjármál? n 

Hlutfall af 

heild 

Fullkomlega tilbúin 14 24.6% 

Tilbúin 26 45.6% 

Hvorki/ né 15 26.3% 

Ekki tilbúin 1 1.8% 

Alls ekki tilbúin 1 1.8% 

Samtals 57 100.0% 
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Að þínu mati hversu mikilvægt er það fyrir nemendur á 

unglingastigi skólans að fá fræðslu um fjármál? n Hlutfall af heild 

Mjög mikilvægt 44 77.2% 

Mikilvægt 12 21.1% 

Hvorki né 0 0.0% 

Ekki mikilvægt 0 0.0% 

Alls ekki mikilvægt 0 0.0% 

Veit ekki 1 1.8% 

Samtals 57 100.0% 

 

 

Að þínu mati hvað finnst þér um vægi fjármálakennslu í grunnskólum 

landsins samkvæmt aðalnámskrá? n 

Hlutfall af 

heild 

Má töluvert minnka vægi hennar 0 0.0% 

Má minnka vægi hennar 0 0.0% 

Hæfilegt vægi 14 24.6% 

Má auka vægi hennar 28 49.1% 

Má töluvert auka vægi hennar 10 17.5% 

Hef ekki kynnt mér hvað námskrá segir í þessum efnum 5 8.8% 

Samtals 57 100.0% 

 

Myndir þú vilja kenna meira um fjármál til nemenda þinna 

en einhverja hluta vegna getur þú það ekki? n Hlutfall af heild 

Já 29 50.9% 

Nei 25 43.9% 

Kenni ekki um fjármál 3 5.3% 

Samtals 57 100.0% 
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Hversu mikilvægt finnst nemendum þínum að læra um 

fjármál? n Hlutfall af heild 

Alls ekki mikilvægt 0 0.0% 

Ekki mikilvægt 1 1.8% 

Hvorki né 7 12.3% 

Mikilvægt 29 50.9% 

Mjög mikilvægt 17 29.8% 

Veit ekki 3 5.3% 

Samtals 57 100.0% 

 

 

Hversu hlynntur ertu því að próf PISA um fjármálalæsi verða lagt fyrir 

árið 2021 fyrir íslensk ungmenni? n 

Hlutfall af 

heild 

Mjög hlynnt/ur 11 19.3% 

Hlynnt/ur 12 21.1% 

Hvorki né 26 45.6% 

Óhlynnt/ur 3 5.3% 

Mjög óhlynnt/ur 5 8.8% 

Samtals 57 100.0% 

 

 

Hluti eitt um peninga og flæði þeirra. Hluti af PISA prófinu um fjármálalæsi 

sem lagt verður fyrir árið 2021. n 

Hlutfall af 

heild 

Læsi á reiðufé: Hvernig á að fara með fé, eyðsla og virði peninga 34 59.6% 

Auðvelt flæði peninga. Sem dæmi hversdagslegar greiðslur, eyðslu og virði 

peninga 31 54.4% 

Fræðslu um debet og/eða kredit kort 38 66.7% 
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Fræðslu um mismunandi gerðir gjaldeyris og gengis 30 52.6% 

Enga af þessum þáttum 2 3.5% 

Fá ekki fræðslu um fjármál á skólaárinu 1 1.8% 

Veit ekki 6 10.5% 

Samtals 142  

 

Hluti tvö um skipulag og stjórnun fjármála. Hluti af PISA prófinu um 

fjármálalæsi sem lagt verður fyrir árið 2021. n 

Hlutfall af 

heild 

Skipuleggja og stjórna innkomu sinni í stuttan eða lengri tíma. Bókhald 20 35.1% 

Fræðslu um innkomu/laun 40 70.2% 

Fræðsla um sparnað 36 63.2% 

Leiðir til þess að tryggja sér fjármálastöðuleika. Sem dæmi forðast lántökur 

með háum vöxtum, smálán og slíkt 26 45.6% 

Fá ekki fræðslu um fjármál á skólaárinu 2 3.5% 

Veit ekki 8 14.0% 

Samtals 132  

 

Hluti þrjú um áhættu og ábata fjármála. Hluti af PISA prófinu um fjármálalæsi 

sem lagt verður fyrir árið 2021. n 

Hlutfall af 

heild 

Fræðsla um tryggingar 11 19.3% 

Þekking á mismunandi skuldsettningu 16 28.1% 

Þekking á vaxtaumhverfinu. Gerta gert greinamun á háum og lágum vöxtum 37 64.9% 

Fræðsla um breytingu á virði mismunandi fjárfestinga. Hækkun og lækkun á 

viðri bréfa á markaði. 7 12.3% 

Engan af þessum þáttum 6 10.5% 

Fá ekki fræðslu um fjármál á þessu skólaári 1 1.8% 

Veit ekki 11 19.3% 

Samtals 89  
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Hluti fjögur um fjárhagslegt umhverfi. Hluti af PISA prófinu um fjármálalæsi 

sem lagt verður fyrir árið 2021. n 

Hlutfall af 

heild 

Fræðsla um verðbólgu 12 21.1% 

Fræðsla um virðishækkanir á markaði 10 17.5% 

Afleiðingar í kjölfarið á efnahagslegum breytingum 5 8.8% 

Fræðsla um skattamál 43 75.4% 

Fræðsla um lífeyrismál 31 54.4% 

Engan af þessum þáttum 3 5.3% 

Fá ekki fræðslu um fjármál á þessu skólaári 1 1.8% 

Veit ekki 7 12.3% 

Samtals 112  

 

 

Að þínu mati, hvernig telur þú að nemendum við skólann sem þú starfar 

hjá muni standa sig í PISA könnunarprófinu um fjármálalæsi árið 2021 á 

miðað við núverandi fyrirkomulag á kennslu um fjármál. Ef horft er á það 

út frá þessum fjórum köflum í fyrri fjórum spurningum. n 

Hlutfall af 

heild 

Mjög illa 2 3.5% 

Illa 11 19.3% 

Hvorki né 19 33.3% 

Vel 18 31.6% 

Mjög vel 0 0.0% 

Veit ekki 7 12.3% 

Samtals 57 100.0% 
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Hversu sammála ertu þessari staðhæfingu: Mikilvægt er að kenna 

nemendum á unglingastigi um fjármál í grunnskólum landsins. n 

Hlutfall af 

heild 

Mjög sammála 33 57.9% 

Sammála 20 35.1% 

Hvorki né 3 5.3% 

Ósammála 1 1.8% 

Mjög ósammála 0 0.0% 

Samtals 57 100.0% 

 

 

Hversu örugg/ur ert þú að kenna nemendum þínum um 

fjármál? n Hlutfall af heild 

Mjög örugg/ur 17 29.8% 

örugg/ur 25 43.9% 

Hvorki né 10 17.5% 

óörugg/ur 4 7.0% 

Mjög óörugg/ur 1 1.8% 

Samtals 57 100.0% 

 

 

Hversu mikil endurmenntun/starfsþróun er til fyrir kennara þegar kemur að 

fjármálafræðslu? n 

Hlutfall af 

heild 

Mjög lítil 20 35.1% 

Lítil 18 31.6% 

Í meðallagi 16 28.1% 

Mikil 2 3.5% 
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Mjög mikil 1 1.8% 

Samtals 57 100.0% 

 

Myndir þú vilja fá meiri starfsþróunarmöguleika/endurmenntun 

varðandi kennslu um fjármál? n 

Hlutfall af 

heild 

Já 36 63.2% 

Nei 8 14.0% 

Veit ekki 13 22.8% 

Samtals 57 100.0% 

Spurningakönnunin í heild sinni: 

 

Fjármálafræðsla á unglingastigi í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. 
  

Spurningarkönnun þessi er lögð fyrir alla stærðfræðikennara á unglingastigi í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Það tekur um 5 mín að svara könnun þessari. 

Könnunin er hluti af meistararitgerð minni við Háskóla Íslands, menntavísindasvið, stærðfræðikjörsvið 

sem ber nafnið: Fyrirkomulag fjármálakennslu og inntak hennar á höfuðborgarsvæðinu. Svör eru ekki 

rekjanleg til svarenda og eru að öllu nafnlaus. Þáttaka í könnuninni er valfrjáls en ég vonast til að þú sjáir 

þér fært á að svara könnuninni til þess að stuðla að sem nákvæmustum niðurstöðum. 

Ég vil sérstaklega þakka þér fyrir þátttökuna og óska þér góðs dags í dag. 

Með kveðju María Guðbrandsdóttir 

  

Bakgrunnsbreytur:  

 

1.  Hvert er kyn þitt? 

·    Karl 

·    Kona 

·    Vil ekki svara 
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2.  Kennir þú stærðfræði á unglingastigi í skóla á höfuðborgarsvæðinu? 

·    Já 

·    Nei 

  

3.  Hvað hefur þú starfað lengi sem stærðfræðikennari/leiðbeinandi í grunnskóla á 

unglingastigi? 

·    0-5 ár 

·    6-15 ár 

·    16-25 ár 

·    26 – 35 ár 

·    36 ár + 

·    Vill ekki svara 

Skipulag fjármálakennslunnar innan skólans.  

4.  Eru nemendum kennt um fjármál á unglingastigi við skólann sem þú starfar hjá?  

·    Já 

·    Nei 

·    Veit ekki 

  

5.  Undir hvaða faggrein/um eru fjármál kennd á unglingastigi í skólanum sem þú 

starfar hjá? 

·    Heimilisfræði 

·    Lífsleikni 

·    Samfélagsfræði 

·    Stærðfræði 

·    Valgrein 

·    Enga/ Ekki kennt 

·    Annað 

·    Veit ekki 
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6.  Undir hvaða grein eru fjármál kennd að mestu leiti á unglingastigi í skólanum 

sem þú starfar hjá? 

·    Heimilisfræði 

·    Lífsleikni 

·    Samfélagsfræði 

·    Stærðfræði 

·    Valgrein 

·    Enga/ Ekki kennt 

·    Annað 

·    Veit ekki 

  

7.  Hver kennir nemendum á unglingastigi við skólann sem þú starfar hjá á mestum 

hluta um fjármál? 

·    Heimilisfræðikennarinn 

·    Lífsleiknikennarinn 

·    Námsráðgjafinn 

·    Samfélagsfræðikennarinn 

·    Stærðfræðikennarinn 

·    Utanaðkomandi aðilar. Dæmi starfsmenn bankastofnanna, SFF of.l. 

·    Annar aðili 

·    Veit ekki 

  

8.  Hvaða bekkir eru það sem fá kennslu á fjármál við skólann sem þú kennir hjá? 

·    8 bekkur 

·    9 bekkur 

·    10 bekkur 

·    Ekki kennt 

·    Veit ekki 
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9.  Hefur eða mun utanaðkomandi aðili koma á þessu skólaári inn í skólann sem þú 

starfar hjá og fræða nemendur um fjármál? Dæmi um utanaðkomandi aðila: 

Fjármálavit, starfsmenn fjármálafyrirtækja, SFF o.fl. 

·    Já 

·    Nei 

·    Veit ekki 

10.  Hversu hlynntur ertu aðkomu fjármálafyrirtækja á kennslu um fjármál til nemenda 

á unglingastigi við skólann hjá þér? 

·    Mjög óhlynnt/ur 

·    Óhlynnt/ur 

·    Hvorki óhlynnt/ur né hlynnt/ur 

·    Hlynnt/ur 

·    Mjög hlynnt/ur 

 

Inntak fjármála kennslunnar.  

11.  Var fjármálafræðsla hluti af kennsluáætlun þinni fyrir skólaárið 2017 – 2018? 

·    Já 

·    Nei 

 

12.  Ef þú lýtur til baka á skólaárið 2017 – 2018, kenndir þú eða átt þú eftir að kenna 

nemendum þínum á unglingastigi um fjármál á þessu skólaári? 

·    Já 

·    Nei 

  

13.  Hvaða námsefni/kennsluefni notar/notaðir þú í fjármála kennslu þinni á þessu 

skólaári? 

·    Opin spurning 
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14.  Finnst þér þú geta nálgast það kennsluefni sem þú þarft til þess að geta kennt það 

sem þú ætlar að kenna um fjármál? 

·    Já 

·    Nei 

·    Kenni ekki um fjármál 

 

  

15.  Hefur þú á einhverjum tímapunkti útbúið sjálf/sjálfur kennsluefni um fjármál? 

  

·    Já 

·    Nei 

·    Kenni ekki um fjármál 

  

16.  Ef svo er hver er ástæðan fyrir því að þú útbjóst efnið? 

  

·    Opin spurning 

  

  

Áhuga stærðfræðikennarans og nemenda hans á fjármálakennslu.  

17.  Hversu tilbúin telur þú að nemendur á unglingastigi séu í þroska til þess að fá 

fræðslu um fjármál? 

·    Alls ekki tilbúin 

·    Ekki tilbúin 

·    Hvorki né 

·    Tilbúin 

·    Fullkomlega tilbúin 

  

18.  Að þínu mati hversu mikilvægt er það fyrir nemendur á unglingastigi skólans að fá 

fræðslu um fjármál? 

·    Alls ekki mikilvægt 

·    Ekki mikilvægt 

·    Hvorki né 
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·    Mikilvægt 

·    Mjög mikilvægt 

·    Veit ekki 

 

19.  Hversu sammála ertu þessari staðhæfingu: Mikilvægt er að kenna nemendum á 

unglingastigi fjármál í grunnskólum landsins. 

·    Mjög ósammála 

·    Ósammála 

·    Hvorki ósammála né sammála 

·    Sammála 

·    Mjög sammála 

 

20.  Hversu mikilvægt finnst nemendum þínum að læra um fjármál? 

·    Alls ekki mikilvægt 

·    Ekki mikilvægt 

·    Hvorki né 

·    Mikilvægt 

·    Mjög mikilvægt 

·    Veit ekki 

 

21.  Hversu örugg/ur ert þú að kenna nemendum þínum um fjármál? 

·    Mjög óörugg/ur 

·    Óörugg/ur 

·    Hvorki óöruggur né öruggur 

·    Örugg/ur 

·    Mjög örugg/ur 
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22.  Hversu mikil endurmenntun/starfsþróun er til fyrir kennara þegar kemur að 

fjármálafræðslu? 

·    Mjög lítil 

·    Lítil 

·    Hvorki lítil né mikil 

·    Mikil 

·    Mjög mikil 

  

23.  Myndir þú vilja fá meiri starfsþróunarmöguleika/endurmenntun varðandi kennslu 

um fjármál? 

·    Já 

·    Nei 

·    Veit ekki 

 

 

Áhersla innan skólans, stöðluð próf og aðalnámskrá. 

24.  Meðfylgjandi er hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskólanna 2013. Viðmiðið er í 

kafla stærðfræðinnar og miðast það við útskrift úr 10 bekk. "Nemandi skal geta tekist á 

við verkefni úr umhverfinu eða samfélaginu, þar sem þarf að afla upplýsinga og meta 

þær, finna lausnir, m.a. í tengslum við ábyrgð á eigin fjármálum, neyslu og þróun 

samfélagsins". Hvert er þitt mat á þessu hæfniviðmiði? 

  

·    Opin spurning 

  

·    Hef ekki kynnt með hvað námskráin segir í þessum efnum 

 

25.  Að þínu mati hvað finnst þér um vægi fjármálakennslu í grunnskólum landsins 

samkvæmt aðalnámskrá? 

·    Má töluvert minnka vægi hennar 

·    Má minnka vægi hennar 

·    Hæfilegt vægi 

·    Má auka vægi hennar 

·    Má töluvert auka hana 
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26.  Myndir þú vilja kenna meiri fjármál til nemenda þinna en einhverja hluta vegna 

getur þú það ekki? 

·    Já 

·    Nei 

  

27.  Ef já – Hver er ástæðan: 

·    Opin spurning 

  

28.  Hversu hlynntur ertu því að próf PISA um fjármálalæsi muni verða lagt fyrir í fyrsta 

skipti árið 2021 fyrir íslensk ungmenni? 

  

·    Mjög óhlynnt/ur 

·    Óhlynnt/ur 

·    Hvorki óhlynnt/ur né hlynnt/ur 

·    Hlynnt/ur 

·    Mjög hlynnt/ur 

 

29.  Hluti eitt á PISA prófinu um fjármálalæsi sem lagt verður fyrir árið 2021 er um 

peninga og flæði þeirra. Hvaða þætti af þessum neðan greindum hafa nemendur þínir 

fengið/eða eiga eftir að fá kennslu á þessu skólaári? 

  

·    Læsi á reiðufé: Hvernig á að fara með fé, eyðslu og virði peninga 

·    Auðvelt flæði peninga: sem dæmi hversdagslegar greiðslur, eyðslu og virði 

peninga 

·    Fræðslu um debet- og/eða kreditkort 

·    Fræðslu um mismunandi gerðir gjaldeyris og gengis 

·    Enga af þessum þáttum 

·    Fá ekki fræðslu um fjármál á skólaárinu 

·    Veit ekki 
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30.  Hluti tvö á PISA prófinu um fjármálalæsi sem lagt verður fyrir árið 2021 er um 

skipulag og stjórnun fjármála. Hvaða þætti af þessum neðangreindum hafa nemendur 

þínir fengið/eða eiga eftir að fá kennslu á þessu skólaári? 

·    Skipulag og stjórna innkomu sinni í stuttan eða lengri tíma. Bókhald 

·    Fræðsla um innkomu/laun 

·    Fræðsla um sparnað 

·    Leiðir til þess að tryggja sér fjármálastöðuleika. Sem dæmi forðast lántökur með 

háum vöxtum, smálán og slíkt 

·    Fá ekki fræðslu um fjármál á skólaárinu 

·    Veit ekki 

  

31.  Hluti þrjú á PISA prófinu um fjármálalæsi sem lagt verður fyrir árið 2021 er um 

áhættu og ábata fjármála. Hvaða þætti af þessum neðan greindum hafa nemendur þínir 

fengið/eða eiga eftir að fá kennslu á þessu skólaári? 

·    Fræðsla um tryggingar 

·    Þekking á mismunandi skuldsetningum 

·    Þekking á vaxtaumhverfinu. Geta gert greinamun á háum og lágum vöxtum 

·    Fræðsla um breytingu á virði mismunandi fjárfestinga. Hækkun og lækkun á virði 

bréfa á markaði. 

·    Enga af þessum þáttum 

·    Fá ekki fræðslu um fjármál á þessu skólaári 

·    Veit ekki 

32.  Hluti fjögur á PISA prófinu um fjármálalæsi sem lagt verður fyrir árið 2021 er um 

fjárhagslegt umhverfi. Hvaða þætti af þessum neðan greindum hafa nemendur þínir 

fengið/eða eiga eftir að fá kennslu á þessu skólaári? 

·    Fræðsla um verðbólgu 

·    Fræðsla um virðis hækkanir á markaði 

·    Afleiðingar í kjölfarið á efnahagslegum breytingum 

·    Fræðsla um skattamál 

·    Fræðsla um lífeyrismál 

·    Enga af þessum þáttum 

·    Fá ekki fræðslu um fjármál á þessu skólaári 

·    Veit ekki 
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33.  Að þínu mati, hvernig telur þú að nemendum við skólann sem þú starfar hjá muni 

standa sig í PISA könnunarprófinu um fjármálalæsi árið 2021 á miðað við núverandi 

fyrirkomulag á kennslu um fjármál. Ef horft er á það út frá þessum fjórum köflum í fyrri 

fjórum spurningum. 

·    Mjög illa 

·    Illa 

·    Hvorki né 

·    Vel 

·    Mjög vel 

·    Veit ekki 

  

34.     Er mikil áhersla lögð á kennslu um fjármálum af stjórnendum skólans sem þú 

starfar hjá? 

·    Já 

·    Nei 

·    Veit ekki. 

 

 

35.  Eitthvað annað sem þú vilt að komi fram er varðar fjármálakennslu á unglingastigi? 

·    Opin spurning 

  


