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Abstract 
This thesis is a final project in B.Sc. studies in Business Administration with 

emphasis on Management and Finance at the University of Akureyri, Iceland.  

The author, Guðný Inga Kristófersdóttir, previously taught at an elementary 

school in Reykjanesbær where she gained insight into published teaching material 

and learning requirements. She suspected that young people were lacking financial 

literacy and financial knowledge. In her opinion it is extremely important that 

people receive financial education from an early age and gain better knowledge 

with continued schooling and participation in society. 

 

The objective of this final thesis is to investigate the status of financial knowledge 

and financial literacy of young people in Reykjanesbær. In this thesis the author 

seeks to answer the research question: 

Is there a need to improve young people’s financial education and financial 

literacy in Reykjanesbær? 
 

This thesis is divided into two parts, an academic part where main financial 

concepts are defined and a research part where the financial literacy and financial 

knowledge of young people in Reykjanesbær are examined and results are 

presented. The study shows that there is a need to improve young people’s financial 

education and financial literacy in Reykjanesbær. Some students do not seem to 

know what finances are and student’s knowledge varies between schools. Young 

people in Reykjanesbær seem to overestimate their financial knowledge but they 

want to improve their financial literacy and get more financial education.  
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Finance, financial literacy, financial education, youth and Reykjanesbær 
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Útdráttur 
Þessi ritgerð er lokaverkefni í B.Sc. námi í viðskiptafræði með áherslu á stjórnun 

og fjármál við Háskólann á Akureyri. Ritgerðin er skrifuð af Guðnýju Ingu 

Kristófersdóttur, fjarnema, sem hér eftir verður kölluð skýrsluhöfundur. 

Skýrsluhöfundur hafði frjálst val um ritgerðarefni, þær kröfur voru þó gerðar að 

efnið þyrfti að tengjast námi í viðskiptafræði með áherslu á stjórnun og fjármál. 

Skýrsluhöfundur starfaði við umsjónarkennslu í grunnskóla í Reykjanesbæ 

í tvö skólaár sem leiðbeinandi. Þar fékkst innsýn inn í aðalnámskrá grunnskóla 

ásamt útgefnu kennsluefni. Þá vaknaði grunur skýrsluhöfundar um að skortur væri 

á fjármálalæsi og fjármálaþekkingu hjá ungmennum í Reykjanesbæ og leiddi sá 

grunur af sér rannsóknarefnið. Skýrsluhöfundur telur að mikilvægt sé að 

fjármálafræðsla Íslendinga hefjist strax á grunnskólaaldri og að unnið sé að því að 

dýpka skilning ungmenna með áframhaldandi skólagöngu og þátttöku í 

samfélaginu.  

Markmið þessa lokaverkefnis er að rannsaka stöðu fjármálalæsis ásamt 

fjármálaþekkingu ungmenna í Reykjanesbæ. Í verkefninu leitast skýrsluhöfundur 

við að svara rannsóknarspurningunni: 

Þarf að efla fjármálalæsi og fjármálafræðslu ungmenna í Reykjanesbæ? 
 

Skýrslan skiptist í fræðilegan hluta, þar sem leitast er við að skilgreina helstu 

fjármálahugtök og rannsóknarhluta þar sem fjármálalæsi og fjármálaþekking 

ungmenna í Reykjanesbæ er könnuð og niðurstöður settar fram. Rannsóknin leiðir í 

ljós að fjármálalæsi og fjármálaþekking ungmenna í Reykjanesbæ er ábótavant. 

Sumir nemendur virðast ekki vita hvað fjármál eru og þekking nemenda á því sviði 

er misjöfn eftir skólum. Niðurstöður benda auk þess til þess að fjöldi ungmenna í 

Reykjanesbæ ofmeti fjármálaþekkingu sína en vilji efla fjármálæsi sitt og fá aukna 

fjármálafræðslu. 

 

Lykilorð: 
Fjármál, fjármálalæsi, fjármálafræðsla, ungmenni og Reykjanesbær 
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1 Inngangur  

Fjármálalæsi er í stuttu máli hægt að skilgreina sem hæfni til að skilja og geta 

stjórnað eigin fjármálum ásamt því að geta tekið þátt í umræðum um fjármál. 

Fjármálafræðsla tryggir það að einstaklingar átti sig á kostnaði fjárfestinga og lána, 

verði meðvitaðri um sparnað og fleiri þætti sem tengjast fjárhagslegu öryggi.  

Síðustu ár hefur fjármálalæsi og skortur þar á verið mikið í umfjöllun bæði á Íslandi 

og víðar. Skýrsluhöfundur hefur rekið sig á og tekið eftir að ungt fólk sem stígur 

sín fyrstu skref í fjármálum, m.a. við gerð skattframtals og við fasteignakaup, virðist 

oft á tíðum ekki búa yfir nægri fjármálaþekkingu. Afleiðingar fjármálakreppunnar 

sem varð árið 2007 sýna einnig að bæta þurfi þekkingu almennings og valdhafa á 

Íslandi. 

 

Til þess að kanna stöðu fjármálalæsis og fjármálaþekkingar Íslendinga þyrfti að 

framkvæma mjög viðamikla rannsókn en í þessu lokaverkefni ákvað 

skýrsluhöfundur að einblína á ungmenni á aldrinum 15-20 ára í Reykjanesbæ.  

Lagt var upp með rannsóknarspurningu um hvort efla þyrfti fjármálalæsi og 

fjármálafræðslu ungmenna í Reykjanesbæ. Ásamt rannsóknarspurningunni voru 

settar fram tvær undirspurningar um hvort ungmenni í Reykjanesbæ:  

- þekki helstu fjármálahugtök 

- geti aðgreint ýmis fjármálahugtök t.d. mismunandi lánsform og greiðslukort 

 

Rannsóknin sjálf fór fram í formi heimsókna þar sem spurningalisti var lagður fyrir 

ungmenni í Reykjanesbæ, nemendur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja ásamt tíundu 

bekkjar nemendum í grunnskólum Reykjanesbæjar. Rýnt var í svör ungmennanna 

og niðurstöður settar fram ásamt tillögum til úrbóta. 
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2 Fjármálalæsi 

Í nóvember 2004 komst fræðimaðurinn Anthes að því að ekki væri til skilgreining 

á hugtakinu fjármálalæsi (e. financial literacy)(Anthes, 2004, bls. 49-50). Hann 

bauð fram sína skilgreiningu á hugtakinu og skilgreindi fjármálalæsi sem hæfnina 

til að geta lesið, greint og tjáð sig um persónulegar, fjárhagslegar aðstæður ásamt 

því að geta greint og stjórnað þeim fjármálaákvörðunum sem einstaklingar þurfa að 

taka í daglegu lífi. Hann sagði að hugtakið feldi einnig í sér færni til að ræða 

peningamál án óþæginda og hæfni í að gera áætlun fyrir framtíðina ásamt því að 

geta tekið upplýstar ákvarðanir um einstaklingsfjármál. Síðast en ekki síst sagði 

Anthes að fjármálalæsi fæli í sér hæfni til að geta svarað spurningum sem tengjast 

daglegum fjárhagslegum ákvörðunum og að geta rætt málefni sem tengjast almennu 

efnahagslífi (,,Just What Is”, 2005, bls. 12). 

 

Margir fræðimenn hafa rannsakað fjármálalæsi. Flestir þeirra hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að skortur sé á almennri fjármálaþekkingu og fjármálalæsi. Fræðimenn 

eru hinsvegar ósammála um hvort efla þurfi fjármálalæsi. Braunstein og Welch 

(2002, bls. 445-448). sögðu að það virtist sem ríkisstjórnir, vísindamenn og 

sérfræðingar á sviði fjármála reki öll fjárhagsvandamál almennings til skorts á 

kennslu í fjármálalæsi.  

Stofnun um fjármálalæsi er leiðandi í rannsóknum á fjármálæsi Íslendinga. 

Samkvæmt stofnuninni er fjármálalæsi sú hæfni að geta lesið og skilið fjármál og 

fjármálahugtök. Efling fjármálalæsis stuðlar að því að almenningur nái betri tökum 

á og fái betri yfirsýn yfir eigin fjármál (Stofnun um fjármálalæsi, e.d. a). 

Árið 2005 var fyrsta rannsóknin á fjármálalæsi ungmenna á Íslandi 

framkvæmd. Rannsóknin var framkvæmd af Breka Karlssyni og var lokaverkefni 

hans í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. Ritgerðin hefur ekki verið birt 

(Elsa Gissurardóttir, 2017) en upplýsingar um hana ásamt niðurstöðum í grófum 

dráttum má finna á vef Stofnunar um fjármálalæsi. Í rannsókninni var spurningalisti 

settur saman og lagður fyrir 658 átján ára nemendur í íslenskum framhaldsskólum.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að fjármálaþekking framhaldsskólanema 

væri ábótavant. Þeir sem höfðu bestu fjármálaþekkinguna voru þeir sem unnu mest 

með námi og mældist munur á milli þekkingar ungmenna og viðskiptabanka sem 

þau stunduðu viðskipti sín í. Niðurstöður leiddu ennfremur í ljós að nemendur hefðu 

áhuga á nánari fjármálakennslu. Breki Karlsson er nú forstöðumaður Stofnunar um 

fjármálalæsi (Stofnun um fjármálalæsi, e.d. b). 

Markmið Stofnunar um fjármálalæsi er að Íslendingar séu upplýstir í 

ákvarðanatöku, ánægðir með og meðvitaðir um hvernig þeir stjórna fjármálum 

sínum sem best. Þriðja hvert ár leggur stofnunin fyrir rannsókn. Þegar rannsókn 

hefur verið lögð fyrir eru niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöður fyrri ára. Út 

frá niðurstöðum sínum heldur Stofnun um fjármálæsi því fram að ekki séu tengsl 

milli fjármálaþekkingar og -hegðunar (Stofnun um fjármálalæsi, e.d. b).  

Í kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunnar árið 2007 voru gerðar margar 

rannsóknir á fjármálaþekkingu fólks, til dæmis á vegum Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar, OECD. Í ljós kom að mjög lítið fjármálalæsi og lítil 

þekking fólks á fjármálum jók áhrif kreppunnar til muna. Árið 2008 lýstu OECD 

og Evrópusambandið yfir áhyggjum á takmarkaðri fjármálaþekkingu neytenda. Í 

skýrslum OECD var rakið hvers vegna neytendum skorti almennt 

fjármálaþekkingu. Viðskiptaráðherra hér á landi skipaði í kjölfar útgáfu þessara 

skýrslna, nefnd sem ætlað var að rannsaka stöðu fjármálalæsis á Íslandi. 

Niðurstöðurnar voru að fjármálalæsi Íslendinga þótti ábótavant og þá sérstaklega 

hjá börnum, unglingum og lítið menntuðum einstaklingum. Upplýsingaefni um 

fjármál væri aðgengilegt á heimasíðum ýmissa fjármálafyrirtækja, banka, stofnana 

og samtaka. Upplýsingaefnið væri þó yfirleitt ekki sett skipulega fram og erfitt væri 

að nálgast það. Neytendalög voru talin óskýr um hvað skuli koma fram og á hvaða 

hátt. Einnig kom í ljós að auka þyrfti aðhald gegn valdhöfum með því að efla 

fjármálaþekkingu Íslendinga (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 1-5). 

Heimilisfjármál voru einnig grandskoðuð í kjölfar kreppunnar þar sem 

leitast var eftir leiðum til að koma í veg fyrir aðra kreppu. Misnotkun 

fjármálastofnana, hagsmunaárekstrar, mikil skuldsetning einstaklinga og lítill 

sparnaður hafa aukið þörf á því að efla fjármálalæsi. Markmið með eflingu 
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fjármálalæsis er að öðlast skilning á fjármálahugtökum og fjármálastarfsemi auk 

þess að öðlast nýja þekkingu svo einstaklingar geti tekið betri ákvarðanir varðandi 

fjármál (Alsemgeest, 2015, bls. 155-157). Þeir neytendur sem eru betur upplýstir 

taka almennt betri ákvarðanir og má rekja fjölda sjúkdóma, bæði líkamlegra og 

andlegra, til slæmra ákvarðana tengda fjármálum. Aukið fjármálalæsi ætti því að 

geta aukið lífsgæði fólks (Shim, Xiao, Barber, og Lyons, 2009, bls. 708-721). 

Fræðimenn eins og Lauren E. Willis tala gegn aukinni fjármálafræðslu með 

þeim rökum að einstaklingar læri ekki að verða sínir eigin læknar, lögfræðingar 

o.s.frv. og því ættu þeir ekki að læra að verða sínir eigin fjármálaráðgjafar (Willis, 

2011, bls. 432). Margir fræðimenn nota einnig þau rök að ekki sé hægt að nota 

sömu kennslu fyrir alla vegna þess að einstaklingar séu ólíkir, hafi mismunandi 

bakgrunn, lífsstíl o.s.frv. Flestir fræðimenn eru þó sammála um það að einstaklingar 

læri mest um fjármál með því að stjórna eigin fjármálum. Því er mikilvægt fyrir 

einstaklinga að þekkja helstu fjármálahugtök og geta stjórnað helstu fjármálum 

sínum sjálfir þótt þeir þurfi ekki að vera sérfræðingar um fjármál (Alsemgeest, 

2015, bls. 157-161). 

Árið 2009 gaf OECD frá sér skýrslu þar sem fram kom meðal annars að 

einstaklingar hefðu tilhneigingu til að ofmeta fjármálaþekkingu sína og að skortur 

væri á trausti einstaklinga til fjármálastofnana (OECD, 2009, bls. 7-9).  

2.1 PISA 

PISA er könnun sem framkvæmd er á vegum OECD víða um heim á þriggja ára 

fresti. Kannað er í lestri, stærðfræði og vísindum ásamt öðrum valkvæðum 

aukagreinum eins og fjármálalæsi. PISA kannanir eru ætlaðar fimmtán ára 

nemendum og er markmið þeirra að sjá hversu vel nemendur eru búnir undir 

áskoranir daglegs lífs. Könnunin var síðast lögð fyrir árið 2018 (OECD, e.d.). 

Ísland hefur hingað til ekki tekið þátt í fjármálalæsishluta PISA 

könnunarinnar (Menntamálastofnun, e.d.). Í byrjun árs 2018 barst Lilju 

Alfreðsdóttur menntamálaráðherra áskorun um að taka þátt í fjármálalæsishluta 

PISA könnunarinnar. Áskorunin kom frá Stofnun um fjármálalæsi, 
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Neytendasamtökunum, Samtökum fjármálafyrirtækja, Heimili og skóla, 

Landssamtökum lífeyrissjóða og Umboðsmanni skuldara. Menntamálaráðherra tók 

áskorunni og ákvað að Ísland muni taka þátt í fjármálalæsishluta PISA 

könnunarinnar árið 2021. Þátttaka Íslands í PISA könnuninni skapar tækifæri til að 

meta stöðu ungmenna á Íslandi miðað við aðrar þjóðir og sjá hvað þarf að bæta 

(Stofnun um fjármálalæsi, 2018 og Morgunblaðið, 2018). 

Niðurstöður fjármálalæsishluta PISA kannana fyrri ára hafa leitt í ljós að 

mikill skortur er á fjármálalæsi nemenda um allan heim og mælast einungis 12% 

nemenda á stigi 5, sem er hæsta stig fjármálalæsis. Nemandi á stigi 5 á að hafa 

hæfni og þekkingu til að takast á við fjármálaákvarðanir framtíðarinnar. Yfir 22% 

nemenda mælast á stigi 2 eða lægra sem þýðir að þeir geti í mesta lagi tekið 

ákvarðanir um daglega eyðslu og skilið muninn á þörfum og löngunum sínum. 

Niðurstöður fjármálalæsishluta PISA könnunarinnar 2015 sýna að rúmlega 

helmingur svarenda stunda vinnu samhliða námi en einungis einn af hverjum 

þremur búa yfir þeirri þekkingu sem þarf til að ráðstafa launum sínum skynsamlega. 

Almennt koma nemendur af erlendum uppruna verr út úr könnuninni og vill OECD 

meina að það megi finna tengsl á milli velgengni nemenda í könnuninni og 

velgengni þeirra í áframhaldandi námi og síðar starfi (OECD, e.d.). Kína kom best 

út úr könnuninni og þar á eftir kom flæmskumælandi hluti Belgíu (OECD, 2017). 

Hafa ber þó í huga að fáar þjóðir hafa tekið þátt í fjármálalæsishluta PISA 

könnunarinnar. 

2.2 Efling fjármálalæsis á Íslandi 

Undanfarin ár hafa margir íslenskir aðilar sýnt áhuga á eflingu fjármálalæsis. Til að 

mynda stofnuðu nokkrir áhugasamir háskólanemar félagið Fjárráð þann 18. apríl 

2018. Fjárráður stefnir á að bæta fjármálalæsi ungra Íslendinga með 

jafningjafræðslu. Félagið var stofnað sem svar við takmarkaðri fjármálakennslu og 

á að búa unga Íslendinga betur undir fjármálaákvarðanir framtíðarinnar 

(Viðskiptablaðið, 2018). 
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Í byrjun árs 2015 gaf RÚV út sjónvarpsefnið Ferð til fjár (RÚV, 2015). 

Markmið þáttanna var að efla fjármálalæsi Íslendinga og að leiðrétta 

ranghugmyndir varðandi fjármál (Ríkisútvarpið, e.d.). Þættirnir voru meðal annars 

notaðir sem kennsluefni í framhaldsskólum eins og Fjölbrautaskóla Suðurnesja 

(Guðbjörg K. Jónatansdóttir, kennari í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, munnleg 

heimild, 11. mars 2019). 

Almennt tíðkast að bæjarfélög á Íslandi gefi frá sér hinar ýmsu stefnur og 

er Reykjanesbær engin undantekning þar. Eitt markmiðanna sem kemur fram í 

fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar er ,,að fjölskyldum sé gert kleift að sjá sér 

farborða og stuðningi beitt til að tryggja lágmarks afkomu” (Reykjanesbær, 2003). 

Til þess að stuðla að þessu markmiði gaf Reykjanesbær m.a. út að bærinn ætlaði 

sér að veita fjármálaráðgjöf, halda opin námskeið og fyrirlestra ásamt því að efla 

fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum (Reykjanesbær, 2003). 
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3 Fjármál og fjármálahugtök 

Þegar Íslendingar ná átján ára aldri verða þeir almennt lögráða. Þá öðlast þeir bæði 

sjálfræði og fjárræði. Tvær undantekningar eru frá þessari reglu. Önnur er sú að ef 

einstaklingar sem hefja hjúskap fyrir átján ára aldur verða þeir lögráða við upphaf 

hjúskaparins. Hin er sú að hægt er að svipta einstaklinga sjálfræði, fjárræði eða 

hvoru tveggja t.d. vegna andlegs vanþroska, heilsubrests eða fíknar (Gunnar 

Baldvinsson, 2017, bls. 21).  

Þegar einstaklingar verða sjálfráða öðlast þeir rétt til að stjórna hvernig þeir 

haga og ráðstafa persónulegum þáttum, öðrum en fjármálum (Sýslumenn, e.d.). 

Fjárráða einstaklingur ráðstafar og ber sjálfur fulla ábyrgð á fjármálum sínum 

(Gunnar Baldvinsson, 2017, bls. 21).  

Skilgreining OECD á fjármálafræðslu er að hún sé ferli þar sem skilningur 

neytenda og fjárfesta er bættur á fjármálahugtökum. Í fjármálafræðslu er 

neytendum kennt að meta fjárhagslegar áhættur og taka upplýstar ákvarðanir 

varðandi fjármál. Markmið fræðslunnar er að upplýsa og fræða bæði neytendur og 

fjárfesta um fjármálahugtök og efla þannig fjármálaþekkingu þeirra (OECD, 2005, 

bls. 26). Fjármálaþekking er hentugt tól sem nýtist einstaklingum á öllum aldri 

ásamt fyrirtækjum. Þekkingin nýtist ungmennum m.a. til að vega og meta valkosti, 

taka réttar fjárhagslegar ákvarðanir, hámarka sparnað og lágmarka skuldsetningu 

(OECD, 2005, bls. 35-36). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að skortur á þekkingu mikilvægra 

fjármálahugtaka eins og lánum, sköttum, vöxtum, verðbólgu og lífeyrissparnaði var 

ein ástæða þess að margir einstaklingar jafnt sem fyrirtæki komu illa út úr 

kreppunni. Fáir aðilar höfðu gert ráðstafanir varðandi ellilífeyri, safnað í varasjóð 

eða almennt gert ráð fyrir því að fjárhagslegar aðstæður gætu breyst (Buchanan, 

2014, bls. 108-110). Því er mikilvægt að ungmenni kynnist helstu 

fjármálahugtökum, sérstaklega áður en þau ná átján ára aldri og verða fjárráða.  
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3.1 Skattur 

Tekjuskattur er lagður á atvinnutekjur allra einstaklinga sem búsettir eru á Íslandi 

og hafa náð sextán ára aldri. Tekjuskatturinn er bæði lagður á einstaklinga og 

fyrirtæki. Skatturinn skiptist í tekjuskatt og útsvar. Tekjuskatturinn er greiddur til 

ríkisins og er notaður til þess að greiða hluti eins og opinber gjöld, 

heilbrigðisþjónustu, samgöngur og fleira (Gunnar Baldvinsson, 2017, bls. 130). 

Útsvarið rennur til sveitarfélagsins sem einstaklingur er búsettur í og getur útsvar 

verið mismunandi milli sveitarfélaga. Mestar tekjur sveitarfélaga eru í formi útsvars 

og getur útsvarið verið á bilinu 12,44% til 14,52% (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.).  

Áður en skattur er reiknaður og dreginn af launum er persónuafsláttur 

dreginn frá heildarlaunum (Daði Rafnsson, 2011, bls. 32). Einstaklingar sem hafa 

náð sextán ára aldri á tekjuárinu eiga rétt á fullum persónuafslætti fyrir allt árið 

(Ríkisskattstjóri [RSK], e.d. a). Persónuafsláttur er breytilegur milli ára og nemur 

t.a.m. 56.447 kr. á mánuði á árinu 2019.  

Fyrir árið 2016 voru notuð svokölluð skattkort sem launamaður þurfti að 

sækja til skattstjóra og afhenda persónulega til launagreiðanda (Daði Rafnsson, 

2011, bls. 32). Skattkortin voru lögð af árið 2016 og er þetta ferli nú rafrænt. 

Launamaður þarf nú að upplýsa launagreiðanda hvort og í hvaða hlutfalli skuli nota 

persónuafslátt og í hvaða skattþrepi reikna á skatt launamanns. Einnig skal 

launamaður skila inn yfirliti frá síðasta launagreiðanda, sé skipt um starf, til að sýna 

fram á hve mikinn persónuafslátt hann hefur nýtt á árinu (RSK, e.d. b). 

3.2 Lífeyrissparnaður 

Almennt er miðað við að einstaklingar hætti störfum og fari á eftirlaun á aldrinum 

62-70 ára. Ellilífeyrir er þá greiddur til þessara aðila mánaðarlega til æviloka 

(Lífeyrismál, e.d.). Ellilífeyrir er eftirlaunasparnaður sem einstaklingur hefur 

safnað á starfsævi sinni og samanstendur af skyldusparnaði í lífeyrissjóð og 

viðbótarlífeyrissparnaði (Gunnar Baldvinsson, 2017, bls. 121). 
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Öllum starfandi einstaklingum á aldrinum sextán ára til sjötugs ber skylda 

til að greiða a.m.k. 15,5% af launum sínum í lífeyrissjóð. Gegn 4% iðgjaldi 

launamanns skal atvinnuveitandi leggja fram 11,5% mótframlag (Samtök 

atvinnulífsins, e.d.). Ef einstaklingar vilja frekari sparnað til viðbótar geta þeir greitt 

í viðbótarlífeyrissparnað (Gunnar Baldvinsson, 2017, bls. 98-99). 

Viðbótarlífeyrissparnaður er, eins og greiðslur í lífeyrissjóð, dreginn af 

launum launamanns og samanstendur af 2-4% iðgjaldi launamanns og 2% 

mótframlagi atvinnuveitanda. Viðbótarlífeyrissparnaðinn er hægt að taka út þegar 

launamaður hefur náð 60 ára aldri. Hann erfist við fráfall eiganda og er lögvarinn 

ef eigandi verður gjaldþrota (Gunnar Baldvinsson, 2015, bls. 171-172). 

3.3 Lán 

Lántaka er mikilvægur þáttur í fjármálum einstaklinga. Algengast er að 

einstaklingar taki lán til að fjármagna eignir eða aðra hluti sem nýttir eru í daglegu 

lífi eins og húsnæði og bíl. Mikil skuldbinding fylgir lántöku því lántaki 

skuldbindur sig til að greiða lán fyrir ákveðinn tíma og borga af því vexti. Ef lántaki 

greiðir ekki afborgun og/eða vexti á tilsettum tíma er hann rukkaður um 

innheimtukostnað og dráttarvexti af vanskilum. Algengt er að skipta lánum upp í 

tvo flokka, neyslulán og langtímalán (Gunnar Baldvinsson, 2015, bls. 101-104). 

Langtímalán eru lán sem tekin eru til lengri tíma fyrir fjárfestingum sem 

þarf þó að nýta strax t.d. fasteignalán og námslán. Almennt er að lántaki leggi fram 

tryggingu fyrir langtímaláni og er þá algengt að eign sé sett að veði (Gunnar 

Baldvinsson, 2015, bls. 105-106).  

Neyslulán eru lán sem tekin eru til skamms tíma til að fjármagna neyslu t.d. 

kaup á vörum eða þjónustu, bílakaup eða kaup á dýrari húsmunum eða raftækjum. 

Yfirleitt eru vextir neyslulána háir vegna þess að lítil trygging er í þeim hlutum sem 

þau eru tekin til að fjármagna. Annað dæmi um neyslulán eru smálán (Gunnar 

Baldvinsson, 2015, bls. 104-105). Smálán eru lán sem tekin eru til skemmri tíma 

en lánstíminn getur numið allt að 30 dögum. Einfalt er að sækja um smálán en 

lántaki sækir um lánið á vefsíðu eða í gegnum smáskilaboð. Kostnaðurinn er 
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greiddur á stuttum tíma og því teljast þessi lán mjög dýr (Gunnar Baldvinsson, 

2017, bls. 129).  

Árið 2018 var gerð rannsókn þar sem rannsakað var hvort fjármálalæsi 

íslenskra neytenda smálána væri verra en hjá hinum almenna neytenda. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að almennt væru neytendur smálána með verra 

fjármálalæsi en hinn almenni neytandi. Einnig leiddu niðurstöðurnar í ljós að 

neytendur smálána væru almennt yngri og hefðu minni menntun og lægri tekjur 

(Davíð Arnarson, Kári Kristinsson og Sigurður Guðjónsson, 2018, bls. 61-71). 

Mikilvægt er að neytendur kynni sér skilmála lána áður en þau eru tekin. 

Talið er að neytendur smálána kynni sér ekki skilmála nógu vel og lendi því oft í 

þeim vítahring að þurfa að taka nýtt smálán til að geta borgað af fyrra láni. Á 

endanum geta, og hafa, þessi lán gert neytendur gjaldþrota (Arnhildur 

Hálfdánardóttir, 2018). 

Algengt er að skuldari þurfi að fá ábyrgðarmann til ábyrgðar á láni. Það að 

vera ábyrgðarmaður getur verið mikil fjárhagsleg skuldbinding og er mikilvægt að 

aðili hafi allar upplýsingar um lánið áður en hann samþykkir að gerast 

ábyrgðarmaður (Gunnar Baldvinsson, 2015, bls. 131-132). Það að vera 

ábyrgðarmaður þýðir að einstaklingur skuldbindi sig persónulega til þess að greiða 

skuld lántaka ef til vanefnda kemur (Björn Þ. Guðmundsson og Stefán Már 

Stefánsson, 1989, bls. 35). 

Þegar lán er tekið þarf oft að velja um verðtryggð eða óverðtryggð lán, lán 

með jöfnum afborgunum eða jöfnum greiðslum og milli þess að vera með fasta eða 

breytilega vexti (Gunnar Baldvinsson, 2015, bls. 125-127).  

 

3.3.1 Verðtryggð lán 

Greiðslubyrði milli verðtryggðra og óverðtryggðra lána er ólík og almennt er 

greiðslubyrði verðtryggðra lána jafnari. Verðtryggð lán hækka í samræmi við 

viðmiðunarvísitölu og eru verðbætur, sem bætast við höfuðstólinn, greiddar á 

lánstímanum. Verðbótum er s.s. dreift yfir lánstímann. Margir telja það ókost við 

verðtryggð lán að eftirstöðvar lánsins hækka með aukinni verðbólgu og enda 
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heildargreiðslur verðtryggðra lána oft í hærri upphæð en óverðtryggðra (Gunnar 

Baldvinsson, 2015, bls. 124-126). 

 

3.3.2 Óverðtryggð lán 

Óverðtryggð lán eru oftast með breytilegum vöxtum sem stjórnast af verðbólgu. 

Vextir þessara lána hækka með aukinni verðbólgu og lækka ef dregur úr 

verðbólgunni. Áföllnum vöxtum eru bætt við þegar afborgun er reiknuð og því 

hækkar greiðslubyrði í byrjun en lækkar þegar líður á lánstímann. Óverðtryggð lán 

greiðast almennt hraðar niður en verðtryggð lán (Gunnar Baldvinsson, 2015, bls. 

124-126). 

 

3.3.3 Jafnar afborganir 

Þegar talað er um að lán hafi jafnar afborganir er átt við að höfuðstólnum er dreift 

jafnt á afborganir lánsins og bætast vextirnir ofan á það. Þar sem vextir eru reiknaðir 

af höfuðstól eru þær hærri í upphafi en lækka þegar líður á lánstímann. 

Greiðslubyrðin er því há í upphafi en lán með jöfnum afborgunum greiðast almennt 

hraðar niður en lán með jöfnum greiðslum (Gunnar Baldvinsson, 2015, bls. 127). 

 

3.3.4 Jafnar greiðslur 

Þegar lán hefur jafnar greiðslur, vextir eru fastir og lánið óverðtryggt, greiðir lántaki 

sömu upphæð á hverjum gjalddaga. Lánið greiðist hægar niður því í upphafi 

lánstíma stendur greiðslan að mestu saman af vöxtum þar sem þeir reiknast af 

höfuðstól. Í lok lánstíma greiðir lántaki þó litla vexti og stærri hluta í afborgun 

(Gunnar Baldvinsson, 2015, bls. 127). 

3.4 Vextir 

Hægt er að líta á vexti sem gjald sem greiða þarf fyrir lánsfé. Einstaklingur greiðir 

vexti þegar hann tekur lán hjá lánastofnun en þegar hann á sparifé á innlánsreikningi 

greiðir lánastofnunin einstaklingnum vextina (Gunnar Baldvinsson, 2017, bls. 131).  
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Vextir eru að vissu leyti hvati til að lána því upphæðin sem lánveitandi fær 

vex með hverri vaxtagreiðslu. Vextir eru einnig trygging lánveitanda gegn tapi 

vegna gengisbreytinga. Lánveitandi ákveður sjálfur upphæð vaxta og ber undir 

lántaka áður en lánið er tekið. Seðlabanki Íslands gefur þó út viðmið um almenna 

vexti (Daði Rafnsson, 2011, bls. 48). 

Seðlabanki Íslands er rekinn sem sjálfstæð stofnun en er í eigu íslenska 

ríkisins. Hlutverk Seðlabankans eru margvísleg en meðal annars er hlutverk hans 

að stuðla að stöðugu verðlagi og fjármálastöðugleika á Íslandi (Seðlabanki Íslands, 

e.d. a). 

Vextir skiptast í tvo flokka þ.e. innláns- og útlánsvexti. Innlánsvextir eru 

þeir vextir sem einstaklingur fær fyrir að hafa peningana sína á innlánsreikningi í 

banka. Útlánsvextir er sú upphæð vaxta sem lántaki greiðir lánveitanda fyrir lánaðri 

upphæð (Daði Rafnsson, 2011, bls. 48).  

Lán getur borið fasta eða breytilega vexti. Lán með föstum vöxtum hefur 

óbreytta vaxtaprósentu út lánstímann en vextir lána með breytilegum vöxtum 

breytast á lánstímanum eftir fyrirfram ákveðnu samkomulagi (Gunnar Baldvinsson, 

2015, bls. 102). 

3.5 Verðbólga 

Verðbólga er hugtak sem notað er til að lýsa hækkandi verðlagi á vörum og þjónustu 

yfir ákveðið tímabil, oftast tólf mánuði. Hún lýsir því hvernig verðgildi peninga 

dregst saman eða eykst. Aukin verðbólga dregur úr verðgildi peninga og þar af 

leiðandi fæst minna fyrir krónuna. Algengasta mælitækið til að mæla verðbólgu 

hérlendis er vísitala neysluverðs (Gunnar Baldvinsson, 2017, bls. 131). Eftirfarandi 

formúla er notuð til að reikna verðbólgustig: 

 

!"#ð%ó'()*+,(	 = 	!í*,+0'0	1"2*')3"#ð*	í	á#	 − 	3í*,+0'0	1"2*')3"#ð*	62##0	á#*!í*,+0'0	1"2*')3"#ð*	62##0	á#* 	∗ 	100 

 

Verðbólga hefur áhrif á ýmsa þætti þar á meðal tekju- og eignaskiptingu 

landsins. Verðbólga stjórnar að vissu leyti kaupmætti einstaklinga vegna þess að 
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ekki eru bein tengsl milli launa- og verðlagshækkana. Verðbólga hefur einnig áhrif 

á inn- og útflutning. Ef verð á Íslandi lækkar hlutfallslega meira en í öðrum löndum 

eykst útflutningur en ef verðið hækkar dregst úr útflutningi. Erlendir jafnt sem 

innlendir viðskiptavinir geta skipt ört um birgja í leit að hagstæðasta verðinu 

(Hagur, 2014). 

Eins og áður kom fram er meginmarkmið Seðlabanka Íslands að stuðla að 

stöðugu verðlagi. Árið 2001 var tekið upp formlegt verðbólgumarkmið og stöðug 

verðbólga skilgreind sem 2,5% yfir tólf mánaða tímabil. Hlutverk Seðlabankans er 

að halda verðbólgunni sem næst þessu markmiði. Ef verðbólgan víkur 1,5 

prósentustig frá verðbólgumarkmiðinu þarf Seðlabankinn að upplýsa ríkisstjórn og 

gera opinberlega grein fyrir frávikinu ásamt því að setja fram leiðir til úrbóta 

(Seðlabanki Íslands, e.d. b). Þættir sem hafa áhrif á verðbólgu eru t.d. framboð og 

eftirspurn, samkeppnisaðstæður og launakröfur (Seðlabanki Íslands, e.d. c). 

3.6 Vísitala neysluverðs 

Hagstofa Íslands sér um að mæla verðbólgu með því að reikna reglulega vísitölu 

neysluverðs. Hagstofan safnar gögnum um eyðslu og kauphegðun Íslendinga með 

neyslukönnunum og eru niðurstöður þessara kannana notaðar til að endurspegla 

neyslu þjóðarinnar.  

Þegar útskýra á vísitölu neysluverðs er gott að hugsa sér innkaupakörfu þar 

sem settar eru þær vörur og þjónusta sem almenn fjölskylda verslar, þessi fjölskylda 

er kölluð vísitölufjölskylda. Hagstofa Íslands gerir mánaðarlega neyslukönnun og 

skoðar þannig hvaða vörur og þjónustu vísitölufjölskyldan setur í körfuna. Þegar 

karfan hefur verið fyllt er kostnaður hennar reiknaður út (Gunnar Baldvinsson, 

2017, bls. 132). Eftirfarandi formúla er notuð til að reikna vísitölu neysluverðs: 

 
(!í*,+0'0	1"2*')3"#ð*	í	á#	 − 	!í*,+0'0	1"2*')3"#ð*	62##0	á#*) 	∗ 	100 

 

Vísitala neysluverðs segir þannig til um hversu mikil verðbólga er til staðar. 

Hækkun vísitölu segir til um hversu miklu meira einstaklingur þarf að greiða hverju 
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sinni til að halda sömu lífskjörum. Neyslumynstur Íslendinga er þó misjafnt og til 

að koma í veg fyrir skekkjur framkvæmir Hagstofa Íslands aðra könnun þar sem 

neyslumynstur, hlutföll og dreifing útgjalda eru skoðuð. Mikilvægt er að 

neyslumynstrið sé sem nákvæmast og er það því endurskoðað árlega og aðlagað 

eyðslu Íslendinga hverju sinni (Hagstofa Íslands, 2013). 

3.7 Greiðslukort 

Í íslenskum orðabókum er greiðslukort skilgreint sem spjald sem hægt er að nota til 

að greiða fyrir vörur og þjónustu. Greiðslukort eru tengd við bankareikninga og 

þegar greitt er með greiðslukorti fara greiðslur annað hvort beint út af reikningnum 

eða greiðslan fer í greiðslufrest (Mörður Árnason, 2002, bls. 486).  

Greiðslukort getur ýmist verið debetkort eða kreditkort. Þegar greitt er með 

debetkorti færast greiðslur almennt sjálfkrafa og samstundis út af bankareikningi 

eiganda. Greiðslur greiddar með kreditkortum eru hinsvegar greiddar í einu lagi 

fyrir ákveðið tímabil (Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.). 
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4 Fjármálakennsla á Íslandi 

Allir leik-, grunn- og framhaldsskólar á Íslandi starfa eftir aðalnámskrám sem 

gefnar eru út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Þessar aðalnámskrár eru 

byggðar á grundvelli laga fyrir hvert skólastig fyrir sig. Í aðalnámskrám má finna 

upplýsingar um allt sem tengist kennslu svo sem markmið skólastarfs og 

námsframvindu, hvernig námið skal vera sett upp, kennsluskipan og fleira. 

Aðalnámskrá er aðgengileg og hagnýt fyrir alla þá sem koma að skólastarfi og 

menntun barna en hún gefur heildarsýn um menntun og þær kröfur um menntun 

sem eru í lögum og reglugerðum. Öllum skólum ber að gefa út skólanámskrá sem 

á að vera gerð með aðalnámskrá að leiðarljósi (Stjórnarráðið, e.d.).  

4.1 Grunnskólar 

Aðalnámskrá grunnskóla er aðgengileg öllum sem koma að kennslu, námsefnisgerð 

og öðrum þáttum sem snerta grunnskólastarf og er mikilvægt að efni námskrárinnar 

sé haft að leiðarljósi við allt starf sem unnið er í grunnskólum. Í aðalnámskrá 

grunnskóla er að finna upplýsingar um skólastarf, námsmat, markmið og kröfur svo 

eitthvað sé nefnt. Aðalnámskrá grunnskóla inniheldur 26 kafla sem fjalla um ýmsa 

þætti grunnskólastarfs og er nemendum þar skipt upp í þrjú stig eftir aldri. 

Námskröfur og matsviðmið eru misjöfn eftir aldursstigum en í aðalnámskrá er að 

finna helstu markmiðin með náminu. Aðalnámskrá grunnskóla stuðlar að því að öll 

börn í grunnskólum Íslands fái sambærilega menntun og að samræmis sé gætt 

(Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 9-12). 

Hinn 1. júlí 2008 tóku Lög um grunnskóla gildi á Íslandi, aðalnámskrá 

grunnskóla byggir á þessum lögum. Gildissvið laganna nær til allra grunnskóla á 

Íslandi, bæði ríkisrekinna og einkarekinna ásamt alls náms sem viðurkennt er á 

grunnskólastigi. Í lögunum segir: 

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

allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri 

þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, 
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kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 

ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli 

leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.  

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

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

högum fólks og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og 

umheiminn. Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn 

og að afla sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og 

þroska. Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri 

hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra.  

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

markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla er minnst á fjármál eða fjármálalæsi í þremur flokkum 

þ.e. heimilisfræði, samfélagsgreinum og stærðfræði. Fjallað er um mikilvægi þess 

að nemendur öðlist skilning á fjármálum og er áhersla lögð á að nemendur kynnist 

fjármálahugtökum ásamt því að geta nýtt þekkingu sína í daglegu lífi. Í 

stærðfræðikennslu á miðstigi eru helstu fjármálahugtök lögð inn en það er ekki fyrr 

en í efstu bekkjum grunnskólans sem nemendur læra að takast á við 

fjármálaáskoranir daglegs lífs (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

213).  

Í samfélagsfræðikennslu efsta stigs er einnig komið inn á hvernig nemendur 

geta gagnrýnt framboð og valið það sem er hagstæðast fyrir sig. 

Samfélagsfræðikennslan á einnig að hjálpa nemendum að öðlast þá hæfni að geta 

borið ábyrgð á eigin neyslu og fjármálum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 200). 
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4.2 Framhaldsskólar 

Aðalnámskrá framhaldsskóla er byggð á lögum, reglugerðum og 

alþjóðasamningum og skal vera öllum þeim sem starfa í framhaldsskólum að 

leiðarljósi. Í aðalnámskrá framhaldsskóla er námi skipt upp í fjögur hæfniþrep og 

eru námslok námsbrauta tengd við þessi hæfniþrep. Aðalnámskrá framhaldsskóla 

er notuð sem stjórntæki fræðsluyfirvalda og tryggir samræmi í kennslu á 

framhaldsskólastigi (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 7-9). 

Hinn 1. ágúst 2008 tóku lög um framhaldsskóla gildi. Gildissvið þeirra nær 

til alls skólastarfs sem fram fer á framhaldsskólastigi og byggir aðalnámskrá 

framhaldsskóla á þessum lögum. Í lögunum segir: 

Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og 

virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum 

nemanda nám við hæfi.  

Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara 

nám. Þeir skulu leitast við að efla færni nemenda í íslensku máli, bæði 

töluðu og rituðu, efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, 

sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum 

vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta 

menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar. Framhaldsskólar 

sinna miðlun þekkingar og þjálfun nemenda þannig að þeir öðlist færni til 

að gegna sérhæfðum störfum og hafi forsendur til að sækja sér frekari 

menntun (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla segir að mennta þurfi unga Íslendinga nóg til að geta 

veitt valdhöfum fjármálalífsins, fjölmiðla, stjórnvalda og á öðrum sviðum aðhald. 

Grunn- og framhaldsskólar eru einu stofnanir samfélagsins sem búa alla Íslendinga 

undir verkefni samfélagsins og daglegs lífs (Mennta og menningamálaráðuneyti, 

2011, bls. 5). Fjármálakennsla fellur þó einungis og alfarið undir stærðfræðikennslu 

í framhaldsskólum. Misjafnt er hversu mikla stærðfræðikennslu hver nemandi fær 

eftir námsbraut og er því fjármálaþekking nemenda sem útskrifast með stúdentspróf 

mismikil. 
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Í Aðalnámskrá framhaldsskóla eru hæfniþrep stærðfræðinnar fjögur. Á 

hverju þrepi kemur fram sami texti um fjármál:  

,,Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér t.d. á 

sviði: daglegs lífs og almennrar menntunar, s.s. í starfi, á sviði fjármála, tækni eða 

lista” (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 94-97).  

Þessi texti er endurtekinn fjórum sinnum í aðalnámskrá framhaldsskóla og eru þetta 

í raun einu kröfurnar sem settar eru fram í aðalnámskránni um fjármálakennslu í 

framhaldsskólum. 

4.3 Önnur fjármálafræðsla 

Upplýsingar um fjármál og fjármálahugtök eru Íslendingum almennt óaðgengileg 

þó eru nokkrar stofnanir og fjármálafyrirtæki sem vilja stuðla að eflingu 

fjármálalæsis. Stofnun um fjármálalæsi er leiðandi í rannsóknum á fjármálalæsi 

Íslendinga. Stofnunin vill stuðla að betri fjármálalæsi og gefur því út kennsluefni, 

heldur námskeið og ráðstefnur. Kennslubókin Ferð til fjár - leiðarvísir í fjármálum 

fyrir ungt fólk var gefin út árið 2010 og er notuð í kennslu í framhaldsskólum 

(Stofnun um fjármálalæsi, e.d. a). 

Á hverju skólaári er öllum grunnskólum á Íslandi boðin fræðsla frá 

Fjármálavit. Fjármálavit er námsefni þróað af Samtökum fjármálafyrirtækja og 

Landssamtökum lífeyrissjóða í samvinnu við kennara og kennaranema. Markmið 

verkefnisins er að stuðla að aukinni fjármálakennslu og að bæta fjármálalæsi 

(Fjármálavit, e.d.). Á vefsíðunni Fjármálavit er að finna fjármálafræðslu í formi 

almenns námefnis, fræðsluefna, verkefna og myndbanda.  

 Fræðsla Fjármálavits er í boði fyrir nemendur í 10. bekk. Í Reykjanesbæ 

hafa bæði Akurskóli og Njarðvíkurskóli nýtt sér boð Fjármálavits um heimsókn 

árlega frá skólaárinu 2015-2016. Bæði Holta- og Heiðarskóli hafa einungis einu 

sinni nýtt sér heimsóknina, Heiðarskóli á skólaárinu 2016-2017 og Holtaskóli á 

skólaárinu 2015-2016. Fjármálavit hefur heimsótt Myllubakkaskóla tvisvar, 

skólaárið 2016-2017 og 2017-2018 en Háaleitisskóli hefur aldrei fengið heimsókn 

frá Fjármálavit. Á döfinni hjá Fjármálavit er að þróa og bjóða upp á 
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fjármálafræðslu fyrir nemendur framhaldsskóla. Fjármálafræðslan mun koma til 

með að fara fram á svipaðan hátt og heimsóknir Fjármálavits í grunnskóla hafa gert 

undanfarin ár. Fjármálavit ætlar einnig að þróa og gefa út fræðsluefni fyrir þá 

framhaldsskóla sem kjósa að sinna fjármálafræðslunni sjálfir (Kristín 

Lúðvíksdóttir, verkefnastjóri fjármálafræðslu, Samtök fjármálafyrirtækja, 

tölvupóstur, 20. mars 2019). 

Helst er að finna upplýsingar um fjármál á heimasíðum fjármálastofnana. 

Fjármálastofnanir eiga þó eigin hagsmuna að gæta og þurfa neytendur því að spyrja 

sig hversu áreiðanlegar upplýsingarnar séu. 

Hagsmunaárekstrar geta orðið í öllum viðskiptum vegna þess að hver aðili 

vill hámarka hagnað sinn af viðskiptunum. Ef fullnægjandi upplýsingar um 

viðskipti liggja ekki fyrir eru hagsmunaárekstrar óhjákvæmilegir, seljandi getur þá 

misnotað reynslu- og þekkingarleysi kaupandans til að hámarka hagnað sinn. Til 

að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra þurfa báðir aðilar að hafa sömu upplýsingar 

um viðskiptin. Auðvelt er því fyrir seljendur, t.d. fjármálastofnanir, að veita ekki 

allar upplýsingar til að hámarka hagnað sinn. Ef viðskiptavinur leitar t.a.m. að vöru 

sem fjármálastofnunin selur ekki getur fjármálastofnunin mælt með með annarri 

vöru sem svarar ekki endilega þörfum viðskiptavinarins. Fjármálastofnunin gerir 

þetta til að koma í veg fyrir það að missa viðskiptavininn til samkeppnisaðila en 

með þessu tekur fjármálastofnunin mikla áhættu. Ef upp kemst um misnotkunina 

er líklegt að fjármálastofnunin missi framtíðar viðskipti við viðskiptavininn 

(Mehran og Stulz, 2017, bls. 268-273). 

 

4.3.1 Fjármálafræðsla bankanna 

Á heimasíðum helstu banka Íslands, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans, 

er að finna fjármálafræðslu. Efnið er þó oft falið og óaðgengilegt.  

Arion banki býður upp á ferns konar fjármálafræðslu. Fyrir yngstu 

kynslóðina hefur Arion banki búið til kennsluefnið Spariland. Spariland er 

ævintýraeyja í tölvuleik, með innlögn á sparireikning eignast barnið nýja persónu í 

leikinn sinn. Í leiknum læra börn að umgangast peninga og að spara (Arion banki, 
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e.d. a). Fyrir eldri börn er í boði fjármálafræðsla með Jóni Jónssyni, tónlistarmanni. 

Á vegum Arion banka hefur Jón haldið fyrirlestra fyrir elstu börn grunnskóla og 

einnig heimsótt ýmsa framhaldsskóla. Fyrirlestrarnir eru byggðir á efni úr bókinni 

Ferð til fjár eftir Breka Karlsson og fer Jón yfir markmiðasetningu tengda 

fjármálum, sparnað og almennt yfir það hvernig peningar virka (Arion banki, e.d. 

b). Arion banki býður einnig upp á fyrirlestra með sérfræðingum greiningardeildar 

bankans og taka sérfræðingar bankans þátt í ýmsum fræðsluviðburðum t.d. 

heimsóknum í skóla með fjármálafræðslu (Arion banki, e.d. c). Upplýsingar um þá 

fjármálafræðslu sem Arion banki bíður upp á reyndust ekki lengur aðgengilegar 

þegar lokaverkefni var skilað. Skýrsluhöfundur sendi fyrirspurn á bankann og barst 

skjótt svar. Hildur Ottesen Hauksdóttir, sérfræðingur í markaðsdeild (tölvupóstur 

4. apríl 2019), upplýsti skýrsluhöfund um það að fjármálafræðsla Arion banka væri 

óbreytt frá þessum heimildum að því undanskildnu að bankinn og Stofnun um 

Fjármálalæsi voru áður í samstarfi en hafa nú slitið samstarfi sínu. Í stað þessa 

samstarfs hefur Arion banki tekið upp einstaklingsbundna ráðgjöf sem ber nafnið 

Kúrsinn. En Kúrsinn er einstaklingsbundin ráðgjöf með þar sem ráðgjafar bankans 

fara yfir þá fjármálafræðslu sem einstaklingur sækist eftir hverju sinni (Arion banki, 

e.d. d). Í tölvupósti sínum útvegaði Hildur Ottesen skýrsluhöfundi einnig uppfærðar 

slóðir til þess að skýrsluhöfundur gæti haldið heimildum sínum um Arion banka í 

skýrslunni. Eldri slóðir reyndust aðgengilegar í gegnum vefsíðuna vefsafn.is. 

Landsbankinn setur sér það markmið: ,,að viðskiptavinir séu vel upplýstir 

um eigin fjármál og hafi góða þekkingu á þeim vörum og þjónustu sem þeim 

stendur til boða hverju sinni” (Landsbankinn e.d.). Fjármálafræðsla Landsbankans 

er tvískipt, á heimasíðu þeirra er hægt að nálgast bæði fróðleik og 

fræðslumyndbönd. Umræðan er upplýsingasíða þar sem hægt er að finna ýmsa 

pistla og fréttir um efnahagsmál. Fjárhagur er svo önnur upplýsingasíða þar sem 

starfsmenn Landsbankans fræða um fjármál. Fræðslumyndböndin Fjármál gegnum 

lífið eru stutt myndbönd sem fjalla um ýmsa fjármálatengda atburði (Landsbankinn, 

e.d.). 

Íslandsbanki býður upp á tvískipta fjármálafræðslu, Sjónvarp ásamt 

Fræðslu og fróðleik. Í flokknum Sjónvarp er að finna upptökur frá fyrirlestrum sem 
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fjalla um fjármálatengd atvik. Í flokknum Fræðsla og fróðleikur er að finna ýmsan 

fróðleik sem Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta Íslandsbanka hefur gefið út, allt frá 

útgefnum bókum til orðskýringa og ýmiss annars fræðsluefnis (Verðbréfa- og 

lífeyrisþjónusta Íslandsbanka, e.d.).  

Mikilvægt er að neytendur spyrji sig hvort hægt sé að treysta á þessa fræðslu 

og hvort þeirra hagsmuna sé gætt í viðskiptum við bankana.  
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5 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknir eru kerfisbundið ferli sem notað er til að afla þekkingar og stuðla að 

framförum. Rannsóknir fela í sér könnun sem ætluð er til að dýpka þekkingu og 

skilning rannsakanda. Rannsóknum er hægt að skipta upp í tvo flokka, megindlegar 

og eigindlegar rannsóknir. Helsti munurinn á þessum flokkum er sá að megindlegar 

rannsóknir leitast eftir meðaltali, almennu mynstri í gögnum, en eigindlegar 

rannsóknir leitast eftir einstaklingsbundnu mynstri (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 

bls. 17-20).  

Í rannsóknum er oft talað um úrtök og þýði. Þýði sem tekið er fyrir í 

rannsókn er skilgreint sem hópur einstaklinga sem uppfylla ákveðin skilyrði. 

Skilyrðin eru þá sett fram í rannsókninni. Þýði er þar af leiðandi mismunandi eftir 

tilgangi og efni rannsóknar. Úrtak er hægt að skilgreina sem hóp sem valinn er úr 

þýði til að taka þátt í rannsókn. Í rannsókninni er úrtakið þá valið úr þýðinu. Úrtakið 

á að endurspegla þýðið og eru niðurstöður úrtaks notaðar til að ályktaðar um þýðið 

(Amalía Björnsdóttir, 2001, bls. 175-176).  

Í þessari rannsókn notast skýrsluhöfundur við megindlega rannsókn. 

Megindlegar rannsóknir henta vel ef rannsakandi sækist eftir einum eða fleiri 

eftirfarandi þáttum: 

- Að fá heildaryfirlit yfir þýði út frá úrtaki 

- Að setja fram lýsandi niðurstöður um úrtakið 

- Að draga fram ályktanir um tengsl út frá tölfræðilegum breytum 

- Að finna orsakasamband (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229-231). 

 

Megindlegar rannsóknir fara oft fram í formi spurningalista og er bæði hægt að hafa 

spurningarnar opnar eða lokaðar. Í opnum spurningum eru engir svarmöguleikar í 

boði heldur mótar svarandinn svarið sitt sjálfur og ræður þ.a.l. hvernig svarið er sett 

fram. Í lokuðum spurningum eru tveir eða fleiri svarmöguleikar fyrirfram ákveðnir 

og getur svarandi því ekki valið um önnur svör. Einnig er hægt að blanda opnum 

og lokuðum spurningum saman og er þá talað um hálf-opnar spurningar (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013, bls. 457-458).  
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Í spurningalista sínum notaðist skýrsluhöfundur við lokaðar spurningar en 

einstaka spurningar kröfðust nákvæmari útlistunar og höfðu þátttakendur þá val um 

slíkt. 

5.1 Gerð spurningarlista 

Helstu fjármálahugtök voru skilgreind í fræðilegum hluta verkefnisins og var 

spurningalisti samsettur út frá hugtökunum. Spurningalistinn samanstóð af tveimur 

bakgrunnsspurningum, tveimur almennum spurningum og sextán spurningum um 

fjármálahugtök. Auk þess voru nemendur spurðir hvort þeir töldu sig þurfa nánari 

kennslu um fjármál. Í upphafi og lok spurningalistans voru nemendur einnig beðnir 

um að gefa fjármálakunnáttu sinni einkunn á bilinu einn til fimm. Þar var tekið fram 

að einn táknaði enga þekkingu og fimm táknaði mjög góða þekkingu. 

Spurningalistann í heild má sjá í Viðauka 1. 

5.2 Framkvæmd rannsóknar 

Þann 15. febrúar sendi skýrsluhöfundur tölvupóst á Fjölbrautaskóla Suðurnesja og 

alla sex grunnskóla Reykjanesbæjar. Í tölvupóstinum sóttist skýrsluhöfundur eftir 

að fá að heimsækja skólana til að leggja spurningalista fyrir alla nemendur í 10. 

bekk og um 100 nemendur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem valdir yrðu af 

handahófi. Fram kom að spurningalistinn myndi samanstanda af tuttugu til þrjátíu 

spurningum og að svör nemenda yrðu ekki rekjanleg. Einnig var tiltekið í 

tölvupóstinum að tilgangur heimsóknarinnar væri að rannsaka fjármálaþekkingu 

ungmenna í Reykjanesbæ og væri uppistaða í B.Sc. lokaverkefni skýrsluhöfundar.  

Samþykki um heimsókn fékkst frá Akurskóla, Háaleitisskóla, Heiðarskóla, 

Njarðvíkurskóla og Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Í Fjölbrautaskóla Suðurnesja lagði 

skýrsluhöfundur áherslu á að heimsækja ólíka aldurshópa auk þess að heimsækja 

nemendur af ólíkum námsbrautum.  

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að hafa samband barst skýrsluhöfundi ekkert 

svar frá Holtaskóla. Myllubakkaskóli svaraði því að ekki gæfist tími fyrir heimsókn 

og gæti skólinn því ekki tekið þátt í rannsókninni.  
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Skýrsluhöfundur heimsótti skólana á tímabilinu 7. - 12. mars. 

Spurningalistinn var lagður fyrir í gegnum netsíðuna Google Forms og svöruðu 

nemendur spurningum ýmist  í gegnum tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma. Þegar 

spurningalistinn var lagður fyrir voru skráðir 217 nemendur í 10. bekk í sex 

grunnskólum Reykjanesbæjar (Helgi Arnarson, fræðslustjóri Reykjanesbæjar, 

tölvupóstur, 7. mars 2019) og í dagskóla Fjölbrautaskóla Suðurnesja voru skráðir 

812 nemendur (Sonja Sigurðardóttir, fjármálastjóri Fjölbrautaskóla Suðurnesja, 

munnleg heimild 11. mars 2019). Þýðið samastóð því af samtals 1029 nemendum 

en 268 nemendur svöruðu spurningalistanum. Svarhlutfall var því rúmlega 26%. 

5.3 Úrvinnsla og greining niðurstaðna 

Við úrvinnslu niðurstaðna setti skýrsluhöfundur spurningalistann ásamt svörum 

nemenda upp í forritinu Microsoft Excel. Spurningalistanum var skipt upp í fjóra 

hluta til að auðvelda framsetningu niðurstaðna, hlutaskiptinguna má sjá í Viðauka 

1. Svör voru litakóðuð eftir svarmöguleikum og út frá því var fjármálalæsi og 

fjármálaþekking nemenda metin. 

 

5.3.1 Bakgrunnur svarenda 

Í upphafi spurningalistans, hluta 1, voru nemendur beðnir um að tilgreina aldur sinn 

og svara nokkrum bakgrunnsspurningum ásamt almennum spurningum.  

 
Mynd 1. Hver er aldur þinn? 

6,7% 
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Aldursskiptingu svarenda má sjá á mynd 1 hér að framan. Flestir, rúmlega 27%, 

nemendur voru sextán ára en fæstir, tæplega 7% höfðu náð tuttugu ára aldri. Þessa 

aldursskiptingu má rekja til þess að bæði nemendur í 10. bekk og nýnemar í 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja gátu verið sextán ára gamlir þegar spurningalistinn var 

lagður fyrir, auk þess er almennt stúdentsnám sett upp á þremur árum og útskrifast 

því flestir nemendur á nítjánda aldursári. 

Á mynd 2 má sjá skiptingu svarenda eftir skólum.  

 
Mynd 2. Í hvaða skóla stundar þú nám? 

 

Eins og við mátti búast voru flestir svarendur spurningalistans nemendur úr 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja en fæstir nemendur voru úr Háaleitisskóla. Alls 154 

nemendur eða 57,5% svarenda voru nemendur úr Fjölbrautaskóla Suðurnesja en 

svarendur úr Háaleitisskóla voru ellefu, eða rúm 4%. 

Þegar spurt var hvort nemendur hefðu fengið kennslu um fjármál í skólanum 

svöruðu 129 nemendur því játandi, 94 nemendur svöruðu neitandi og 45 nemendur 

sögðust ekki vita hvort þeir hafi fengið kennslu um fjármál í skólanum. Allir 

nemendur Háaleitisskóla sögðust hafa fengið fjármálakennslu í skólanum. Af þeim 

sem töldu sig ekki hafa fengið kennslu um fjármál í skólanum voru hlutfallslega 

flestir nemendur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja eða 81% þeirra sem svöruðu 

spurningunni neitandi. Um 30 nemendur spurðu skýrsluhöfund hvað fjármál væru 

á meðan spurningakönnun var lögð fyrir.  

4,1% 
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Nemendur voru einnig spurðir að því hvort þeir hafi fengið kennslu í 

fjármálum utan skólans og svöruðu tæplega helmingur nemenda, eða 132 nemendur 

því neitandi. Þeir 84 nemendur sem svöruðu spurningunni játandi höfðu val um að 

segja frá hvar sú fræðsla hefði farið fram. Alls 82 nemendur skiluðu inn svari og 

reyndust svör nemenda mjög fjölbreytt. Nemendur höfðu til dæmis sótt upplýsingar 

heima við, hjá foreldrum, systkinum og öðrum ættingjum, hjá íþróttafélagi, vinum 

eða vinnuveitanda. Aðrir höfðu sótt upplýsingar sjálfir í gegnum internetið eða setið 

fyrirlestra t.d. haldna af Arion banka og Íslandsbanka. 

 

5.3.2 Fjármálahugtök 

Í öðrum hluta spurningalistans birtist hugtakalisti nemendum. Nemendur voru 

beðnir um að merkja við hvort þeir hefðu heyrt minnst á hugtakið eða ekki. 

 
Tafla 1. Hlutfall hugtaka sem nemendur höfðu heyrt minnst á 

 
 

Í töflu 1 má sjá svör nemenda ásamt hlutfalli nemenda sem höfðu heyrt minnst á 

hugtakið sem spurt var um hverju sinni. Skýrsluhöfundur taldi hversu mörg hugtök 

af hugtakalista nemendur höfðu heyrt minnst á. Nemendur höfðu að meðaltali heyrt 

minnst á níu hugtök af hugtakalistanum eða 75% hugtaka. Allir nemendur höfðu 

heyrt um debetkort en fæstir, einungis 59 nemendur, höfðu heyrt minnst á vísitölu 

neysluverðs. 
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5.3.3 Fjármálaþekking 

Í þriðja hluta spurningalistans var þekking nemenda á fjármálahugtökum könnuð.  

Marktektarpróf var gert til að kanna hvort þekking framhaldsskólanema í 

Reykjanesbæ á þeim fjármálahugtökum sem spurt var út í í þriðja hluta væri 

frábrugðin þekkingu grunnskólanema í Reykjanesbæ.  

Marktektarpróf segja til um hvort hægt sé að yfirfæra lausnir úrtaks yfir á 

þýði. Þegar marktektarpróf eru framkvæmd eru settar fram tvær tilgátur. Önnur 

tilgátan, núlltilgátan, á að lýsa því sem verið er að prófa en hin tilgátan, varatilgátan, 

er andstæða núlltilgátunnar og er ætluð til að afsanna hana. Marktektarmörk eru sett 

fram og segja þau til um hversu viss rannsakandi vill vera um að hægt sé að alhæfa 

um þýðið út frá úrtakinu. Ef marktektarmörkin eru t.d. 0,01 þýðir það að 

rannsakandi vill vera 99% viss um að úrtakið sýnir raunverulegar niðurstöður 

þýðisins. Margar tegundir marktektarprófa eru til og er eitt þeirra svokallað T-próf. 

Ef prófa á tvo hópa með T-prófi er hægt að velja um T-próf háðra úrtaka eða T-próf 

óháðra úrtaka. T-próf háðra úrtaka á við þegar hóparnir sem bornir eru saman eru 

tengdir á einhvern hátt t.d. þegar bera á saman hjón eða systkini. T-próf óháðra 

úrtaka á við þegar hóparnir eru ekki tengdir t.d. þegar bera á saman nemendur á 

sitthvoru skólastigi (Amalía Björnsdóttir, 2013, bls. 176-179). 

 

Skýrsluhöfundur setti fram núlltilgátu og varatilgátu: 

H0: Í Reykjanesbæ er þekking framhaldsskólanema á fjármálum betri en þekking 

grunnskólanema 

H1: Í Reykjanesbæ er þekking framhaldsskólanema á fjármálum ekki betri en 

þekking grunnskólanema 

 

Þar sem að meðaltal og staðalfrávik þýðis var ekki þekkt ákvað skýrsluhöfundur að 

notast við T-próf óháðra úrtaka með marktektarmörkin 0,01. Hlutfall réttra svara 

var reiknað út fyrir hvern nemanda og hlutföll réttra svara borin saman í T-prófinu. 

P-gildið, sem mælir marktekt prófsins, mældist 0,0002 og var því langt undir 

marktektarmörkum, niðurstöður voru því marktækar. T-prófið leiddi í ljós að 
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núlltilgátan stæðist og að í Reykjanesbæ er þekking framhaldsskólanema á 

fjármálum betri en grunnskólanema. Nemendur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja 

svöruðu tæplega 65% spurninga rétt en nemendur í grunnskólum Reykjanesbæjar 

svöruðu um 54% spurninga rétt. 

Í fyrstu tveimur spurningum þriðja hluta, spurningu sjö og átta var spurt um 

lögræði. 

 
Mynd 3. Við hvaða aldur öðlast Íslendingar lögræði? 

 

Eins og sjá má á mynd 3 vissi stór hluti svarenda, eða 206 nemendur, á hvaða aldri 

Íslendingar öðluðust lögræði. Hinsvegar virtust svarendur ekki vita jafn vel hvað 

það þýðir að vera lögráða. Um 61% eða 164 nemendur svöruðu því að lögræði stæði 

saman af fjárræði og sjálfræði en mikill fjöldi nemenda valdi annan svarmöguleika, 

rúm 10% nemenda sögðust ekki vita svarið. 

Næstu fjórar spurningar (spurningar níu til ellefu) sneru að tekjuskatti og 

notkun skattkorta.  
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Mynd 4. Hvenær byrja Íslendingar að greiða tekjuskatt? 

 

Á mynd 4 má sjá að 63% nemenda vissu að Íslendingar byrja að greiða tekjuskatt 

þegar þeir hafa náð sextán ára aldri og hefja störf á vinnumarkaði. Tæplega 18% 

nemenda töldu Íslendinga þó ekki byrja að greiða tekjuskatt fyrr en þeir næðu átján 

ára aldri. Alls 90% þeirra nemenda sem merktu við þennan svarmöguleika höfðu 

þegar náð sextán ára aldri. Það telst því líklegt að fjöldi nemenda hafi þegar byrjað 

að greiða tekjuskatt en geri sér ekki grein fyrir því. Á Íslandi er hinsvegar almennt 

ekki gert ráð fyrir því að námsmenn stundi vinnu með námi sínu. Þeir nemendur 

sem stunda ekki vinnu með námi gætu því átt uppsafnaðan persónuafslátt sem þau 

nýta í sumarstarfi og gætu þessar niðurstöður orsakast af því. 

Einungis 28% nemenda gerðu sér grein fyrir því að þeir þyrftu ekki að 

afhenda skattkort persónulega til atvinnuveitanda. Yfir helmingur, eða 57% 

nemenda vissu þó að skattkort væru aðgengileg á internetinu. Þegar spurt var hvort 

allir einstaklingar borguðu sömu upphæð af launum sínum í skatt báðu fimmtán 

nemendur um aðstoð skýrsluhöfundar við úrlausn spurningarinnar, flestir þeirra 

vildu meina að allir greiddu sama hlutfall launa sinna í skatt.  
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Mynd 5. Borga allir einstaklingar sömu upphæð af launum sínum í skatt? 

  

Svör nemenda við spurningunni má sjá á mynd 5. Rúmlega 85% nemenda svöruðu 

spurningunni rétt, að allir einstaklingar greiði ekki sömu upphæð af launum sínum 

í skatt.  

Næstu fjórar spurningar sneru að kortanotkun og vöxtum. Í öðrum hluta 

spurningalistans sögðust  allir nemendur hafa heyrt minnst á debetkort. 

 
Mynd 6. Þarf að vera inneign á debetkorti svo hægt sé að greiða með því? 

 

Þrátt fyrir að allir nemendur hefðu heyrt talað um debetkort má sjá á mynd 6 að 

tæplega 23% nemenda vissu ekki að það þyrfti að vera inneign á debetkorti til þess 

að hægt væri að greiða með því.  
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Almenna reglan er sú að inneign þurfi að vera á debetkortum svo hægt sé 

að greiða með þeim. Mögulegt er þó fyrir einstaklinga sem eru átján ára eða eldri 

að taka yfirdráttarheimild á debetkortareikningi og þarf þá ekki að vera inneign á 

debetkortinu til þess að hægt sé að greiða með því (Þingskjal 1085, 2000-2001). 

Þetta gæti skapað skekkju í niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 
Mynd 7. Þarf að vera inneign á kreditkorti svo hægt sé að greiða með því? 

 

Í ljós kom að þekking nemenda á virkni debetkorta er meiri en þekking á virkni 

kreditkorta. Þegar spurt var hvort inneign þyrfti að vera á kreditkorti svo hægt væri 

að greiða með því svöruðu 64% nemenda rétt eins og sjá má á mynd 7. Rúmlega 

þriðjungur, eða 36% nemenda merktu við rangt svar, að það þyrfti að vera inneign 

á kreditkorti til að hægt væri að nota það eða að þeir vissu ekki svarið. Þekking 

nemenda á virkni debetkorta var því talsvert betri en þekking þeirra á virkni 

kreditkorta. Mun fleiri nemendur þekktu virkni debetkorta heldur en virkni 

kreditkorta.  

Tæplega helmingur nemenda virtist þekkja inn- og útlánsvexti. 
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Mynd 8. Hvers konar vexti færð þú fyrir sparifé á bankareikningi? 

 

Á mynd 8 má sjá að 112 nemendur gerðu sér grein fyrir því hverskonar vexti þau 

fá af innistæðum bankareikninga sinna. Líklegt er að allir nemendur eigi a.m.k. einn 

sparireikning í banka. Rúmlega helmingur nemenda gerir sér því ekki grein fyrir að 

með því að leggja sparifé inn á bankareikning safna þau innlánsvöxtum. 

 
Mynd 9. Hvers konar vexti greiðir þú þegar þú tekur lán í banka? 

 

Mynd 9 sýnir að 113 nemendur vissu hvers konar vextir eru greiddir af útlánum, 

þ.e. einum fleiri nemanda en vissi hvers konar vextir fást fyrir sparifé á 

bankareikningi. Það kom skýrsluhöfundi á óvart að nemendur virtust vita meira um 

vexti greidda af lánum teknum í banka. Skýrsluhöfundur telur líklegt að nemendur 

sem eiga sparireikning í banka séu fleiri heldur en þeir sem hafa tekið lán í banka. 

Hinsvegar eru útlánsvextir almennt mun hærri heldur en innlánsvextir og því líklegt 

að nemendur taki meira eftir útlánsvöxtunum. Ásamt því er fjöldi sparireikninga 

læstur til átján ára aldurs reikningseiganda. Þar sem stærstur hluti svarenda var á 
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aldrinum fimmtán til sautján ára er líklegt að þeir hafi ekki séð ávöxtunina á 

sparireikningum sínum. 

Þegar spurt var út í gengi krónunnar virtust 47% nemenda gera sér grein 

fyrir því að ef gengi krónunnar styrkist þá borgum við minna fyrir erlendan 

gjaldeyri. Skýrsluhöfundur ákvað að bera saman svör framhaldsskólanema og 

grunnskólanema við þessari spurningu með því að framkvæma T-próf. Alls voru 

55% framhaldsskólanema með rétt svar við spurningunni og mældist staðalfrávikið 

tæplega 25%. Hjá grunnskólanemum virtist skilningur á gengi krónunnar minni og 

voru einungis 36% nemenda með rétt svar við spurningunni, staðalfrávikið mældist 

23%. 

Stór hluti nemenda virtist ekki átta sig á muninum á vöxtum verðtryggðra 

og óverðtryggðra lána. Þegar spurt var út í hvaða lán hafa vexti sem hækka með 

aukinni verðbólgu en lækka þegar verðbólga minnkar vissu einungis 22% nemenda 

að þar væri verið að tala um óverðtryggð lán, í þessari spurningu sögðust 53% 

nemenda ekki vita svarið. Tæplega helmingur nemenda vissi heldur ekki svarið við 

næstu spurningu þar á eftir þar sem spurt var hvaða breyting á vísitölu á sér stað 

þegar einstaklingur þarf að greiða meira til þess að halda sömu lífskjörum. 

Lykilorðið þar var meira en einungis 47 nemendur svöruðu spurningunni rétt, að 

þar væri átt við hækkun vísitölu. Ályktun skýrsluhöfundar er að hluti nemenda hafi 

lesið spurninguna í flýti og yfirsést lykilorðið meira, 87 nemendur merktu við þann 

svarmöguleika að bæði hækkun og lækkun vísitölu gæti haft þessi áhrif. 

Síðasta spurning þriðja hluta sneri að eftirlaunum. Spurt var við hvaða aldur 

væri almennt miðað við að einstaklingar hætti störfum og fari á eftirlaun. Flestir 

nemendur, tæplega 50%, merktu við að almennt væri miðað við að einstaklingar 

hætti störfum og fari á eftirlaun á aldrinum 67-75 ára. Opinber eftirlaunaaldur er 67 

ára og því virðast nemendur átta sig á eftirlaunaaldri þó nákvæma svarið hafi verið 

á aldrinum 62-70 ára. Þar sem svarmöguleikar sköruðust er líklegt að spurningin 

hafi reynst villandi. 

Í þriðja hluta svöruðu nemendur að meðaltali helmingi spurninga rétt eða 

sjö spurningum. Enginn nemandi svaraði öllum spurningum rétt, fimmtán 
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nemendur svöruðu engri spurningu rétt, flest rétt svör voru þrettán af fjórtán en 23 

nemendur höfðu það svarhlutfall. 

 

5.3.4 Almennar spurningar 

Í seinasta hluta spurningalistans, fjórða hluta, voru þrjár almennar spurningar lagðar 

fyrir nemendur. Fyrsta spurningin sneri að viðbótarlífeyrissparnaði. 

  
Mynd 10. Ert þú að nota/ætlar þú að nýta þér viðbótarlífeyrissparnað mánaðarlega? 

 

Mynd 10 sýnir að stærstur hluti nemenda, eða rúmlega 42%, sögðust ekki ekki vita 

hvað viðbótarlífeyrissparnaður væri og rúmlega 17% nemenda sögðust ekki hafa 

áhuga á að nýta sér viðbótarlífeyrissparnað mánaðarlega. 

Í fyrsta og seinasta hluta spurningalistans voru nemendur beðnir um að gefa 

fjármálaþekkingu sinni einkunn á bilinu einn upp í fimm. Eins og áður kom fram 

táknaði einn enga þekkingu og fimm mjög góða þekkingu. 
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Mynd 11. Hversu góð telur þú að fjármálaþekking þín sé? 

 

Mynd 11 sýnir að flestir nemendur gáfu fjármálaþekkingu sinni verri einkunn þegar 

þeir höfðu lokið við að svara spurningalistanum. Einkunnagjöf nemenda til 

fjármálaþekkingar sinnar lækkaði að meðaltali um rúmlega 8% frá því að 

spurningunni var svarað í upphafi og lok spurningalistans. 

Í síðustu spurningu spurningalistans voru nemendur spurðir hvort þeir teldu 

sig þurfa nánari fjármálakennslu. 

 
Mynd 12. Finnst þér þú þurfa nánari fjármálakennslu? 

 

Svör nemenda má sjá á mynd 12. Alls 232 nemendur af 268 svöruðu því að þeir 

teldu sig þurfa nánari fjármálakennslu, 67% þeirra voru nemendur í Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja. Út frá þessum niðurstöðum mætti segja að 84% framhaldsskólanema í 
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Reykjanesbæ telja sig ekki hafa fengið næga fræðslu um fjármál og þurfa nánari 

fjármálakennslu. Auk þess telja 89% nemenda í 10. bekk í grunnskólum 

Reykjanesbæjar sig ekki hafa fengið næga fræðslu um fjármál og vilja fá nánari 

fjármálakennslu. 
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6 Ályktanir og tillögur 

Í upphafi skrifa ætlaði skýrsluhöfundur sér að heimsækja alla sex 

grunnskóla Reykjanesbæjar ásamt Fjölbrautaskóla Suðurnesja til að fá sem skýrasta 

mynd af stöðu ungmenna á svæðinu þegar kemur að fjármálalæsi og 

fjármálaþekkingu. Væntingar skýrsluhöfundar voru að skólarnir myndu sýna 

rannsókninni áhuga og jafnvel vilja nýta sér niðurstöður hennar til að bæta 

fjármálakennslu. Helsta takmörkun rannsóknarvinnunnar var sú að ekki barst svar 

frá öllum skólum ásamt því að sumir skólar svöruðu seint. Í miðju ferlinu fóru 

heimsóknirnar fram og þá hafði einn skólinn ekki enn skilað svari, þetta olli 

skýrsluhöfundi miklum áhyggjum.  

Nemendasamsetning ásamt áherslum í kennslu gæti reynst ólík milli skóla 

og eru skólahverfin misjöfn. Þrátt fyrir að ekki hafi tekist að heimsækja alla skóla 

Reykjanesbæjar náði skýrsluhöfundur rúmlega fjórðungi þýðisins í úrtakið. 

Menntun foreldra, bakgrunnur nemenda og samsetning árganga er misjöfn eins og 

nemendur eru margir og því taldi skýrsluhöfundur líklegt að ekki yrði hægt að 

alhæfa um öll ungmenni Reykjanesbæjar út frá niðurstöðum þessar rannsóknar. 

Þetta olli skýrsluhöfundi áhyggjum og var því P-gildi prófað sem reyndist langt 

undir marktektarmörkunum 0,01. Almennt þykir að ef P-gildi mælist undir alfa-

mörkum sem eru 0,05 teljast niðurstöður marktækar. Því getur skýrsluhöfundur 

haldið því fram að niðurstöður úrtaksins endurspegli þýðið í heild. 

 

Ýmsar námsbækur og annað kennsluefni um fjármál og fjármálalæsi hefur verið 

gefið út og hægt er að finna þónokkur dæmi um slíkt efni á vef 

Menntamálastofnunar. Kennarar hafa almennt sjálfir val um hvaða námsbækur og 

kennsluefni þeir nota í kennslu og er því lítið sem tryggir að fjármálakennsla fari 

fram. Einn kennari gæti valið að nota kennslubók um fjármál á meðan sá næsti gerir 

það ekki og verður þá til misræmi í þeirri fjármálafræðslu sem ungmenni fá innan 

veggja skólans. 

 Ungmenni í Reykjanesbæ töldu sig hafa betri þekkingu á fjármálum en 

niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna. Þekking var þó misjöfn eftir skólum. 
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Merkilegt er að mati skýrsluhöfundar að nemendur höfðu að meðaltali heyrt um 

75% þeirra hugtaka sem lögð voru fyrir í öðrum hluta spurningalistans en sýndu að 

meðaltali einungis þekkingu á helmingi hugtakanna þegar spurt var nánar út í þau í 

þriðja hluta. Þá vaknar önnur spurning um hvort nemendur skorti áhuga til að afla 

sér upplýsinga um fjármál eða hvort aðgengi að upplýsingum sé ábótavant? Ef 

marka má niðurstöður rannsóknarinnar á seinna atriðið við bæði hjá 

framhaldsskóla- og grunnskólanemum í Reykjanesbæ. Fjármálafræðsla í 

Reykjanesbæ virðist að mati skýrsluhöfundar takmörkuð. Áhugavert væri að skoða 

hvort þessar niðurstöður eigi einnig við í öðrum bæjarfélögum á Íslandi. 

Ákjósanlegt hefði verið að Ísland hefði  tekið þátt í fjármálalæsishluta PISA 

könnunarinnar því þær niðurstöður hefðu verið fróðlegar til samanburðar. Jafnframt 

væri jákvætt að geta borið niðurstöður nemenda á Íslandi í fjármálahlutanum saman 

við niðurstöður nemenda í öðrum löndum. Skýrsluhöfundur telur líklegt og vonar 

að Menntamálaráðuneytið muni taka niðurstöður úr PISA könnuninni, sem lögð 

verður fyrir 2021, alvarlega og aðlaga aðalnámskrár með því markmiði að bæta 

fjármálalæsi og almenna fjármálaþekkingu ungmenna á Íslandi, komi í ljós að henni 

sé ábótavant. 

Til þess að tryggja að nemendur læri meira um fjármál þyrfti að setja kröfu 

um skipulega fjármálakennslu inn í aðalnámskrá bæði grunnskóla og 

framhaldsskóla. Skýrsluhöfundur leggur til að sérstakur kafli um fjármálalæsi yrði 

settur í báðar námskrárnar og markmið sett fram um hvaða þekkingu nemandi skal 

hafa öðlast áður en sérhvert skólastig er klárað. Mikilvægt er að unnið sé markvisst 

að eflingu fjármálalæsis og því að samræma kennslu fjármála í grunn- og 

framhaldsskólum á Íslandi. Auk þess er mikilvægt að samræmi sé yfir alla 

landshluta svo það halli ekki á nemendur vegna búsetu. 

Einkum leggur skýrsluhöfundur til að grunnskólar tali sig saman með því 

markmiði að samræma áherslur um hvaða fjármálafræðsla fer fram, hvenær og 

hvernig. Að mati skýrsluhöfundar ættu fjármál að vera fastur liður í stundatöflum 

allra nemenda, þá sérstaklega nemenda á elsta stigi grunnskóla og í 

framhaldsskólum. Fjármál gætu verið  sérstakt fag eða áfangi í stundatöflu eða verið 

skipulega bætt inn í önnur fög, skatta- og vaxtaútreikningur gæti t.d. fallið undir 
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stærðfræði en vísitölur, verðbólga og lífeyrissparnaður undir 

samfélagsfræðigreinar. 

Öll fræðsla þarf að vera markviss, fara skipulega fram og vera síendurtekin 

til að hún skili sér og verði að þekkingu sem nemendur geta nýtt. Eins og áður kom 

fram eru fjármálaþekking og gott fjármálalæsi hentug verkfæri sem nýtist öllum. 
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7 Niðurstöður 

Rannsóknarefni og tilgangur þessa lokaverkefnis var að skoða hvort efla þyrfti 

fjármálalæsi og fjármálaþekkingu ungmenna í Reykjanesbæ. Spurningalisti var 

settur saman og lagður fyrir nemendur í fjórum grunnskólum Reykjanesbæjar ásamt 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja. 

Við úrvinnslu niðurstaðna var spurningalistanum skipt upp í fjóra hluta.  

Í fyrsta hluta voru nemendur meðal annars spurðir hvort þeir hafi fengið kennslu 

um fjármál í skólanum og svaraði fjórðungur nemenda því neitandi, rúmlega sjötti 

hluti nemenda var ekki viss hvort þeir hafi fengið kennslu um fjármál í skólanum. 

Þar sem allir nemendur Háaleitisskóla, sem var eini skólinn sem tók þátt í 

rannsókninni sem hafði ekki verið heimsóttur af Fjármálavit, segjast hafa fengið 

fjármálakennslu í skólanum er líklegt að þar sé lögð áhersla á fjármálafræðslu. 

Helmingur nemenda sagðist ekki hafa fengið neina fjármálafræðslu utan 

veggja skólans. Á meðan rannsókn fór fram spurði fjöldi nemenda út í það hvað 

fjármál væru og virtust nemendur ekki skilja sumar spurningar spurningalistans. 

Skýrsluhöfundur taldi þetta umhugsunarvert og grunar að þó ef til vill fari einhver 

fjármálakennsla fram í skólum sé mögulega ekki rætt um hana sem slíka við 

nemendur. 

Í öðrum hluta hafði skýrsluhöfundur sett saman hugtakalista þar sem 

nemendur merktu við þau hugtök sem þeir höfðu heyrt minnst á.  Nemendur höfðu 

að meðaltali heyrt minnst á 75% hugtaka en einungis eitt hugtak, debetkort, höfðu 

allir nemendur heyrt minnst á. 

Í þriðja hluta voru nemendur spurðir út í ýmis fjármálahugtök, 

marktektarpróf voru gerð og þar var fjármálaþekking ásamt fjármálalæsi nemenda 

kannað. Í þriðja hlutanum kom skýrsluhöfundi mest á óvart að a.m.k. 43 nemendur, 

sem höfðu náð sextán ára aldri, gerðu sér ekki grein fyrir því að Íslendingar byrja 

að greiða tekjuskatt þegar þeir hefja störf á vinnumarkaði og hafa náð sextán ára 

aldri. Ályktun skýrsluhöfundar er að þessir einstaklingar hafi þegar hafið störf á 

vinnumarkaði þegar spurningalistinn var lagður fyrir og gerðu 16% svarenda sér 

því ekki grein fyrir því að þeir hefðu nú þegar byrjað að greiða tekjuskatt af launum 
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sínum. Þó er ekki hægt að staðhæfa að allir þessara nemenda hefðu þegar hafið störf 

á vinnumarkaði og byrjað að greiða tekjuskatt af launum sínum. 

Að meðaltali svöruðu nemendur helmingi spurninga rétt í þriðja hluta. 

Enginn nemandi gat svarað öllum spurningum rétt og áhyggjuefni er að fimmtán 

nemendur svöruðu engri spurningu rétt. 

Niðurstöður fjórða hluta komu skýrsluhöfundi á óvart. Þegar nemendur 

voru spurðir hvort þeir væru/ætluðu að nýta sér viðbótarlífeyrissparnað skiptust 

svör nemenda fremur jafnt. Skýrsluhöfundur telur það jákvætt að svo margir 

nemendur hugsi til framtíðarinnar og séu nú þegar eða ætli að nýta sér 

viðbótarlífeyrissparnað. Grunur er að þeir nemendur sem svöruðu spurningunni 

neitandi skorti þekkingu á því hvað viðbótarlífeyrissparnaður sé og hvernig hann 

virkar. 

Fjármálaþekking ungmenna í Reykjanesbæ reyndist almennt verri en 

nemendur töldu áður en þeir svöruðu spurningalistanum og flestum nemendum 

fannst þeir þurfa nánari kennslu í fjármálum. Flestir nemendur gáfu 

fjármálaþekkingu sinni lægri einkunn í lok spurningalistans en í upphafi. 

Niðurstöður sýndu fram á að fjármálalæsi og fjármálaþekking ungmenna í 

Reykjanesbæ er betri en skýrsluhöfund grunaði áður en rannsóknarvinna hófst. 

Grunur hafði vaknað hjá skýrsluhöfundi um að hvergi væri minnst á 

fjármálafræðslu í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla. Þrátt fyrir betri 

niðurstöður en skýrsluhöfund grunaði lítur út fyrir að fjármálalæsi og 

fjármálaþekking ungmenna í Reykjanesbæ sé í raun ábótavant og nauðsynlegt er að 

bregðast við því.  

Þekking ungmenna í Reykjanesbæ á fjármálum er misjöfn eftir skólum. 

Þekking ungmennanna er einnig mismunandi eftir því hvaða áherslur kennarar 

virðast hafa lagt á fjármál en líklegt er að kennarar leggja misjafna áherslu á fjármál. 

Auk þess telst líklegt að aðrir þættir eins og starfsreynsla og heimilisaðstæður ásamt 

menntun og starf foreldra hafi áhrif á fjármálaþekkingu ungmenna. Seinast en ekki 

síst er misjafnt hvert ungmenni kjósa að sækja aukna fjármálafræðslu. 
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8 Lokaorð 

Í skýrslu þessari voru helstu fjármálahugtök skilgreind, spurningalisti settur saman 

og lagður fyrir ungmenni í Reykjanesbæ ásamt því að farið var yfir og unnið úr 

svörum þátttakenda.  

 

Í upphafi var lagt upp með rannsóknarspurningu og tvær undirspurningar. 

Skýrsluhöfundur leitaðist við að svara því hvort efla þyrfti fræðslu í grunn- og 

framhaldsskólum Reykjanesbæjar. Undirspurningarnar sneru að því hvort 

ungmenni í Reykjanesbæ þekktu og gætu greint á milli helstu fjármálahugtaka. 

Af eigin reynslu bjóst skýrsluhöfundur við að erfitt yrði að nálgast 

upplýsingar um fjármálahugtök til þess að skilgreina þau. Bækur Gunnars 

Baldvinssonar stóðu uppúr á því sviði og eru bækur hans, að mati skýrsluhöfundar, 

skipulega uppsettar og auðlesnar. Einnig grunaði skýrsluhöfundi að ekki hefðu 

verið gerðar rannsóknir á þessu sviði í Reykjanesbæ sem raun bar vitni. 

Þar sem úrtakið samanstóð af rúmlega fjórðung þýðisins, nemendum í 10. 

bekk í grunnskólum Reykjanesbæjar og Fjölbrautaskóla Suðurnesja, og 

marktektarprófanir voru gerðar ætti að vera hægt að færa niðurstöður 

rannsóknarinnar yfir á þýðið. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu því að gefa góða 

mynd af þekkingu ungmenna í Reykjanesbæ á aldrinum 15-20 ára á 

fjármálahugtökum og fjármálalæsi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að fjármálalæsi og þekking 

ungmenna í Reykjanesbæ á fjármálahugtökum er ábótavant. Nemendur telja sig 

þurfa aukna fræðslu um fjármál og gera sér grein fyrir því að fjármálaþekking þeirra 

gæti verið betri. 

Fjármálalæsi og fjármálaþekkingu ungmenna þarf að bæta því góð 

fjármálaþekking getur aukið lífsgæði fólks til muna. Ef ungmenni ná ekki tökum á 

almennum fjármálahugtökum eins og lánum, sköttum, vöxtum, verðbólgu og 

lífeyrissparnaði verður erfiðara fyrir þau að stjórna fjármálum sínum og fóta sig í 

framtíðinni. 
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Með því að bæta fjármálafræðslu og efla fjármálalæsi ungmenna er líklegt 

að ungmenni sjái ávinning í því að hugsa um eigin fjármál strax frá upphafi og taki 

réttar ákvarðanir um stjórnun fjármála sinna. Framtíð Íslands er í höndum 

ungmennanna og komandi kynslóða og ber samfélaginu í heild að stuðla að því að 

auka þekkingu þeirra og færni, sérstaklega í þeim málefnum sem munu snerta 

daglegt líf þeirra. 
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9 Hagnýtt gildi 

Hagnýtt gildi þessa lokaverkefnis er talsvert þar sem hvorki fjármálaþekking né 

fjármálalæsi  ungmenna í Reykjanesbæ hefur hingað til verið kannað. Rannsókn 

þessi er því sú fyrsta sinnar tegundar framkvæmd í Reykjanesbæ og er gerð með 

þeirri von að hún geti nýst til að betrumbæta og efla fjármálafræðslu nemenda í 

Reykjanesbæ.  

Þá er von skýrsluhöfundar sú að sambærilegar rannsóknir verði gerðar í 

fleiri bæjarfélögum í kjölfar útgáfu þessa lokaverkefnis. Ef til vill munu þær 

rannsóknir leiða í ljós að niðurstöðurnar sem hér hefur verið fjallað um megi 

yfirfæra á stöðu fjármálalæsis og fjármálaþekkingu hjá ungmennum á Íslandi í 

heild.  

Skýrsluhöfundur leggur til að bæði grunnskólar Reykjanesbæjar, 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja og Menntamálastofnun kynni sér niðurstöður 

rannsóknarinnar og hugi að úrbótum. Mikilvægt er að bæta fjármálalæsi og 

þekkingu ungmenna í Reykjanesbæ á fjármálahugtökum og skýrsluhöfundur telur 

líklegt að þessar niðurstöður geti átt við víðsvegar um landið.  
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Viðauki 1 

Kæri nemandi, 

Þessi spurningalisti er uppistaða B. Sc. lokaverkefni mínu í Viðskiptafræði með 

áherslu á stjórnun og fjármál við Háskólann á Akureyri. Í lokaverkefni mínu 

rannsaka ég fjármálaþekkingu ungmenna í Reykjanesbæ. 

Þátttaka þín skiptir miklu máli og mikilvægt er að þú vandir þig við að svara 

spurningunum svo niðurstöður verði eins nákvæmar og hægt er. Hakaðu við það 

svar sem þú telur réttast hverju sinni. Könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að rekja 

svör til einstakra nemenda. Mín von er að niðurstöður leiði í ljós hvort efla þurfi 

fjármálalæsi ungmenna í Reykjanesbæ og hvort þörf sé á aukinni kennslu um 

fjármál. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Guðný Inga Kristófersdóttir 

 

Hluti 1 

1. Hver er aldur þinn? 

a. 15 ára 

b. 16 ára 

c. 17 ára 

d. 18 ára 

e. 19 ára 

f. 20 ára og eldri 

 

2. Í hvaða skóla stundar þú nám? 

a. Akurskóla 

b. Fjölbrautaskóla Suðurnesja 

c. Heiðarskóla 

d. Njarðvíkurskóla 
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3. Hversu góð telur þú að fjármálaþekking þín sé?  

 
 

4. Hefur þú fengið fjármálakennslu í skólanum? 

a. Já 

b. Nei 

c. Ég veit ekki 

 

5. Hefur þú fengið fjármálakennslu utan skóla? 

a. Já 

Ef já, hvar? _____________________________ 

b. Nei 

c. Ég veit ekki 

 

Hluti 2 

6. Merktu við öll hugtökin sem þú hefur heyrt minnst á: 

a. Skattur 

b. Vextir 

c. Verðbólga 

d. Vísitala neysluverðs 

e. Óverðtryggt lán 

f. Verðtryggt lán 

g. Fjármálalæsi 

h. Debetkort 

i. Kreditkort 

j. Persónuafsláttur 

k. Ellilífeyrir 

l. Viðbótarlífeyrissparnaður  

m. Ég hef ekki heyrt minnst á neitt þessara hugtaka 
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Hluti 3 

7. Við hvaða aldur öðlast Íslendingar lögræði? 

a. 12 ára 

b. 14 ára 

c. 16 ára 

d. 18 ára 

e. 20 ára 

f. Ég veit ekki 

 

8. Hvað gerist þegar Íslendingar verða lögráða? 

a. Þeir verða fjárráða 

b. Þeir mega keyra bíl 

c. Þeir mega fara á vinnumarkað 

d. Þeir verða sjálfráða 

e. Þeir mega keyra bíl og fara á vinnumarkað 

f. Þeir verða fjárráða og sjálfráða 

g. Ég veit ekki 

 

9. Hvenær byrja Íslendingar að greiða tekjuskatt? 

a. Þegar þeir hafa náð 14 ára aldri og hefja störf á vinnumarkaði 

b. Þegar þeir hafa náð 16 ára aldri og hefja störf á vinnumarkaði 

c. Þegar þeir hafa náð 18 ára aldri og hefja störf á vinnumarkaði 

d. Þegar þeir hafa náð 20 ára aldri og hefja störf á vinnumarkaði 

e. Ég veit ekki 

 

10. Þarf starfsmaður sjálfur að afhenda skattkort sitt persónulega til 

atvinnuveitanda? 

a. Já 

b. Nei 

c. Ég veit ekki 
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11. Eru skattkort aðgengileg á netinu? 

a. Já 

b. Nei 

c. Ég veit ekki 

 

12. Borga allir einstaklingar sömu upphæð af launum sínum í skatt? 

a. Já 

b. Nei 

c. Ég veit ekki 

 

13. Þarf að vera inneign á debetkorti svo hægt sé að greiða með því? 

a. Já 

b. Nei 

c. Ég veit ekki 

 

14. Þarf að vera inneign á kreditkorti til að hægt sé að greiða með því? 

a. Já 

b. Nei 

c. Ég veit ekki 

 

15. Hvers konar vexti færð þú fyrir sparifé á bankareikningi? 

a. Innlánsvexti 

b. Útlánsvexti 

c. Ég veit ekki 

 

16. Hvers konar vexti greiðir þú þegar þú tekur lán í banka? 

a. Innlánsvexti 

b. Útlánsvexti 

c. Ég veit ekki 
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17. Ef gengi krónunnar styrkist, hvað er þá rétt? 

a. Við borgum meira fyrir erlendan gjaldeyri 

b. Við borgum minna fyrir erlendan gjaldeyri 

c. Ég veit ekki 

 

18. Vextir hvaða lána hækka með aukinni verðbólgu og lækka þegar verðbólga 

minnkar? 

a. Húsnæðislána 

b. Bílalána 

c. Verðtryggðra lána 

d. Óverðtryggðra lána 

e. Ég veit ekki 

 

19. Fylltu í eyðuna 

________________ vísitölu segir til um hversu miklu meira einstaklingur 

þarf að greiða hverju sinni til að halda sömu lífskjörum. 

a. Lækkun 

b. Hækkun 

c. Breyting, bæði hækkun og lækkun, 

d. Ég veit ekki 

 

20. Við hvaða aldur er almennt miðað við að einstaklingar hætti störfum og fari 

á eftirlaun? 

a. Á aldrinum 53-60 ára 

b. Á aldrinum 62-70 ára 

c. Á aldrinum 67-75 ára 

d. Á aldrinum 75-93 ára 

e. Ég veit ekki 
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Hluti 4 

21. Ert/ætlar þú að nýta þér viðbótarlífeyrissparnað mánaðarlega? 

a. Já 

b. Nei 

c. Ég veit ekki hvað viðbótalífeyrissparnaður er 

 

22. Eftir að hafa svarað þessari könnun hve góð telur þú að fjármálaþekking þín 

sé? 

 
 

23. Finnst þér þú þurfa nánari kennslu í fjármálum? 

a. Já 

b. Nei 

 




