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Ágrip 

Í rannsóknum á fjármálalæsi og námi og kennslu um fjármál kemur fram að mælingar á árangri 

tengjast fyrst og fremst þrennu, þ.e. þekkingu, viðhorfum og hegðun. Í þessari rannsókn var 

staða fjármálalæsiskennslu í grunnskólum á Íslandi rannsökuð. Kannað var hvernig námið er 

uppbyggt og með hvaða hætti Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um slíkt nám. Markmiðið var 

fyrst og fremst að grafast fyrir um hvaða áskoranir og hugsanlegar hindranir væri að finna í 

íslensku skólakerfi gagnvart námi og kennslu í fjármálalæsi. Kannað var hvaða námsefni og 

kennsluaðferðir voru notaðar í kennslu og hvaða hæfniviðmið í núgildandi aðalnámskrá þyrfti 

að hafa í huga til að bæta fjármálalæsi í grunnskólum á Íslandi.  

Rannsóknir, sem hér hafa verið framkvæmdar, benda til lágs stigs fjármálalæsis á Íslandi og 

því þurfi að leggja meiri áherslu á fjármálakennslu í almenna skólakerfinu en raun ber vitni. 

Auka þarf getu nemenda til að skilja og stjórna eigin fjármálum og takast á við mismunandi 

félagslegar og efnahagslegar áskoranir. Sérfræðingar mælast til þess að kennsla um fjármál og 

þar með efling fjármálalæsis byrji snemma hjá börnum og unglingum með hlutlausum 

upplýsingum og leiðsögn frá óháðum aðila, en þó með það að markmiði að efla gagnrýna 

hugsun gagnvart upplýsingum um fjármál frá ólíkum aðilum. Fjármálakreppan 2008 virkaði sem 

ákveðin vakning í þessum efnum enda þótti hún gefa skýr merki um laka kunnáttu í fjármálum. 

Meðal annars vöknuðu spurningar um stöðuna í skólakerfinu og þrýst var á að taka upp 

fjármálalæsi sem kennslugrein í grunnskólum. Byrja þarf að auka þekkingu kennara á 

fjármálalæsi til þess að vel takist að kenna fjármálalæsi í grunnskólum landsins. 

Í ljósi framangreindra niðurstaðna var rætt við sex sérfræðinga, sem þóttu geta gefið 

greinargóðar upplýsingar um stöðuna í íslensku samfélagi og þar með skólakerfinu. Þar var um 

ræða reynda kennara og stjórnendur skóla sem höfðu haft frumkvæði að námi og kennslu í 

fjármálalæsi og auk þess embættismenn og sérfræðinga í fjármálum, sem höfðu átt hlut að máli 

við eflingu fjármálalæsis. 

Niðurstöður benda meðal annars til þess að skerpa þurfi stefnu á sviði fjármálalæsiskennslu 

í grunnskólum, tryggja þurfi fjármálalæsi fastan sess í kennaranámi, huga þurfi að námsefni sem 

tekur mið af rannsóknaniðurstöðum OECD og annarra virtra rannsókna og loks að skoða 

alvarlega möguleikann á að Ísland taki þátt í rannsókn OECD PISA á fjármálalæsi.  
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Abstract 

Research studies in financial literacy and studies about teaching financial literacy have primarily 

focused at three performance measurements areas, ie. knowledge, attitudes and behaviour. In 

this study, the status of financial literacy education in compulsory education in Iceland was 

investigated. It was examined how the study is structured and in what way the National 

Curriculum Guide for compulsory schools stipulates such education. The aim was first and 

foremost to identify what challenges and potential barriers are found in the Icelandic school 

system towards learning and teaching in financial literacy. The study includes research into 

educational material and teaching methods used in teaching were examined and what 

qualifications criteria in the current National Curriculum should be considered in order to 

improve financial literacy in compulsory schools in Iceland. 

Studies that have been carried out indicate a low level of financial literacy amongst 

students in Iceland and therefore more emphasis needs to be placed on financial education in 

the general school system. Students need to increase their ability to understand and manage 

their own finances, and to address various social and economic challenges. Experts recommend 

that financial education and thus, financial literacy education needs to start at an early age with 

neutral information, with the goal of strengthening critical thinking towards information about 

finance from different sources. The 2008 financial crisis acted as a definite revival in this regard, 

as it was thought to give clear evidence of poor financial skills. Among other things, questions 

arose about the state of the school system and the pressure to adopt financial literacy 

education in primary school curriculum. In order to successfully teach financial literacy in the 

country's primary schools, teachers' knowledge of financial literacy must be introduced and 

increased. 

In the light of the above results, this study includes six interviews with experts, who were 

thought to be able to give detailed information on the status of financial literacy in Iceland and 

thus the educational system. This included experienced teachers and school administrators who 

had taken the initiative to study and teach financial literacy, as well as officials and financial 

experts who were involved in the promotion of financial literacy. 
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Findings indicate, among other things, that the policy of financial literacy education in 

compulsory schools needs to be sharpened, financial literacy needs to be established in teacher 

education, educational material that takes into account OECD research results and other 

prestigious research, and finally to consider the potential of Iceland participating in OECD PISA 

study on financial literacy. 
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1  Inngangur 

Rannsókn þessi er meistaraverkefni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, sem snýst um að 

greina stöðu náms og kennslu í fjármálalæsi í grunnskólum. Meginástæðan fyrir þessu efnisvali 

er áhugi rannsakanda á innleiðingu fjármálalæsiskennslu á grunnskólastigi og að gera kennsluna 

áhugaverða og gagnlega fyrir nemendur. Kveikjan að rannsókninni var kennsla mín á 

fjármálalæsi sem valgrein á unglingastigi Hólabrekkuskóla skólaárið 2018 – 2019, sem varð til 

þess að ég vildi kynna mér hvað veldur meintri tregðu í menntakerfinu gagnvart því að innleiða 

fjármálalæsi í skyldunám (Breki Karlsson, munnleg heimild, viðtal, 28. febrúar 2020). En það var 

gert með viðtölum, sem ég tók við lykilaðila í menntakerfinu og bar saman við erlendar og 

innlendar rannsóknir á fjármálalæsi. Með viðtölunum reyndi ég að afla upplýsinga um 
fjármálalæsiskennslu í grunnskólum almennt, greina stöðu hennar og kanna hvort og þá hvernig 

stuðlað væri að grunnmenntun og starfsþróun kennara á þessu sviði? 

Rannsakandi tók mið af innlendum og erlendum rannsóknargögnum og kannaði í framhaldi 

af því viðhorf grunnskólakennara og skólastjórnenda auk sérfræðinga í fjármálalæsiskennslu. 
Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á fjármálalæsi bæði hér á landi og erlendis, en þegar 

leitað er að rannsóknum sem beinast að fjármálalæsi í grunnskólum fækkar þeim rannsóknum 

töluvert. Erlendis, sérstaklega í Bandríkjunum og innan vébanda Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar OECD, hafa slíkar rannsóknir verið framkvæmdar þar sem sérstaklega 

voru skoðuð skyldunám eða grunnmenntun. Færri rannsóknarskýrslur hafa verið gerðar hér á 

landi en nokkrar eru þó til og þá má helst nefna rannsóknir Stofnunar um fjármálalæsi. Markmið 

með þessari rannsókn var að öðlast skilning á reynslu og áskorunum kennara til 
fjármálalæsiskennslu í grunnskólum. Rannsóknarspurningin var:  

Hvaða áskoranir og hindranir er að finna í íslensku skólakerfi gagnvart námi og 
kennslu í fjármálalæsi? 

Hugmyndin að rannsóknarverkefninu vaknaði vorið 2019 þegar höfundur sat áfanga í 

námskeiðinu Námskrá og námsmat hjá Meyvant Þórólfssyni. Við upphaf námskeiðsins var velt 

upp spurningum um hvað ætti að kenna nemendum í grunnskólum nú á dögum, hvers vegna og 

hvernig með hliðsjón af því hvers konar hæfni þætti mikilvæg í nútímasamfélagi, en þar nefndu 

margir þátttakendur einmitt fjármálalæsi. Höfundur ákvað að rýna í innlendar og erlendar 

rannsóknir um nám og kennslu í fjármálalæsi í grunnskólum og bera niðurstöður saman við 

eigin kennslu. Í framhaldi af því tók rannsóknarspurningin að mótast og höfundur afréð að taka 
viðtöl við nokkra lykilaðila til að grafast fyrir um stöðu náms og kennslu í fjármálalæsi hér á 

landi. 
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Eftir efnahagshrunið hérlendis við lok fyrsta áratugar þessarar aldar fór krafan um ítarlega 

upplýsingagjöf og gagnsæi í viðskiptum vaxandi og þar með mikilvægi þess að tryggja 

neytendavernd á fjármálamarkaði. Margt hafði bent til þess að fjármálafyrirtæki og stjórnendur 

þeirra hefðu ekki sinnt þessu hlutverki sínu sem skyldi. Í rannsóknarskýrslu nefndar á vegum 

forsætisráðherra frá 2013 „Neytendavernd á fjármálamarkaði“ (Guðbjörg Eva H. Baldursdóttir, 

Ágúst Ó. Ágústsson, Aðalsteinn Sigurðsson, Björg Fenger, Einar Árnason og Jónas 

Guðmundsson, 2013) var áhersla lögð á að fjármálafyrirtæki kynntu fjármálaafurðir sínar fyrir 

neytendum. Fjármálaafurð er heiti yfir fyrirbæri eins og inn- og útlán, debet- og kreditkort, 

skuldabréf, hlutabréf og lífeyrissparnað. Neytendur þurfa að vita hvað það þýðir að kaupa vöru 

með kreditkorti eða á láni. Í þessari rannsókn fjalla ég einnig um markaðssetningu 

fjármálaafurða, til dæmis smálán, sem beinast sérstaklega að ungum einstaklingum. Skyldur 

fylgja því að gangast undir fjárskuldbindingar og því er mikilvægt að efla fjármálalæsi 

almennings, ekki síður unglinga en fullorðinna. Að sama skapi hlýtur að vera mikilvægt að 

sjálfstæðir og hlutlausir aðilar sjái um þessa kennslu, aðilar sem eru ótengdir þeim er sjá um að 

selja fjármálaafurðir. Fjármálaafurðir verða æ flóknari og fjármálaþjónusta er að verða sífellt 
rafrænni og sjálfsafgreiðsla auðveldari. Innan ramma fjármálalæsis er 

neytendaverndarsjónarmiðið þess vegna sífellt mikilvægara og lykillinn að fjárhagslegu öryggi er 
að upplýsa og mennta almenning í fjármálalæsi (Guðbjörg Eva H. Baldursdóttir, 2013). 

Með öðrum orðum þá er mikilvægt að allir geri sér skýra grein fyrir þeirri áhættu og þeim 
skyldum sem því fylgja að gangast undir fjárskuldbindingar og ýmsum afleiddum kostnaði sem 

þeim fylgja. Þess vegna er mikilvægt að tryggja gott fjármálalæsi almennings, einkum ungs fólks, 

tekjulágra einstaklinga og þeirra sem ekki hafa framhaldsmenntun (Guðbjörg Eva H. 
Baldursdóttir o.fl., 2013). 

Ritgerðin skiptist í sex kafla, þ.e. inngang, fræðilegan kafla, kafla um rannsóknaraðferð, 

viðtalskafla, umræðukafla og lokaorð. Í fræðilegum kafla fjalla ég fyrst um námskrárfræðileg 

hugtök sem má tengja við fjármálalæsi, eins og þau eru kynnt í núgildandi aðalnámskrá 

hérlendis, einkum hæfni, hæfniviðmið og námsmat. Næst er umfjöllun um íslenskar og erlendar 

rannsóknir á fjármálalæsi og helstu niðurstöður þeirra rannsókna, einnig er rýnt í erlendar 

rannsóknir um starfsþróun kennara í fjármálalæsi. Í kaflanum um aðferðafræði er gerð grein 

fyrir rannsóknarsniði, vali á þátttakendum, gagnasöfnun og gagnagreiningu. Því næst er greint 

frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fimmta kafla, umræðukaflanum, greini ég frá helstu 

spurningum og álitamálum, sem hafa vaknað þegar niðurstöður eru skoðaðar í ljósi annarra 

rannsókna og skrifa um fjármálalæsi. Þar dreg ég loks saman það helsta um rannsóknina í heild 

og um þær áskoranir og hindranir sem ég tel okkur standa frammi fyrir í fjármálalæsiskennslu í 

skólakerfinu. 
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2  Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um stöðu fjármálalæsis og þær rannsóknir hér á landi og erlendis, sem 

höfundur telur ástæðu til að gefa gaum í því sambandi. Fyrst er hugtakið fjármálalæsi rætt með 

hliðsjón af ákvæðum Aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Fjallað er um það í samhengi við svonefnda grunnþætti, lykilhæfni og hæfni á einstökum 

greinasviðum, einkum heimilisfræði, stærðfræði og samfélagsgreinum. 

2.1  Aðalnámskrá grunnskóla  

Í núgildandi aðalnámskrá hér er komið inn á fjármálalæsi á nokkrum stöðum. Í kafla um 

grunnþætti menntunar, sem eru sex samkvæmt aðalnámskránni, fléttist fjármálalæsi saman við 

allt skólastarf. Í umfjöllun um menntun til sjálfbærni er miðað að því að gera nemendum kleift 
að takast á við ýmis viðfangsefni s.s. samspil umhverfis, félagslega þætti og efnahagsþróun. Um 

fjármálalæsi segir þar:  

Framleiðsla og neysla eru órjúfanlegir þættir samfélags og um leið efnahags hvers 

einstaklings. Skilningur á eigin vistspori, vistspori samfélaga og þjóða stuðlar að 
sjálfbærri þróun og hófsemi. Neytendafræðsla og fjármálalæsi eru því mikilvæg 

forsenda þess að geta metið þarfir okkar í nútíð og framtíð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 20). 

Í hæfniviðmiðum fyrir heimilisfræði í aðalnámskrá er fjármálalæsi tengt við neytendavitund, 
jafnrétti, hagsýni og neytendavernd:  

… mikilvægt að nemendur verði upplýstir neytendur og læri að velja matvörur og 
aðrar neysluvörur með því að lesa á umbúðir og vera gagnrýnir á auglýsingar og 

upplýsingar sem þeim berast frá umhverfi og fjölmiðlum. Mikilvægt er að efla með 
nemendum kostnaðarvitund um heimilishald, ekki síst miðað við eigin neyslu og 

fjölskyldunnar og að þeir læri að gera innkaup á hagkvæman hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 153).  

Í hæfniviðmiðum samfélagsgreina er áhersla lögð á mikilvægi þess að nemendur verði 
ábyrgir fyrir eigin fjármálum og verði jafnframt gagnrýnir neytendur og læsir á tilboð 

sem sett eru fram með ýmsum hætti. Þannig tengist fjármálalæsi hæfni nemenda til að 

skilja umhverfi, samfélag í reynsluheimi. Við lok 10. bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi 
geti:  
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... 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).  

Í kaflanum um stærðfræði í núgildandi aðalnámskrá kemur fram að menntagildi og 

megintilgangur stærðfræði er að geta stuðlað að „gagnrýnni hugsun og aukinni ábyrgð 
nemenda í daglegu lífi, m.a. hvað varðar ákvarðanir um eigin fjármál og neyslu“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 210). Við lok 10. bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

… 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). 

Þannig geti nemendur nýtt stærðfræðiþekkingu sína til hagnýtingar í daglegu lífi og þar með til 

að taka ábyrgð á eigin fjármálum og neyslu. 

Af framangreindu má ljóst vera að fjármálalæsi hefur töluvert vægi í aðalnámskránni 

almennt, þótt það sé ekki kynnt sem afmarkað námssvið. Þess vegna er ekki ljóst hversu 

áhrifarík framangreind ákvæði í gildandi aðalnámskrá verða. Það er almennt álit manna að án 
grundvallarskilnings og fjárhagslegrar þekkingar sé fólk ekki vel í stakk búið til að taka 

ákvarðanir um persónuleg fjármál í nútímasamfélagi. Læsi á fjármál gerir fólki kleift að taka 

upplýstar ákvarðanir um sín fjármál, er varða sparnað, fjárfestingar, lántöku og fleira. 
Fjármálaþekking er sérstaklega mikilvæg á tímum þar sem stafræn fjármálaþjónusta er sífellt að 
breytast og færast yfir í tæki eins og snjallsíma sem verður til þess að lántaka er afgreidd í 

gegnum svokölluð bankaöpp (Klapper, Lusardi og Oudheusden, 2016).  

2.2  Rannsóknir á fjármálalæsi 

OECD, ásamt ýmsum öðrum stofnunum og ríkjum, hafa hvatt til aukinnar ábyrgðar í fjármálum 
einstaklinga og kennslu í fjármálalæsi. Niðurstöður rannsókna OECD og margra annarra sýna að 

almennir borgarar hafa ekki nægilega þekkingu á fjármálum og úr því verði að bæta. Töluvert er 
til af erlendum rannsóknum sem undirstrika þörfina á að efla fjármálalæsi, en það sem hér er 

sérstaklega rannsakað er hverjir ættu að bera ábyrgð á því að kenna ungu fólki um fjármál og 

hvaða áskoranir og hindranir leynist þar. Christine Legarde, forstjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
sagði í ávarpi sínu 2014, um mikilvægi fjármálalæsis að „efla ætti fjármálalæsiskennslu í 

heiminum, því það gæti verið öflugt tæki fyrir lýðræðislegan vöxt án aðgreiningar fyrir 2,5 

milljarða manna í heiminum sem nú skortir aðgang að grunn bankaþjónustu“. 
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Menntamálayfirvöld í heiminum með OECD í fararbroddi hafa bent á mikilvægi þess að efla 

fjármálalæsiskennslu í grunnskólum“ (Largarde, 2014, bls. 1). 

Samræmdar mælingar á fjármálalæsi hafa verið framkvæmdar hér á landi af stofnun um 
fjármálalæsi síðan 2008 (Breki Karlsson, munnleg heimild, viðtal, 28. febrúar 2020), og eru 

samanburðarhæfar við erlendar rannsóknir, þar sem lögð er áhersla á að meta þrjá þætti 

sérstaklega, þ.e. þekkingu, viðhorf og hegðun gagnvart fjármálum (e. knowledge, attitude, 
behaviour). Mason og Wilson (2000, bls. 32) komust að þeirri niðurstöðu, að hugmyndafræði 

fjármálalæsiskennslu væri „lærdómsferli sem leiðir til blöndu af færni, tækni, úrræðum og 

þekkingu til að taka upplýstar ákvarðanir byggðar á vitund um hugsanlegar fjárhagslegar 
afleiðingar“. Þetta bendir til þess að fjármálalæsi verði að vera hugsað sem flókið fyrirbæri, þar 

sem einstaklingar búa yfir upplýsingum til að meta fjárhagslegar afleiðingar ákvarðana þeirra, 

sem gerðar eru til að ná tilætluðum árangri. Því er ennfremur haldið fram að einstaklingar verði 
að vera fjárhagslega meðvitaðir til að vera fjárhagslega læsir (Mason & Wilson, 2000). 

Fjármálalæsiskennsla hefur gengið út á það að auka þekkingu á fjármálum. Rannsakendur 

vilja að góð fjármálalæsiskennsla hafi jafnframt góð áhrif á viðhorf og hegðun til fjármála. Það 

hefur reynst rannsakendum erfitt að tengja saman góða fjármálalæsiskennslu og þekkingu á 
fjármálalæsi (Marcolin og Abraham, 2006). Rannsókn Lusardi og Mitchell (2011) leiddi í ljós að 

fjárhagslega læsir einstaklingar væru líklegri til að skipuleggja fjármál sín betur og ná árangri í 

skipulagningu þeirra en aðrir, þeir treysta frekar á sinn eigin útreikning en ráðgjöf bankamanna. 
Í rannsókn Breka og félaga (Breki Karlsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Þorlákur Karlsson og 
Áslaug Pálsdóttir, 2016) kom fram að tengsl væru á milli viðhorfa og hegðunar í fjármálum, en 

engin tengsl voru á milli fjármálaþekkingar og hegðunar. Að auki fundu Van Rooij, Lusardi og 
Alessie (2007) það út í rannsókn sinni að þekking á fjármálalæsi í tengslum við fjárhagslega 

ákvarðanatöku bentu til þess að einstaklingar sem hafa litla þekkingu í fjármálalæsi noti 

fjárhagslegar upplýsingar á árangurslausan hátt. Þannig er hægt að draga þá ályktun að 
fjármálalæsisþekking sé líkleg til að hafa áhrif á viðhorf og hegðun til fjármála. 

2.3  Innlendar rannsóknir á fjármálalæsi 

Helstu rannsóknir á fjármálalæsi hér á landi hafa verið framkvæmdar af Stofnun um 
fjármálalæsi, sem hefur haft frumkvæði að slíkum rannsóknum. Mælingar og rannsóknir gefa 

vísbendingar um hvað sé æskilegt að taka fyrir í kennslu, hvernig sé æskilegt að kenna og hver 
námsmarkmiðin ættu að vera. Rannsóknir og önnur skrif hér á landi um fjármálalæsi má finna 

víðar. Þar ber fyrst að nefna úttekt Breka Karlssonar á fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum 

(Breki Karlsson, 2016). Þar er lagt áhersla á að mæla þekking, viðhorf og hegðun sem þætti í 

námsmati og eru notaðir í rannsóknum Stofnunar um fjármálalæsi og OECD, en alþjóðlegur 
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samanburður á íslenskum rannsóknum um fjármálalæsi er mikilvægur þegar kemur að því að 

greina og bera saman árangur íslenskra nemenda við önnur lönd. Þessi þrjú viðmið, þekking, 

viðhorf og hegðun, eru einnig notuð í PISA-rannsókn OECD um fjármálalæsi (Atkinson og Messy, 

2012). Ungt fólk nú á dögum þarf sífellt að taka fleiri og stærri ákvarðanir í sambandi við fjármál 

t.d. þegar um er að ræða lántöku, þá þarf fjármálalæsi þess að vera gott svo það sé í stakk búið 

til að taka upplýstar ákvarðanir. Stofnun um fjármálalæsi hefur unnið að því að auka 

fjármálalæsi Íslendinga allt frá árinu 2005. Þetta hefur stofnunin gert með kennslu, útgáfu 

námsefnis, fræðslu og með því að stuðla að opinberri umræðu um fjármálalæsi (Breki Karlsson, 

2013). 

Í rannsóknarskýrslu nefndar á vegum viðskiptaráðherra frá 2009 „Fjármálalæsi á Íslandi“ 

eru færð rök fyrir mikilvægi þess að efla fjármálalæsi í grunnskólum á Íslandi (Margrét 

Sæmundsdóttir, Jóna Björk Guðnadóttir, Ásta S. Helgadóttir, Matthildur Sveinsdóttir, Stefán 
Jóhann Stefánsson og Sölvi Sveinsson, 2009). Þar er lögð áhersla á þætti, sem vekja börn og 

unglinga til umhugsunar um eigin fjármál og mikilvægi þess að geta greint á milli mismunandi 

valkosta í útgjöldum og neyslu. Þannig sé stuðlað að því að nemendur þrói með sér hæfni til að 

stjórna fjármálum sínum á skilvirkan hátt. Samkvæmt skýrslunni felur fjármálalæsi meðal annars 
í sér hæfni til að fjalla um peninga, greina valkosti í fjármálum og reikna fjármálaþrautir er varða 

áhættu og vexti. Það feli einnig í sér að gera áætlanir til framtíðar og bregðast skynsamlega við 

breyttum forsendum í fjármálum, þar með talið í því efnahagsumhverfi sem manneskjan 
tilheyrir. Þannig megi segja að fjármálalæsi byggist á þekkingu, viðhorfum og færni til að taka 

upplýstar ákvarðanir í fjármálum til lengri og skemmri tíma (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 

2009). Helstu niðurstöður þar benda til að fjármálaþekking nemenda í framhaldsskólum sé ekki 
mikill. Þrátt fyrir þessa slöku frammistöðu nemenda kom fram að tæpur helmingur af þeim sem 

spurðir voru sögðust hafa frekar mikinn áhuga eða mikinn áhuga á fjármálafræðslu (Margrét 

Sæmundsdóttir o.fl., 2009, bls. 24). 

Bjarni Benediktsson, núverandi fjármálaráðherra, sagði „lélegt fjármálalæsi hjá almenningi“ 

vera eina af helstu áskorunum stjórnvalda þegar hann lagði fram þingsályktunartillögu um 

fjármálaáætlun 2018-2022, ásamt greinargerð sem fylgdi fjármálaáætlun ríkisstjórnar Katrínar 

Jakobsdóttur (Fjármála- og efnahagsráðuneytið 2017, bls. 354). En þrátt fyrir vaxandi áherslu á 

fjármálalæsisfræðslu hefur lítil athygli beinst að kennurum og hvaða þarfir kennarar hafa til 

þess að geta kennt fjármálalæsi í grunnskólum. Þrátt fyrir það eru kennarar lykilatriði í 

framkvæmdinni og velgengni fjármálalæsisfræðslu í grunnskólum (OECD, 2015). Niðurstöður 

rannsóknar Breka og fleiri, þar sem fjármálalæsi Íslendinga var borið saman við fjármálalæsi í 14 

öðrum ríkjum OECD (Breki Karlsson o.fl., 2016), bentu til að almennt væri mjög hátt hlutfall 

einstaklinga, sem sýndi jákvæða fjármálahegðun, en 74% íslenskra þátttakenda sögðust íhuga 
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vandlega, áður en þeir tækju ákvörðun um kaup og hvort þeir hefðu almennt efni á kaupunum. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir settu sér langtímamarkmið í fjármálum lækkaði 

hlutfallið hjá öllum löndum töluvert. Meðal íslensku þátttakendanna sögðust 42% alltaf eða 

nánast alltaf setja sér langtíma fjárhagsleg markmið, sem var fjórða lægsta hlutfallið. 

 

Helstu tillögur í skýrslu stýrihóps um fjármálalæsi, skipaður af menntamálaráðherra, 

„Fjármálafræðsla í grunn- og framhaldsskólum“ (Hafdís Finnbogadóttir, Halldóra Traustadóttir, 

Halldór Jörgensson, Mjöll Matthíasdóttir, Ómar Örn Magnússon, Ragnhildur Björg Guðjónsdóttir 

og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2014), voru að hæfniviðmiðum í aðalnámskrár grunnskóla 

yrði breytt þannig að fjármálakennsla væri tekin inn í nám á unglingastigi og tæki þannig mið af 

umhverfi nemenda og myndi ná að tengja námsefnið við raunveruleika nemenda. Stýrihópurinn 

lagði einnig til að menntun kennara yrði efld þannig að þeir væru betur undirbúnir að kenna 

fjármálalæsi en raunin væri. Menntun kennara í grunnnámi á að taka mið af kennslu í fjármálum 

og bjóða ætti jafnframt upp á endurmenntunarnámskeið fyrir starfandi kennara. Stýrihópurinn 

benti einnig á að skortur væri á vönduðu námsefni sem tengja mætti við raunheim nemenda á 
grunnskólastigi.  

Umboðsmaður skuldara hefur bent á hversu auðvelt það reynist ungu fólki að taka smálán 

(Kjarninn, 2019). Umboðsmaður skuldara skilgreinir skyndilán sem þau lán sem tekin eru á 

vefsíðum eða með smáforritum í gegnum farsíma. Lánin eiga það sameiginlegt að einfalt er að 
sækja um þau og þau eru afgreidd afar skjótt. Bæði getur verið um að ræða lán sem tekið er 

samhliða kaupum á vöru eða þjónustu en einnig lán þar sem ákveðin fjárhæð er lögð inn á 

reikning lántaka. Það er hættulega hagkvæmt að taka svona lán og aðeins þarf að senda sms. 

Umboðsmaður skuldara hefur bent á að 57% þeirra sem leituðu aðstoðar hjá embætti 
umboðsmanns skuldara á árinu 2018 voru á aldrinum 18 til 29 ára. Árið 2012 var þetta hlutfall 

5%. Stærstur hluti þeirra sem leita aðstoðar umboðsmanns skuldara eru einstaklingar og 
eingöngu með grunnskólapróf. Aðeins 3% þeirra eru í námi og þess vegna telur umboðsmaður 

skuldara að mikilvægt sé að leggja áherslu á fjármálalæsiskennslu í grunnskólum og 

framhaldsskólum (Kjarninn, 2019).  

Í meistararitgerð Elsu Gissurardóttir við Háskóla Íslands um fjármálalæsi unglinga í 10. bekk 

grunnskóla benti til að lítil hæfni nemenda til að taka upplýstar ákvarðanir í fjármálum. Í 

rannsókn Elsu lagði hún fram spurningar fyrir nemendur í 10. bekk í þremur grunnskólum. Um 

megindlega rannsókn var að ræða þar sem lagðar voru spurningar fyrir 122 nemendur í 10. bekk 

í þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Spurningarnar beindust að almennri þekkingu á 

fjármálum og ýmsum tengdum hugtökum sem tengjast fjármálalæsi, verðvitund og færni í 

einföldum útreikningi. Helstu niðurstöður bentu til að þátttakendur hefðu nokkra þekkingu á 

fjármálahugtökum, en þegar spurt var um viðhorf og hegðun sýndu nemendur ekki nægilega 
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góða hæfni til að taka upplýsta ákvarðanir um eigin fjármál. Ekki reyndist marktækur munur á 

svörum á milli skólanna þriggja. Nemendur voru spurðir hvort fjármálalæsi væri kennt í þeirra 

skólum og voru margir nemendur ekki vissir um hvort svo væri eða ekki. Upplýsingar frá 

kennurum leiddu í ljós að allir skólarnir þrír höfðu fengið heimsóknir á vegum Fjármálavits, sem 

rekið er af Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF), sem hafa verið beðin um að kenna fjármálalæsi í 

grunnskólum á Íslandi. Vísað er til þess í rannsókn Elsu að SFF hafi verið fengin til að kenna 

nemendum í grunnskólum fjármálalæsi, sennilega vegna þekkingarleysis viðkomandi kennara í 

fjármálum (Elsa Gissurardóttir, 2017). Í meistararitgerð Maríu Elínar Guðbrandsdóttur frá 2018 

skoðar hún fyrirkomulag og inntak fjármálakennslu á unglingastigi í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Um eigindlega rannsókn var að ræða þar sem viðtöl voru höfð við tvo 

reynda stærðfræðikennara í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í kjölfarið framkvæmdi María 

meginlega rannsókn þar sem hún lagði fram spurningakönnun á meðal kennara. Niðurstöður 

viðtalanna voru síðan notaðar til að hanna spurningakönnun með 35 spurningum sem voru 

lagðar fyrir alla kennara/leiðbeinendur sem kenndu stærðfræði á unglingastigi í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Það voru alls 47 grunnskólar með um 100 kennara/leiðbeinendur. Svörun 
við spurningakönnuninni var 57,6%. Helstu niðurstöður spurningakönnunar voru meðal annars 

eftirfarandi (María Elína Guðbrandsdóttir, 2018). Þegar spurt var hversu mikilvægt það væri 
fyrir nemendur á unglingastigi skólans að fá fræðslu um fjármál sögðust 77,2% telja það mjög 
mikilvægt og 21,4% mikilvægt. Þegar spurt var hvort utanaðkomandi aðilar hefðu komið í 

skólann á skólaárinu og séð um fræðsluna sögðu 59,6% já. Dæmi um utanaðkomandi aðila eru 

samtök fjármálafyrirtækja, Fjármálavit og starfsmenn fjármálafyrirtækja. Þegar spurt var hversu 
hlynntir kennarar væru fyrir því að utanaðkomandi aðili kæmi að fjármálakennslunni samtals 

sögðu 82,5% vera annaðhvort mjög hlynnt eða hlynnt að fá utanaðkomandi aðila til að kenna 

fjármálalæsi í grunnskólum. Þegar spurt var, hversu mikla endurmenntunkennsla væri í boði 
fyrir kennara sem ætla að kenna fjármálalæsi, sögðu 94,8% annaðhvort mjög litla eða litla 

endurmenntunarkennsla í fjármálalæsi vera í boði. Þegar spurt var um hversu hlynnt 

viðkomandi væri því að próf PISA um fjármálalæsi yrði lagt fyrir árið 2021 fyrir íslensk ungmenni 
sögðust 40,4% annaðhvort mjög hlynnt eða hlynnt (María Elína Guðbrandsdóttir, 2018).  

Helstu niðurstöður rannsóknar Maríu benda til þess að fjármálakennslu í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu sé ábótavant miðað við staðla í fjármálakennslu í OECD. Stuðning vantar 

fyrir kennara við kennslu í fjármálum í formi aukins kennsluefnis og endurmenntunar. Helstu 
niðurstöður úr viðtölum sem María átti við tvo stærðfræðikennara benda til þess að 

fjármálalæsiskennsla þeirra sé ábótavant þar sem báðum kennurum sögðu að gott væri að fá 

utanaðkomandi aðila inn í skólann til þess að kenna nemendum um fjármál. Það var skoðun 

beggja kennaranna að starfsfólk bankastofnana byggi yfir betri þekkingu á viðfangsefninu en 
kennararnir almennt og nytu því frekar virðingar nemenda. Það kom einnig fram að starfsfólk 
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fjármálafyrirtækja er fagfólk sem gott er að nýta sem mest, en báðir kennarar í rannsókn Maríu 

voru sammála því að það ætti að auka endurmenntun kennara vegna þess að almennt eru 

kennarar óöruggir þegar kemur að kennslu fjármálalæsi (María Elín Guðbrandsdóttur, 2018).  

Mikill áhugi myndaðist hér á landi í kjölfar fjármálahrunsins til að efla fjármálalæsiskennslu í 

grunn- og framhaldsskólum, en ekki er hægt að segja að það vanti áherslu á fjármálalæsi í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti Aðalnámskrár grunnskóla sem kom út 2011 ber þess 
merki að efla eigi læsi í grunnþáttum menntunar, meðal annars með eflingu á kunnáttu og færni 

nemenda til að tjá sig um fjármál og veita fjármálafyrirtækjum aðhald með gagnrýnni hugsun. 

Þrátt fyrir þessi fögurheit hefur lítið frumkvæði kennara orðið til að efla þessa menntun, en það 
virðist vera þegjandi samkomulag um að samtök fjármálafyrirtækja skipuleggi þessa kennslu. 

Þrátt fyrir þessa kennslu hefur kennslan verið ómarkviss en komið hefur í ljós að kennarar eru 

almennt ekki nægilega vel undirbúnir til þess að kenna nemendum um fjármál og almennt má 
segja að það sé ekki mikill áhugi á fjármálafræðslu í skólakerfinu (Hafdís Finnbogadóttir o.fl., 

2014).  

Miklar breytingar eiga sér stað í samfélagi okkar og sömuleiðis er talað um að tæknin muni 

gera út af við mörg störf sem við þekkjum í dag og sjálfvirkni muni leiða til þess að störf 
framtíðarinnar breytist. Telja verður víst að menntakerfið þarf að breytast og aðlagast þessum 

öru breytingum og að sjálfsögðu þarf námið að breytast líka. Ekki er lengur lögð áhersla á 

páfagaukalærdóm grunnskólanema, enda er hægt að „googla” allt svoleiðis í dag. Nýir tímar 
breyta færni og þekkingu sem nemendur þurfa að hafa þegar þeir útskrifast úr grunnskóla. 

Flestir halda áfram í framhaldsnám en ekki allir.  

Í formála Aðalnámskrár grunnskóla (2011, bls. 7) ritar menntamálaráðherra, að „miklu 

skiptir að rækta með markvissum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir getu 

einstaklinga í framtíðinni til að verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis- og 
lýðræðissamfélagi“. Í námskránni er ritað að grunnþættir menntunar eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Vísað hefur verið til læsis og 

sjálfbærni í grunnþáttunum í aðalnámskrá þegar talað er um eflingu á fjármálalæsi í 
grunnskólum, en svo haldið sé áfram með að vísa í formála aðalnámskrár, þá segir: „Mennta 

þarf hinn almenna borgara nægilega vel til þess að hann geti veitt valdhöfum eðlilegt aðhald, 

hvort sem þeir eru í fjármálalífinu, stjórnmálum, fjölmiðlum eða á öðrum sviðum“. Þróun 
skólastarfs þarf að taka mið af breytingum í samfélaginu. Það er hlutverk kennara og 

skólastjórnenda að hafa áhrif í skólastarfinu, með innleiðingu nýrrar hugsunar í skólastarfi, 
þannig er mikilvægt að innleiða fjármálalæsi í skólastarfið sem byggist á góðri samvinnu við 

menntayfirvöld (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 7).  
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2.4  Erlendar rannsóknir á fjármálalæsi 

Eins og gefur að skilja má jafnframt finna mikinn fjölda erlendra rannsókna um fjármálalæsi (e. 
financial literacy). Í þessari rannsókn er stuðst við erlendar rannsóknir sem rannsakanda fannst 

áhugaverðar til að kanna stöðu fjármálalæsis innan OECD ríkjum. Í rannsókn sem The National 

Financial Educators Council framkvæmdi (NFEC, 2015) er því haldið fram að þeir sem séu 
fjárhagslega læsir, þurfi að búa yfir þekkingu á fjármálum og færni til að geta tekið örugga 

ákvörðun út frá sínum persónulegum markmiðum. Á sama hátt hafa aðrar stofnanir búið til 

sínar eigin skilgreiningar á fjármálalæsi, með áherslu á inntak og afköst, en samt einbeitt sér að 
innri fremur en áunninni færni. Til dæmis skilgreina Jump $tart (2005), bandarísk landssamtök 

sem stuðla að kennslu á fjármálalæsi fyrir börn, hugtakið fjármálalæsi sem getu til að nota 

þekkingu og færni til að stjórna fjármálum sínum á skilvirkan hátt til að tryggja persónulegt 

fjárhagslegt öryggi. Samkvæmt þessari skilgreiningu er fjármálalæsi ekki áunnið ástand það er 
hæfileiki sem er háður ýmsum breytum eins og aldri, fjölskyldu, menningu og búsetu. 

Fjármálalæsi vísar til þróunar í færni sem gerir hverjum og einum kleift að bregðast á áhrifaríkan 

hátt við síbreytilegum persónulegum og efnahagslegum aðstæðum. Í samtökunum eru m.a. 
fjármálafyrirtæki, fræðimenn, menntastofnanir sem starfa ekki í hagnaðarskyni.  

Einnig er mikilvægt að hafa í huga hversu mikilvægt það sé að hafa áhrif á viðhorf og 

hegðun með tilliti til fjármálalæsis. En í því sambandi eru skilgreiningar OECD og Stofnunar um 

fjármálalæsi sammála. Skilgreining OECD á fjármálalæsi er þessi í íslenskri þýðingu:  

Fjármálalæsi er hæfni til að greina og skilja fjárhagsleg hugtök, sem hafa áhrif á 

þekking, viðhorfi og hegðun sem er nauðsynleg til að taka fjárhagslegar ákvarðanir 
og ná þannig takmarki um fjárhagslega velferð (OECD, 2015a, bls. 3). 

Skilgreining Stofnunar um fjármálalæsi (2010) er þessi: 

Fjármálalæsi er getan til að lesa, greina, stjórna og fjalla um fjárhagslega þætti sem 

hafa áhrif á efnahagslega velferð einstaklinga. Fjármálalæsi felur í sér getuna til að 
greina valkosti í fjármálum, fjalla um peninga án vandkvæða, gera áætlanir til 

framtíðar og bregðast skynsamlega við breyttum forsendum ákvarðana í fjármálum, 
þar með talið í efnahagsumhverfinu. Fjármálalæsi byggist á þekkingu, viðhorfum og 
hegðun (Stofnun um fjármálalæsi, 2010). 

Í samantekt rannsakanda á skilgreiningu á hugtakinu fjármálalæsi eru tekin mið af þessum 

skilgreiningum sem nefnd voru hér en einnig er horft til hæfniviðmiða úr Aðalnámskrá 

grunnskóla og bætt við í þessa samantektar skilgreiningu: 
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Fjármálalæsi samanstendur af þekkingu, viðhorfi og hegðun til fjármála og 

hæfni til að hafa stjórn á eigin fjárhag svo að taka megi ígrundaða ákvörðun í 

fjármálum með gagnrýnum huga og færni til að greina valkosti og bregðast 

skynsamlega við með leikni og nægjusemi að leiðarljósi (Örn Valdimarsson, 

2020).  

Ein merkasta alþjóðlega rannsóknin á fjármálalæsi var hin svonefnda S&P Global Finlit Survey 
(Klapper, Lusardi og Oudheusden, 2016). Rannsóknarspurningar reyndu á þekkingu á fjórum 

grundvallarhugmyndum: áhættudreifingu, verðbólgu, talnalæsi og vaxtasamsetningu. 

Rannsóknin var spurningakönnun sem gerð var í yfir 140 löndum og tóku 150.000 manns þátt í 
rannsókninni. Ísland tók ekki þátt í þessari rannsókn. Þau lönd sem mældust með hæst 

fjármálalæsi voru Ástralía, Kanada, Danmörk, Finnland, Þýskaland, Ísrael, Holland, Noregur, 

Svíþjóð og Bretland, þar sem um 65 prósent eða fleiri fullorðnir töldust fjárhagslega læsir í 
öllum þessum löndum. Í Bandaríkjunum mældist hlutfallið 57% sem voru læsir á fjármál. 

Niðurstöður fyrir Evrópu leiddu í ljós að 52% fullorðinna töldust fjárhagslega læsir að meðaltali 

og skilningur á fjárhagslegum hugtökum greindist hæstur í Norður-Evrópu. Danmörk, Þýskaland, 

Holland og Svíþjóð mældust með hæst læsishlutfall í Evrópu, að minnsta kosti 65% fullorðinna 
töldust fjárhagslega læsir. Þessi hlutföll eru lægri í suðurhluta Evrópa. Í Grikklandi og á Spáni 

mældist fjármálalæsi 45% og 49 % og mældust Ítalía og Portúgal með enn lægra hlutfall. 

Fjármálalæsi mældist lægst í Búlgaríu og á Kýpur eða 35% og Rúmenía rak lestina með 22% 
fjárhagslega læsa (Klapper o. fl., 2016). 

Í niðurstöðum rannsóknar sem Mitchell og Abusheva (2016) gerðu kom fram að meirihluti 
íbúa í Rússlandi ber almennt mikið traust til starfsmanna fjármálafyrirtækja. Einnig kom í ljós að 

einstaklingar svara yfirleitt á jákvæðum hátt, en þegar einstaklingar voru spurðir um það hvort 

þeir notuðu fjármagn skynsamlega, sögðu yfir 50% svaranda já, en samt svöruðu um 1% þessar 

aðila að þau héldu heimilisbókhald. Einnig var spurt hvort einstaklingar treystu læknum eða 

bankastarfsmanni betur, þá sögðu 65% svarenda að þau treystu bankastarfsmanni betur en 

læknum. Rannsókn Mitchell o.fl., bentu á að ástæðurnar fyrir þessu væru eftirfarandi: 

Bankastarfsmenn eru yfirleitt fullvissir um þær fjármálaafurðir sem þeir eru að selja og fólk 

virðist trúa bankastarfsmönnum fyrir þeirra mati án umhugsunar. Meirihluti þátttakanda í 

rannsókninni sagðist vera hræddur um að vera hafnað um lán og að standast ekki greiðslumat 

vegna lánsumsóknar.  

Flækjustig í verðbréfaviðskiptum er oft mikið og neytendur veigra sér við að taka ákvörðun 
vegna þekkingarleysis. Þar við bætist hræðslan við bankinn hafni ákvörðun einstaklings um 

fjármagn fyrir fjárfestingum. Rannsóknin benti til þess að neytendum finnst yfirleitt bankar 

einblína á jákvæða hluti og forðast neikvæðni, eins og það að ræða um áhættu í 
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fjármálaafurðum sínum. Helsta ástæða fyrir því að treysta fjármálastofnunum er að þeir eru 

ekki nægjanlega gegnsæir, það er ekki nægileg neytendavernd gagnvart fjármálastofnunum og 

neytendur vita ekki um rétt sinn í viðskiptum við banka og erfitt er að losna undan klóm 

fjármálafyrirtækja. Í rannsókn Mitchell o.fl., er bent á fjármálakreppuna 2008 sem leiddi til þess 

einstaklingar losnuðu ekki frá skuldum sínum og bankarnir ákváðu fyrir viðskiptavini sína hvað 

þeir gætu borgað mikið til baka af lánum sínum til að halda uppi greiðsluflæði til bankanna 

(Mitchell og Abusheva 2016).  

Fjármálafyrirtæki eiga að bera ábyrgð á því að bregðast við hagsmunum viðskiptavina 

sinna. Sem dæmi um endurfjármögnun á óhagstæðu láni getur fjármálastofnun hafnað 
endurfjármögnunar-beiðni um lægri vexti vegna þess að lántaki standist ekki greiðslumat. 

Greiðslumöt hafa einnig verið notuð til að hafna viðskiptum þegar það leiðir til lækkunar á 

vöxtum. Rannsóknir Lusardi og Mitchell styðja við niðurstöður rannsókna Mitchell og Abusheva 
(2016) um vöntun á gegnsæi og það valdi ójafnræði í samningum einstaklinga við 

fjármálafyrirtæki (Lusardi og Mitchell 2011). Fjármálafyrirtæki og bankar hafa skipulagt 

fjármálafræðslu í Bandaríkjunum. Þessi námskeið hafa þó ekki verið kennd innan veggja 

grunnskóla. Rannsóknir hafa komist að því að þessi fyrirtæki veita hlutlægar upplýsingar sem 
auk þess innihalda ekki fjármálalæsiþætti í kennslunni og taka því ekki mið af 

neytendaverndarsjónarmiði (Wolfe-Hayes, 2010, bls. 110). Einnig hefur komið í ljós að 

fjármálafyrirtæki hafi meiri áhuga á að markaðssetja fjármálaafurðir sínar og auglýsa starfsemi 
sína. Auk þess hefur komið í ljós að námsefni frá fjármálafyrirtækjum hefur ekki verið notað 

vegna þess að það taki ekki á læsishluta né á neytendasjónarmiðum. Þegar verið er að kenna 

grunnskólabörnum fjármálalæsi eru þau verðandi viðskiptavinir og þau eiga eftir að þurfa á 

fjármálaþjónustu að halda í framtíðinni (Faulkner, 2012, bls. 37). 

Ýmsar rannsóknir sem fjallað er um hér að neðan benda til þess að nemendur í 

Bandarískum framhaldsskólum séu almennt ekki nægilega vel upplýstir um fjármál (Chen og 

Volpe, 1998) og að það hefði verið hægt að búast við meiri þekkingu hjá háskólamenntuðum 

einstaklingum en hjá þeim sem höfðu minni menntun. Kennarar sem kenna fjármálalæsi í 

Bandaríkjunum höfðu minni áhuga á að kenna slökum nemendum fjármálalæsi og reyndust 

lýðfræðilegir þættir hafa þar áhrif á það hversu mikinn áhuga kennarar höfðu til kennslunnar 

(Lusardi, Mitchell og Curto, 2010). Áhugi á fjármálalæsi stafar að hluta til af fjármálaáhyggjum 

og aukinni skuldsetningu einstaklinga. Rannsókn Jump $tart Coalition, (2017) hefur gefið til 

kynna að aukin fjármálalæsisþekking geti haft jákvæð áhrifa á viðhorf til áhættufjárfestinga á 

hlutabréfamörkuðum með því að dreifa áhættu í fjárfestingu og sparnaði (Jump $tart Coalition, 

2017). Svipaðar rannsóknarniðurstöður fengust í rannsóknum Bernheim o.fl., (2001) sem bentu 

til jákvæðra tengsla milli aukinnar fjármálalæsiskennslu í skólum og hærra hlutfalls nemenda 

sem spara síðar á lífsleiðinni. Fjármála- og hagfræðimenntun getur bætt tengda þekkingu, 
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aðferðir og rökhugsun (Kourilsky, 1987). Rannsókn Lucey og Cooter (2008) leiddi í ljós að skólar 

gera of lítið til að tryggja að nemendur útskrifist með færni í fjármálalæsi og getu til að taka 

ákvarðanir í sínum persónulegu fjármálum. Einnig bentu þeir á að fjármálalæsiskennsla gæti 

hjálpað til að einstaklingar festust ekki í félagslegri fátækt.  

Í bandarískri rannsókn Marcolin og Abraham (2006) var bent á að því fyrr sem 

fjármálalæsiskennslu er hrint í framkvæmd, því betri er árangurinn bæði fyrir einstaklinga og 
efnahagslífið í heild. Í OECD (2013) skýrslu sem fjallaði um niðurstöður rannsóknar um 

fjármálalæsi í Bandaríkjunum var mælt með að fjármálakennsla yrði samþætt í námskránni sem 

hluti af samræmdri landsáætlun í fjármálalæsi, svo að hvert barn fengi tækifæri til að læra um 
fjármál. Í þessari skýrslu OECD kemur fram að kennarinn er lykilaðili í því að auka fjármálalæsi 

nemenda. „Vegna þekkingar kennara á kennslufræði og náinna tengsla við nemendur ættu 

kennarar að vera miðpunktur innleiðingar fjármálafræðslu í skólum. Sérstaklega skal leitast við 
að koma kennurum að á öllum námsstigum grunnskóla, sannfæra þá um mikilvægi 

fjármálalæsis fyrir nemendur og sjálfa sig, svo og að veita þeim nauðsynleg úrræði og þjálfun 

svo þeir telji sig fullvissa um að geta kennt fjármálalæsi í grunnskólum“ (OECD, 2013, bls. 11). Í 

rannsókn um mikilvægi hlutverks kennara í grunnskólum til að kenna fjármálalæsi kom einnig í 
ljós að kennarar eiga að sjá um að kenna börnum fjármálalæsi og að mikil þörf væri á góðu 

kennsluefni sem tæki mið af því skólastigi sem kennt er, þ.e.a.s. yngsta stigi, miðstigi og 

unglingastigstigi (Gavigan, 2010). 

Margar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar, um það hvernig fjármálalæsi er kennt, 

hvernig og hvað á að leggja áherslu á í kennslunni, en þar er greint á milli talna og talnareiknings 
(prósentur) og vitsmunalegra hæfileika (e. cognitive abilities). Rannsókn Hastings o.fl., (2013) 

bendir til þess að nemendur sem höfðu meiri vitsmunalega hæfileika (e. cognitive abilities) 

væru að meðaltali öruggari með talnaútreikning og sýndu jafnframt meiri hæfni í fjármálalæsi. 

Aðrar rannsóknir benda einnig til þess að hærri vitsmunalegir hæfileikar styðji við jákvætt 

samband á milli vitsmunalega hæfileika í tölum og fjármálahegðunar (Banks og Oldfield 2007; 

Grinblatt o.fl., 2009; Christelis o.fl., 2010). Í rannsókn Lusardi o.fl., (2010) komust þau að því að 

jákvæð fylgni væri milli fjármálakennslu og vitsmunalegra hæfileika. Hins vegar benti 

rannsóknin til þess að ekki væri hægt að styðjast við vitsmunalega hæfileika fyrir allar víddir 

fjármálalæsis.  

Rannsóknir Hung o.fl., (2009) benda til þess að námsmat í fjármálalæsi sem byggt eru á 

prófunum séu almennt í samræmi hvert við annað og þegar spurningarnar eru orðaðar á sama 
hátt séu svörin ávallt þau sömu og ekki er teljandi munur á niðurstöðum prófanna. Hér mun ég 

því einbeita mér að þremur sérstökum prófspurningum sem Lusardi og Mitchell (2008) kynntu á 

sérstöku námskeiði 2004 í heilsu- og eftirlaunarannsóknin (e. Health and Retirement Study 
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(HRS) sem er könnun meðal heimila í Bandaríkjunum fyrir 50 ára og eldri. Þessar spurningar 

hafa verið notaðar víða um heim allan og hafa orðið þekktar sem “ stóru spurningarnar þrjár” til 

að mæla fjármálalæsi. Samanburður á niðurstöðum milli landa hefur sýnt það að fjármálaólæsi 

er alþjóðlegt vandamál og að þeir einstaklingar sem vita hvað mest um fjármál eru á miðjum 

aldri, en konur skora lægra en karla. Stóru spurningarnar þrjár eru í viðhengi.  

Þrátt fyrir að “stóru spurningarnar þrjár” krefjist ekki mikillar fjárhagslegrar þekkingar, gátu 
aðeins 34% svarenda könnuninni svarað öllum þremur spurningum rétt (Lusardi o.fl., 2014, bls. 

3). Niðurstaðan er að einstaklingar sem ná ekki að svara fyrstu tveimur spurningunum rétt, 

upplifa erfiðleika þegar þeir standa frammi fyrir jafnvel grundvallar fjárhagslegum ákvörðunum í 
fjárfestingum, sem skilar sér í röngum ákvörðunum í framtíðinni. Að veita rétt svar við þriðju 

spurningunni krefst nokkurrar þekkingar um hlutabréf og hlutabréfasjóði sem og um hugtakið 

áhættudreifing og gefur þannig til kynna hvort svarendur geti á áhrifaríkan hátt stjórnað sínum 
fjárfestingum. 

Þrátt fyrir prófaðferðir til að mæla fjárhagslega getu eru “stóru spurningarnar þrjár” mest 

áberandi og hafa verið teknar upp sem alþjóðleg viðmið um mat á fjármálalæsi, en það eru fáar 

vísbendingar um hvort þessi spurningasamsetning sé í raun betri aðferð til að mæla 
fjármálalæsi. Hastings o.fl., (2013) leggja áherslu á að það er almennt óljóst hvort spurningar 

séu heppileg leið til að mæla fjárhagslega getu og, ef svo er, hvaða spurningar eru heppilegastar 

til að bera kennsl á fjármála þekkingu. Hastings o.fl., hafa einnig bent á að próf eins og PISA 
könnunarpróf endurspegli ekki raunverulega þekkingu þar sem próftakandi þarf ekki að leggja 

sig fram við að svara prófinu rétt né þarf hann að vanda svör sín. Þátttakandi í slíkum 
könnunarprófum fær enga umbun fyrir þátttöku sína og getur komið óundirbúin í prófið.  

Í rannsóknum Lusardi og Mitchell (2011a, b) og van Rooij o.fl., (2011) varðandi námsmat 

almennt á fjármálalæsi, meðal annars í könnuninni um „stóru spurningarnar þrjár“ er bent á að 
svör þátttakenda í almennum könnunum séu verulega mismunandi og fari eftir orðalagi 

prófspurninganna. Hlutfall réttra svara í síðarnefndu rannsókninni þegar orðalag fyrir “stóru 

spurningarnar þrjár”, að kaupa fyrirtæki í Stokkhólmi, gefur yfirleitt öruggari ávöxtun en 
hlutabréfasjóður, samanborið við að orða spurninguna eins og gefið er upp hér fyrir ofan, þ.e. 

að kaupa hlutabréfasjóði veitir venjulega öruggari ávöxtun en hlutabréf fyrirtækisins. Lusardi og 

Mitchell (2014) komust að þeirri niðurstöðu að rétt svör við spurningum gætu einfaldlega verið 
ágiskanir svarenda og benda á að mæliskekkja gæti átt sér stað þegar verið er að kanna 

fjármálalæsi með prófspurningum. Í OECD rannsókn (2015) benti til þess að gæði 
rannsóknagagna í PISA könnunarprófum hafi minnkað á undanförnum árum. Þessi þróun stafar 

af aukningu í spurningakönnunum þar sem þátttakandi hefur tilhneigingu til að svara 
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spurningum ónákvæmlega og jafnvel að neyta að svara erfiðum spurningum. Almennt er 

áreiðanleiki spurninga kannana takmarkaður.  

2.5  Þáttur OECD í rannsóknum á fjármálalæsi 

OECD hefur stuðlað að fjölda rannsókna um fjármálalæsi. Þekktust þeirra er eflaust rannsókn 

Atkinson og Messy (OECD, 2012). Sú rannsókn var framkvæmd í 12 löndum og gaf mynd af 
muninum á þessum þátttökulöndum. Þessi rannsókn varð í raun stefnumótandi fyrir mat og 

mælingar á fjármálalæsi og lagði grunn fyrir fræðimenn til að samræma spurningar hvað 

varðaði þekkingu, hegðun og viðhorf til fjármála. Í grundvallaratriðum eru þessar spurningar 
notaðar til að gera alþjóðlegan samanburð á milli landa í rannsóknum OECD PISA á fjármálalæsi 

ungmenna sem eru að ljúka skyldunámi. OECD PISA hefur hannað sérstaklega spurningar með 

tilliti til að kanna læsi á fjármálum. Spurningar voru meðal annars útbúnar til að mæla skilning 
nemenda á vexti, verðbólgu, og áhættu í fjárfestingum. Spurningakönnunin, sem Atkinson og 

Messy (2011) hönnuðu, reyndi á þekkingu á ýmsum fjárhagslegum hugtökum, færni í 

útreikningi á vöxtum og verðbólgu og áhættu í fjárfestingum. Ávinningurinn af þessari rannsókn 
er að samræma og nota staðlaðar spurningar sem hafa verið prófaðar í mörgum löndum um 
allan heim og þannig er hægt að bera saman niðurstöður yfir lengri tíma. Þessi rannsókn og 

gögn veitu fyrstu alþjóðlegu vísbendingar um fjármálaþekkingu, viðhorf og hegðun einstaklinga 

til fjármála (Atkinson og Messy. 2011). 

Sett var á stofn nefnd, International Network on Financial Education (INFE) á vegum OECD 
til að þróa og samræma spurningakannanir og rannsóknir í fjármálalæsi á milli landa þar sem 
áðurnefnd þrjú viðfangsefni yrðu rannsökuð: þekking, hegðun og viðhorf til fjármála (Atkinson 

og Messy, 2012). Í kjölfar rannsóknar Atkinson og Messy (2011) stofnaði OECD stefnumótunar- 
og framkvæmdasvið, International Network on Financial Education (INFE). INFE sér meðal 

annars um að efla fjármálamenntun og framkvæma fjármálalæsisrannsóknir innan ríkja OECD 

og hafa gefið út tillögur og meginreglur fyrir innleiðingu á fjármálalæsi í grunnskólum 
(OECD/INFE, 2015). Rannsókn Atkinson og Messy, 2012 var fyrsta samræmda INFE rannsókn 

sinnar tegundar um fjármálalæsiskunnáttu í 14 löndum. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar 
gáfu til kynna að félagsleg staða þeirra sem tóku þátt hefur mikið að segja varðandi 
fjármálalæsiskunnáttu og að tengsl væru á milli frammistöðu í lestri og stærðfræði annars vegar 

og fjármálalæsis hins vegar. Auk þess varpa niðurstöðurnar ljósi á skort á fjárhagslegri þekkingu 
meðal töluverðs hluta þátttakenda í hverju landi þar sem könnunin var gerð. Einnig var lítill 
tengsl á milli fjármálaþekkingar, viðhorfi og hegðunar í fjármálum. Viðhorf þátttakanda til 

fjármála hefur áhrif á það hvernig hann skipuleggur fjármál sín. Niðurstaða rannsóknar Atkinson 

og Messy (2012) var að fjármálalæsiskennsla þyrfti að ná því að breyta viðhorfi og hegðun 

einstaklinga til fjármála. Rannsóknin benti til að fjármálalæsiskennsla á að eiga sér stað innan 
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grunnskóla, þar sem lögð er áhersla á að efla þekkingu, hæfni og viðhorf til fjármála (Atkinson 

og Messy, 2012).  

Vanhugsuð ákvarðanataka í fjármálum getur haft langvarandi áhrif á einstaklinga, 
fjölskyldur, fyrirtæki og þjóðfélagið í heild. Í átta landa samanburðarrannsókn Lusardi og 

Mitchell (2011) kom fram að afar lítill hluti fólks á vinnumarkaði leiddi hugann að starfslokum, 

hvað þá að það reiknaði út hversu mikið það þyrfti að leggja til hliðar fyrir starfslok. Í 
rannsókninni var sjónum beint að tengslum á milli fjármálalæsis og fjárhagslegrar fyrirhyggju 

þegar kom að áætlanagerð vegna eftirlaunaáranna. Því hærra stig fjármálalæsis, þeim mun 

líklegra var fólk til að hafa gert ráðstafanir til efri áranna. Rannsóknin benti til að fjárhagslegt 
ólæsi fyndist víða þótt fjármálamarkaðir væru vel þróaðir. Í Þýskalandi, Hollandi, Svíþjóð, Japan, 

Ítalíu, Nýja Sjálandi og Bandaríkjunum eru til dæmis þróaðir markaðir en fjármálalæsi mælist 

ekki betri þar en í öðrum löndum þar sem fjármálaóstöðugleiki var mikill eins og í Rússlandi. 
Konur reyndust vita minna en karlar um fjármál og yngri einstaklingar minna en þeir sem eldri 

eru (Lusardi og Mitchell, 2011c). Lusardi stýrði fyrstu alþjóðlegu OECD PISA á fjármálalæsi, sem 

var lagt var fyrir nemendur sem voru að ljúka skyldunámi. Í þessu fyrsta PISA könnunarprófi um 

fjármálalæsi tóku 18 lönd þátt. Það voru Austurríki, Belgía, Bandaríkin, Eistland, Frakkland, 
Ísrael, Ítalía, Kólumbía, Króatía, Lettland, Nýja Sjáland, Póland, Rússland, Shanghai-Kína, 

Slóvakía, Slóvenía, Spánn og Tékkland. Tæplega 29 þúsund 15 ára unglingar þreyttu 

fjármálalæsiskönnun PISA 2012. Helstu niðurstöðurnar voru þær að þátttakendur frá Shanghai-
Kína, Belgíu, Eistlandi, Austurríki, Nýja Sjálandi, Tékklandi og Pólandi stóðu sig best eða voru 

fyrir ofan meðaltalið. Einnig kom í ljós að strákar stóðu sig yfirleitt betur en stúlkur. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að 1 af hverjum 7 þátttakendum taldist ófær um að taka auðveldar 

ákvarðanir varðandi dagleg fjármál og einungis 1 af hverjum 10 gat leyst auðveld fjármáladæmi. 
Niðurstöður rannsókna Lusardi hafa gefið til kynna að félagsleg staða nemenda hefur mikið að 

segja varðandi fjármálalæsi þeirra og að tengsl væru á milli frammistöðu nemenda í lestri og 
stærðfræði annars vegar og fjármálalæsi hins vegar (OECD/INFE, 2015).  

Niðurstöður fyrsta OECD PISA á fjármálalæsi, sýndi takmarkaða þekkingu og aðeins 

grunnfærni í fjármálalæsi. Meira en 15% nemenda sem tóku þátt í könnuninni mældust undir 

grunngildum í fjármálalæsisfærni. Þessir nemendur gátu aðeins lokið einföldustu verkefnum um 

fjármál, svo sem að skilja muninn á þörfum og óskum eða að bera saman verðmæti vöru í 

samanburði við aðrar vörur. Í kjölfar þessa fyrsta PISA könnunarprófs um fjármálalæsi gaf OECD 

út stefnumótunarskýrslu fyrir innleiðingu á fjármálalæsiskennslu (OECD/INFE, 2015). OECD tók 

upp enn víðtækara viðmið á mælingu á fjármálalæsi fyrir PISA könnunarpróf í fjármálalæsi 2012 

(OECD 2014). Sérfræðingahópur sem samanstóð af menntamálaaðilum, fræðimönnum og 

tengdum sérfræðingum frá mismunandi löndum hönnuðu spurningar í þremur víddum: 

þekkingu og skilningi (innihaldi), aðferðum og andlegum aðferðum (ferlum) og fjárhagslegum 
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aðstæðum (samhengi) og endurspegla raunverulegar aðstæður 15 ára nemendur. Í námsmatinu 

eru 40 fjárhagslegar spurningar sem og spurningar á sviði stærðfræði og læsihæfileika. 

Nemendur voru beðnir um að greina einföld myndrit, reikna vexti, meta greiðsluyfirlit og 

reikninga. Þannig er fjármálalæsishluti PISA könnunarprófs frábrugðin stóru spurningunum 

þremur sem eru með tveimur víddum. Í fyrsta lagi spanna PISA spurningarnar miklu víðtækara 

fjármálaefnissvið og leggja meiri áherslu á fjárhagslegar ákvarðanir sem 15 ára nemendur 

standa frammi fyrir; í öðru lagi, vegna umfangs spurninganna og breiddar sem fangar stærri 

vídd fjármálalæsis m.a., þekkingar og hæfileika sem tengjast persónulegum fjármálum. 

Helstu niðurstöður úr rannsókn Lusardi (OECD, 2015a) um fjármálalæsi meðal almennings í 
Bandaríkjunum sýna að flestir einstaklingar eiga erfitt með að framkvæma einfalda útreikninga 

og skilja ekki grundvallarhugtök tengd fjármálum eins og afborgun, vexti og kostnað, mismuninn 

á nafn- og raunvirði og áhættudreifingu. Þekking á flóknari hugtökum, svo sem muninum á 
skuldabréfum og hlutabréfum, gjaldeyrisviðskiptum og verðlagningu eigna er álíka slök. 

Fjármálalæsi mælist lakara hjá tilteknum lýðfræðilegum hópum, svo sem konum, ungu fólki og 

eldra fólk með litla menntun. Þessar niðurstöður styðja við það að fjármálalæsi hefur áhrif á 

hegðun. Fáfræði um grunnhugtök í fjármálum er hægt að tengja við skort á áætlunum um 
eftirlaun, skort á þátttöku á hlutabréfamarkaði, hæpna lántökuhegðun og lakari 

endurgreiðsluvilja lána. Slök þekking á persónulegum fjármálum getur haft áhrif á líðan 

einstaklingsins. Lusardi lýkur samantekt sinni á umfjöllun um mikilvægi þess að fella 
fjármálalæsi í námskrár skólanna og að efla fjármálamenntun kennara (Lusardi, 2015). Það er 

þörf fyrir eflingu á fjármálalæsiskennslu í bandarískum skólum, samkvæmt rannsókn Lusardi 

o.fl., (OECD, 2015b) en þar náðu bandarískir unglingar miðlungsstigi í fjármálalæsi samanborið 

við önnur lönd, en niðurstöður bandarískra unglinga voru í 8. til 12. sæti af 18 löndum sem tóku 
þátt. Það sem verra var að aðeins 14% bandarískra unglinga svöruðu fimm af fimm spurningum 

rétt í spurningakeppni um fjármálalæsi 2012. Í þessari rannsókn tóku aðeins 17 fylki í 
Bandaríkjunum þátt, sem stunduðu þá kennslu í fjármálalæsi í grun- og framhaldsskólum (e. 

High School) og af þeim voru aðeins 6 fylki sem gerðu kröfu um að framhaldsskólanemar tækju 

lokapróf í fjármálalæsi (OECD, 2015b). Ljóst er að fjármálalæsi er grunnfærni sem er nauðsynleg 
öllum einstaklingum til að geta tekið upplýsta ákvörðun með gagnrýnni hugsun. Fjárhagslegar 

ákvarðanir sem yngri kynslóðir standa frammi fyrir eru mun meira krefjandi en það sem fyrri 

kynslóðir þurftu að geta. Fjármálaafurðir eru orðnar flóknari en á sama tíma aðgengilegri vegna 
hnattvæðingar og stafrænnar tækni. Einstaklingar verða að axla meiri ábyrgð á sínum 

fjárhagslegum ákvörðunum nú en áður, svo sem að fjárfesta í viðbótarmenntun, spara fyrir 

menntun eða áætlun um starfslok. Ungmennin í dag bera meiri fjárhagslega áhættu vegna 

aukinna lífslíka, samdráttar í velferðar- og atvinnubótum og óvissum efnahags- og 
atvinnuhorfum. Að auki standa 15 ára nemendum frammi fyrir fjárhagslegum ákvörðunum; 
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flestir eru nú þegar neytendur fjármálaþjónustu í formi bankareikninga með aðgang að 

greiðsluaðstöðu á netinu. Það er mikilvægt fyrir ungt fólk sem nær fullorðinsaldri að vera 

fjárhagslega læst til þess að horfast í augu við flóknar fjárhagslegar ákvarðanir sem gætu haft 

áhrif á líf þess og þróun fram á eldri ár (Lusardi, 2015b). 

2.6  Fjármálalæsi og þáttur kennara 

Í þessum kafla er fyrst farið yfir erlendar rannsóknir á fjármálalæsisþekkingu kennara og hvernig 

kennsla hefur farið fram í ýmsum löndum. Aðeins er til ein rannsókn um fjármálalæsisþekkingu 

kennara hér á landi, en ýmsar erlendar rannsóknir eru til um þekkingu kennara á fjármálalæsi. 
Hér mun ég leggja áherslu á að greina þessa rannsóknir sem gerðar hafa verið um þekkingu og 

reynslu kennara og skólastjórnenda í kennslu á fjármálalæsi.  

National Endowment for Financial Education (NEFE) eru bandarísk landssamtök sem starfa 

ekki í hagnaðarsjónarmiði en stuðla að bættri kennaramenntun í fjármálalæsi. Þessi samtök 

hafa látið gera ýmsar áhugaverðar rannsóknir í Bandaríkjunum á fjármálalæsi og þætti kennara í 
kennslunni. Meðal þeirra eru rannsóknir Way og Holden (2010) sem fjalla um undirbúning 

kennara og skort kennara til að geta kennt fjármálalæsi. Jafnvel þótt að fjármálalæsi yrði kennt í 

grunnskólum myndi kennsla mistakast vegna þekkingarleysis kennara á námsefninu. Rannsóknir 
benda til þess að mikill meiri hluti kennara styðji aukna fjármálalæsiskennslu en kennurum 

finnst þeir ekki vera tilbúnir til að kenna, vegna þekkingarskorts og takmarkaðs námsefnis (Way 

og Holden, 2010). Í rannsókn NEFE „Teachers´ Background & Capacity to Teach Personal 
Finance“ sögðust meira en 80% kennara ekki telja sig hæfa til að kenna fjármálalæsi, og nefndu 
þá sérstaklega þekkingarskort á persónulegum fjármálum. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að 

kennsla hagsmunaaðila á fjármálalæsi gæti aukið þekkingu kennara að einhverju leyti en mætti 
ekki koma niður á nemendum þar sem fjármálafyrirtæki hefðu efnahagslegan ávinning að 

tengjast nemendum í sínum persónulega. Því væri mikilvægt fyrir kennara að fara gaumgæfilega 

yfir kennsluáætlanir og námsefni sem fjármálafyrirtæki veita að kostnaðarlausu þegar verið sé 
að kenna unglingum fjármálalæsi (Way og Holden, 2010). Sumir kennarar töldu það einnig ekki 

alvöru stærðfræði að kenna fjármálalæsi, og vildu frekar leggja áherslu á algebru eða rúmfræði 
frekar en fjármálalæsi. Rannsóknir Way og Holden benda til þess að mikil áhersla 
stærðfræðikennara á algebru í kennslu leiddi til þess að margir skólar í Bandaríkjunum felldu 

fjármálalæsi úr námskeiðum sínum vegna tímaleysis (Way og Holden, 2010). Rannsókn Way og 
Holden (2010) bendir til þess að mikil þörf sé að auka menntunartækifæri í fjármálalæsi fyrir 
kennara og verðandi kennara, meðal annars til að mæta faglegri starfsþróun kennara. 

Tiltölulega lítil fjármálalæsiskennsla er í kennaranámi sem hefur kallað á auknar kröfur til 

endurmenntunar námsskeiða kennara í fjármálalæsi. Samhliða aukinni endurmenntun hafa 

kennarar sýnt meiri áhuga á að kenna fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum (Way og 
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Holden, 2010). Í rannsókn Way og Holden (2010) kemur fram að kennarar og kennaranemar 

sögðu sig helst vanta námsefni og kennsluleiðbeiningar. Niðurstaða þessarar rannsóknar, sem 

náði til allra fylkja Bandaríkjanna, er að takmarkaður hópur kennara kennir fjármálalæsi, en 

ekkert eða lítið skipulag er á milli kennara. Þessi niðurstaða er sláandi í ljósi þess að 89% 

kennara telja mikilvægt að kenna eigi fjármálalæsi í grunnskólum og að allir nemendur sem þar 

útskrifast eigi að standast fjármálalæsispróf. Jafnframt telja rannsakendur að þekking kennara á 

kennslufræðum og fjármálalæsi eigi að haldast í hendur þegar verið er að kenna nemendum 

grunnskóla. Höfundar þessarar greinar telja að þessar niðurstöður um viðhorf kennara eiga 

víðar við en bara í Bandaríkjunum og að fjármálalæsismenntun í kennaranámi virðist hafa áhrif 

á getu kennara til að kenna fjármálalæsi í grunnskólum (Way og Holden, 2010). Samskonar 

niðurstaða fékkst í rannsókn sem gerð var meðal starfandi kennara við Háskólann í Wisconsin í 

Bandaríkjunum, kom fram að meira en 60% verðandi og starfandi kennarar töldu sig vanhæfa til 

að kenna fjármálalæsi miðað þau fjármálalæsisviðmið sem hafa verið innleidd í mörgum fylkjum 

í Bandaríkjunum (Livengood & Venditti, 2012, bls. 88).  

Í skýrslu OECD er mælst til að kennsla í fjármálalæsi byrjar í skyldunámi. Kunnátta og 

þekking kennara á fjármálalæsi er sérstaklega mikilvæg svo að leggja megi áherslu á að kenna 
nemendum fjármálalæsi í grunnskólum (OECD, 2012). Skýrslur OECD hafa einnig bent á að 

tengd þjálfun kennara, í fjármálalæsi, skiptir sköpum fyrir árangur kennara í starfi. Þekking 

kennara á tungumáli, þegar kemur að því að kenna nýtt tungumál í skóla er mikilvægur þáttur í 
lærdómsferli nemenda, sömuleiðis ræðst þróun fjárhagslegs lærdóms nemenda að miklu leyti 

af þekkingu kennara þeirra. Þrátt fyrir mikilvægi fjármálalæsis þekkingar kennara hefur það 

atriði fengið litla athygli rannsóknaraðila (OECD, 2013). Ein ástæðan fyrir lágu fjármálalæsi er 

skortur á fjármálalæsismenntun í kennaranámi og í faglegri starfsþróun kennara. En einnig er 
það almennt áhugaleysi kennara á fjármálum (Mitchell og Abusheva 2016). Í rannsókn Lusardi 

og Mitchell, kom m.a. fram að um 50% kennara horfðu aldrei á sjónvarpsefni, útvarp né í 
dagblöð þar sem fjallað var um fjármál og aðeins um 10% kennaranna kynntu sér fjármálatengt 

efni reglulega í fjölmiðlum. Þessu tengt er almennt áhugaleysi á sparnaði til efri áranna og 

skipulagningu á sparnaði. Niðurstöður benda þó til þess að kennarar séu vel að sér í 
launamálum og daglegum útgjöldum, en þegar kemur að framtíðarmálum eins og sparnaði og 

eftirlaunum eru kennarar hins vegar minna læsir á fjármál (Lusardi og Mitchell, 2011). Menntun 

kennaranna hefur veruleg áhrif á eflingu fjármálalæsiskennslu nemenda í grunn- og 
framhaldsskólum í Bandaríkjunum. Niðurstöður rannsókna Lusardi o.fl., bentu sterklega til þess 

að stærðfræðikennarar eigi að sjá um fjármálalæsiskennslu. Stærðfræðikennarar í 

Bandaríkjunum telja skort á fjármagni, tíma og sérfræðiþekkingu menntakerfisins á fjármálalæsi 

almennt vera hindrun í eflingu á fjármálalæsi í Bandaríkjunum. OECD hafa lagt áherslu á eflingu 
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fjármálalæsis í grunn- og framhaldsskólum, en þróun fjármálalæsis innan námskrár hefur þó 

ekki fylgt þessu eftir né stuðningi við menntun kennara á þessu sviði (Lusardi og Mitchell, 2011).  

Alþjóðarlegar tillögur OECD/INFE (2012) um hvernig ætti að innleiða fjármálalæsiskennslu í 
grunn- og framhaldsskólum (Guidlines on Financial Education in Schools) eru þessi: 

Sérstaklega er mælt með að ríki innleiði fjármálakennslu í opinberum námskrám með því að 

samþætta fjármálalæsiskennslu inn í nám nemenda þar sem það er mögulegt, og í sem flestum 

námsgreinum. Þetta gæti verið fyrsta skrefið að því að gera fjármálalæsi að sérstakri námsgrein 
í skólum. Í tillögunum er jafnframt talið æskilegt að styrkja þurfið starfsþróun kennara og útvega 

námsefni í fjármálalæsi; auk útvegunar á efni fyrir kennara vegna skipulags kennslu á 

fjármálalæsi; skýra stefnu og markmið menntamálayfirvalda um að efla fjármálalæsi á landsvísu 
og að tryggja raunverulega þátttöku lykilaðila í menntun og staðfesta skýra ábyrgð og markmið. 

Þátttaka í alþjóðlegum viðmiðunarreglum og tilmælum OECD ásamt þátttöku í PISA 

könnunarprófi í fjármálalæsi yrðu öflug rök fyrir stefnumótandi markmiðum og aðgerðum í því 
að efla fjármálalæsi (OECD, 2012, bls. 5). Kennarar eru því lykilaðilar í velgengni fjármálakennslu 

í grunn- og framhaldsskóla. Þótt almenn vitund um þörfina á að efla fjármálalæsiskennslu hafi 

farið ört vaxandi á undanförnum árum, er lítið vitað um þarfir og hæfni sem kennarar þurfa til 
að skila þessari menntun til nemenda í skólastofunni. Í svörum könnunarinnar var meirihluti 

kennara, verðandi kennara og menntadeildar sammála þessu (Lusardi og Mitchell, 2011). Til að 

kenna fjármálalæsi þurfa kennaranemar áhuga og þekkingu en til þess þarf að bæta 
kennaranámið og auka vilja kennara til að kenna fjármálalæsi. Ef ekki er hugað að því efla 

kennaranámið í fjármálalæsi mun framför í fjármálalæsi nemenda ekki eiga sér stað. 
Kennaranemar þurfa að vera fúsir til að kenna fjármálalæsi og þeir þurfa að vera sannfærðir um 

að þeir hafi þekkingu og sjálfstraust til þess að kenna fjármálalæsi í grunnskólum. Menntakerfið 

þarf að hafa vitneskju um það hvort að kennarar geta kennt og hafa þekkingu til að kenna 

fjármálalæsi (OECD, 2013).  

Í rannsókn sem Moor og Verschetze (2017) gerðu á fjármálalæsiskunnáttu kennaranema í 

Hollandi kom fram að efla þyrfti fjármálalæsiskennslu meðal kennaranema sem talið er 
mikilvægt til að auka þekkingu og vilja kennara til að kenna fjármálalæsi í grunnskólum. 

Mælingar sem De Moor og Verschetze gerðu á fjármálalæsisþekkingu kennara var 58% en OECD 

viðmiði er 75% þannig að þekking í þessari rannsókn náði ekki lágmarks viðmiði OECD í þekkingu 
kennara á fjármálalæsi. Aðeins 16% kennaranema náðu OECD viðmiðinu og 6% kennara fengu 

framúrskarandi árangur. Kennaranemar sem voru með viðskiptamenntun í grunnnámi stóðu sig 
betur en kennarar sem höfðu aðra grunnmenntun. Stærsti hluti kennaranema sem voru með 

félagsfræði í grunnmenntun náðu ekki tilsetu viðmiði OECD. Niðurstaða rannsóknar var að 

þekking kennaranema var ófullnægjandi til að kenna fjármálalæsi samkvæmt viðmiði (OECD, 
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2013), sem er talið ófullnægjandi til að kenna fjármálalæsi (De Moor og Verschetze, 2017). Í 

rannsókn meðal kennaranema í Hollandi töldu 35% fjárhagslega þekkingu sína góða eða 

framúrskarandi og aðeins 30% tölu þekkingu sína ekki nægilega góða. En það sem skiptir mestu 

máli er að 97% staðfesta að fjármálakennsla ætti að vera skyldunám í grunn- og 

framhaldsskólum. Kennarar eru sannfærðir um að fjármálafræðsla sé mikilvæg fyrir nemendur, 

en kennarar telja fjármálaþekkingu sína ekki næga til að kenna fjármálalæsi í skóla. Hinsvegar 

sögðu kennarar að þeir mundu vera reiðubúnir til að kenna fjármálalæsi ef þeir fengju 

námsstuðning í gegnum kennaranámið sem mundi auka eigin fjárhagslega þekkingu og bæta 

getu til að kenna fjármálalæsi. Í stuttu máli, kennarar verða ekki aðeins að hafa getu til kenna 

fjármálalæsi, heldur verða kennarar að geta haft áhrif á viðhorf og hegðun nemenda til 

fjármála, ásamt því að hafa viljann til að kenna fjármálalæsi (De Moor og Verschetze, 2017). Í 

nýlegri bandarískri rannsókn í 11,000 framhaldsskólum kom fram að aðeins 17% skólanna buðu 

upp á fjármálalæsiskennslu, og var hluti af skólanámskrá þess skóla. En eru bandarískir 

nemendur í raun að öðlast þá þekkingu, viðhorf og hegðun sem talið er þurfi til þess að teljast 

fjármálalæsir. Rannsóknin bendir til þess að fleiri skólar séu að innleiða hæfniviðmið í 
fjármálalæsiskennslu samkvæmt aðalnámskrár fylkjanna. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að þeir 

kennarar sem sáu um fjármálalæsiskennsluna höfðu ekki fengið nægilega góða menntun í 
fjármálalæsi í sínu kennaranámi (NFEC, 2019). 

Helstu niðurstöður úttektar á kennslu í fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi, 
sem var unnin af Stofnun um fjármálalæsi fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið í apríl 

2016, eru að fjármálalæsi er kennt í flestum skólum eða í 87% grunnskóla og 90% 

framhaldsskóla og oftast sem hluti af öðru námssviði en ekki sérstök námsgrein. Þessar 

niðurstöður verður að túlka með gagnrýnum augum þar sem niðurstöðurnar benda einnig til 
þess að kennarar segja að hvorki gangi vel né illa að uppfylla kröfu námskráa um hæfniviðmið 

eins og Aðalnámskrár grunnskóla gerir ráð fyrir. Auk þess verður það að teljast rýra þessar 
niðurstöður þar sem kennsla samtaka fjármálafyrirtækja í grunnskólum telst til 

grunnskólakennslu á fjármálalæsi, þótt kennarar hafi ekki komið að kennslunni beint. Þá er lang 

algengast að kennarar nota ókeypis kennsluefni sem er gefið út af Fjarmálaviti, en ein helsta 
hindrunin í vegi fyrir kennslu í fjármálalæsi er talin vera skortur á námsefni. Það má lesa út úr 

athugasemdum kennara að fjármálalæsi er þeim hugleikið og helstu hindranir eru skortur á 

námsefni, tímaskortur og skortur á þekkingu kennara. Það er áhugavert að nokkrir kennarar 
benda á að gott samstarf við banka og fjármálstofnanir sé mikilvægt og að auka þurfi 

heimsóknir banka inn í kennslustundir, þar sem bankastarfsmenn eru sérfræðingar sem kunna 

að fjalla um fjármál. Þetta er mjög áhugaverð athugasemd þar sem bankarnir drógu sig út úr 

allri beinni þátttöku og samtök fjármálafyrirtækja tóku við og efldu sína starfsemi í 
fjármálafræðslu til grunnskóla barna (Breki Karlsson, 2016). 
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Úttektin bendir til að nemendur grunn- og framhaldsskóla fá að jafnaði 11 kennslustundir í 

fjármálalæsi á hverju skólaári. Kennarar allra skólastiga telja að hvorki gangi vel né illa að 

uppfylla kröfur aðalnámskráa um hæfniviðmið. Námsárangur í fjármálalæsi er sjaldnast metinn 

sérstaklega á grunnskólastigi, en það er gert í meirihluta tilvika á framhaldsskólastigi. Rúmur 

þriðjungur svarenda kemur á framfæri athugasemdum eða tillögum til úrbóta um kennslu í 

fjármálalæsi sem flokka má í þrjá meginflokka: ákall um frekara námsefni, rýmri kennslutíma og 

athugasemdir er varða stefnumótun. Meðal annars er kallað eftir samráðsvettvangi um kennslu 

í fjármálalæsi og nokkurs konar vísindagarði þangað sem sækja megi skemmtun og fræðslu 

(Breki Karlsson, 2016). 

Fjármálavit er heiti á fjármálafræðslu samtaka fjármálafyrirtækja, sem hefur verið í gangi 

síðan 2015, en það tók yfir alla fjármálalæsiskennslu grunnskólabarna sem bankarnir höfðu séð 

um síðan eftir bankahrun. Hægt er að panta skólaheimsókn á Fjármálavit. Samtök 
fjármálafyrirtækja sjá um að bóka sérfræðinga, oftast frá einhverjum banka og lífeyrissjóði sem 

fara í skólaheimsókn og afhenda bók „Fyrstu skref í fjármálum” endurgjaldslaust og sjá um 

fjármálalæsiskennsluna. Hluti af þeirri kennslu er að kynna fjármálaleika sem haldnir eru á 

hverju ári á meðal 10. bekkjar grunnskólanema. Upphaflega kom áhugi frá starfandi kennara að 
hanna fjármálaleika og fékk hann Landabankann til að fjármagna sína hugmynd. Fjármálavit sér 

nú um skipulag þessara leika, en leikarnir eru ennþá í eigu Landsbankans. Keppt er á milli 

grunnskóla þar sem nemendur keppa fyrir hönd síns skóla og svara 64 spurningum sem skipt er 
niður í fjóra flokka, einkafjármál, heimili, atvinnu og samfélag. Nemandi skráir sig og tekur þátt 

á vefslóðinni fjarmalaleikar.is en með því að heimsækja vefinn samþykkir nemandi notkun á 

vafrakökum og þátttöku sína. Nemendur skrá sig inn í gegnum facebókar aðgang sinn og gefa 

upp persónulegar upplýsingar meðal annars netfang, þannig er hægt að rekja og geyma 
upplýsingar um nemendur í gagnagrunni fjármálafyrirtækja.  

Nú á dögum breytist námsefni í mörgum fögum og margt námsefni verður fljótt úrelt. 

Stærðfræði námsefni hefur ekki breyst mikið á undaförnum árum og ákveðin mótstaða myndast 

oft þegar stærðfræðibækurnar breytast, vegna þess að það hefur áhrif á undirbúning 

stærðfræðikennara. Sama má væntanlega segja með fjármálalæsiskennslu í stærðfræði. Lítið er 

um stærðfræðitengt námsefni og það þarf að koma því inn í það sem kennarar í stærðfræði nú 

þegar eru að kenna. Flokkar hæfniviðmiða í aðalnámskrá í stærðfræði eru, að geta spurt og 

svarað með stærðfærði, að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar, 

vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar, tölur og reikningar, algebra, rúmfræði og mælingar og 

tölfræði og líkindi. Eina hæfniviðmiðið sem kemur inn á fjármálalæsi er í 

hæfniviðmiðahlutanum, vinnubrögðum og beitingu stærðfræðinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011).  
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Það er tilhneiging hjá kennurum að láta bækurnar stýra kennslunni, þetta á sérstaklega við 

um stærðfræðikennsluna þar sem stærðfræðibækurnar sem notaðar hafa verið á Íslandi til 

margra ára eru allar gefnar út af Námsgagnastofnun. Hins vegar breytist margt og bækurnar 

þurfa því að breytast með. Stærðfræðibækur hafa hins vegar breyst lítið og er oft talað um að 

stærðfræði sé ríkisstýrt með útgáfu á stærðfræðibókum og þannig stýrist stærðfræðin og erfitt 

sé að taka upp nýtt efni eins og fjármálalæsi. Dæmi um þetta er að tækni breytist en við erum 

ennþá að kenna efnið því það var gert í gamla daga. Ádeilan um hina svonefndu 

sverðkantanámskrá (e. saber-tooth curriculum) á við hér þar sem tæknin sem er verið að kenna 

er úrelt en samt er verið að kenna það eins og var gert í gamla daga. Ef námsefni er úrelt og 

hefur engan tilgang fyrir nemendur þá ætti ekki að vera að kenna það námsefni í skólum, 

nemendur spyrja oft að því af hverju þeir séu að læra algebru og hvenær þeir eigi eftir að nota 

hana í framtíðinni, einnig hafa margir nemendur sagt við mig að, “ekki reyna að láta mig skilja 

þetta, ég þarf bara ná þessu til að geta staðist próf og svo nota ég þetta aldrei”. Sömuleiðis hef 

ég heyrt stærðfræðikennara segja að loks sé fjármálalæsiskennslunni lokið og þá sé hægt að 

snúa sér að einhverju skemmtilegra eins og algebru. Vissulega nýtist algebra sumum 
nemendum í framtíðinni, sérstaklega þeim sem fara í áframhaldandi nám t.d. verkfræðinám. En 

telja verður að fjármálalæsi nýtist öllum nemendum hvort sem að þeir halda áfram í námi eða 
fara í starfsnám. Sverðkanntanámskráin á hér við í stærðfræðikennslu hér á landi þar sem 
fjármálalæsihæfniviðmið er aðeins eitt á unglingastigi grunnskóla (Meyvant Þórólfsson, 2013 

bls. 3). 

Þegar stærðfræðikennarar eru að skipuleggja kennslu sína eru stærðfræðibækurnar oftast 

að stjórna því hvernig stærðfræðin er kennd. Hins vegar getur áhugamál kennarans á eitthvað 

efni í stærðfræði haft áhrif á kennsluna. Kennd námskrá (e. taught curriculum) er það sem 
kennarar ákveða í raun að kenna, hvernig þeir kenna og hvað þeir taka út úr „opinberu 

námskránni“. Val kennara á námsefni og kennslu byggist því á þekkingu á efninu, 
reynslu kennara í að kenna, vilja þeirra til að kenna eitthvert ákveðið fag. Ábyrgð kennara er 

gríðarlega mikil og byggist á þekkingu, reynslu og áhuga kennara á viðfangsefninu. Kennari 

getur kennt og haft í forgangi það sem honum finnst skemmtilegt að kenna (Cuban, 1995, bls. 
5).  

Margar rannsóknir hafa bent á jákvætt samhengi milli formlegrar menntunar og 

fjármálalæsis (Lusardi og Mitchell 2011c; Christelis o.fl., 2010; Lusardi 2012). Í niðurstöðum 

rannsókna Lusardi og Mitchell (2014) kemur fram að í Hollandi svöruðu 69,8% einstaklinga með 

háskólapróf öllum stóru spurningarnar þremur rétt, en hjá þeim sem voru með grunnskólapróf 

var viðkomandi hlutfall aðeins 28,0%. Fáar rannsóknir reyna þó að aðgreina vitsmunalega 

hæfileika frá áhrifum formlegrar menntunar. Lusardi o.fl., (2010), bentu á að formleg menntun 

er mikilvægur þáttur jafnvel eftir að hafa tekið tillit til vitsmunalegra hæfileika. 
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Í rannsókn Alsemgeest, 2015 bentu niðurstöður til þess að forvarnarfræðsla í fjármálum 

leiddi til þess að einstaklingar forðuðust lélegar fjárhagslegar ákvarðanatökur og þannig hafði 

fræðslan áhrif á hegðun einstaklinga. Aukin fjármálaþekking leiddi til breyts viðhorfs á lántöku 

og þá sérstaklega gagnvært skammtímalántökum þar sem vextir og kostnaður geta orðið mörg 

hundruð prósent á ári, þessi lán eru þekkt sem smálán (Alsemgeest, 2015). Forvarnarfræðsla í 

slíkum tilvikum getur borið árangur og styður við betri ákvörðunartöku í lánamálum. um 

(Alsemgeest, 2015). Í samræmi við rannsóknir Alsemgeest, 2015 þá hafa stjórnvöld um allan 

heim skilgreint fjármálafræðslu sem árangurríka leið til að hjálpa einstaklingum að ná tökum á 

persónulegum fjármálum sínum. Sem dæmi má nefna að menntamálayfirvöld í Bandaríkjunum 

hafa tekið upp kennslu í fjármálalæsi, sem forvarnarstarf og leið til að forðast lélegar 

fjárhagslegar ákvarðanatökur einstaklinga. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), 

einskonar umboðsmaður skuldara, hefur þróað stefnu til að auka fjármálalæsi bandarískra 

neytenda og hrint af stað áætlun til að bæta árangur í fjármálalæsi. 
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3 Aðferð  

Í þessari rannsókn var beitt eigindlegum aðferðum (e. qualitative methodology) sem beindist að 

því að skilja þá merkingu sem þátttakendur rannsóknarinnar leggja í reynslu sína af 

rannsóknarefninu og þær aðstæður sem um ræðir. Höfð voru hálfstöðluð viðtöl (e. semi 

structured interviews) við sex aðila sem töldust þekkja málefnið vel. Rætt var við þrjá kennara, 

einn skólastjórnanda og tvo aðra sérfræðinga. Stuðst var við grundaða kenningu (e. grounded 

theory) til að greina gögn sem fengin voru úr viðtölum sem rannsakandi telur að styðji við þær 

rannsóknir sem koma fram í fræðilega kaflanum. Þessi nálgun byggist á kerfisbundinni aðferð 

við að greina gögn, þróa þemu og kenningu út frá gögnum (Lichtman, 2013, bls. 79).  

3.1  Rannsóknarsnið 

Rannsóknarspurning sem unnið var með í þessari rannsókn var eftirfarandi:  

Hvaða áskoranir og hindranir er að finna í íslensku skólakerfi gagnvart námi og 
kennslu í fjármálalæsi? 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var viðtalsrammi útbúinn og óskað eftir viðtölum 

við þá þátttakendur sem voru valdir. Í viðtölunum ræddi rannsakandi við sérfræðingana í þeim 

tilgangi að nálgast upplýsingar um upplifun þeirra og reynslu af fjármálalæsiskennslu í 
grunnskólum. Í viðtölunum var spurt var um mikilvægi fjármálalæsisnáms og -kennslu í 

grunnskólum, þekkingu kennara til að kenna fjármálalæsi og áskoranir og hindranir í 
fjármálalæsisskennslu í grunnskólum (Sjá viðtalsramma í Viðauka B). Notast var við 

markmiðsúrtak (e. purposive sample) þar sem rannsakandi valdi þátttakendur er töldust 

uppfylla fyrirfram ákveðin skilyrði og höfðu allir reynslu af fjármálalæsiskennslu bæði í 

samfélaginu almennt og í grunnskólum eða þekktu vel til hennar. Lykilatriðið var að 

þátttakendur hefðu reynslu og þekkingu varðandi efnið (Lichtman, 2013, bls. 209). 

3.2 Þátttakendur 

Markmiðsúrtak merkti að leitast var við að ræða við lykilaðila (e. key informants) er höfðu 

komið að fjármálafræðslu í samfélaginu, rannsóknum, kennslu, námsefnigerð og 
námsskrárgerð. Rannsakandi hafði beint samband við þátttakendur sem voru í úrtakinu. Viðtöl 

fóru fram í febrúar og mars 2020. Viðmælendurnir sex voru sem hér segir í þeirri röð sem rætt 

var við þá. Öllum voru valin dulnefni: 

• Eiríkur. Starfandi kennari, en var áður aðstoðarskólastjóri og kenndi m.a. fjármálalæsi.  
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• Auður. Sérfræðingur fjármálafyrirtækja, hefur haldið námskeið um fjármálalæsi. 

• Ottó. Skólastjórnandi og kennari, hefur kennt stærðfræði og fjármálalæsi. 

• Draupnir. Hagfræðingur, hefur starfað sem ráðgjafi í fjármálum og neytendamálum.  

• Auðbjörg. Háskólakennari, sem hefur komið að stærðfræði og fjármálalæsi. 
• Sigríkur. Sérfræðingur í menntamálum, sem hefur komið að námskrárgerð. 

3.3  Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram með viðtölum eins og áður er getið þar sem leitast var við að safna 
upplýsingum frá þátttakendum um fjármálalæsi með hliðsjón af rannsóknarspurningunni. Viðtöl 

fela í sér félagslega athöfn þar sem samskipti rannsakenda og viðmælenda endurspegla flókið 

samspil hegðunar, hugsana, skynjana og tilfinninga. Þessi gagnasöfnunaraðferð á vel við þegar 

rannsökuð eru t.d. viðhorf og þekking á ákveðnu efni (Helga Jónsdóttir, 2003). Markmiðið var að 

kanna hvaða áskoranir og hindranir væri að finna hér gagnvart fjármálalæsiskennslu í 

grunnskólum. Rannsakandi hafði beint samband við þá þátttakendur sem völdust í úrtakið og 
samþykktu allir að taka þátt. Viðtölin fóru öll fram á starfsstöðvum þátttakenda og stóð hvert 

þeirra yfir í um 45 til 60 mínútur. Viðtölin voru hljóðrituð og strax eftir það voru þau afrituð 
orðrétt upp af rannsakanda (Sjá viðtalsramma í Viðauka B).  

3.4  Gagnagreining 

Gagnagreining hófst eftir að öll viðtöl höfðu verið tekin og afrituð en stuðst var við 
úrvinnsluaðferð og þemagreiningu (e. thematic analysis) sem Braun og Clark (2006) þróuðu. Í 

þessari rannsókn eru niðurstöður þess vegna settar fram sem þemu.  

Greining gagna felur í sér stöðuga yfirferð og lestur alls gagnasafnsins þar sem gögn eru 
greind og kóðuð. Ritun texta samhliða greiningu gagna á sér stað og er ekki eitthvað sem er 

bara framkvæmt í lok greiningarinnar eins og gert er í tölfræðilegri greiningu. Þess vegna hóf ég 

skrif í fyrsta áfanga við greiningu gagna. Skrifin byrja með því að skrá niður punkta og 
hugmyndir um mögulegar kóðunaráætlanir, en samkvæmt 6 þrepa þemagreiningu (Braun og 

Clark, 2006), sem stuðst var við. Í fyrsta þrepi er mikilvægt að sökkva sér niður í viðtalsgögnin og 

þekkja alla þætti þeirra, það felur meðal annars í sér endurtekinn lestur gagnanna á virkan hátt 
þar sem merking og mynstur er greint. Í þrepi tvö fór rannsakandi yfir það sem áhugavert þótti í 

gögnunum. Í þessu þrepi er upphaf kóðunar endurgreint og auðkennt í öllu gagnasafninu það 

sem mér þótti áhugavert frá upphafskóðun gagnanna. Kóðar auðkenna aðgerðina í 
gagnainnihaldinu sem virðist áhugavert fyrir mig sem greinanda og það sem ég hef getað tengt 

við rannsóknarspurningu. Í þriðja þrepi, þar sem gögnin voru greind og flokkuð varð til langur 

listi af mismunandi kóðum sem komu í ljós við þessa greiningu. Á þessu stigi greindi rannsakandi 
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breiðara þemastig og færði sig frá stökum kóðum í það að flokka mismunandi kóða og greina 

hugsanleg þemu og mynstur (e. patterned meanings). Hér var ég sem rannsakandi að íhuga það 

hvernig mismunandi kóðar geta sameinast og myndað yfirgripsmikið þema. Það var gagnlegt í 

þessu þrepi að nota sjónræna framsetningu til að hjálpa til við að flokka mismunandi þemu. Ég 

notaði töflur og hugarkort og skrifaði stutta lýsingu á pappír til að skipuleggja gögnin í 

þemabunka.  

Í fjórða þrepinu betrumbætti ég þemum með því að setja þau niður í staka þemaflokka. Hér 

kom í ljós að ekki voru næg gögn til að styðja við fleiri en þrjú þemu. Gögnin tóku á sig 

sameiginleg mynstur og urðu skýr og greinanleg þar sem greinargóður munur varð á milli þemu. 

Á mynd 1 er vísað til niðurstöðu á þemagreiningu með þemakorti, en á þessu stigi tókst mér að 

fanga þrjú þemu á fullnægjandi hátt. Í fimmta þrepinu byrjaði ég að lagfæra og endurbæta 

þemakortið þangað til ég var sáttur með útkomuna. Nú fór af stað vinna við að betrumbæta 

þessi þrjú þemu (mynd 1. þemakort) sem ég mátaði við gögnin og rannsóknarspurninguna. Hér 

var ég sáttur við greininguna sem slíka og ég fann að þemu voru skýr og sjálfstæðar frá hvor 

annarri og gat ég einnig tengt það við rannsóknarspurningu. En nú var fyrst hægt að skrifa 
ítarlega greiningu fyrir þemu þrjú og mér tókst að bera kennsl á „söguna“ sem hvert þema segir 

frá og er mikilvægt að huga að hvernig sagan fellur að heildarsögunni, í tengslum við 
rannsóknarspurningu.  

Í sjötta þrepi þemagreiningar byrjaði rannsakandi lokagreiningu og skrif skýrslunnar. 

Rannsóknarverkefni þetta lýsir áskorunum fjármálalæsiskennslu í grunnskólum og mögulegum 
hindrunum. Frásögn rannsakanda í næsta kafla lýsir sögunni sem lesa má úr gögnum sem 

safnað var með viðtölum og borin saman við fræðilegar rannsóknir ásamt því að svara 

rannsóknarspurningunni. Að greina þemu og mynstur með viðtalsgögnum er góð 

rannsóknaraðferð til þess að fá svör við rannsóknarspurningunni. Í þessari rannsókn er því 
mikilvægt að greining gagna felist í því hvað er áskorun og hvað er hindrun í 

fjármálalæsiskennslu, en túlkun gagna þarf að vera í samræmi við fræðilega umgjörð (Braun og 

Clark, 2012). 
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Mynd 1. Þemakort 

3.5  Siðferðileg atriði 

Rannsóknir þurfa alltaf að uppfylla tilteknar siðferðilegar kröfur. Rannsakandi gætti að réttmæti 
og áreiðanleika rannsóknarinnar sem er háð siðferði hans sem rannsakanda en einnig er 

mikilvægt að gæta að vinnubrögðum, trúnaði og varkárni í meðferð persónuupplýsinga 

(Lichtman, 2013, bls. 75). Til að gæta fulls trúnaðar í rannsókn þessari fékk hver þátttakandi 
dulnefni eins og útskýrt var hér á undan. Rannsakandi óskaði eftir upplýstu samþykki frá 

þátttakendum en þar komu fram upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar og hvað þátttaka 

þeirra fól í sér. Persónuverndarsjónarmiða var gætt að fullu við meðferð, vinnslu og eyðingu 
frumgagna í samræmi við gildandi lög (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 

nr.90/2018). Í skriflegu samþykki kom fram að þátttakandi gat fyrirvaralaust og án útskýringa 
hafnað eða hætt þátttöku. Í rannsókninni koma eingöngu fram svör viðmælenda og dulnefni og 

þess þannig gætt að ekki sé hægt að rekja svör til einstakra viðmælanda.  
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla eru kynntar helstu niðurstöður úr viðtölunum sem voru tekin við sex kennara, 
skólastjórnendur og sérfræðinga í fjármálalæsiskennslu. Ekki er hægt að alhæfa um 

niðurstöður eigindlegra rannsókna en vissulega gefa niðurstöðurnar til kynna sameiginlega 

þætti sem koma fram í öllum viðtölunum sex. Rannsakanda þótti heppilegt að hafa aðferðir 

grundaðrar kenningar (e. grounded theory) að leiðarljósi við að ígrunda og skipuleggja 

greiningarferlið sem rannsakandi notaði við þemagreiningu rannsóknarinnar og leiddi í ljós 

þrjú meginþemu sem vörpuðu ljósi á stöðu fjármálalæsis og þær áskoranir og hindranir sem 

virðast einkenna stöðuna. Þessi fræðilegu viðmið voru grundvöllur rannsakanda og mótuðu 

rannsóknarvinnuna, sem vonandi náðu að auka innra réttmæti rannsóknarinnar. 

 

Í fyrsta þema náðist að fanga mikilvægan þátt í tengslum við skort á þekkingu og hæfni 

kennara til að kenna fjármálalæsi. Í þessu þema kom fram hjá viðmælendum að fjármálalæsi 
væri ekki kennt í kennaranámi við Menntavísindasvið og þar með ekki á kjörsviði stærðfræði 

en lítil áhersla virðist á prósentureikning innan stærðfræðikennslunnar. Undirbúningur fyrir 
verðandi kennara er því hverfandi og ekki er heldur boðið upp á endurmenntunarnámskeið 
fyrir núverandi kennara. Þetta verður að teljast áhyggjuefni vegna rannsókna sem gerðar 

hafa verið og benda til mikilvægis fjármálalæsiskennslu í grunnskólum. Það er einnig 

áhyggjuefni að kennarar virðast þiggja aðstoð utanaðkomandi aðila til að sjá um 
fjármálalæsiskennslu nemenda. Þemagreining leiddi í ljós að kennarar sem höfðu reynslu af 

aðkomu bankanna í fjármálalæsiskennslu töldu eðlilegra að kennarar ættu að sjá um þessa 
kennslu eins og hverja aðra kennslu í grunnskólum.  

 

Annað þema fjallar um kennsluhætti þar sem gagnrýnin hugsun, þekking, viðhorf og 

hegðun til fjármála eru mikilvæg þegar mæla á árangri. Forvarnarfræðsla í kennslu á 

fjármálalæsi getur borið árangur og hefur meiri tengingu við viðhorf og hegðun og þar með 

betri ákvarðanatöku gagnvart lántöku. Þetta kom m.a. fram í rannsóknum Alsemgeest 

(2015), en sem dæmi má nefna að menntamálayfirvöld í Bandaríkjunum hafa tekið upp 

kennslu á fjármálalæsi, sem forvarnarstarf og leið til að forðast lélega fjárhagslega 

ákvarðanatöku einstaklinga. Í samræmi við rannsóknir kom það fram í þemagreiningu að 

forvarnarfræðsla hefur t.d. verið árangursrík á ýmsum öðrum sviðum hér á landi og þá var 

meðal annars vísað til smokkaherferðarinnar og unglingadrykkju.  

 

Í þriðja þema fangaði rannsakandi loks þær áskoranir og hindranir sem þátttakendur 

nefndu í viðtölunum á fjármálalæsiskennslu í grunnskólum en þar kom fram andstaða við 

það að hagsmunaaðilar sæju um að skipuleggja fjármálalæsiskennslu grunnskólabarna. 
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Einnig komu fram vonbrigði vegna þess að hætt hafi verið að taka þátt í PISA könnunarprófi í 

fjármálalæsi.  
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4.1  Þema eitt: Þekking kennara á fjármálalæsi 

Fyrsta þema snýr að því hvaða þekkingu og hæfni kennarar þurfi að hafa til að geta kennt 
fjármálalæsi. Fjármálalæsi er hvorki kennt í grunnnámi kennara á Menntavísindasviði né í 

endurmenntunarnámskeiðum fyrir starfandi kennara, en þetta kemur fram í viðtali hér að 

neðan. Samtök fjármálafyrirtækja hafa boðið upp á endurmenntunarnámskeið fyrir kennara og 
hafa jafnframt kynnt kennslubók sem Fjármálavit gefur út. Margt áhugavert kom fram í þessu 

þema, meðal annars spurningar um siðferði kennara gagnvært nemendum og hverjir eigi að 

kenna fjármálalæsi í grunnskóla. Er það hlutverk kennara og ef svo er hvernig á kennslan að fara 
fram? Hér var einnig komið inn á námsefni og atriði sem snúa að persónuvernd grunnskóla 

barna. 

 

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa því hvort þekking og hæfni kennara til að kenna 
fjármálalæsi væri mikilvægt og hver sýn þeirra væri til að efla þekkingu kennara á fjármálalæsi.  

 

Ottó: „Þekking kennara er mikilvæg því ef við höfum ekki þessa þekkingu getum við ekki komið 
henni áfram til nemenda. Þannig að menntun kennara þarf að vera í góðu lagi. Allir skólar þurfa 

að hafa mannauð sem treystir sér til að kenna fjármálalæsi. Það þarf að hafa gott námsefni sem 

er uppfært reglulega, einnig vegna tækninnar í fjármálum, þetta er komið í símanna og nú 
borgum við bara með símanum, peningar eins og við þekkjum eru að hverfa. Krakkar í dag sjá 

bara kort eða síma, tenging við raunveruleg verðmæti eru að minnka. Vörukaup eru líka að 
fjarlægast okkur, með nokkrum smellum í símanum eða í tölvu er varan komin af stað og kemur 

til þín í pósti. Þekking kennara í fjármálalæsi og getuna til að tala um þetta reip brennandi og 

gert námið áhugavert. Fjármálalæsi er mikilvægt í lífinu og þessa þekkingu þurfum við öll að 

hafa til að geta rekið fjölskyldu, réttu megin við núllið og að ganga ekki á höfuðstóllinn. Það 

endar ekki vel. Svo er það námsefnið, það þarf að vera rýnt og gott, góða kennara sem ráða við 

námið og eru með metnað og ástríðu til að kenna. Góðir kennarar sem krakkarnir trúa og 

treysta og útskrifast úr skóla með réttu skilaboðinn um viðhorf og hegðun í fjármálum og bara í 

lífinu.“ 

 
Ottó finnst fjármálalæsiskennsla vera mikilvæg og að efla þurfi menntun kennara á þessu 

sviði. Sömuleiðis finnst Ottó að kennsla ætti að vera kennd af hlutlausum aðilum og að 

fjármálafyrirtæki ættu ekki að sjá um þessa kennslu.  
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Ottó: „Þetta þarf að vera hlutlaus kennsla í skólunum og ekki í höndum fjármálafyrirtækjanna. 

Það er mitt mat, bara hæfir kennarar í skólunum eiga að sjá um þessa kennslu, við ættum 

heldur ekki að reiða okkur á námsefni frá fjármálafyrirtækjunum.“ 

 

Ottó bætir við að ekki sé hægt að gera kröfur til kennara þar sem starfsþróunarnámskeið 

væru ekki í boði, en honum finnst það sjálfsagt að kennarar ættu að dýpka þekkingu sína í 

fjármálalæsi.: 

 

Ég hef ekki gert neina könnun á því hversu læsir kennarar eru á fjármál og þegar 

auglýst er eftir kennara hér í skólanum, förum við ekki fram á fjármálalæsisþekkingu 

til kennslu. Maður getur ekki gengið að því að vísu að kennarar séu betur 

fjármálalæsir en t.d. hjúkrunarfræðingar eða rafvirkjar. Það er ekki á vísan að róa 

með það. Auðvitað væri það gott að það væri starfsþróunarnámskeið fyrir kennara, 

þar sem kennarar mundu dýpka þekkingu sína í fjármálalæsi. Það væri alls ekki 

vitlaust að impra á þetta atriði í kennaranáminu og að fjármálalæsi yrði kennt þar 
eins og svo margt annað, hvað á að vera inni og hvað á að vera úti? Ég held að 

almennt sé fjármálalæsi það mikilvægt að allir ættu að fá einhverja kennslu í 
fjármálalæsi og því þætti mér það skynsamlegt að þetta yrði með skipulegri hætti en 
það sem gert er. 

 

Ottó bendir á hversu mikilvægt það er fyrir kennara að fá menntun í fjármálalæsi og að 
skynsamlegt að þetta væri með skipulögðum hætti. 

 

Draupnir: „Ef samtökum fjármálafyrirtækja er svona annt um fjármálalæsiskennslu á Íslandi af 
hverju efla bankarnir ekki kennsluna fyrir kennara og hjálpa kennurum með þessa þekkingu og 

hvernig á að kenna nemendum um fjármálalæsi. Ég sakna gagnrýnnar hugsunar 

kennarastéttarinnar á þessu sviði.“  
 

Draupnir skilur ekki áhuga fjármálafyrirtækja til að kenna fjármálalæsi og að bankarnir ættu 

frekar að aðstoða kennara með þessa þekkingu, því að kennarar ættu að vera gagnrýnir á 
kennsluaðferðir fjármálafyrirtækja.  

 
Draupnir: „Það má segja að fjármálalæsiskennsla hafi byrjað hér á landi 2001 með útgáfu bókar 
neytendasamtakanna sem hét „Fjárinn” og sem sýnir hversu nátengt fjármálalæsi er 

neytendamálum.“ 
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Draupnir bendir á að fjármálalæsiskennsla ætti að vera tengd neytendafræðslu.  

 

Draupnir: „Ég tel að Menntavísindasvið HÍ ætti að kenna kennurum fjármálalæsi í 

kennaranáminu og núverandi kennurum í endurmenntun.“  

 

Draupnir talar um að efla menntun í fjármálalæsi fyrir verðandi kennara og núverandi 

kennara með endurmenntunarnámskeiðum.  

 

Draupnir: „Fjármálalæsi er einn af grunnþáttunum í okkar lífi og ætti að leggja gífurlega áherslu 

á í grunnskóla. Enda má sjá hversu mikilvægt þetta er því að OECD leggur mikla áherslu fjórum 

grunnstoðir menntunar sem eru, lestur, stærðfræði, náttúrufræði og fjármálalæsi. Fjármálalæsi 

er því fjórða stoðin í rannsóknum OECD á menntakerfinu og þar af leiðandi er það ótrúlegt að 

menntamálayfirvöld hafa ekki tekið fjármálalæsiskennslu upp innan grunnskólanna.“ 

 

Draupnir talar um hversu mikilvægt það sé að kenna fjármálalæsi í grunnskólum. 
 

Auður: „...jafnframt að koma með tillögur um hvernig hægt er að bæta núverandi kennslu í 
grunnskólum og svo viljum við líka sjá hvernig er hægt að bæta fjármálalæsiskennslu inn í 
grunnám kennara.“ 

 

Hér bendir Auður á hversu mikilvægt það sé að kenna fjármálalæsi og bæta þarf 
kennaranámið til þess að ná þessu takmarki. 

 

Auður: „Ég kynnti mér breska rannsókn um fjármálakennslu en þar kom fram að 
stærðfræðikennarar voru taldir valda fjármálakennsluna best vegna þess að þau væru öruggust 

með að kenna útreikning.“ 

 
Auður bendir hér á að kennarar eru óörugg með að kenna fjármálalæsi og að það séu helst 

stærðfræðikennarar sem valda kennslunni best allavega hvað útreikning varðar. 

 
Auður: „Samtök fjármálafyrirtækja bjóða kennurum á að koma inn í grunnskólanna og aðstoða 

kennara með kennsluna og jafnframt að kynna námsefnið sem er veitt að kostnaðarlausu. Þetta 
námsefni heitir „Fyrstu skref í fjármálum” og er hannað sem nemendabók.“ 
 

Auður bendir á að lítið annað virðist vera í boði fyrir kennara um kennsluaðferðir eða 

námsefni í fjármálalæsiskennslu og þess vegna leita kennarar til samtaka fjármálafyrirtækja? 
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Auður: „Grunnskólakennarar leita til samtaka fjármálafyrirtækja til þess að fá bankafólk til þess 

að kenna fjármálalæsi í skólunum.“ 

 

Auður bendir á að kennarar virðast leita þangað sem aðstoðin er í boði. 
 
Auður: „Samtök fjármálafyrirtækja halda endurmenntunarnámskeið fyrir kennara, með því að 

kynna bókina „Fyrstu skref í fjármálum” og jafnframt að koma með tillögur um hvernig hægt er 

að bæta núverandi kennslu í grunnskólum. Ég vil þó sjá að fjármálalæsiskennslu væri efld í 

grunnnámkennara.“ 

 

Auður tekur undir það sem hefur komið fram hjá öðrum viðmælendum að fjármálalæsi sé 

mikilvægt í grunnskólanámi og að efla þarf kennaranámið í fjármálalæsi. 

 

Auðbjörg: „Nei, það eru engin námskeið kennd á menntavísindasviði fyrir kennaranema, ekki 

sem ég veit um núna, nei ekki lengi. Það var hér á árum áður en það er orðið langt siðan.“ 
 

Það er ákveðin áskorun í orðum Auðbjargar að endurvekja námskeið fyrir kennara í 

fjármálalæsi.  
 

Auðbjörg: „Ég tel að kennarar eru ekki nægilega vel undirbúin til að kenna fjármálalæsi, vegna 

þess að kennarar eru að kenna greinar sem það er ekki sértaklega menntað í að kenna... og já, 

þá er ég kannski að tala sérstaklega um á unglingastiginu. Ef þú hefur ekki haldgóða menntun til 
að kenna stærðfræði, þá getur þetta líka verið fjötur um fót að því þú þarft að hafa góða 

stærðfræðiþekkingu til að geta kennt fjármál og meðferð fjármála.“  
 

Auðbjörg tekur undir að kennarar eru ekki nægilega vel undirbúin til að kenna fjármálalæsi, 

vegna þess að það vantar námskeið á þessu sviði, en jafnframt talar hún um að það þarf að efla 
þessa menntun á Menntavísindasvið innan faggreinakennslu stærðfræði. 

 

Auðbjörg: „Það tala margir um skort á tíma og margt sem þarf að huga að. Það getur verið að 
einhverjum kennurum finnist þau skorta þekkingu á fjármálum og hvernig maður fer með þá. Þá 

geta kennarar fengið sérfræðinga, frá banka, inn í fjármálalæsiskennsluna eins og í öðrum 

fögum. Kennarar gera það einnig í öðrum greinum, eins og í raungreinum að fá vísindamenn inn 

í kennsluna til að segja frá hlutum sem tengist hvort sem það er jarðfræði, landafræði eða 
eðlisfræði. Fá sérfræðinga inn sem eru áhugaverð og upplýsandi og geta stutt við námið, 
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kennarar eru misvel undirbúin til þess að takast á við svona kennslu, margir sem eru að kenna 

stærðfræði í skólum eru ekki menntaðir til að kenna stærðfræði. Þannig að það getur verið að 

slíkir kennarar treysti sér illa til að kenna fjármálalæsi og tala um prósentur og slíka þætti sem 

skipta máli í fjármálalæsi, svo sem virðisauka og alls konar hluti sem að allir eru ekki meðvitaðir 

um, það getur því verið hindrum hjá summum eins og í svo mörgu öðru.“ 

 

Hér nefnir Auðbjörg að bankar eigi ekki að sjá um og skipuleggja kennsluna en hún telur að 

það er ekkert sem kemur í vega fyrir að bankar komi inn í kennsluna með sína sérfræðiþekkingu 

eins og gerist í öðrum kennslustundum í grunnskólum. 

 

Eiríkur: „Kennarar hafa sagt mér að þau skorta þekkingu í fjármálum og hæfni til að geta kennt 

fjármálalæsi og það væri hindrum. Fjármálafræðsla þarf að fá veiga meiri sess inn í 

kennaranámið. Við þurfum einnig að sameinast um þá ákvörðun að við eigum að sinna 

fjármálalæsi í grunnskólum. Ég held að það sé meira óöryggi kennara frekar en andstað kennara 

á að kenna fjármálalæsi. Ég veit ekki, en ég hef heyrt á kennurum í kringum mig segja að það 
þarf að kenna þetta en ég treysti mig ekki til þess. Ég man að það hefur líka verið sagt að það 

vanti námsefni, en ég er ekki sammála því.“  
 

Eiríkur bendir á að efla þurfi kennaranámið á sviði fjármálalæsis. Hér talar hann um óöryggi 

kennara til að kenna fjármálalæsi og að kennarar treysti sér ekki til þess að kenna fjármálalæsi.  

 
Eiríkur: „Þegar ég var að byrja að kenna fjármálalæsi fyrir um 20 árum var ég mjög áhugasamur 

um að efla fjármálaþekkingu nemenda og mér finnst það ennþá mikilvægt. En þá fannst mér líka 

sjálfsagt og nauðsynlegt að vinna þetta með fjármálafyrirtækjum, því þar er þekkingin og 
samstarfið kom einnig með fjármagn sem hefði ekki fengist öðruvísi. Mér finnst þetta nú falla 

að heildarhugmynd aðalnámskrá grunnskóla um gagnrýna hugsun og að við hjálpum 

nemendum að skilja og vera gagnrýnin, þetta þurfa kennarar að leggja áherslu á. Hluti af þessu 
er gagnrýn hugsun, en nemendur eiga að fá hlutlausa fjármálalæsiskennslu. Allir þurfa að fást 

við fjármál á lífleiðinni. Að vera meðvitaður um hreyfingu, mataræði og heilsu hefur áhrif á 

okkur út lífið eins og fjármál gera líka. Grunnskólarnir eiga að sjá um fjármálalæsiskennsluna en 
ekki atvinnulífið. Ég held að kennarar þurfi að hafa gagnrýna hugsun og áhuga til að geta kennt 

fjármálalæsi og ég held að allir kennarar geta kennt fjármálalæsi ef þau hafa áhuga.“  
 

Hér bendir Eiríkur á hversu mikilvægt það er að kenna fjármálalæsi í grunnskóla og að 

kennarar eigi að sjá um þessa kennslu en ekki fjármálafyrirtæki. 
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Sigríkur: „Ég er alveg viss um að það sem standi svolítið í vegi fyrir kennslu fjármálalæsis sé 

þekking kennara og hvernig eigi að ná hæfniviðmiðum, og starfsþróun í kringum það vantar upp 

á.“ 

 

Sigríkur tekur undir ásamt öðrum viðmælendum að það þurfi að efla kennaramenntun í 

fjármálalæsi.  

 

Sigríkur: „Það er svolítið hætta á því að fjármálalæsiskennsla sé dreifð á milli námsgreina, og 

þótt kennarar vilji vinna saman þá er það ekki sjálfgefið að það sé gert í stærðfræði og 

samfélagsfræði. Það þarf kannski einhverja starfsþróun eða endurmenntun fyrir kennara.“ 

 

Sigríkur bendir einnig á að starfsþróun núverandi kennara þarf einnig að efla með 

endurmenntunarnámskeiðum.  

 

Sigríkur: „Það var samkomulag um það að allt kennsluefni væri ekki tengt við banka, en þannig 
var þetta fyrst. Við höfum ekki fengið neinar athugasemdir um þessa kennslu undanfarið, en 

það voru kvartanir hér áður, þar sem bankarnir voru jafnvel að bjóða börnum að stofna 
reikninga í bönkum. Ég trúi ekki öðru en að þessi kennsla er í lagi núna. Við höfum ekki verið að 
fylgjast með þessari kennslu samtaka fjármálafyrirtækja, en ég hef persónulega heyrt um þessa 

kennslu í fjölmiðlum. Það hafa verið settar almennar reglur um hvernig á að standa að svona 

kynningum í skólum. Við eru meðvitum um að svipaðar kynningar eigi sér stað í tengslum við 
kynfræðslu og við höfum ekki verið að skipta okkur að þessu.“ 

 

Hér bendir Sigríkur á að ekki eru allir sáttir við kennslu fjármálafyrirtækja í grunnskólum. 
Hann bendir jafnframt á reglur sem hafa verið settar um það hverning á að standa að svona 

kynningum í skólum. 

4.2  Þema tvö: Nám og kennsla í fjármálalæsi 

Annað þema tengist hugmyndum um hvernig á að kenna fjármálalæsi og hvernig á að mæla 

árangur. Í rannsóknum OECD á fjármálalæsi er vísað í mælingar á þekkingu, viðhorfi og hegðun. 
Einnig kom það skýrt fram í greiningu á þemu að kenna ætti fjármálalæsi sem forvarnarstarf þar 

sem neytendaverndarsjónarmið eigi við og efla þekkingu á fjármálum við skynsamlegra hegðun.  

 
Til að öðlast betra innsýn í mælingará fjármálalæsisþekkingu voru viðmælendur spurðir 

hvaða mælingar ætti að styðjast við í fjármálalæsiskennslu og var þá vísað til mælinga í 
rannsóknum OECD (Atkinson o.fl., 2011) og Stofnunar um fjármálalæsi (Breki o.fl., 2016), sem 
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taka mið af þekkingu til fjármála, viðhorfi í fjármálum og hegðun í fjármálum, en í Aðalnámskrá 

grunnskóla birtist þetta sem gagnrýnri hugsun.  

 

Draupnir: „Við viljum fá einhverjar hegðunarbreytingar úr fjármálalæsisnáminu. Í öðrum fögum 

erum við ekki endilega að reyna að fá hegðunarbreytingu fram og má nefna dæmi í jarðfræði, 

félagsfræði eða stærðfræði. Í dag er bara verið að kenna þekkingu í fjármálalæsiskennslu, við 

þurfum að hafa áhrif á hegðun líka. Það er kjarninn í góðri fjármálalæsiskennslu.“  
 

Draupnir: „...að kennarar mundu fá bankana til að kenna fyrir sig til að geta sagt að búið sé að 

kenna fjármálalæsi.“  

 

Hér bendir Draupnir á að kennarar fá banka til að kenna fyrir sig fjármálalæsi vegna þess að 

kennarar hafa ekki þessa þekkingu til að kenna fjármálalæsi. Það virðist einnig koma fram í 

þessu svari að kennarar telja sig þurfa að kenna fjármálalæsi samkvæmt aðalnámskrá.  

 
Draupnir: „Menntakerfið hefur setið eftir og ekki sýnt fjármálalæsiskennslunni skilning og þeir 

sem sinna fjármálalæsiskennslu hér á landi eru fjármálafyrirtækin í gegnum samtök 
fjármálafyrirtækja. Það er að sjálfsögðu nauðsynlegt að einhver sjái um fjármálalæsiskennslu en 
á sama tíma er þetta uggvænlegt í því ljósi að Eimskipafélaginu var bannað að gefa 

grunnskólabörnum merkta reiðhjólahjálma og Gidionfélaginu var bannað að gefa Biblíur en 

starfsmenn fjármálafyrirtækja er heimilt að koma inn í kennslutíma og kenna börnum og gefa 
námefni sem þeir hafa útbúið. Það skiptir þúsundum nemenda sem starfsmenn bankanna hafa 

kennt og þau hafa farið inn í grunnskólanna í hundraðtali.“ 

 
Hér vísar Draupnir til annarra hagsmunaaðila sem hafa ekki fengið að gefa börnum 

auglýsingaefni síns fyrirtækis, auk þess bendir hann á að kristilegir trúarhópar hafa ekki fengið 

tækifæri til að kynna sín trúarbrögð með því að gefa Bíblíuna. Þetta vekur upp spurningar um 
það hvort hagsmunasamtök fjármálafyrirtækja eigi að fá tækifæri til að kynna sig með gjöfum 

og hvort það samræmist siðareglum kennara? 

 
Eiríkur: „Ég hef síðan breytt minni skoðun og mínum hugmyndum um aðkomu utanaðkomandi 

aðila að skólum og ég vil alls ekki vinna með bönkum og fjármálastofnunum. Ekki vegna þess að 
ég hafi slæma reynslu heldur bara hef ég endurhugsað mína afstöðu og samstarf við bankanna.“  
 

Hér bendir Eiríkur á að hann hafi reynslu af samstarfi við banka en í dag telur hann það ekki 

heppilegt að bankar komi að fjármálalæsiskennslu í grunnskólum. 
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Ottó: „...að ekki ætti að hleypa bönkunum inn fyrir þröskuldinn.“ 

 

Ottó er mjög móttfallin því að fjármálafyrirtæki sjái um fjármálalæsiskennsluna. 

 

Ottó: „Þegar ég kenndi fjármálalæsi skoðuðu nemendur meðal annars hvað hlutirnir kostuðu og 

hvað kostar að taka lán. Við gerðum sykurpúðaprófið, sem gengur út á eðlislægri sjálfstjórn og 

er kennd við Walter Mischel. Sykurpúðaprófið mælir seinkun umbunar (e. delay of gratification) 

sem er hæfileiki einstaklings til að standast freistingu. Mælingar sýna að ef þú getur beðið eftir 

umbun þá vegnar þér betur fjármálalega í framtíðinni.“ 

 

Ottó bendir hér á mjög athyglisverðan punkt þar sem mikilvægt er að kenna börnum breyta 

hegðun í fjármálum. 

 

Ottó: „Kennslan þarf að vera skipulögð þannig að við kennum sparnað fyrir hlutum og forðumst 
lán. Raunveruleg verkefni, þar sem nemendur prófa að spara, prófa sig áfram og sjá hvernig 

sparnaður verður til. Að kenna hvað það þýðir að vera fjárhagslega örugg skiptir máli, ég er ekki 
að segja að ríkt fólk sé hamingjusamara en fátækt fólk, en fjárhagsáhyggjur getur haft slæm 
áhrif á líf fólks og gert líf fólks miklu erfiðara og jafnvel losnar fólk aldrei við fjárhagsáhyggjur.“  

 

Ottó telur mikilvægt að ekki sé einungis kennd þekking í fjármálaum, heldur líka viðhorf og 
hegðun til fjármála. 

 

Eiríkur: „PISA hefur skilgreint hugtakið fjármálalæsi meira út frá viðhorfi og hegðun frekar en 
þekkingu í fjármálum. Þetta er einnig meira í takt við þær rannsóknir sem hafa verið gerðar 

bæði hér á landi og erlendis á fjármálalæsi og hvernig við kennum nemendum um fjármál. Það 

sem upp á vantar er ekki þekking heldur viðhorf og hegðun til fjármála.“ 
 

Eiríkur bendir á að það er ekki nægilegt að kenna bara þekkingu í fjármálalæsi, það þarf 

einnig að ná að kenna börnum um viðhorf og hegðun til fjármála.  
 

Eiríkur: „Ég hef m.a. þrýst á Námsgagnastofnun um það að efla námsefni í fjármálalæsi og finna 
jafnvel námsefni fyrir yngri stig grunnskóla.“ 
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Eiríkur bendir á að námsefni sem hefur verið í boði frá samtökum fjármálafyrirtækja sé ekki 

rýnt námsefni og hann tekur það æskilegt að Námsgagnastofnun sjái um útgáfu á námsefni í 

fjármálalæsi. 

 

Eiríkur: „Það hefur komið reglulega til umræðu alveg frá því eftir hrun og í okkar vinnu fyrir 

menntamálaráðuneytið, hvort að það ætti að kenna fjármálalæsi sem sérstaka námsgrein, sem 

valgrein eða samþætta öðru, t.d. stærðfræði og samfélagsgreinum. Ég man eftir því á tímabili 

skoðuðum við námsefnið Álfatún sem er hollenskt námsefni, mjög heildstætt frá yngsta stigi og 

upp í unglingastig. Við eigum allavega finnst mér að fjalla um fjármál áður en ungt fólk fær að 

nota þessa þjónustu. Ég hef m.a. þrýst á námsgagnastofnun um það að efla námsefni í 

fjármálalæsi og finna jafnvel námsefni fyrir yngri stig grunnskóla.“ 
 

Hér bendir Eiríkur á mikilvægi þess að skipuleggja þurfi nám í fjármálalæsi með tilliti til 

námsgreina og námsefnis og það sé mikilvægt að fjármálalæsi byrji snemma á yngri stigum 

grunnskóla.  

 
Eiríkur: „Þetta er hluti af þessu, nægjusemi. En stemmningin er svolítið þannig að allir verða að 

eignast bíl og fara í heimsreisu, og ganga í dýrum fatnað o.s.frv. Þannig kemur fjármálalæsi líka 

inn í neytendamál og tengist viðhorf og hegðun til fjármála.“ 
 

Eiríkur bendir á nægjusemi í fjármálum sem tengist viðhorfi og hegðun í fjármálum. 

 

Eiríkur: „í dag er ég þeirra skoðunar að læsi sé það mikilvægasta sem við eigum að kenna í 
grunnskóla en þannig lærum við að vera gagnrýnin á samfélagið, en það vantar svolítið upp á 

þetta í fjármálalæsiskennsluna okkar. Fjármálalæsi finnst mér vera meira svona forvarnarstarf 
og hvernig við hegðum okkur í fjármálum. Þekking í fjármálalæsi er meira hvað við vitum um 

fjármál. Kannanir Stofnunar um fjármálalæsi bentu til þess að það væri samband á milli góðrar 

þekkingar á fjármálum og skynsamlegrar hegðunar. Það er eðlilegt að fjármálalæsi sé ekki bara 
fræðsla heldur líka mögulega einhverjar forvarnir. Ég hefði líka viljað bæta inn í þetta 

neytendaverndarsjónarmið í fjármálum þar sem kvöð er sett á fjármálafyrirtækja til að veita 

upplýsingar.“ 
 

Aftur bendir Eiríkur á mikilvægi þess að kenna ekki bara þekkingu í fjármálum heldur líka 

forvarnir í fjármálum. Hann vísaði meðal annars í rannsókn Stofnunar um fjármálalæsis sem 

benda til þess að samband sé á milli góðrar þekkingar í fjármálum og skynsamlegrar hegðunar í 
fjármálum.  
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Ottó: „Því það hefur sýnt sig í stórum rannsóknum þar sem fjármálalæsi er kennt, vita 

nemendur allt um hugtökin í fjármálalæsi en það er erfiðara að kenna breytt viðhorf og breyta 

hegðun. Það er erfiðara að breyta raunverulegri hegðun, t.d. það að safna fyrir einhverju frekar 

en að taka VISA raðgreiðslur á kaupin. Þannig er maður í rauninni að borga tvöfalt fyrir hlutinn 

með því að borga vexti af láninu í staðinn fyrir að fá innvexti fyrir sparnaðinn til að kaupa 

hlutinn seinna. Hér er það viðhorf og hegðun sem skiptir öllu máli en ekki endilega þekking eða 

upplýsingar.“ 

 

Ottó tekur hér undir það sem aðrir viðmælendur hafa sagt að það sé ekki nóg að kenna 

bara þekkingu í fjármálum, það þarf einnig að hafa áhrif á viðhorf og hegðun í fjármálum. 

 

Ottó: „Það skiptir öllu máli að vera með grunnþekkingu um hugtökin, að geta talað um þau, eins 

og námskráin segir til um. Þú þekkir hugtökin, hvað er gjaldmiðill, erlent lán og hvað heitir þetta 

allt saman. Fjármálaminnið var horfið og bankafólk talaði erlendu lánin upp og allir tóku erlend 
lán, en þú breytir ekki viðhorfi og hegðun nema að þú þekkir til hlutanna. Gagnrýna hugsun líka, 

þetta kemur allt inn á viðhorf og hegðun.“ 
 

Ottó bendir hér á hversu mikilvægt það sé að kenna börnum gagnrýna hugsun en þannig 

má hafa áhrif á viðhorf og hegðun í fjármálum. 

 
Ottó: „Það er alltaf hægt að gera betur í tengslum við hæfniviðmiðum í fjármálalæsi, bæði að 

hafa það skýrara og betra. Þetta kemur fyrir í samfélagsgreinunum sem er reyndar svolítið stór 

pakki. Margt er þar inni, það er auðvelt að þetta hverfur inn í hítina. Fjármálalæsi kemur fyrir í 
grunnþáttunum líka, en þessi hugtök eru svo opin hugtök það er ótrúlega margt sem flettist þar 

inn. Góðir kennarar ná að flétta þetta inn í flest nám, það er ekki nóg að talað er um 

fjármálalæsi í nokkrum kennslutímum og svo aldrei sögunni meir. En til þess að fjármálalæsi fá 
einhverja vigt þarf að afmarka það og hafa það ákveðnara, gott námsefni og gera sér grein fyrir 

því að við þurfum að hafa áhrif á hegðun sem þarf að breytast. Það er frekar spurning hvaða 

kennarar treysta sig til að kenna þetta, það er því freistandi fyrir þá sem eiga að kenna 
fjármálalæsi að sleppa því. Það er alveg hægt að gera það, en ég mundi samt segja að umræðan 

í þjóðfélaginu hefur verið mikill og skólar eiga að vera með fjármálalæsiskennslu.“ 
 

Hér bendir Ottó á mikilvægi góðrar kennara á því að kenna fjármálalæsi og samþætta 

fjármálalæsi saman við önnur fög, einnig talar hann óbeint um að það má vera skýrara í 
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aðalnámskrá. Það er einnig áskorun í að efla fjármálalæsi námsefni og bæta nám kennara svo 

að kennarar fá öryggi og treysti sér til þess að kenna fjármálalæsi í grunnskólum.  

 

Draupnir: „Rannsókn Stofnunar um fjármálalæsi gerði athugun 2008, rannsakaði þetta 

viðhorf, og þar fundust tengsl á milli viðhorfa og hegðunar, en engin tengsl voru á milli 

þekkingar og hegðunar. Annað forvarnardæmi um þetta er smokkaherferðin þar sem allar 

hetjur landsins tóku þátt og sögðust nota smokka. Þessi leið hefur áhrif á hegðun og við þurfum 

að hafa áhrif á viðhorf til fjármála og þannig getum við haft áhrif á hegðun. Nemendur þurfa að 

auka þekkingu sína til að skilja og stjórna eigin fjárhag og taka á ýmsum félagslegum 

áskorunum. Því er þörf á að auka ákvarðanatökufærni nemenda. Skilningur er eitt, en til að 

stjórna fjármálum á skilvirkan hátt þurfa nemendur að geta greint valkosti á réttan hátt og tekið 

viturlegar ákvarðanir.“ 

 

Hér fyrir ofan og neðan bendir Draupnir á hversu mikilvægt það sé að kenna þekkingu í 

fjármálum, viðhorf og hegðun til fjármála og einnig gagnrýna hugsun í fjármálum. 
 

Draupnir: „Ég tel mikilvægast að grunnskólanemendur læri þrennt í fjármálalæsi.  
Í fyrsta lagi er það hvernig vaxta vextir virka, (e. compounding Interest). Það að eitthvað getur 
vaxið svona mikið sýnir okkur hversu ótrúlegur vöxtur á sér stað í vaxta vöxtum fjármagns. 

Reglan um tvöföldunartíma ávöxtunar gengur út á það að ef þú deilir 72 með vöxtunum þá 

færðu út tvöföldunartíma. Dæmi um þetta er ef vextir eru 8%, þá er tvöföldunartími 9 ár. 
Skilningur á þessu er mjög mikilvægur. Í öðru lagi er það gagnrýn hugsun í fjármálum sem er 

ótrúlega mikilvæg. Dæmi um þetta eru auglýsingar fjármálafyrirtækja um vaxtalaus lán, sem eru 

náttúrulega ekki til. Að kunna að lesa á milli línanna er mikilvægt og af hverju er verið að reyna 
að fá neytendur til að taka lán? Í þriðja lagi er að gera sér grein fyrir þörf versus lögun. Dæmi 

um þetta er það að manni langar kannski í eitthvað en hefur ekki endilega þörf á því. Þetta 

tengist allt þekkingu, viðhorf, hegðun og gagnrýnni hugsun.“ 
 

Hér bendir Draupnir á þrennt sem mikilvægt er að kenna í fjármálalæsi. Í fyrsta lagi, hvernig 

vaxta vextir virka, í öðrulagi er það gagnrýn hugsun og hæfni til að meta tilboð 
fjármálafyrirtækja og í þriðja lagi er það hegðun í fjármálum þar sem við gerum okkur grein fyrir 

þörfum okkar og langanna.  
 
Draupnir: „Í viðtölum sem ég hef meðal annars átt á fundum félags stærðfræðikennara í 

framhaldsskólum, er mikill áhugi á fjármálalæsi en það er tilhneiging til að hugsa um hvað á að 

taka út úr stærðfræðinni ef ég tek fjármálafræðslu kennslu inn. Fjármálalæsi þarf að samþætta 
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inn í önnur fög eins og samfélagsfræði og lífsleikni. Ég veit að það eru margir kennarar sem nýta 

sér kennslu í fjármálalæsi í mörgum námsgreinum jafnvel tungumálum o.fl.“  

 

Hér fyrir ofan bendir Draupnir á mikilvægi þess að samþætta fjármálalæsiskennslu við 

önnur fög. Draupnir bendir einnig á umræðu um að það sé lítill tími til að bæta 

fjármálalæsiskennslu inn í stærðfræðikennsluna, en jafnframt má samþætta fjármálalæsisnámið 

saman við önnur fög.  
 

Draupnir: „Í þessu sambandi langar mig að nefna góðgerðarsamtökinn Aflatún í Hollandi, sem 

hafa einnig séð um kennslu á fjármálalæsi fyrir kennara. En það sem gerist þar er að augu 

kennara opnast fyrir því hvernig er hægt að kenna fjármálalæsi er ekki verið að auka álag á 

þeirra kennslu. Það er verið að auka fjölbreytni og opna möguleika á gríðarlegu gagnasafni og 

tæki til að vinna með í fjármálalæsiskennslu.“  

 

Draupnir bendir hér á hversu mikilvægt það sé að hafa gott námsefni til að kenna 

fjármálalæsi en einnig þarf að vinna með kennurum í því að skipuleggja sína 
fjármálalæsiskennslu. 

  

Draupnir: „Ég hef gagnrýnt aðalnámskrá grunnskóla vegna þess að inngangsorð ráðherra tala 
um að við eigum að efla gagnrýna hugsun nemenda gagnvært fjármálakerfinu meðal annars, en 

það er ekki nógu mikil áhersla lögð á fjármálalæsi í grunnskólum og þannig er ekki samræmi þar 

á milli. Einnig ef maður les aðalnámskrána þá má túlka hana mjög vítt, og hæfniviðmið í 

fjármálalæsi bæta engu nýju við. Rannsókn sem Stofnun um fjármálalæsi gerði fyrir 
menntamálaráðuneytið 2016, kom fram að stjórnendur töldu að nægilega mikið væri verið að 

gera í fjármálalæsiskennslu en gátu síðan ekki skilgreint hvað þau væru í raun og veru að kenna. 
Niðurstöður könnunar var að fjármálalæsi sé kennt í flestum skólum eða tæp 90% en stærsti 

hluti af þessari kennslu er kennd af starfsmönnum fjármálafyrirtækja.“ 

 
Hér bendir Draupnir á rannsókn þar sem fram kom að fjármálalæsi væri kennd í meirihluta 

grunnskóla, en þegar öllu er á botninn hvolft kom í ljós að þessi kennsla var skipulög af 

starfsmönnum fjármálafyrirtækja.  
 

Sigríkur: „Menntamálastofnun hefur sagt að fjármálalæsi er nægilega vel skilgreint í 

námsbókum sem stofnunin gefur út, m.a. í stærðfræðibókum og þjóðfélagsfræði í 10. bekk, og 

að fjármálalæsi ætti ekki að vera sérstök námgrein þar sem það fellur í raun undir svo margt.“ 
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Sigríkur bendir á að námsbækur í fjármálalæsi séu til hjá Menntamálastofnun.  

 

Sigríkur: „Kannski þarf að styrkja viðhorf sem skiptir máli sko í fjármálalæsi en nú er fókusinn 

alltaf að breytast. Það byrjaði á neytendavernd og sjálfbærni er stór hluti, auk læsis. Það vantar 

fókus á þetta, ég held að það sé ekki nein andstæða við kennslu á fjármálalæsi í grunnskólum, 

tímaskortur er hugsanlega vegna þess að það er vissulega mikið að gera hjá kennurum. Ég veit 

ekki hvort það sé skortur á námsefni, en þannig svara kennarar oft þegar þau hafa jafnvel ekki 

tíma til að kynna sér málið.“  

 

Sigríkur bendir einnig á eins og flestir aðrir viðmælendur hafa gert, hversu mikilvægt það sé 

að kenna ekki bara þekkingu, heldur einni viðhorf og hegðun til fjármála.  

 

Sigríkur: „Fjármálalæsi er námsgrein sem fellur ekki beint undir eina námsgrein. Ég er ekki viss 

um að fjármálalæsi fali undir læsi í námskrá. Þegar maður skoðar stærðfræðin þá fellur 

fjármálalæsi ekki þar heldur. Eitt af því sem nemendur benda almennt á, er að það er margt í 
náminu sem er ópraktíst, eins og algebra, við viljum frekar læra eitthvað gagnlegt. Því þurfum 

við að spyrja okkur hvað eigum við að kenna. Í sumum fögum er námaskráin samsafn af 
gömlum áherslum sem þykja mikilvægar og það er erfitt að koma nýjum hlutum inn.“  
 

Hér bendir Sigríkur á að samþætta mætti fjármálalæsi í öðrum námsgreinum en jafnframt 

mæti skoða hvort að fjármálalæsi sé gagnlegra en annað nám t.d. í stærðfræði sem hefur ekki 
breyst og er með gömlum áherslum. Mikið álag er á kennslu í stærðfræði og þótt að margt í 

náminu sé ópraktíst, er erfitt að skipta því út fyrir fjármálalæsi.  

 
Sigríkur: „Eins og námskráin er byggð upp núna þá er hugsunin að þessi hæfniviðmið fléttist inn 

í mismunandi greinar.“ 

 
Sigríkur bendir á að fjármálalæsi virðist fléttast inn í mismunandi greinar. 

 

Sigríkur: „Kannski ekki skilgreint svo vel í námskránni, eins og neytendafræðslan er leidd af 
heimilisfræðinni. Ég er ekki að segja að heimilisfræði eigi að leiða fjármálalæsi en það má 

samþætta þetta í þessum greinum.“ 
 

Hér bendir Sigríkur á að samþætta eigi fjármálalæsi inn í grunnskólanám.  
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Auðbjörg: „Fjármálalæsi fellur meðal annars undir grunnþætti aðalnámskrár og eru samofnir og 

birtast í öllum námsgreinum, fjármál eru hluti af læsi og eins hluti af sjálfbærni, eins og sjálfbært 

samfélag. Til þess að geta rekið sjálfbært samfélag þurfum við að hafa þekkingu á fjármunum og 

hvernig við nýtum það sem við höfum úr að spila. Mannréttindi, lýðræði eru svo samofin þessu 

grunnþáttum öllum og það er erfitt að skilja þau út undan.“ 

 

Hér bendir Auðbjörg á að samþætta eigi fjármálalæsi inn í allar námsgreinum og birtast 

m.a. í grunnþáttum aðalnámskrár.  

 

Auður: „Aðalnámskrá grunnskóla ætti að vera það skýr að fjármálageirinn ætti ekki að þurfa að 

koma inn í kennsluna.“ 

 

Auður bendir á að það mætti skýra aðalnámskrá grunnskóla þannig að fjármálafyrirtæki 

ættu ekki að þurfa að koma inn í kennsluna. 

4.3  Þema þrjú: Áskoranir og hindranir í fjármálalæsiskennslu í grunnskólum  

Þriðja þema lýtur að áskorunum og hindrunum í fjármálalæsi í grunnskólum, en þar er spurt 

hver eigi að sjá um þessa kennslu? Mikilvægt er talið að menntamálayfirvöld eða sveitafélögin 

sem sjá um grunnskólastigið, skipuleggi fjármálalæsisnámið upp á nýtt og styrki grunnstoðirnar 
með því að bæta starfsþróun kennara, auka námsefni og taka upp PISA könnunarpróf í 

fjármálalæsi. Ein stærsta áskorun í eflingu fjármálalæsiskennslu á Íslandi var ákvörðun 
menntamálaráðherra að íslenskir 10. bekkjanemar mundu taka þátt í PISA könnunarpróf í 

fjármálalæsi, því er það er jafnframt mesta hindrunin að hætt hafi verið að taka þátt í PISA 

könnunarprófið í fjármálalæsi.  

 

Til að öðlast innsýn í þær áskoranir og hindranir sem er að finna í íslensku skólakerfi 

gagnvart námi og kennslu í fjármálalæsi voru viðmælendur spurðir hvort það myndi gagnast 

okkur að nemendur hér tækju þátt í PISA könnunarprófi í fjármálalæsi á næsta ári (2021)? 

 

Eiríkur: „Það var stór ákvörðun og undirstrikaði mikilvægi fjármálalæsis þegar 
menntamálaráðherra tilkynnti að bæta ætti fjármálalæsishlutanum í PISA könnunarprófið. Þetta 

var ákveðin yfirlýsing um að fjármálalæsi sé mikilvægt að mæla líka, en ég mæli með einhverri 

slíkri nálgun hér á landi.“ 
 

Eiríkur telur það undirstrika mikilvægi fjármálalæsi í grunnskólum og mælir með slíkri 
nálgun.  
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Eiríkur: „Ég heyrði það, haustið 2019, frá Menntamálastofnun að það hafi verið hætt við að 

íslenskir nemendur mundu þreyta PISA könnunarpróf í fjármálalæsi, hvort það er frestun eða 

hvað, ég veit það ekki alveg.“ 

 

Eiríkur hafði heyrt um að ekkert yrði af því að íslenskir nemendur mundu þreyta PISA 

könnunarpróf í fjármálalæsi. Í ljósi þess að menntamálaráðherra hafði tilkynnt að Íslenskir 

nemendur mundu taka þátt, þykkir það athyglivert að opinber tilkynning hafi ekki verið gefin út 

um að hætt hafi verið við. 

 

Ottó: „Það er alltaf gott að gera kannanir. Skoða og meta á hvaða leið við erum, annars vitum 

við ekki hvað er að gerast. Við þurfum að mæla árangur okkar í að kenna fjármálalæsi.“ 

 

Hér bendir Ottó á að það er mikilvægt fyrir menntakefið að taka þátt í PISA 

fjármálalæsiskönnun því þannig er hægt að mæla hvort við seú að standa okkur sem kennarar.  
 

Ottó: „Það er bara svo mikilvægt að vanda til verka, ég veit að það stóð til að Ísland ætlaði að 
taka þátt í næstu PISA fjármálalæsiskönnun, en það verður ekki hægt sökum mannfægðar, við 
höfum ekki nemendafjöldann til að framkvæma þessa könnun.“ 

 

Ottó bendir á að vegna mannfægðar tökum við ekki taka þátt í PISA fjármálalæsiskönnun. 
 

Draupnir: „Það var gefið út af ráðherra í febrúar 2018 að íslenskir nemendur mundu taka þátt. 

En ég hef fengið skilaboð um að við munum nú ekki taka þátt. Mér finnst þetta mjög miður, því 
á þessum þremur árum sem við höfðum, hefðum við geta gert svo mikið til að efla 

fjármálalæsi.“ 

 
Draupnir bendir á að með ákvörðun um að hætta við þátttöku okkar í PISA könnunarprófi í 

fjármálalæsi erum við óbeint að segja að það sé ekki mikilvægt að kenna fjármálalæsi í 

grunnskólum. 
 

Draupnir: „Það er ákveðin áskorun til að efla fjármálalæsiskennslu í grunnskólum þegar 
menntamálaráðherra tók ákvörðun um að við eigum að taka þátt í PISA könnun í fjármálalæsi, 
en jafnframt er það stór hindrum að bakka með þessa ákvörðun. Þetta er stórt pólitísk 

statement að hætta við þátttöku, þetta er í rauninni galið. Miðað við þær upplýsingar sem ég 

hef fengið þá eru undirstofnanir í menntakerfinu ekki með skilning á því hvað fjármálalæsi er, 
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meðal annars eru það menntavísindasvið og menntamálastofnun. Því miður er því haldið fram 

að fjármálalæsi og stærðfræði er það sama. Það er miður að ráðherra hefur fengið slæmar 

upplýsingar um fjármálalæsi og mikilvægi þess. Ég var að vona að fjármálalæsi í PISA 2021 yrði 

þetta spark í rassinn til að koma þessum málum í lag en við greinilega höfum ákveðið að stinga 

hausinn í sandinn.“  

 

Hér bendir Draupnir á hversu miklum vonbrigðum hann varð fyrir þegar hætt var við 

þátttöku í PISA könnuninni í fjármálalæsi og að ráðherra hafi fengið slæmar upplýsingar um 

mikilvægi fjármálalæsis.  

 

Draupnir: „Ég var að vona að fjármálalæsi í PISA 2021 yrði þetta spark í rassinn til að koma 

þessum málum í lag en við greinilega höfum ákveðið að stinga hausinn í sandinn.“ 

 

Hér lýsir Draupnir miklum vonbrigðum á því að hætt hefur verið við þátttöku í PISA könnun 

í fjármálalæsi.  
 

Draupnir: „Með PISA 2021 í fjármálalæsi hefði skapast fullkomið tækifæri til þess að skipuleggja 
fjármálalæsiskennsluna í grunnskólunum og gott tækifæri fyrir stjórnvöld að undirstrika hversu 
mikilvægt þetta er fyrir eflingu á gagnrýnni hugsun. .... það er víða pottur brotin í þessum efnum 

og að kennsla fjármálafyrirtækja á fjármálalæsi í grunnskólum einkennileg þar sem stétt 

fjármálafyrirtækja fær leyfi til að kenna grunnskólabörnum og gefa börnum námsbók í 
fjármálalæsi sem er ekki gagnrýnt. Hann vísaði til þess að það væri bundið í lög að kennarar 

með sína menntun ættu að sjá um kennsluna. Varðandi fjármálaleikanna sem Fjármálavit sá um 

talaði hann um strangar persónuverndarreglur um geymslu og vörslu svona gagna sem eru enn 
strangari gagnvært börnum.“ 

 

Hér bendir Draupnir á það góða tækifæri sem hefði skapast til að skipuleggja 
fjármálalæsiskennslu í grunnskólum við þátttöku í PISA könnunprófi í fjármálalæsi og að 

jafnframt hefði það veitt kennurum tækifæri til að skipuleggja kennsluna á eigin vegum án 

stuðdnings frá fjármálafyrirtækjumum. Draupnir bentir einnig á að hugsanlega væri verið að 
brjóta reglur með því að leyfa fjármálafyrirtækjum að safna persónuupplýsingum um nemendur 

í grunnskólum.  
 

Auðbjörg: „PISA 2021. Ég hef ekki skoðun á því.“ 
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Sigríkur: „Ég get bara ekki, ég hélt að það hafi verið búið að samþykkja þetta en á einhver hátt 

verið hætt við það af því það passaði ekki.“ 

 

Bæði Auðbjörg og Sigríkur vildu ekki tjá sig mikið um PISA könnunarpróf í fjármálalæsi.  

 

Sigríkur: „Stóra áskorunin er skýrari leiðtogastarf til að reka þetta áfram, eins og starfssemi 

Stofnunar um fjármálalæsi gerði hér áður fyrr. Það er stærsta áskorunin að koma 

fjármálalæsiskennslunni í gang, en þá gætu skólarnir eða sveitafélögin tekið við og unnið þetta 

áfram. Ég hef heyrt unglinga kvarta undan því að fá ekki einfaldar leiðbeiningar eða kennslu í því 

hvernig á að reikna út lán, eða skipuleggja fjármál þín. Oft skilja nemendur þetta ekki fyrr en 

þau eru búin að taka smálán og læra af bitri reynslu.“ 

 

Viðmælendur meta það mjög mikilvægt að Ísland taki þátt í PISA könnun um fjármálalæsi 

vegna þess að það tryggir mikilvægi þess innan grunnskóla. Það er hindrun að PISA könnun í 

fjármálalæsi hafi verið blásið af og Sigríkur bendir á það sé áskorun að koma skipulagðri 
fjármálalæsiskennslu af stað í grunnskólunum.  

 
Sigríkur: „Það eru sveitafélögin sem taka ákvörðun um það hvort að utanaðkomandi aðilar megi 
koma inn í kennsluna og við erum ekki að setja okkur upp á móti því. Ekki nema að það sé 

kvartað undan því. Ég tel að kennarar eigi að skipuleggi dagskrá og sjá um 
fjármálalæsiskennsluna, enda ber hann ábyrgð á kennslunni. Kannski er þetta jú auðveld leið til 

að tikka í boxið að fá fjármálafyrirtæki til að koma inn í kennsluna. Ég lít á það þannig að kennsla 

bankanna sé aðeins lítill hluti af heildar fjármálalæsiskennsluna. Persónulega finnst mér líka að 

skólinn á að vera opin fyrir svona kynningum þótt að ábyrgðin fari ekki af kennaranum.“ 
 

Sigríkur bendir á að kennarar eigi að skipuleggja fjármálalæsiskennslu þótt að 

fjármálafyrirtækjum sé veitt leyfi fyrir einstökum kynningum. 
 

Draupnir: „Samtök fjármálafyrirtækja bjóða upp á skólaheimsóknir þar sem starfsmenn 

bankanna koma og kenna fjármálalæsi og gefa nemendum kennslubók. Það er einkennileg að 
kennarar samþykkja að fá bankastarfsmenn inn í skólanna til að kenna grunnskólabörnum um 

fjármál. En hvers vegna gerist þetta? Við leyfum ekki prestum að koma inn í skóla okkar lengur 
til að kenna kristinfræði. Það er einnig spurning um siðferði okkar gagnvært þessari kennslu.“  
 

Hér bendir Draupnir á það hversu sérstakt það sé að við leyfum hagsmunaaðilum 

fjármálafyrirtækja að koma og kenna börnum okkar þegar við leyfum ekki prestum að koma inn 



 
 

56 

í skóla lengur til að kenna kristinfræði. Draupnir velti fyrir sér siðferði kennara gagnvært kennslu 

fjármálafyrirtækja í grunnskólum.  

 

Auður: „Samtök fjármálafyrirtækja eiga ekki endilega að vera í grunnskólunum að kenna 

börnum fjármálalæsi. Margir velta þessu fyrir sér. Aðalnámskrá grunnskóla ætti að vera það 

skýr að fjármálgeirinn ætti ekki að þurfa að koma inn í kennsluna. Samtök fjármálafyrirtækja og 

bankarnir eru að kenna fjármálalæsi í grunnskólum undir hatti Fjármálavits, það er vilji fyrir því 

að menntakerfið taki þetta meira til sín. Það er mikilvægt að kynna fjármálalæsi í grunnskólum 

og það væri gott ef menntamálayfirvöld mundu gefa út hvernig best væri að standa að þessari 

kennslu.“ 

 

Hér bendir Auður á að Aðalnámskrá grunnskóla ætti að vera skýrari svo fjármálafyrirtæki 

þyrftu ekki að koma inn í kennsluna.  

 

Auður: „Markmið samtaka fjármálafyrirtækja er að auka kennslu í fjármálalæsi, samtök 
fjármálafyrirtækja hafa sagt að það vanti áherslu á fjármálalæsi í aðalnámskrá grunnskóla, en 

samtökin hafa lagt sig fram við að styðja við fjármálalæsiskennslu í grunnskólum. Samtök 
fjármálafyrirtækja hafa einnig átt samstarf við kennaranema á Menntavísindasviði sem hafa 
unnið verkefni fyrir samtök fjármálafyrirtækja um kennsluaðferðir og námsefni.  

 

Auðar bendir á að bæta ætti Aðalnámskrá grunnskóla þar sem meiri áhersla yrði á 
fjármálalæsiskennslu, en á sama tíma ætti samtök fjármálafyrirtækja að vera í meira samstarfi 

við Menntavísindasviði varðandi kennsluaðferðir og námsefni. 

 
Ottó: „Það má samt ekki vera svo að fjármálafyrirtæki komi hér inn fyrir þröskuldinn og séu að 

auglýsa sig og nái hugsanlega í einhverja viðskiptavini. Þetta þarf að vera hlutlaus kennsla í 

skólunum og ekki í höndum fjármálafyrirtækjanna.“ 
 

Ottó bendir á hlutlausa kennslu þar sem kennslan er skipulög af kennurum. 

 
Draupnir: „Það er frekar spurning hvaða kennarar treysta sér til að kenna þetta, það er því 

freistandi fyrir þá sem eiga að kenna fjármálalæsi að sleppa því. Það er alveg hægt að gera það, 
en ég mundi samt segja að umræðan í þjóðfélaginu hefur verið mikill og skólar eiga að vera með 
fjármálalæsiskennslu. Samtök fjármálafyrirtækja eru með þessa kennslu og fara inn í skóla, það 

má vera að kennarar séu sáttir við að sleppa því.“ 
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Draupnir bendir á það að sumir kennarar treysti sig ekki til að kenna fjármálalæsi, en þá er 

það freistandi fyrir þá að fá samtök fjármálafyrirtækja til að sjá um kennsluna frekar en að 

sleppa kennslunni.  

 

Draupnir: „Samtök fjármálafyrirtækja hafa einnig gefið nemendum kennslubækur og gefið 

kennsluefni fyrir kennara. Þessir starfsmenn bankanna eru ekki með kennsluréttindi til að kenna 

grunnskólabörnum og að mínu viti er námsefni sem notað er ekki rýnt til kennslu fyrir börn.“ 

 

Hér bendir Draupnir á að samtök fjármálafyrirtækja gefa nemendum kennslubækur sem 

eru óryndar og einnig eru þeir ekki með kennsluréttindi til þess að kenna börnum.  

 

Draupnir: „Hagmunaaðilar hversu góð hjartaðir þeir eru og hafa góða trú á því sem þeir eru að 

gera hafa ekkert með það að kenna grunnskólanemendur. Þótt að þeir segi að það komi ekki 

fram að viðkomandi starfsmaður sé frá banka þá skiptir það engu máli. Samstarf bankanna í 

kennslu á fjármálalæsi í gegnum samtök fjármálafyrirtækja þarf að skoða með gagnrýni hugsun 
og það er hlutverk kennara, sem eru með 5 ára nám, að sjá um kennslu barna á grunnskólastigi. 

Það má nefna í þessu sambandi fjármálaleikanna sem samtök fjármálafyrirtækja sjá um, og 
nemendur í 10. bekk grunnskóla taka þátt í á hverju ári. Skoða þarf hvers konar upplýsingar er 
verið að safna með fjármálaleikjunum og hvort að hægt sé að tengja þessar upplýsingar niður á 

persónu, þá þarf samþykki og heimild foreldra þar sem þetta eru börn undir aldri. Það eru 

strangar persónuverndar reglur um geymslu og vörslu á svona gögnum, sem eru enn strangari 
gagnvært börnum. Ég held að það sé ástæða til að skoða þetta vel.“ 

 

Draupnir bendir hér á hversu einkennilegt það sé að samtök fjármálafyrirtækja séu að 
skipuleggja kennslu í grunnskólum og að kennarar með 5 ára nám að baki ættu að skoða þessa 

kennslu með gagnrýni hugsun. Auk þess telur Draupnir það siðferðisskyldu kennara að skoða 

hvaða persóunupplýsingar er verið að safna um nemendur með fjármálaleikum sem er skipulagt 
af samtökum fjármálafyrirtækja.  

 

Draupnir: „Ég held því miður að fjármálalæsi sitji enn á hakanum í grunnskólum en þá er 
fjármálalæsiskennsla samtaka fjármálafyrirtækja þægilegur hvítþvottur fyrir báða aðila. 

Skólastjórnendur geta sagt að við séum að gera eitthvað í fjármálalæsiskennslu. Það má líka 
velta fyrir sér hvort að þetta sé betra en ekki neitt?“  
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Hér bendir Draupnir á að ekki sé verið að efla fjármálalæsiskennslu í grunnskólum þrátt 

fyrir mikilvægi þess og það sé því þægilegt fyrir kennara að fá hagsmunaaðila til þess að sjá um 

kennsluna þar sem kennurum skortir þekkingu. 

 

Auðbjörg: „Það getur verið að einhverjum kennurum finnist þá skorta þekkingu á fjármunum og 

hvernig maður fer með þá. Þá geta kennarar fengið sérfræðing, frá banka, inn í fjármálalæsi.“ 

 

Auðbjörg bendir á hversu þægilegt það sé fyrir kennara að fá bankanna til þess að kenna 

fjármálalæsi.  

 

Draupnir: „Miðað við þær upplýsingar sem ég hef fengið þá eru undirstofnanir í menntakerfinu 

ekki með skilning á því hvað fjármálalæsi er, m.a. eru það Menntavísindasvið og 

Menntamálastofnun.“ 

 

Viðmælendur lýstu sinni skoðun á fjármálalæsiskennslu í grunnskólum. Allir viðmælendur 
bentu á að kennarar hafa takmarkaða þekkingu á ýmsum þáttum sem snúa að fjármálum, 

jafnframt er megin áhersla samtaka fjármálafyrirtækja lögð á að kenna þekkingu í fjármálum og 
lítil áhersla er á gagnrýnri hugsun og forvarnarkennslu í kennslunni hjá samtökum 
fjármálafyrirtækja.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður viðtala og þemagreiningar dregnar saman og bornar 
saman við rannsóknarspurningu sem lagt var upp með. Rannsóknarspurning sem unnið var með 

í þessari rannsókn var: Hvaða áskoranir og hindranir er að finna í íslensku skólakerfi gagnvart 

námi og kennslu í fjármálalæsi? 

 

Rannsóknarspurningin beindist að því að kanna reynslu þátttakenda og upplifun þeirra í 

tengslum við fjármálalæsiskennslu í grunnskólum, en við þá greiningu flokkaði höfundur helstu 

áskoranir og hindranir eins og mynd 2 sýnir. Niðurstöður greiningar viðtala benda til þess að 

samhljóm sé að finna þar, við þær íslensku og erlendu rannsóknir sem áður var fjallað um. Til að 

öðlast skilning á þeim áskorunum og hindrunum sem virðast vera til staðar í 

fjármálalæsiskennslu í grunnskólum voru þrjú þemu sérstaklega dregin fram. Þar var í fyrsta lagi 

um að ræða veika stöðu kennara og menntunar þeirra gagnvart fjármálafræðslu. Í öðru lagi var 
um að ræða spurninguna um það hver eða hverjir bæru ábyrgð á námi og kennslu um 

fjármálalæsi og þriðja þemað snerist um það hverjar hinar eiginlegu áskoranir og hindranir 
væru. 
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Mynd 2 Áskoranir og hindranir í fjármálalæsiskennslu í grunnskólum 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar um stöðu kennara og þekkingu þeirra til að kenna 
fjármálalæsi sýndu fram á að margir kennarar í grunnskólum hafa gripið til þess ráðs að fá 
starfsmenn fjármálafyrirtækja til að kenna börnum fjármálalæsi. Viðmælendur töluðu um að 

samtök fjármálafyrirtækja hafa verið að efla sína starfsemi og bjóða nú upp á kennslu 
fjármálalæsis á vettvangi, þau eru einnig með kennsluefni „Fyrstu skref í fjármálum“ sem 

kennurum og nemendum er gefið. Samtök fjármálafyrirtækja sjá einnig um að halda rafræna 

fjármálaleika á netinu þar sem persónulegum upplýsingum er safnað um grunnskólabörn 
(Fjármálaleikar.is). Hér er tvennt, í fyrsta lagi birtist áskorun í mikilvægi þess að efla 

fjármálalæsiskennslu kennaranema á Menntavísindasviði og að veita kennurum tækifæri til 

endurmenntunar í fjármálalæsi, til þess að þeir geti sinnt starfi sínu vel. Í öðru lagi er það 
hindrun að menntamálayfirvöld veiti samtökum fjármálafyrirtækja leyfi til að skipuleggja og sjá 

um kennslu á fjármálalæsi í grunnskólunum. Menntamálayfirvöld verða einnig að kanna hvort 
persónuverndarlög séu brotin vegna söfnunar og geymslu persónurekjanlegra upplýsinga 
nemenda í grunnskólum (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr.90/2018). 

 

Viðmælendur töluðu um að fjármálalæsisþekking íslenskra kennara væri lítil og hana þyrfti 

að efla, sérstaklega ef við teljum að efla eigi fjármálalæsiskennslu í grunnskólum og töldu 
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viðmælendur þetta vera helstu ástæðu fyrir því að kennarar samþykkja heimsóknir 

bankamanna í grunnskólana. Viðmælandi talaði um: „Ég held því miður að fjármálalæsi sitji enn 

á hakanum í grunnskólum en þá er fjármálalæsiskennsla samtaka fjármálafyrirtækja þægilegur 

hvítþvottur fyrir báða aðila. Skólastjórnendur geta sagt að við séum að gera eitthvað í 

fjármálalæsiskennslu. Það kom fram gagnrýni frá viðmælendum á fyrirkomulagi í 

fjármálalæsiskennslu grunnskóla í dag. Rannsóknargögn viðmælenda bentu til þess að 

fjármálalæsiskennsla bankamanna væri auðveld leið til að kenna fjármálalæsi vegna 

þekkingarleysis kennara til að kenna fjármálalæsi. Viðmælandi bendir á að „kennarar láti sína 

fjármálalæsikennslu sitja á hakanum, en þá er fjármálalæsiskennsla samtaka fjármálafyrirtækja 

þægilegur hvítþvottur fyrir báða aðila“. Skólastjórnendur geta sagt að það sé verið að gera 

eitthvað í fjármálalæsiskennslu.  

 

Svipaða sögu sagði annar viðmælandi: „Það má samt ekki vera svo að fjármálafyrirtæki 

komi hér inn fyrir þröskuldinn og séu að auglýsa sig og nái hugsanlega í einhverja viðskiptavini. 

Þetta þarf að vera hlutlaus kennsla í skólunum og ekki í höndum fjármálafyrirtækjanna.“ 
Stuðning við þessa niðurstöðu er að finna í rannsóknargögnum viðtala og bendir rannsóknin til 

að efling kennaramenntunar sé ein mesta áskorun í eflingu fjármálalæsis á íslandi. 
Viðmælendur tóku undir það að fjármálalæsi ætti að vera kennt á Menntavísindasviði HÍ svo að 
kennarar gætu bætt þekkingu sína og eflt kennsluna. Að mati viðmælenda er mikilvægt að þeir 

sem kenna grunnskólabörnum séu með kennara réttindi: „Samstarf bankanna í kennslu á 

fjármálalæsi í gegnum samtök fjármálafyrirtækja þarf að skoða með gagnrýni hugsun og það er 
hlutverk kennara, sem eru með 5 ára nám, að sjá um kennslu barna á grunnskólastigi.“  

 

Í „Úttekt á kennslu i fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi,“ sem var unnið af 
Stofnun um fjármálalæsi fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið (Breki o.fl., 2016), kemur 

fram að flestir grunnskólar kenna fjármálalæsi, þetta er staðfesting á því að fjármálalæsi sé 

kennd í grunn- og framhaldsskólum, en þetta er aðeins hálfur sannleikur þar sem þessi kennsla 
er í höndum bankanna. Þótt samtök fjármálafyrirtækja hafi tekið að sér að stjórna kennslunni, 

má segja að um ákveðið samráð sé að ræða á milli bankanna þar sem samtökin sjá um 

skipulagið og enginn einn banki er með fjármálalæsi upp á eigin spýtur. Viðmælandi benti á: 
„Rannsókn sem stofnun um fjármálalæsi gerði fyrir menntamálaráðuneytið 2016, kom fram að 

stjórnendur töldu að nægilega mikið væri verið að gera í fjármálalæsiskennslu en gátu síðan 
ekki skilgreint hvað þau væru í raun og veru að kenna. Niðurstöður könnunar var að 
fjármálalæsi sé kennt í flestum skólum eða tæp 90% en stærsti hluti af þessari kennslu er kennd 

af starfsmönnum fjármálafyrirtækja“. Í rannsóknum OECD (Atkinson o.fl., 2011) og Stofnunar 

um fjármálalæsi (Breki o.fl., 2016) er bent á mikilvægi fjárhagslegrar þjálfunar kennara til að 
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gera þeim betur kleift að miðla nemendum sínum fjármálalæsi og kunnáttu. Þrátt fyrir 

mikilvægi þessa efnis eru kennsluáætlanir á Menntavísindasviði ekki með neina áherslu á slíka 

kennslu. Í niðurstöðum viðtala í úttekt Breka o.fl., (2016) sögðu skólastjórnendur meðal annars 

„Kennsla í fjármálalæsi hefur aukist nokkuð á síðustu tveimur árum. Kynning og fræðsla 

bankanna er fastur liður í náminu. Bankarnir hér hafa skipst á að koma.“ einnig er haft eftir 

öðrum skólastjórnanda, „Kennsla í fjármálalæsi hefur aukist s.l. tvö skólaár. Gott samstarf hefur 

verið við banka og fjármálastofnanir sem hafa komið í heimsóknir og verið með fræðslu og 

kynningu um fjármál. Mikilvægt að fá sérhæft fólk til að fjalla um fjármál og koma með fræðslu 

og reynslu. Einnig er leikur eins og raunveruleikurinn (https://fjarmalaleikar.is) frábær leið til að 

kenna fjármálalæsi“ (Breki o.fl., 2016, bls. 38). 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að kennarar eiga að bera ábyrgð á 

fjármálalæsiskennslu í grunnskólum og að leggja ætti áherslu á að efla gagnrýna hugsun og 

reyna að hafa áhrif á viðhorf og hegðun til fjármála, en ekki eingöngu að kenna þekkingu á 

fjármálum. Viðmælandi sagði: „Fjármálalæsi er einn af grunnþáttunum í okkar lífi og ætti að 
leggja gífurlega áherslu á í grunnskóla. Enda má sjá hversu mikilvægt þetta er því að OECD 

leggur mikla áherslu fjórum grunnstoðir menntunar sem eru, lestur, stærðfræði, náttúrufræði 
og fjármálalæsi. Fjármálalæsi er því fjórða stoðin í rannsóknum OECD á menntakerfinu og þar af 
leiðandi er það ótrúlegt að menntamálayfirvöld hafa ekki tekið fjármálalæsiskennslu upp innan 

grunnskólanna.“ Rannsóknargögn viðtala eru í takt við áherslu fræðimanna (Atkinson o.fl., 

2011), (Breki o.fl., 2016), (Lusardi, 2015a), þar sem lögð er áhersla á að efla þekkingu og viðhorf 
til fjármála og að hafa áhrif á að breyta hegðun í fjármálum. Þessum þremur atriðum er talið 

mikilvægt að koma til skila, vegna þess að þau fela í sér getu til að greina og meta valkosti og 

bregðast skynsamlega við í fjármálum. Í samræmi við niðurstöður rannsóknar er nauðsynlegt að 
skipuleggja fjármálalæsiskennslu út frá grunnskólanámi, þannig að hún verði ekki takmörkuð og 

tilviljunarkennd, en einnig kom fram að viðmælendur töldu að áherslur Aðalnámskrá grunnskóla 

í fjármálalæsi væri nægjanleg. Rannsóknargögn gáfu til kynna að forvarnarfræðsla getur borið 
árangur og haft áhrif á betri ákvörðunartöku í lánamálum. Rannsóknarniðurstöður OECD 

(Atkinson o.fl., 2011) og Stofnunar um fjármálalæsi (Breki o.fl., 2016) styðja það að efla þarf 

þekkingu á fjármálalæsi, en þau komust einnig að því að tengsl voru á milli þekkingar og 
hegðunar í fjármálum. Jafnframt að mikilvægast væri að hafa áhrif á hegðun einstaklinga sem 

leita til skammtímaþarfa fram yfir öryggi til langs tíma. Í rannsókn Alsemgeest, 2015 bentu 
niðurstöður til þess að forvarnarfræðsla í fjármálum leiddi til þess að einstaklingar forðuðust 
lélegar fjárhagslegar ákvarðanatökur og þannig hafði fræðslan áhrif á hegðun einstaklinga. 

Viðmælendur voru sammála því að forvarnarfræðsla væri mikilvæg til að höfða til viðhorfa og 

hegðunar: „í dag er ég þeirra skoðunar að læsi sé það mikilvægast sem við eigum að kenna í 



 
 

63 

grunnskóla en þannig lærum við að vera gagnrýnin á samfélagið, en það vantar svolítið upp á 

þetta í fjármálalæsiskennsluna okkar. Fjármálalæsi finnst mér vera meira svona forvarnarstarf 

og hvernig við hegðum okkur í fjármálum.“ Annar viðmælandi benti á dæmi um 

forvarnarfræðslu: „Annað forvarnardæmi um þetta er smokkaherferðin þar sem allar hetjur 

landsins tóku þátt og sögðust nota smokka. Þessi leið hefur áhrif á hegðun og við þurfum að 

hafa áhrif á viðhorf til fjármála og þannig getum við haft áhrif á hegðun.“  

 

Fjármálalæsiskennsla í grunnskólum er mikið skipulögð og stjórnað af samtökum 

fjármálafyrirtækja, þetta er vandamál vegna þess að þessir aðilar eru ekki með kennsluréttindi 

til að kenna börnum og kenna því takmarkaða þekkingu án þess að leggja áherslu á gagnrýna 

hugsun. Viðmælandi sagði: „Hagmunaaðilar hversu góð hjartaðir þeir eru og hafa góða trú á því 

sem þeir eru að gera hafa ekkert með það að kenna grunnskólanemendur.“ Rannsóknir 

Atkinson o.fl., (2011) og Breki o.fl., (2016) benda á mikilvægi þess að tengja kennsluna við það 

að efla viðhorf og hegðun til fjármála. Viðmælandi sagði: „Við viljum fá einhverjar 

hegðunarbreytingar úr fjármálalæsisnáminu. Í öðrum fögum erum við ekki endilega að reyna að 
fá hegðunarbreytingu fram og má nefna dæmi í jarðfræði, félagsfræði eða stærðfræði. 

Fjármálalæsiskennsla í dag er bara verið að kenna þekkingu. Við þurfum að hafa áhrif á 
hegðun.“ Aðrir viðmælendur sögðu: Annar viðmælandi sagði: Gagnrýna hugsun líka, þetta 
kemur allt inn á viðhorf og hegðun.“ Allir viðmælendur voru sammála um að kennarar ættu að 

vera gagnrýnir og að kenna ætti líka grunnskólabörnum gagnrýna hugsun: „Mér finnst þetta nú 

falla að heildarhugmynd aðalnámskrá grunnskóla um gagnrýna hugsun og að við hjálpum 
nemendum að skilja og vera gagnrýnin, þetta þurfa kennarar að leggja áherslu á. Hluti af þessu 

er gagnrýn hugsun, en nemendur eiga að fá hlutlausa fjármálalæsiskennslu. Grunnskólarnir eiga 

að sjá um fjármálalæsiskennsluna en ekki atvinnulífið. Ég held að kennarar þurfi að hafa 
gagnrýna hugsun og áhuga til að geta kennt fjármálalæsi og ég held að allir kennarar geta kennt 

fjármálalæsi ef þau hafa áhuga“. 

Einnig komu fram í viðtölum vangaveltur um siðferði kennara gagnvær nemendum þegar 

samtökum fjármálafyrirtækja er gefið leyfi til að safna upplýsingum um nemendur í grunnskóla í 
gegnum fjármálaleikana. Þessar upplýsingar er hægt að rekja niður á grunnskóla og vinna úr 

þeim. Með tengingu við Facebook er hugsanlega hægt að deila þessum upplýsingum á 

Facebook þar sem unnið er úr þessum upplýsingum sem hægt er síðan að nota til að 
markaðssetja vörur og þjónustu. Viðmælandi sagði: „Skoða þarf hvers konar upplýsingar er 

verið að safna með fjármálaleikjunum og hvort að hægt sé að tengja þessar upplýsingar niður á 

persónu, þá þarf samþykki og heimild foreldra þar sem þetta eru börn undir aldri. Það eru 

strangar persónuverndar reglur um geymslu og vörslu á svona gögnum, sem eru enn strangari 
gagnvært börnum. Ég held að það sé ástæða til að skoða þetta vel.“ Rannsakandi hafði ekki tök 
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á því að kanna hvort samtök fjármálafyrirtækja hefðu fengið leyfi hjá Persónuvernd til að safna 

og vista þessar upplýsingar en það verður að teljast ólíklegt. Strangar reglur gilda fyrir vinnslu 

persónuupplýsinga barna sem sveitafélögin setja og kynna reglulega fyrir kennurum. 

Viðmælendur bentu á að sveitafélögin eiga að skipuleggja grunnskólastarfið og það væri bundið 

í lög að kennarar með sína menntun ættu að sjá um alla grunnskólakennslu (Lög um grunnskóla 

nr.91/2008). Auk þess er það siðferðisleg skylda kennara að mennta nemendur, en gagnrýn 

hugsun og virðing eru stef í siðareglum kennara (Siðareglur kennara, www.ki.is). 

Niðurstöður rannsóknarinnar og svar við rannsóknarspurningu um hverjar eru einginlegu 

áskoranir og hindranir í íslensku skólakerfi gagnvart námi og kennslu í fjármálalæsi bendir til 
þess að þátttaka Íslands í PISA könnunarprófi í fjármálalæsi yrðu öflug áskorun fyrir því að 

innleiða og efla fjármálalæsi í grunnskólum. Viðmælandi sagði; „Það er ákveðin áskorun til að 

efla fjármálalæsiskennslu í grunnskólum þegar menntamálaráðherra tók ákvörðun um að við 
eigum að taka þátt í PISA könnun í fjármálalæsi, en jafnframt er það stór hindrum að bakka með 

þessa ákvörðun. Þetta er stórt pólitísk statement að hætta við þátttöku, þetta er í rauninni 

galið. Miðað við þær upplýsingar sem ég hef fengið þá eru undirstofnanir í menntakerfinu ekki 

með skilning á því hvað fjármálalæsi er, meðal annars eru það menntavísindasvið og 
menntamálastofnun. Því miður er því haldið fram að fjármálalæsi og stærðfræði er það sama. 

Það er miður að ráðherra hefur fengið slæmar upplýsingar um fjármálalæsi og mikilvægi þess. 

Ég var að vona að fjármálalæsi í PISA 2021 yrði þetta spark í rassinn til að koma þessum málum í 
lag en við greinilega höfum ákveðið að stinga hausinn í sandinn“. 

Viðmælendur í rannsókninni tóku stundum sterkt til orða og sýndi það að miklar tilfinningar 
eru bundnar því að efla fjármálalæsi í grunnskólum. Mikil áskorun felst í því að menntakerfið 

taki það að sér að skipuleggja og sjá um þessa kennslu. Eins og einn viðmælandi sagði: „Það er 

uggvænlegt að menntakerfið virðist vera sátt með það að bankarnir í gegnum samtök 

fjármálafyrirtækja kenni grunnskólabörnum okkar fjármálalæsi“. Niðurstaða rannsóknar bendir 

til þess að sumir kennarar séu á móti slíku samstarfi við bankana í kennslu á fjármálalæsi og að 

það eigi að vera hlutverk kennara að kenna grunnskólanemendum. Viðmælandi sagði: „...að 

ekki ætti að hleypa bönkunum inn fyrir þröskuldinn.“ Annar viðmælandi sagði: „Ég hef síðan 

breytt minni skoðun og mínum hugmyndum um aðkomu utanaðkomandi aðila að skólum og ég 

vill alls ekki vinna með bönkum og fjármálastofnunum. Ekki vegna þess að ég hafi slæma reynslu 

heldur bara hef ég endurhugsað mína afstöðu og samstarf við bankanna.“ Það kom fram í 

samanburði við erlendar rannsóknir (Wolfe-Hayes, 2010) að fjármálafyrirtæki fá ekki að kenna 

börnum fjármálalæsi innan veggja skólanna. Það sem kom mér mest á óvart í þessari rannsókn 

er aðgerðaleysi skólamálayfirvöld í því að efla fjármálalæsiskennsluna innan grunnskóla og að 

samtök fjármálafyrirtækja fái leyfi til að skipuleggja og sjá um fjármálalæsiskennslu í 

grunnskólum. Með þessu virðist vera að skólamálayfirvöld hafa veitt samtökum 
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fjármálafyrirtækja samþykki fyrir söfnun persónulegum upplýsingum um nemendur í gegnum 

fjármálaleikana. Með facebook innskráningu nemenda eða netfangi er hægt að safna 

upplýsingum um 15 ára nemendur grunnskóla, einnig er hægt að persónurekja upplýsingar 

niður á skóla. Auk þess gefa samtök fjármálafyrirtækja grunnskólabörnum 

fjármálalæsisnámsbók „Fyrstu skref í fjármálum“ sem hefur ekki verið rýnd af 

menntamálayfirvöldum. Í rannsóknar viðtölum kom það greinilega fram hjá þeim sem höfðu 

reynslu af fjármálalæsiskennslu í grunnskólum að þeir vilja ekki vinna með bönkunum lengur í 

fjármálalæsiskennslu. Innlendar rannsóknir (Hafdís o.fl., 2014) og erlendar rannsóknir (OECD, 

2015b) benda til þess að auka verður fjármálalæsiskennslu í menntun kennara en og einn 

viðmælandi sagði: „Það er mitt mat, bara hæfir kennarar í skólunum eiga að sjá um þessa 

kennslu, við ættum heldur ekki að reiða okkur á námsefni frá fjármálafyrirtækjunum“. 

Niðurstaður viðtala benda til að ýmsar áskoranir er að finna í íslensku skólakerfi gagnvart 
námi og kennslu í fjármálalæsi. Stærsta áskorunin við að efla fjármálalæsi í grunnskólum er að 

marka skýra stefnu. Efla þarf kennaramenntun í fjármálalæsi svo að hægt sé að leggja af 

kennslu hagsmunaaðila í grunnskólum. Viðmælandi sagði að: „Kennarar hafa sagt mér að þau 

skorta þekkingu í fjármálum og hæfni til að geta kennt fjármálalæsi og það væri hindrum. 
Fjármálafræðsla þarf að fá veiga meiri sess inn í kennaranámið.“ Helsti lærdómur sem ég dró af 

rannsóknarverkefninu er hversu mikil hindrun það er að hætt var við þátttöku Íslands í PISA 

könnunarprófi í fjármálalæsi, en einnig að fjármálafyrirtækjum sé treyst fyrir 
fjármálalæsiskennslu í grunnskólum. Það er jafnframt niðurstaða þessarar rannsóknar að 

fjármálalæsi á Íslandi muni ekki verða eflt nema að Ísland taki þátt í PISA könnunarprófi í 

fjármálalæsi.  

Hagnýtt gildi þessarar rannsóknar er talsvert í ljósi þess að viðfangsefnið fjallar um eflingu 

fjármálalæsiskennslu í grunnskólum og hvernig standa eigi að því að efla kennaramenntun til 

þess að geta boðið upp á nám í fjármálalæsi sem mótast af ramma aðalnámskrár og 

alþjóðasamningum um menntun. Rannsóknin ætti að geta veitt góða innsýn í hverning 

fjármálalæsi er kennt í grunnskólum á Íslandi og möguleika á því að skoða hvaða leið við viljum 

fara við að móta nám og kennslu svo betur fari en raun ber vitni. Einnig gefur rannsóknin 

möguleika á því að skoða hvernig tækifæri eru fyrir því að taka upp samstarf við International 

Network on Financial Education sem sér meðal annars um að efla fjármálamenntun innan ríkja 

OECD og hafa gefið út tillögur og meginreglur fyrir innleiðingu á fjármálalæsi í grunnskólum. 

Rannsóknin hefur þó ekki aðeins hagnýtt gildi fyrir innleiðingu fjármálalæsis í grunnskólum, 

heldur einnig í framhaldsskólum vegna þess að rannsóknin opnar möguleika á frekari 

rannsóknum á marga vegu. Þannig má segja að þessi rannsókn geti einnig haft hagnýtt fræðilegt 

gildi þegar litið er fram á veginn þrátt fyrir að hún sé einföld í útfærslu. Hægt væri að 

framkvæma og skoða nánar þau mál sem snerta framhaldsskóla og jafnvel háskóla. Í því 
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samhengi væri ein leið að taka viðtöl við kennara í framhaldsskólum um þeirra aðkomu að 

kennslu í fjármálum. Einnig væri áhugavert að kanna þróun fjármálalæsiskennslu og hvaða 

kennsluaðferðir eru taldar heppilegastar til að hafa áhrif á þekkingu, viðhorf og hegðun. Að 

sama skapi mætti skoða hvort að innleiðingu fjármálalæsis mundi hafa farsæl áhrif á skólastarf í 

landinu og hvernig að starfsfólk skóla, foreldrar og nemendur mundu taka slíkri innleiðingu.  
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6  Lokaorð 

Takmarkanir rannsóknar af þessu tagi eru allnokkrar, þar sem gagnasöfnun byggði einungis á 
viðtölum við nokkra einstaklinga sem töldust þekkja rannsóknarefnið vel, en hún byggði ekki á 

svörum breiðs hóps, t.d. með spurningakönnun, sem hefði aukið ytra réttmæti 

rannsóknarinnar. Við þetta má bæta að rannsóknarefnið hefur brunnið lengi á rannsakanda og 

þess vegna má ætla að hann hafi að einhverju marki haft áhrif á svör þátttakenda og einnig á 

túlkun við svörum þeirra. Þannig má gera ráð fyrir mögulegri skekkju, eins og væntingaskekkju 

rannsakanda (e. observer-expectancy effect). Þrátt fyrir takmarkanir eigindlegrar 

rannsóknaaðferða að þessu leyti telur rannsakandi kosti þeirra vega þyngra þegar tekið er tillit 

til rannsóknaefnisins. 

Umræðan um fjármálalæsi og mikilvægi þess hefur oft sprottið fram, til dæmis í 

fjármálahruninu 2008, þá var mikil umræða í þjóðfélaginu um að bæta þyrfti fjármálalæsi 

Íslendinga til muna þar sem bankamenn höfðu jafnvel platað okkur til lántöku og óráðsíu í 

fjármálum með því að halda uppi neyslu í þjóðfélaginu. Auk þess má benda á smálán sem voru 
sérstaklega markaðssett til yngri neytenda og var lánsferlið sérstaklega auðvelt þar sem 

einungis þurfti að gefa upp kennitölu og reikningsnúmer. Mikilvægi fjármálalæsis sveiflast því 

eftir tíðarandanum og jafnvel má aftur fara að tala um fjármálalæsi á tímum Kórónuvírussins, en 
margir koma eflaust til með að missa vinnuna og fara á atvinnuleysisbætur vegna þessa. 

Neyslan þarf því að breytast og taka mið af lægri tekjum til styttri tíma litið að minnsta kosti. 

Mestu vonbrigði sem ég varð fyrir í þessari rannsókn var að komast að því að Ísland mundi ekki 

taka þátt í PISA könnunarprófi í fjármálalæsi 2021. 

Í grein Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, sem birtist á vefsíðu 
Stjórnaráðsins, 19. febrúar 2018 undir heitinu “Fjármálalæsi er grunnfærni”, fjallar ráðherra um 
hversu mikilvægt það sé fyrir okkur sem samfélag að efla fjármálalæsi til þess að einstaklingar 

séu í betri aðstöðu til að meta fjárhagslega stöðu sína og taka upplýstar ákvarðanir. Í grein 
ráðherra upplýsir hún, að hún hafi nýlega tekið ákvörðun um það að Ísland yrði með í 
valkvæðum hluta PISA könnunarprófi árið 2021 sem snýr að fjármálalæsi. Þessi ákvörðun 

undirstrikaði mikilvægi fjármálalæsi í þjóðfélagi okkar og að við eigum að efla þá grunnfærni. 
Menntamálaráðherra vísaði til þess að PISA prófin veiti okkur samanburð um hvar æska okkar 

stendur í fjármálalæsi í samanburði við önnur ríki. Rök ráðherra undirstrikuðu mikilvægi þess að 

efla fjármálalæsi og að efla menntakerfið, menntun kennara, námsefni og kennsluna í 
grunnskólum sem er undirstaða þess að ná góðum árangri í PISA könnunarprófi í fjármálalæsi 

(Lilja Alfreðsdóttir, 2018). 
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Það er þess vegna sem ég legg ríka áherslu á að prófa fjármálalæsi ungs fólks með 

jafn viðamiklum hætti og PISA prófin eru. Þannig fáum við líka samanburð á hvar 

æska okkar stendur í fjármálalæsi miðað við önnur ríki. Fjármálalæsi er mikilvæg 

grunnfærni í hverju þjóðfélagi og við ætlum okkur að efla þá grunnfærni (Lilja 

Alfreðsdóttir, 2018). 

 

Það er mikill áskorun fyrir menntamálayfirvöld að innleiða fjármálalæsiskennslu í skólakerfinu á 

íslandi. Rannsóknaniðurstöður benda til þess að fjármálalæsi sé mikilvægt og það eigi að byrja 

kenna í grunnskóla. Aðalnámskrá grunnskóla er talin ná vel utan um fjármálalæsi þó að grunnt 

sé á hæfniviðmiðum. 

 

Í grein, Ragnars Þórs Péturssonar, formanns Kennarasambands Íslands, sem birtist á vefsíðu 

Kennarasambands Íslands (www.ki.is), í júní 2019 um ný lög um menntun, hæfni og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 95/2019 kemur 

fram:  
Á grundvelli hinna nýju laga skulu háskólar þróa kennaranám sem uppfyllir skilyrði 

laganna. Þeir eru hvattir til að gera það á fjölbreyttan hátt og að hafa í huga hinn 
síbreytilega veruleika, t.d. hvað varðar upplýsingabyltinguna. Til að mæta þörfum 
fyrir grundvallarbreytingar í framtíðinni skal stofna kennararáð sem hefur það m.a. 

að hlutverki að reyna að auka veg kennarastarfsins og kennaramenntunar og fylgjast 

með alþjóðlegri þróun til að vera ráðherra til ráðgjafar um þær breytingar sem gera 
þarf á lagarammanum til að mæta hinum síkvika veruleika (Ragnar Þór Pétursson, 

2019). 

 
Það er áskorun fyrir menntamálayfirvöld að efla kennaramenntun en niðurstaða rannsóknar 

bendir til þess að efla þurfi kennaramenntun í kennaranámi Háskóla Íslands á sviði fjármálalæsis 

og eru rök færð hér fyrir því að kennarar eru ekki með nægilegt sjálfstraust til að kenna 
fjármálalæsi. Í þessari rannsókn hafa rök verið færð fyrir mikilvægi fjármálalæsis í grunnskólum 

en kenningar og rannsóknir fræðimanna styðja við að fjármálalæsi sé kennt í grunnskólum og 

eigi að byrja snemma. 

Loks er það niðurstaða þessarar rannsóknar að gríðarlegur skaði (hindrun) hafi orðið við 
innleiðingu fjármálalæsis í grunnskólum þegar hætt var við þátttöku Íslendinga í PISA 

könnunarpróf í fjármálalæsi en með því var mikilvægi fjármálalæsis sett til hliðar, en engar 

skýringar né rök fengust fyrir því. Það er niðurstaða þessarar rannsóknar að ýmsar áskoranir séu 

í því að innleiða fjármálalæsi í grunnskólum landsins. Stjórnvöld og stjórnsýslan þurfa að taka 
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faglega ákvörðun um faglega innleiðingu fjármálalæsis í grunnskólum landsins með gagnrýnni 

hugsun að leiðarljósi. 

Helsta vandamálið í efnahagslífi nútímans er skortur á fjármálalæsi, þetta sagði Alan 
Greenspan, fyrrverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna. “The number one problem in today’s 

generation and economy is the lack of financial literacy.”(Chan, 2014). Grennspan hefur 

jafnframt verið stuðningsmaður eflingar fjármálalæsis í grunnskólum og framhaldsskólum í 
Bandaríkjunum (Greenspan, 2001). 
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Viðauki A: Stóru spurningarnar þrjár 

1. Segjum sem svo að þú værir með $100 á sparnaðarreikning í banka og innláns vextirnir 
eru 2% á ári. Eftir 5 ár, hve mikið heldurðu að þú ættir inni á sparnaðarreikninginn ef 

sparnaðurinn væri óhreyfður (rétt svar er feitletrað):  

a. meira en $102 

b. nákvæmlega $102 

c. minna en $102 

d. veit ekki 

e. neita að svara 

2. Ímyndaðu þér að innlánsvextir á sparnaðarreikningi séu 1% á ári og verðbólgan sé 2% á 

ári. Eftir eitt ár mundir þú geta keypt: 

a. meira en 

b. nákvæmlega það sama  
c. minna en í dag  

d. veit ekki  
e. neita að svara  

3. Telur þú að eftirfarandi fullyrðing sé sönn eða ósönn? Að kaupa hlut í einu fyrirtæki 

gefur venjulega öruggari ávöxtun en að kaupa í hlutabréfasjóði. 

a. satt  
b. ósatt 

c. veit ekki 
d. neita að svara 
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Viðauki B: Viðtalsrammi 

 Spurningar sem hafðar voru til hliðsjónar þegar viðtöl voru tekin. 
Byrja á að segja nafn viðmælanda, dagsetningu og stað fyrir upptökuna. 

 

„Markmiðið mitt er að kanna stöðu fjármálalæsis sem námssviðs í skyldunámi hér á landi, 
einkum unglingastigi, hvernig kveðið sé á um það í núgildandi aðalnámskrá og inni á öðrum 

námssviðum (stærðfr, samfélaggr, grunnþáttum og víðar) og hvernig tekið sé á þessu í menntun 
kennara“. 

Rannsóknarspurning: Hvaða áskoranir og hindranir er að finna í íslensku skólakerfi gagnvart námi 

og kennslu í fjármálalæsi? 

„Ég vill reyna að hafa þetta opið viðtal, þ.e. ég þurf að fókusera á tiltekin atriði, en jafnframt að 
þú sem sérfræðingur mátt gjarnan nefna mikilvæg atriði sem mér kann að hafa yfirsést. Lengd 
viðtals sem mér þykkir æskilegt er 45 mínútur, m.a. vegna þess að þú hafir eflaust líka í mörg 

horn að líta.“ 
  

1. Hver er þín skoðun á mikilvægi fjármálalæsis? 

 
2. Hvar á skólagöngunni væri æskilegast að fjalla um fjármálalæsi, hvaða stigi eða 

stigum ætti það helst heima, yngsta stigi, miðstigi, unglingastigi, framhaldsskóla? 
 

3. Ætti fjármálalæsi að þínu mati að vera liður í skyldunámi allra eða val? 

 
4. Í framhaldi af spurningu 3, ætti að kenna fjármálalæsi sem sérstaka námsgrein 

(áfanga) fyrir alla, sem valgrein eða þátt samtvinnaðan öðru, t.d. stærðfræði og 

samfélagsgreinum? 
 

5. Hvað telurðu mikilvægast að nemendur læri í fjármálalæsi?  

 

Þá er jafnt átt við þætti sem snúast um hegðun, viðhorf og þekkingu 

 
6. Eftir efnahagshrunið var mikið rætt um neytendavernd. Telurðu neytendavernd 

vera hluta af fjármálalæsi? 
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7. Telurðu það gagnast okkur að nemendur hér taki þátt PISA könnunarpróf í 

fjármálalæsi á næsta ári (2021)? 

 

8. Ertu meðvituð/aður ákvæði núgildandi aðalnámskrár um fjármálalæsi? Telurðu 

hæfniviðmið í því sambandi nægilega skýr í námskránni? 

 

9. Finnst þér fjármálalæsi falla undir grunnþætti (læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun). Eitthvað sérstakt í því 

sambandi sem þér finnst mikilvægt að taka fram? 

 

10. Telur þú einhverjar hindranir í vegi fyrir námi og kennslu í fjármálalæsi? Ef svo, 

hverjar þá helstar? (ítarlega upptalningu, sem þú þarft að meta hvort þú lætur 

fylgja) 

 

● Skortur á upplýsingum 
● Skortur á þekkingu 

● Skortur á námsefni 
● Skortur á hvatningu  
● Tímaskortur 

● Andstaða nemenda 

● Andstaða foreldra 
● Andstaða kennara 

● Andstaða skólastjórnenda 

● Óljós markmið 
● Annað: hvað? 

 

11. Telur þú kennara í almenna skólakerfinu vera undirbúna til að kenna fjármálalæsi? 
 

12. Loks spurningar sem snúa að honum sjálfum sem kennara. 

 

13. Annað sem þér þykir mikilvægt að komi fram um fjármálalæsi í almenna 
skólakerfinu eftir þína reynslu af því að kenna það? 


