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Útdráttur 

Fjármálalæsi er skilgreind sem lykilhæfni 21. aldarinnar enda mikilvægt að einstaklingar 

búi yfir fjárhagslegri seiglu í síbreytilegu nútíma samfélagi. Þó margt hafi verið gert á 

Íslandi til þess að efla fjármálakennslu virðist málaflokkurinn alltaf stranda. Mikilvægt er 

að stjórnvöld marki sér skýra stefnu við innleiðingu á fjármálalæsi en í þingsályktun um 

nýja menntastefnu til framtíðar er ekki minnst á fjármálalæsi.   

Markmið verkefnisins var að skoða hvernig fjármálakennsla getur orðið markvissari í 

íslensku skólakerfi. Gerð er grein fyrir hugtakinu fjármálalæsi og undirhugtakinu 

hagfræðilæsi ásamt þætti þeirra í efnahagslegri velferð einstaklinga og samfélagsins. 

Farið er yfir aðgerðir stjórnvalda og hagsmunaaðila í fjármálalæsi og staða kennslunnar í 

íslensku skólakerfi skoðuð.  

Unnin var eigindleg rannsókn með viðtölum við lykilaðila innan  menntakerfisins og 

fulltrúa hagsmunaaðila. Gerð var ítarleg greining á birtingarmynd fjármálalæsi í aðal-

námskrám og fjallað um leiðbeiningar OECD við innleiðingu fagsins í skólakerfi aðildar-

landanna. Þá voru aðgerðir annarra landa skoðaðar í samanburði við aðgerðir Íslands. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að utanumhald og eftirfylgni hafi verið helsti 

akkilesarhæll málaflokksins. Þrátt fyrir fullyrðingar ráðamanna og almenna trú um að 

áherslur á fjármálalæsi hafi verið auknar í aðalnámskrá 2013 er staðreyndin sú að dregið 

hefur verulega úr þeim og námskráin samræmist ekki kröfum alþjóðasamfélagsins þegar 

kemur að málaflokknum. Skortur er á námsefni og það sem er til snýr hvorki að öllum 

efnisþáttum né öllum aldurshópum. Þá er menntun og hæfni kennara einnig hindrun.  

Kennslu í fjármálum þarf að endurhugsa í ljósi breyttra tíma. Áherslur í menntamálum 

hafa færst úr þekkingu yfir í færni og í fjármálakennslu er aukin áhersla á viðhorf og 

hegðun í stað þekkingar. Fjármálakennslan fer að mestu fram í stærðfræði og er því mjög 

þekkingarmiðuð. Með þessum nýju áherslum ætti fagið aftur á móti að vera kennt með 

enn þverfaglegri hætti þvert á allar námsgreinar. Þannig má einblína betur á færni, viðhorf 

og hegðun. Í lok rannsóknar eru settar fram áhrifaríkar aðferðir til þess að innleiða 

kennsluna og leiðir til þess að gera hana markvissa.   

 

Lykilorð: hagfræðilæsi, fjármálalæsi, stafrænt fjármálalæsi, gagnrýnt fjármálalæsi og 

fjárhagsleg seigla 
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Abstract 

In the ever-changing society of the 21st century, financial literacy has been acknowledged 

as an essential life skill. The financial crisis 2008 and the Covid-19 pandemic underline the 

significance of financial resilience more than ever as it becomes increasingly important to 

withstand unexpected economic difficulties. Although much has been done in Iceland to 

promote financial education, the implementation seems to be unsuccessful. This research 

aims to find ways in making financial education more purposeful in Icelandic schools. The 

definition of financial literacy and the sub-concept economic literacy are explained as well 

as their part in financial welfare of individuals and society. Actions taken by the govern-

ment, private institutions and other beneficiaries are reviewed and the current situation 

of the subject in the Icelandic school system is examined.  

A qualitative research was conducted where teachers and representatives of 

beneficiaries were interviewed. A detailed analysis was done on financial literacy in the 

Icelandic curriculum. The OECD ‘s framework for implementation of financial education 

as well as actions taken by other countries are discussed. The results of the research 

indicate that lack of co-ordination and management has been a major barrier to financial 

education in Iceland. It is common public belief and alleged by governors that increased 

emphasis was made on financial literacy in the curriculum 2013. However, facts show 

quite the opposite and the curriculum does not meet the demands of today’s society 

regarding core competencies. Education materials do not meet the requirements for all 

ages or all components. Education and skills of the teachers are also an obstacle.  

Financial education needs to be rethought as emphasis in education has moved from 

knowledge to skill. In financial education there is also increased emphasis on attitude and 

behavior rather than knowledge. The financial education in Iceland is very knowledge-

based as it is mostly taught through math classes when it should instead be taught as a 

wide cross curriculum subject. Such an approach would offer more focus on skills, 

attitudes, and behavior. In this research effective approaches are promoted to implement 

financial education to schools and ways to make the teaching purposeful.  

 

Keywords: economic literacy, financial literacy, digital financial literacy, critical financial 

literacy, and financial resilience.  
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1 Inngangur  

Samhliða aukinni tækniþróun og alþjóðavæðingu leggja ríki heims áherslu á að efla 

fjármálalæsi í þröngum og víðum skilningi (OECD, 2015a, 2018b, 2019d). Er það 

sérstaklega vegna þess að með breyttum tímum þarf fólk að taka fleiri fjárhagslegar 

ákvarðanir en áður, það lifir lengur, fjármálaþjónusta er orðin aðgengilegri og einnig mun 

flóknari. Á sama tíma sýna rannsóknir fram á lítið fjármálalæsi almennings. Það kallar á 

að stjórnvöld geri fjármálalæsi hærra undir höfði (Lusardi, 2015). Í kjölfar Covid-19 

heimsfaraldursins hefur OECD (2020a) enn fremur bent á mikilvægi þess að einstaklingar 

búi yfir fjárhagslegri seiglu (e. financial resilience) sem er hæfni til þess að aðlagast og 

komast í gegnum erfiðar aðstæður og mótlæti. 

Lélegt fjármálalæsi hefur bæði áhrif á persónulega velferð einstaklingsins og 

samfélagsins. Hagfræðilæsi er því mikilvægur hluti fjármálalæsis. Þá getur aukin 

fjármálaþekking einnig dregið úr misskilningi í pólitík og þjóðfélagsumræðu (Leiser og 

Shemesh, 2018). Því má reikna með að fjármála- og hagfræðilæsi vegi enn þyngra í 

samfélagi sem byggist upp af virku lýðræði. 

Það er almenn upplifun margra að við séum ekki að standa okkur í málaflokknum. Er 

lélegt fjármálalæsi jafnvel álitið helsta áskorun íslenskra stjórnvalda á sviði velferðarmála 

(Þingskjal nr. 716/2017-2018; Jóhann Páll Jóhannsson, 2018, Ásta S. Helgadóttir, 2019).  

Fjármálalæsi kemur fyrir í aðalnámskrá grunnskóla en tölur hjá umboðsmanni skuldara 

benda til þess að fjármálakennsla sé ekki að skila sér í skólakerfið (Ásta, 2019). Margt 

hefur verið gert til þess að innleiða fjármálalæsi í skólakerfið á Íslandi en samt sem áður 

virðist málaflokkurinn ávallt stranda.  

Markmið rannsóknarinnar er því að skoða hvaða hindranir eru í fjármálakennslu og 

hvernig hægt er að yfirstíga þær. Því er eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram:   

o Hvað þurfum við að gera til þess að kennsla í fjármálum verði markvissari í íslensku 

skólakerfi? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni er farið yfir skilgreininguna á fjármála- og 

hagfræðilæsi ásamt mikilvægi þessara hugtaka bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið. 

Fjallað er um þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir ef við eflum ekki þessa þekk-

ingu sér í lagi ef litið er á ungu kynslóðina, fjártækni (e. Fintech) og stafrænt fjármálalæsi 

(e. digital financial literacy). Skoðaðar eru þær aðgerðir sem íslensk stjórnvöld og aðrir 
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hagsmunaaðilar hafa gert til þess að efla fjármálalæsi. Fyrri rannsóknir eru reifaðar og 

núverandi stöðu fagsins í skólakerfinu gerð skil, þar á meðal birtingarmynd þess í aðal-

námskrá. Farið er yfir leiðbeiningar OECD við innleiðingu fagsins og aðgerðir annarra 

landa viðraðar. 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem bæði var rætt við kennara og aðra 

lykilaðila. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að utanumhald og eftirfylgni 

kennslunnar er verulega ábótavant. Menntun og hæfni kennara ásamt skorti á námsefni 

er stór hindrun í kennslunni. Lítil sem engin kennsla á sér stað í yngri deildum, en þar eru 

mikil tækifæri til þess að hafa jákvæð áhrif.   

Í nýrri menntastefnu til framtíðar er lögð áhersla á að setja í forgang þær áskoranir sem 

íslenska samfélagið stendur frammi fyrir. Þó er ekki minnst á fjármálalæsi í henni þrátt 

fyrir að það sé skilgreint sem lífsnauðsynleg hæfni samtímans (OECD, 2019a, 2019b, 

2019c; Lusardi, 2015). Það sem kom mest á óvart var sá misskilningur sem virðist vera í 

samfélaginu varðandi aukna áherslu á fjármálalæsi í aðalnámskrá, en frekar hefur dregið 

úr þeim áherslum frá fyrri námskrá. Þá er námsefnið stýrandi í kennslunni í stað 

aðalnámskrár svo hún virkar ekki sem stjórntæki yfirvalda til þess að samræma kennslu. 

Rannsóknin hefur bæði fræðilegt og hagnýtt gildi. Er það von rannsakanda að hún sé 

upplýsandi um þær hindranir sem snúa að innleiðingu á fjármálalæsi í íslenskt skólakerfi 

og hvernig má bregðast við þeim. Í lokin er bent á leiðir til þess að innleiða 

fjármálakennslu á árangursríkan hátt sem stjórnvöld og hagsmunaaðilar geta nýtt til þess 

að efla málaflokkinn í samfélaginu. Í viðauka A eru einnig settar fram hugmyndir og 

hugleiðingar rannsakanda sem komu upp á meðan á rannsókn stóð. Snúa þær bæði að 

einstaka kennsluaðferðum og stærri verkefnum tengdum fjármála- og hagfræðilæsi.  
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2 Fjármálalæsi í þröngum og víðum skilningi 

Fjármálalæsi er orðin lífsnauðsynleg hæfni þar sem bæði alþjóðavæðing og stafræn tækni 

hefur gert fjármálaþjónustu bæði flóknari og aðgengilegri (OECD, 2014). Af orðræðu 

samfélagsins mætti halda að hugtakið „fjármálalæsi“ sé nýtt af nálinni. Er jafnvel talað 

um hið nýja fræðasvið í mörgum nýlegum rannsóknum. Það er þó fjarri lagi því hugtakið 

teygir sig langt aftur á síðustu öld (Bach, 1966; Saunders, 1971; Bakken 1966).  

Fjármálalæsi hefur þó fengið verðskuldaða athygli í kjölfar efnahagshrunsins 2008. 

Vangaveltur voru um það hvort betra fjármálalæsi almennings, starfsfólks á fjármála-

markaði, stjórnmálafólks og annarra áhrifavalda hefði mögulega getað mildað kreppuna 

að einhverju leyti (OECD, 2009; Stefán Jóhann Stefánsson, 2011).  

En hvað er fjármálalæsi? Það er engin einhlít skilgreining á fjármálalæsi (Huston, 2010; 

Remund, 2010). Lengi var öll áherslan á einstaklinginn þegar fjármálalæsi var skilgreint. 

OECD (2011) skilgreindi fjármálalæsi til dæmis sem samspil vitundar, þekkingar, hæfni, 

viðhorfs og hegðunar til þess að taka skynsamlegar fjárhagslegar ákvarðanir svo 

einstaklingurinn búi við fjárhagslega velferð. Er það sú skilgreining sem flestir fræðimenn 

hafa haft að leiðarljósi. Undanfarin ár hefur athygli manna þó í auknum mæli beinst að 

ytra fjármálaumhverfi einstaklingsins. Í nýjustu skilgreiningu OECD (2019) segir til dæmis: 

Fjármálalæsi er þekking og skilningur á fjárhagslegum hugtökum og áhættu, 
ásamt færni og viðhorfi til þess að beita slíkri þekkingu og skilningi í þeim 
tilgangi að taka árangursríkar ákvarðanir í ýmsum fjárhagslegum aðgerðum, 
til þess að bæta fjárhagslega velferð einstaklingsins og samfélagsins, og til 
þess að geta tekið þátt í efnahagslífinu. (Lausleg þýðing ABÁ). 

 Skilgreiningin er tvíþætt; bæði er fjallað um þekkingu, viðhorf og hegðun en einnig 

tilganginn í því að öðlast þetta tiltekna læsi. Undir skilgreininguna fellur meðal annars 

þekking á fjármálaafurðum, vöxtum, verðbólgu, virði peninga, framboði og eftirspurn. 

Það þykir sannað að gott fjármálalæsi einstaklinga auki velferð nærsamfélagsins sem og 

landsins og stuðli jafnvel að stöðugleika í heiminum með aukinni framleiðni, sjálfbærni og 

framþróun. Það er því skýrt að OECD leggur aukna áherslu á fjármálalæsi í víðum skilningi 

sem grunn að efnahagslegum stöðugleika samfélagsins (OECD, 2019a).  

Í skýrslu stýrihóps á vegum viðskiptaráðherra frá árinu 2009 er fjallað um skilning á 

hinu ytra fjármálaumhverfi sem „Efnahagslæsi“ (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2009). 

Iðulega er fjallað um „efnahag heimilanna“ þegar vísað er í fjármál sem snúa að 
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heimilunum (Efnahagur íslenskra heimila samkvæmt hagtölum mánaðarins, 1997; 

Seðlabanki Íslands, 2009). Hugtakið „efnahagur“ er því augljóslega bæði notað fyrir 

persónuleg fjármál heimila og ytra fjármálaumhverfi einstaklinga, nánar tiltekið efnahag 

landsins. Getur þetta auðveldlega valdið misskilningi um það við hvað er átt og því 

mikilvægt er að aðgreina fjármálalæsi sem snýr að persónulegum fjármálum frá fjármála-

læsi sem snýr að efnahag landsins svo þetta tvennt skarist ekki í umræðunni. Því er ef til 

vill heppilegra að vísa í „hagfræðilæsi“ sem undirhugtak fjármálalæsis þegar fjallað er um 

efnahag landsins eða ytra fjármálaumhverfi einstaklingsins.  Hagfræðilæsi er einnig það 

hugtak sem Junior Achievement hefur notað, en það eru rótgróin samtök sem hafa í mörg 

ár kennt börnum reynslumiðað nám í fjármálalæsi og fyrirtækjarekstri (Fyrirtækjasmiðja 

og fleira skemmtilegt, 2004; Junior Achievement Worldwide, e.d.). Benk og o.fl. (2015) 

skilgreina  hagfræðilæsi sem getuna til þess að túlka hagþróun og afleiðingar hennar.  

2.1 Helstu þættir fjármálalæsis 

Fjármálalæsi byggist á þekkingu, viðhorfi og hegðun gagnvart fjármálum (OECD, 2012). 

Síðustu ár hefur verið aukin áhersla á viðhorf og hegðun þar sem hegðun mótar fjárhags-

lega stöðu fólks og viðhorf hefur áhrif á ákvarðanir (OECD, 2020a). Góð fjármálaþekking 

og jákvætt viðhorf bætir þannig fjármálahegðun (Allgood og Walstad, 2012 ) en neikvætt 

viðhorf í garð sparnaðar dregur til dæmis úr sparnaðarhneigð (Atkinson og Messy, 2012). 

Í kjölfar heimsfaraldursins Covid-19 hefur enn fremur verið horft í fjárhagslega seiglu (e. 

financial resilience). OECD (2020a) skilgreinir fjárhagslega seiglu sem hæfni til þess að 

geta bæði tekist á við fyrirsjáanlega atburði eins og að spara til eftirlaunaáranna en einnig 

að geta tekist á við ófyrirsjáanleg áföll og efnahagskreppur. Þá snýst seiglan um hæfni 

einstaklingsins til þess að aðlagast aðstæðum og komast í gegnum erfiðleika. Horft er í 

sex þætti, þar á meðal hversu lengi einstaklingurinn getur lifað á sparnaði sínum missi 

hann fastar tekjur (OECD, 2020a).  

2.2 Hagfræðilæsi 

Eins og fyrr segir hefur minna verið talað um hagfræðilæsi. Flestar rannsóknir bæði 

hérlendis og erlendis á fjármálalæsi fjalla um áhrif þess á persónuleg fjármál. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk þekkir furðulítið til þess hvernig hagkerfi virka þrátt 

fyrir að taka daglega hagrænar ákvarðanir, bæði sem neytendur, launþegar, atvinnu-

rekendur og kjósendur (Bach, 1966; Saunders, 1971; Caplan, 2005; Walsh, 2005).  



15 

Hagkerfið hefur aftur á móti töluverð áhrif á persónuleg fjármál þar sem framboð og 

eftirspurn á markaði, verðlag og verg landsframleiðsla tengist heimilisbókhaldi með 

beinum hætti. Auk þess hafa ýmsir þættir í hagkerfinu bein áhrif á afkomu fyrirtækja 

(Ásgeir Jónsson, 2016) sem hefur svo keðjuverkandi áhrif á fjármál heimilanna. Þá eru 

áhrifin einnig í hina áttina. Gylfi Magnússon lýsti því vel í grein í Viðskiptablaðinu: „Bág 

staða menntunar í fjármálalæsi á Íslandi varpar samfélagslegri velferð fyrir róða og sóar 

verðmætum í hagkerfinu“ (Snorri Páll Gunnarsson, 2017). Árið 2016 vakti Már 

Guðmundsson (2016) þáverandi seðlabankastjóri athygli á fjármálalæsi í ræðu sinni á 

ársfundi Seðlabankans. Hann sagði fjármálalæsi eitt fjögurra atriða sem myndu á næstu 

misserum hafa áhrif á þróun fjármálakerfisins til lengri tíma. Auk þess bæti það miðlun 

peningastefnu og skilning á peningalegum aðgerðum. 

Samspil þekkingar á persónulegum fjármálum og hæfni til þess að lesa í hagkerfið og 

túlka þróun þess er því mikilvæg grunnþekking sem hefur áhrif á bæði persónulega 

velferð einstaklingsins sem og samfélagsins (OECD, 2019a). Til þess að skilja það til hlítar 

getur verið gott að skoða þetta samspil nánar með dæmum.   

2.3 Fjármála- og hagfræðilæsi í samspili við samfélagið 

Aukið hagfræði- og fjármálalæsi getur verið ákveðið hagstjórnartæki stjórnvalda til þess 

að stuðla að fjármálastöðugleika, skapa tiltrú á markaði og auka velferð samfélagsins 

(Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2009; OECD, 2012, 2015b; Lusardi og Mitchell, 2014). 

En það er einnig stjórntæki almennings gagnvart yfirvaldinu.  

Páll Skúlason heimspekingur bendir á togstreituna á milli stjórnmála og viðskiptalífsins 

og þau spillingaráhrif sem geta myndast. Hann vísar í sérhagsmunabaráttu stjórnvalda þar 

sem baráttan getur við vissar aðstæður vikið frá almannaheill (Kristján Guðjónsson, 2014). 

Í slíkum tilfellum hlýtur að skipta enn meira máli að almenningur búi við gagnrýnt 

fjármálalæsi. Páll bendir á mikilvægi þess að almenningur geti tekið þátt í umræðum um 

ýmis hagsmunamál en svo umræðan geti verið skynsamleg þarf auðvitað að vera þekking 

og skilningur á bakvið hana (Kristján, 2014).  

Í uppsveiflunni fyrir hrunið 2008 myndaðist ákveðinn óstöðugleiki í hagkerfinu. 

Lánastofnanir högnuðust verulega á aukinni verðbólgu sem virkaði hvetjandi til frekari 

útlána á verðtryggðum lánum. Þar sem samfélagið kallaði ekki eftir stöðugleika (Árni Páll 

Árnason, 2011) skapaðist meiri þensla í hagkerfinu. Er það mat Rannsóknarnefndar 
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Alþingis (2010, bls. 196) að stjórnvöld og Seðlabanki Íslands hafi ekki tekist á við ólguna í 

hagkerfinu og þar með brugðist skyldum sínum.  Er því jafnvel haldið fram að aðgerðir 

stjórnvalda hafi frekar ýtt undir þensluna og litlar takmarkanir virtust vera á útlánum 

Seðlabankans til viðskiptabankanna. Seðlabankinn hækkaði vextina ekki nógu hratt í takt 

við ástandið og því slógu þeir ekki á verðbólguna.  

Eins og flestir vita bitnaði efnahagshrunið mikið á almenningi og margir misstu allt sitt. 

Hér má því velta fyrir sér hvað aukið fjármála- og hagfræðilæsi almennings hefði haft að 

segja. Hefði skapast samfélagslegur þrýstingur á Seðlabankann og stjórnvöld ef almenn-

ingur hefði skilið orsakasambandið á milli þenslu, verðbólgu og vaxta? Hefði dregið úr 

áhuga fyrir nýjum lántökum? Með því að bæta þekkingu neytenda hvetjum við til 

aukinnar neytendavitundar og sköpum aðhald á fjármálamarkaði bæði gagnvart stjórn-

völdum og fyrirtækjum (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2009; OECD, 2012, 2013, 

2015b; Lusardi og Mitchell, 2014).  

2.3.1 Þegar við búum í lýðræðissamfélagi 

Þar sem lýðræðissamfélag byggist á því að hafa virka þátttakendur, gefur það auga leið 

að almenningur þarf að skilja þessi tengsl á milli orsaka og afleiðinga í efnahagsmálum 

(Ásgeir Jónsson, Ásdís Kristjánsdóttir og Illugi Gunnarsson, 2018). Skilningur á 

lykilhugtökum hagfræðinnar er forsenda þess að fólk geti tekið upplýstar ákvarðanir í 

kosningum. Stjórnmálamenn þurfa að hlusta á rödd fólksins en rödd fólksins getur verið 

varasöm ef það skilur ekki krafta hagkerfisins. Kjósendur geta til dæmis kallað eftir 

stefnum sem stangast á eins og launahækkun umfram hagvöxt en enga verðbólgu.  

Saunders (1971) bendir einnig á togstreituna þegar umræðan snýst um nýtingu 

auðlinda. Margar auðlindir eru takmarkaðar. Í þjóðfélagi með litlu atvinnuleysi eru því 

allar ákvarðanir um að framleiða eitthvað eitt, jafnframt ákvörðun um að framleiða ekki 

eitthvað annað. Bendir hann því á að raunverulegur tækifæriskostnaður fylgir öllum 

efnahagslegum ákvörðunum. Þegar við erum að kjósa um pólitísk áhrif í umdeildum 

málum hlýtur hagfræði- og fjármálalæsi almennings því að vega enn þyngra (Bach, 1966).   

Í skýrslu forsætisráðuneytisins „Framtíð íslenskrar peningastefnu“ er fjallað um 

skuldbindingarvanda stjórnmálamanna þegar þeir þurfa að taka óvinsælar ákvarðanir 

(Ásgeir o.fl., 2018). Almenningur þarf að horfast í augu við það að stjórnmálafólk getur 

tekið efnahagslega órökréttar ákvarðanir í þeim tilgangi að afla sér vinsælda (Caplan, 
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2005) og þá hlýtur þekkingin eins og fyrr segir að skipta miklu máli svo að fólk geti beitt 

gagnrýnni hugsun.  

Fræg eru mörg kosningaloforðin um „gull og græna skóga“. Vilhjálmur Egilsson (2007) 

þáverandi framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins velti einmitt slíkum 

kosningaloforðum fyrir sér í aðdraganda alþingiskosninga árið 2007. Hagtölur voru 

vægast sagt svartar. Verðbólgan var komin á skrið, framleiðni fór minnkandi, raunlaun 

hækkuðu, viðskiptahalli var viðvarandi og erlend skuldsetning var mikil. Seðlabankinn 

spáði 1% hagvexti og augljóslega yrði erfitt fyrir næstu stjórn að halda í hagvöxt. Aftur á 

móti byggði enginn frambjóðandi stefnu sína á þessum staðreyndum heldur lofuðu þeir 

hver á fætur öðrum vaxtalækkunum, hækkunum í lífeyriskerfinu og uppbyggingu 

heilbrigðiskerfisins. Velti hann því fyrir sér hvernig hægt væri að setja fram kosningaloforð 

sem voru í svona mikilli andstöðu við hagtölur. Þeirri spurningu er erfitt að svara. Snýst 

þetta um vanþekkingu? Eða er þetta skuldbindingarvandinn sem talað er um í Framtíð 

íslenskrar peningastefnu? Þar segir orðrétt: „Lýðræðið getur mjög hæglega snúist upp í 

uppboðsmarkað – þar sem hver frambjóðandi keppist við að bjóða hærra þar til 

samkoman endar langt fyrir ofan efnahagslegan veruleika“ (Ásgeir o.fl., 2018, bls. 35). Eru 

stjórnmálamenn þá að bjóða þvert gegn betri vitund? Og ef almenningur treystir þeim til 

þess að efna kosningaloforðin, er þá hægt að segja að þeir nýti sér fáfræði fólks til þess 

að ná kjöri? Erlendis eru að minnsta kosti þekkt dæmi um að stjórnmálamenn þrífist á 

lélegu fjármálalæsi kjósenda (Daily Mirror, 2018). 

Sýnir þetta glögglega hvernig almenningur þarf að geta rökrætt um efnahagsmál til 

þess að skapa aðhald í stjórnmálum. En slíkt kallar á skilning á vandanum og skilningur er 

ekki mögulegur án þekkingar til þess að greina vandann með skipulögðum og raunsæjum 

hætti (Saunders, 1971). Það er því nauðsynlegt að mennta ungt fólk í bæði fjármála- og 

hagfræðilæsi því það sem við vitum ekki getur skaðað okkur.   

2.4 Fjármálalæsi og unga kynslóðin 

Svo fjármálakennsla skili bestum árangri þarf hún að byrja í æsku og vera ferli 

símenntunar (OECD, 2019a). Börn byrja nefnilega að móta sér fjármálahegðun strax við 

sjö ára aldur (Whitebread og Bingham, 2013) og fjármálakennsla er því jafn áhrifarík hjá 

yngri nemendum eins og þeim eldri (Asarta og Hill, 2018). Á Íslandi byrja börn snemma 

að sýsla með peninga og fá jafnvel tíu ára gömul debetkort. Flest ungmenni eru svo byrjuð 
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að vinna við fimmtán ára aldur (Kristín Lúðvíksdóttir, 2018). Það er jákvætt í ljósi þess að 

börn öðlast dýpri skilning þegar þau meðhöndla peninga og nýta sér aðra 

fjármálaþjónustu (Sherraden o.fl., 2010; Whitbread og Bingham, 2013 OECD, 2017a, 

2019d; Förster, Happ og Walstad, 2019) og þróa með sér góðar venjur þar sem þau fá að 

framkvæma, gera mistök og læra af þeim (OECD, 2017a). Svo hámarka megi það tækifæri 

sem felst í kennslu hjá ungum börnum mætti því hvetja foreldra til þess að gefa þeim 

vasapening svo þau hafi í raun einhver verkfæri í höndunum til þess að vinna með. Vasa-

peningur gæti til dæmis verið umbun fyrir jákvæða hegðun en á sama tíma tæki til þess 

að efla sparnaðarhneigð með því að kenna þeim að setja sér markmið og leggja fyrir. 

Ungt fólk stendur daglega frammi fyrir ýmsum fjárhagslegum ákvörðunum. Við lok 

grunnskóla þarf að taka ákvörðun um áframhaldandi nám og við slíkar ákvarðanir reynir 

á hæfni í fjármálalæsi (OECD, 2017a). Fljótlega verða ákvarðanirnar stærri. Valið stendur 

á milli kostnaðarsamra einkaskóla eða ríkisrekinna háskóla. Námslán og fleira kemur til 

sögunnar. Allt eru þetta ákvarðanir sem geta haft talsverð áhrif á fjárhagslega stöðu þeirra 

í framtíðinni, sér í lagi ef þau klára svo ekki námið og sitja kannski uppi með námslán en 

enga gráðu. Nýleg rannsókn OECD (2020a) sýndi að ungt fólk á aldrinum 18-29 ára er mun 

slakara í fjármálalæsi en eldri hópar. Þessi hópur hefur minni þekkingu, sýnir verra viðhorf 

til fjármála og litla fyrirhyggju. Reynsla hópsins af fjármálum er lítil á sama tíma og hann 

er á leið út í lífið þar sem hann fær raunverulegar tekjur og lánamöguleikar opnast.  

Á Íslandi er staðan orðin þannig að þeir sem vinna með ungu fólki í fjárhagsvanda hafa 

verulegar áhyggjur. Lélegt fjármálalæsi þessa hóps virðist vera orðin helsta áskorun 

íslenskra  stjórnvalda á sviði velferðarmála (Þingskjal nr. 716/2017-2018; Jóhann Páll, 

2018). Margt af þessu fólki leitar í auknum mæli til umboðsmanns skuldara og eru 

tölurnar sláandi. Aukning á svokölluðum skyndilánum er talinn helsti vandi þessa fólks 

(Ásta,  2019) en umboðsmaður skuldara skilgreinir skyndilán sem:  

Lán sem tekin eru á vefsíðum eða með notkun smáforrita í farsímum. Þau eiga 
það sameiginlegt að einfalt er að sækja um þau og þau eru afgreidd 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 
með stuttum lánstíma (Ásta,  2019).  

Árið 2012 voru einungis 6% umsækjenda hjá umboðsmanni skuldara með skyndilán. 

Árið 2018 var þessi hópur 57% af öllum umsækjendum. Með öðrum orðum þá hefur fjöldi 
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umsækjenda sem glímir við afleiðingar skyndilána aukist um 850%. Ef litið er sérstaklega 

á aldurinn 18-29 ára sem leitar sér aðstoðar hjá umboðsmanni skuldara eru um 80% 

þeirra með skyndilán. Hröð skuldsetning gerir skyndilánin sérstaklega varhugaverð en 

dæmi eru um að einstaklingar skuldi allt að þrjár milljónir í skyndilán. Stærsti hópur þessa 

fólks er einungis með grunnskólapróf (Ásta, 2019) sem sýnir fram á mikilvægi þess að 

kennslan hefjist snemma í grunnskóla því sterk tengsl eru á milli fjárhagslegrar þekkingar, 

menntunar og tekna (Lusardi og Mitchell, 2014; OECD, 2016). Fjármálalæsi getur því haft 

jákvæð áhrif á framhaldsmenntun sem aftur dregur úr fjárhagsvanda.  

2.4.1 Nýjar áskoranir 

Það er ekki að ástæðulausu að sérfræðingar segja fjármálalæsi vera mikilvægara nú en 

nokkru sinni fyrr. Veröldin er gjörólík því sem eldri kynslóðir þekkja og þessi munur hefur 

mikil áhrif á fjármál unga fólksins (OECD, 2020a). Flækjustigið er orðið mikið og umhverfið 

síbreytilegt. Eins góð og alþjóðavæðingin er þá færir hún okkur einnig nýjar áskoranir þar 

sem efnahagsleg áhrif og afleiðingar ná langt út fyrir einstaklinginn og nærsamfélagið. 

Aukin tækni hraðar svo þessum gagnvirku áhrifum og gerir þau víðtækari (OECD, 2019a).  

Fjártækni hefur rutt sér til rúms síðustu ár og gerir alla fjármálastarfsemi sjálfvirkari. 

Foreldrar ungra einstaklinga hafa sjálfir jafnvel ekki þekkingu á þessum vörum og því 

takmarkaða getu til þess að aðstoða þá (OECD, 2019a). Rannsakandi fylgdi 18 ára 

ungmenni eftir þegar það fór í netbankann sinn og stofnaði verðbréfareikning. Í ferlinu 

gefur það upp núverandi þekkingu á hlutabréfamarkaði, framvirkum samningum og fleiru. 

Viðkomandi ungmenni merkti við að það hefði enga þekkingu á slíkum hlutum. Þá komst 

það á lokastig umsóknar þar sem verðbréfareikningur stofnaðist. Í kjölfarið gat 

ungmennið keypt hlutabréf á markaði með einum smelli í netbankanum sínum. 

Ungmennið þurfti aldrei í ferlinu að ræða við starfsmann bankans.  

Á netinu er mikið framboð af ýmsum lánamöguleikum og tilboðum. Fjártækni 

auðveldar og flýtir allri slíkri þjónustu. Við það bætist að nánast öll ungmenni eru með 

snjallsíma þar sem hægt er að hlaða niður smáforritum og markaðssetningu er iðulega 

miðað beint að þessari ungu kynslóð. Forritin eru oftast ókeypis en svo má kaupa 

viðbætur til þess að auka notagildið og í sumum tilfellum gera ungmennin sér jafnvel ekki 

grein fyrir því að þau séu að eyða raunverulegum peningum þar sem gjaldið skuldfærist 

oft beint á farsímareikning eða kort (OECD, 2017a; OECD, 2019a; OECD, 2020a). Með 
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öðrum orðum þá getur unga fólkið steypt sér í skuldir með símanum sínum án þess að 

fara út úr herberginu sínu og jafnvel án þess að þau geri sér grein fyrir því. Það þarf ekkert 

nema smá hvatvísi og einn eða tvo smelli. 

Nýleg erlend rannsókn sýndi að einstaklingar aldamótakynslóðarinnar sem notuðu 

greiðslulausnir með síma höfðu slakari fjármálaþekkingu og verri fjármálahegðun en 

samanburðarhópur. Notuðu þau frekar yfirdrætti, dýr greiðslukort og tóku dýrari lán. 

Telja rannsakendur það benda til þess að einstaklingar sem eru slakir í fjármálalæsi laðist 

frekar að þessari nýju fjártækni (Scheresberg, C.B., Hasler, A. og Lusardi, A., 2020). Þá 

getur ungt fólk enn frekar átt erfitt með að greina á milli hvað eru svik og hvað ekki (OECD, 

2019a). Undirstrikar það enn frekar ríka þörf fyrir frekari fræðslu.   

Hákon Stefánsson (2019) er formaður stýrihóps um endurskoðun á starfsumhverfi 

smálánafyrirtækja. Vekur hann athygli á því hvernig fyrirtæki eins og Pay og Netgíró nýta 

sér tæknina í markaðssetningu. Í umsóknarferli þessara aðila þarf viðskiptavinur að gefa 

upp netfang og samþykkja eða afþakka auglýsingar. Með slíku samþykki hafa fyrirtækin 

beinan aðgang að viðskiptavininum og geta þá með markvissari hætti auglýst vörur og 

þjónustu. Hafa þau jafnvel gengið fram með mjög ágengum hætti og hvetja þannig til 

áframhaldandi aukinnar neyslu. 

Til að bæta gráu ofan á svart ef svo má að orði komast þá sýnir heimildarmyndin „The 

Social Dilemma“ enn dekkri mynd af tæknivæðingunni í þessum efnum. Þar er rætt við 

marga sem hafa gegnt lykilstörfum hjá samfélagsmiðlum eins og Facebook, Google, 

Twitter, Instagram, Snapchat og fleirum. Í myndinni er farið yfir það hvernig gervigreind 

samfélagsmiðlanna sálgreinir notendur í þeim tilgangi að hafa áhrif á hegðun. 

Viðskiptamódel þeirra snýst um að fá auglýsingatekjur. Til að ná árangri þarf að greina 

„vöruna“ sem þeir selja. Þessi vara erum við; notendur. Í raun erum við sjálf samt ekki 

söluvaran heldur „breytingin á hegðun okkar“.  Með öðrum orðum, þá sálgreina þeir 

notendur, finna hvað þá vantar, hvenær þeir eru móttækilegir og á hárréttum tíma birtast 

auglýsingar sem notandinn er berskjaldaður fyrir (Orlowski, J, 2020).  

Unga fólkið gerir sér oft ekki grein fyrir því hvernig persónulegar upplýsingar nýtast 

svona fyrirtækjum sem söluvara til þriðja aðila (OECD, 2019a). Ef við hugsum þetta nú í 

samhengi við notanda sem er kannski ungur, jafnvel blankur og reynir að afla sér 

upplýsinga á vefnum um hvernig hann geti náð sér í pening. Þá hellast yfir hann 
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auglýsingar um ýmis markaðstækifæri næst þegar hann fer á samfélagsmiðla. Með einum 

smelli getur hann verið að kaupa hlutabréf í Ameríku. Þetta er vafalaust ýkt dæmi, en 

sýnir engu að síður þá miklu vá sem steðjar að fjárhagslegri velferð ungs fólks í dag vegna 

alþjóðavæðingar og fjártækni.  

2.5 Menntun í fjármálum 

Í kjölfar efnahagskreppunnar 2008 má segja að sprenging hafi orðið í alþjóðlegri umræðu 

um fjármálalæsi. Slakt fjármálalæsi almennings varð áþreifanlegt og ekki lengur hjá því 

komist að horfa á mikilvægi þess að efla það. Orsakir kreppunnar voru margar en talið var 

að slakt fjármálalæsi hefði orsakað ákvarðanir sem meðal annars leiddu til hennar, gerðu 

hana dýpri og viðhéldu henni (OECD, 2009).  

Sífellt fleiri lönd hafa unnið að því að þróa og innleiða stefnur til þess að auka 

fjármálalæsi og koma því í námskrár skólanna (OECD, 2017a). G20 ríkin eru samtök 

fjármálaráðherra og seðlabankastjóra 19 ríkja auk Evrópusambandsins. Þessir aðilar koma 

saman til þess að ræða ýmis efnahagsmál í heiminum. Síðustu ár hafa samtökin vakið 

athygli á áskorunum sem fylgja fjártækni og er efling á stafrænu fjármálalæsi nú eitt af 

forgangsverkefnum sambandsins (OECD, 2018b).  

2.5.1 Skiptar skoðanir fræðimanna um ágæti fjármálamenntunar 

OECD (2019d) skilgreinir menntun í fjármálum sem: 

Ferli þar sem neytendur og fjárfestar bæta skilning sinn á fjármálaafurðum, 
hugtökum og áhættu, með upplýsingum, leiðbeiningum og/eða hlutlausri 
ráðgjöf, þróa hæfni og sjálfstraust til þess að verða meðvitaðri um 
fjárhagslegar áhættur og tækifæri í þeim tilgangi að taka upplýstar ákvarðanir, 
vita hvar er hægt að fá aðstoð, og taka aðrar áhrifaríkar ákvarðanir til þess að 
bæta fjárhagslega velferð sína. (Lausleg þýðing ABÁ). 

Deilt hefur verið um það hvort fjármálakennsla skili í raun árangri (Alsemgeest, 2015; 

Willis, 2008). Huston (2010) bendir á að þó árangur á fjármálaprófi sé góður skili það sér 

ekki endilega í bættri fjármálahegðun. Aðrir hafa bent á að fjármálakennsla geti valdið 

áhættusækni þar sem einstaklingar ofmeti eigin getu og taka því  verri ákvarðanir 

(Douglas, Walsh, Brougham, Carter og Farrel, 1998; Barber og Odean, 2001; Willis, 2008).  

Mill (1856/2017, bls. 139) hefði þó líklegast kveðið þessar skoðanir niður í hvelli með 

þeim orðum að „öll efling menntunar stuðlar að jöfnuði, því að menntunin selur alla menn 
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undir sömu áhrif og veitir þeim aðgang að sama sjóði þekkingar og skoðana“. Páll Skúlason 

heimspekingur sagði einnig: „Við eigum engan kost annan en að mennta sjálf okkur, 

horfast í augu við blekkingar fortíðar og leita skilnings og þekkingar á raunverulegum 

aðstæðum okkar og möguleikum“ þegar hann var spurður út í endurreisn Íslands í kjölfar 

efnahagshrunsins (Kristján, 2014).  

Margir fræðimenn hafa einnig sýnt fram á raunverulegan árangur fjármálakennslu 

(Saunders, 1971; Sherraden o.fl., 2011; Gerrans og Heaney, 2019). Auk þess er fjármála-

kennsla barna frábrugðin fjármálakennslu fullorðinna því þegar kennslan hefst snemma í 

skólum er lagður ákveðinn grunnur. Smátt og smátt byggist svo ofan á þennan grunn. 

Þekkingunni er ekki beitt strax og tími gefst til þess að hafa áhrif á og móta góða 

fjármálahegðun (Walstad, Rebeck og MacDonald, 2010).  

Eins og var komið var inná í byrjun rannsóknarinnar hefur verið aukin áhersla síðustu 

ár á hegðun og viðhorfshluta fjármálalæsis frekar en þekkingu. Rannsóknir í atferlis-

hagfræði hafa sýnt fram á samspil sálfræðilegra þátta, persónuleika, tilfinninga og 

umhverfis í fjárhagslegum ákvörðunum (Prochaska-Cue, 1993; Hilgert og Hogarth, 2003). 

Willis (2008) bendir á hvernig ákveðnir þættir í lífi fólks geta komið í veg fyrir að það taki 

efnahagslega rökréttar ákvarðanir. Til þess að koma í veg fyrir hungur, erfiðar tilfinningar 

og fleira getur sjálfsbjargarviðleitni fólks til dæmis gengið framar allri skynsemi.  

Á Íslandi eru raunveruleg dæmi þess að fólk í slíkri neyð taki smálán til matar- og lyfja-

kaupa. Svo stækkar snjóboltinn þar til fólk gefst upp og leitar sér aðstoðar hjá umboðs-

manni skuldara (Algengt að fólk taki smálán fyrir mat, 2015; Sigurður Magnús Egilsson, 

2018; Anna Lilja Þórisdóttir, 2020). Þá hefur fjölskyldan einnig mikil áhrif á fjárhagslegar 

ákvarðanatökur (Allgood og Walstad, 2012; Gerrans og Heaney, 2016). Því er nauðsynlegt 

þegar kemur að kennslu í fjármálum og stefnu stjórnvalda í þeim efnum að taka mið af 

umhverfi einstaklinga og því hagkerfi sem þeir búa við ásamt öðrum huglægum þáttum. 

Þegar kennslan snýr að ungu fólki þarf svo einnig að gera ráð fyrir hlutverki foreldra því 

umræður um fjármál á heimilinu hafa mikil áhrif (Gerrans og Heaney, 2016).  
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3 Aðgerðir í fjármálalæsi á Íslandi 

Fjármálalæsi hefur fengið töluverða umræðu hjá íslenskum stjórnvöldum síðustu ár. Breki 

Karlsson rannsakaði fjármálalæsi Íslendinga árin 2008, 2011 og 2014. Á þessum árum 

batnaði fjármálalæsi þjóðarinnar lítillega en var langt í frá nógu gott. Þá virtist heldur ekki 

vera samband á milli þekkingar og hegðunar (Stofnun um fjármálalæsi, 2013.) 

Starfshópur á vegum viðskiptaráðherra skoðaði fjármálalæsi á Íslandi og skilaði skýrslu 

árið 2009. Niðurstaða hópsins var meðal annars að brýn þörf væri á aðgerðum. Sérstök 

áhersla var lögð á nauðsyn þess að koma fjármálalæsi sem allra fyrst inn í skólakerfið sem 

skyldufagi strax í upphafi skólagöngu. Kennarar yrðu að fá þjálfun og bæta þyrfti aðgengi 

að námsefni. Kallaði hópurinn eftir skýrri framtíðaráætlun um kennslu og námsefnisgerð. 

Var lagt til að sérfræðistofnanir yrðu bakhjarl skólakerfisins svo kennslan væri í tengslum 

við markaðinn og raunumhverfi nemenda og að menntamálaráðuneytið léti rannsaka 

kennsluna reglulega til þess að tryggja skilvirkni (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2009).  

Árið 2011 óskaði Magnús Orri Schram þingmaður eftir upplýsingum um hvað ráðherra 

hefði gert varðandi tillögur starfshópsins. Árni Páll Árnason þáverandi viðskiptaráðherra 

gaf ítarleg svör um ýmsar aðgerðir en minntist ekki á tillögurnar er sneru að skólakerfinu 

(Þingskjal nr. 155/2011-2012). Kallaði Magnús Orri einnig eftir upplýsingum frá þáverandi 

menntamálaráðherra Katrínu Jakobsdóttur um aðgerðir í skólakerfinu sem svaraði því til 

að ráðuneytið hefði skipað starfshóp til þriggja ára um að efla fjármálafræðslu og 

neytendavernd í grunn- og framhaldsskólum (Þingskjal nr. 153/2011-2012).      

Starfshópur menntamálaráðherra fór af stað árið 2011 með stuðningi Samtaka 

fjármálafyrirtækja (Ungmenni upplýst um fjármálin, 2013). Stofnun um fjármálalæsi var 

falið að kanna getu nemenda í fjármálalæsi bæði í upphafi og lok verkefnisins. Haldin voru 

endurmenntunarnámskeið fyrir kennara og farið var yfir námsefni á markaðnum. Haldnar 

voru vinnustofur með kennurum, framlínufólki fjármálageirans og nemendum. Vonir 

stóðu til að verkefnið myndi leiða í ljós hvernig innleiða mætti fjármálalæsi inn í 

skólakerfið svo tryggt væri að allir nemendur hlytu slíka fræðslu í framtíðinni. Greinilegur 

vilji var hjá þátttakendum að koma fjármálalæsi inn sem skyldufagi. Upplifði hópurinn þó 

lítið samræmi í kennslunni og mikið undir hverjum skóla komið hvernig henni væri háttað. 

Erfitt virtist vera að koma kennslunni markvisst inn í skólana og því nauðsynlegt að auka 

vægi fagsins í aðalnámskrá. Hópurinn lagði til að kennurum yrði boðið uppá 
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endurmenntun, fjármálalæsi yrði bætt inn í grunnmenntun kennara og fjármálalæsi yrði 

sett inn í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskólanna með skýrum hæfniviðmiðum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Kom hópurinn með tillögur að 

hæfniviðmiðum sem nánar verður vikið að síðar. Í kjölfarið var fjármálalæsi sett inn í 

aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014) en ekki er að sjá 

miklar breytingar á aðalnámskrá framhaldsskóla (2015). Þá virðast hinar tillögurnar ekki 

hafa fengið brautargengi og staðan því söm varðandi endurmenntun og grunnnám 

kennara (Háskóli Íslands, e.d; Endurmenntun Háskóla Íslands, e.d.).  

Ekki virðist þó standa á vilja stjórnvalda til þess að efla fjármálalæsi því það er ofarlega 

í huga ráðamanna ef marka má þingsályktunartillögur síðustu ára. „Ljóst er að lélegt 

fjármálalæsi hjá almenningi er ákveðin áskorun þar sem þá er meiri hætta á að fólk lendi 

í fjárhagslegum erfiðleikum“ segir í tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 

2018-2022. Árið eftir segir í tillögunni „Mikilvægt er að efla kennslu í fjármálalæsi strax 

frá unga aldri þar sem aukið fjármálalæsi stuðlar að fjárhagslegri velferð, bæði 

einstaklinga og samfélagsins í heild“.  Fyrir árin 2020-2024 segir „það er verðugt verkefni 

að auka og viðhalda fjármálalæsi einstaklinga“. Er það sett á verkefnalista umboðsmanns 

skuldara að auka fjármálalæsi ungs fólks í grunn- og framhaldsskólum svo hægt sé að 

draga úr greiðsluerfiðleikum einstaklinga á aldrinum 18-29 ára (Þingskjal nr. 533/2016-

2017; 716/2017-2018; 1181/2018-2019). Hefur umboðsmaður þegar sett upp vefsíðuna 

„Leitin að peningum“ sem inniheldur ýmsan fróðleik og meðal annars hlaðvarp þar sem 

rætt er við ýmsa aðila um fjármál (https://www.ums.is/leitin-ad-peningunum). Að lokum 

segir í tillögunni fyrir árin 2021-2025 „Efla þarf fjármálalæsi með áherslu á ungt fólk“ 

(þingskjal nr. 2/2020-2021).  

Á ráðstefnu um lántöku ungs fólks sem Samtök fjármálafyrirtækja héldu vorið 2019  

segir Ásmundur Einar Daðason (2019) ráðherra að bregðast þurfi við og það sé vilji 

stjórnvalda að „ungt fólk fari ekki út í lífið með skuldaklafa […] vegna þess að við höfum 

ekki staðið okkur í því að fræða þau“. Ráðuneyti Ásmundar hefur svo sannarlega lagt hönd 

á plóg í eflingu á fjármálalæsi en stofnun umboðsmanns skuldara heyrir undir 

félagsmálaráðuneytið. Í nokkur ár hefur starfsfólk á þeirra vegum farið út í þjóðfélagið 

með fræðslu til viðkvæmra hópa, meðal annars í félagsþjónustuna, fangelsin, 

Kvennasmiðjuna og Vinnumálastofnun (Höskuldur Marselíusarson, 2017).  
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Vilji yfirvalda og annarra hagsmunaaðila er aftur á móti ekki nægjanlegur einn og sér 

og ekki nóg að aðeins eitt ráðuneyti einbeiti sér að málaflokknum. Verkefnið krefst þess 

að rík samvinna sé í gegnum stjórnsýsluna og menntakerfið þarf að vera reiðubúið til þess 

að innleiða fjármálalæsi í aðalnámskrár með markvissum hætti. Það virðist þó ekki heldur 

standa á menntamálaráðuneytinu ef marka má grein Lilju Alfreðsdóttur í Morgunblaðinu 

árið 2018. Þar segir hún: „Fjármálalæsi er mikilvæg grunnfærni í hverju þjóðfélagi og við 

ætlum okkur að efla þá grunnfærni“. Enn fremur segir hún að íslensk ungmenni verði 

prófuð í fjármálalæsi í næstu PISA könnun árið 2021 (Lilja Alfreðsdóttir, 2018). 

Síðast en ekki síst ber að nefna hina ýmsu hagsmunaaðila sem hafa stuðlað að auknu 

fjármálalæsi í skólakerfinu. Sett var á fót Stofnun um fjármálalæsi sem gaf út þættina 

„Ferð til fjár“ (Stofnun um fjármálalæsi, 2016). Haldnar hafa verið ráðstefnur um 

fjármálalæsi með bæði stjórnvöldum og hagsmunaaðilum (Stofnun um fjármálalæsi, 

2011, Viðskiptaráð Íslands, 2014, Samtök fjármálafyrirtækja, 2017). Samtök fjármála-

fyrirtækja voru stofnuð árið 2006. Í samtökunum eru bankar, sparisjóðir, tryggingarfélög 

og fleiri (Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.).  Samtökin hafa ásamt einstökum banka-

stofnunum og VR boðið uppá kennslu í skólum (Samtök fjármálafyrirtækja, 2018; 

Landsbankinn, e.d.; VR, e.d.). Einnig hafa Samtök fjármálafyrirtækja boðið uppá fjármála-

leika sem er Evrópukeppni í fjármálalæsi (Fjármálavit, e.d.a). Samtök fjármálafyrirtækja 

hafa svo í samvinnu við RÚV staðið fyrir fræðsluþáttunum „Klink“ (RÚV, e.d.) og að 

endingu má nefna alþjóðlega fjármálalæsisviku sem fjöldi stofnana og félagasamtaka hafa 

staðið að (Steinunn Þórhallsdóttir, 2015). Þetta er þó langt því frá tæmandi listi.  

Virðist engum dulið hversu mikilvægt það er að efla fjármálalæsi og hvaða áskorunum 

við stöndum frammi fyrir ef við gerum það ekki. Stýrihópar hafa verið myndaðir um 

málefnið, tilraunaverkefni sett af stað, hver þingsályktunartillagan á fætur annarri hnykkir 

á nauðsyn þess að efla fjármálalæsi og menntamálaráðherra vill efla þessa grunnfærni.  

Samt sem áður virðist málaflokkurinn alltaf stranda. Unga fólkið fær ekki þá fræðslu 

sem það á skilið að fá og kallað er eftir úrbótum. Ákallið í samfélaginu er mikið (Sölvi 

Sveinsson, 2014; Snorri Páll, 2017; Pétur Gunnarsson, 2017; Orator, 2018; Throttheimar, 

2020). Að sögn Gylfa Magnússonar er talsvert um það að fólk hefji nám við viðskipta-

fræðideild Háskóla Íslands eftir að hafa lokið öðru háskólanámi. Þessir einstaklingar hafa 

farið út á vinnumarkaðinn og fundið þörf fyrir frekari menntun á þessu sviði því þeir 
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standa daglega frammi fyrir ýmsum fjárhagslegum upplýsingum en hafa aldrei fengið 

neina menntun í slíku (Snorri Páll, 2017).  

Í viðtali við þáverandi menntamálaráðherra Kristján Þór Júlíusson árið 2017 segir hann 

að það sé „misskilningur í samfélaginu að ekkert hafi verið gert“ þegar kemur að fjármála-

læsi. Hann var ósáttur við orðræðuna sem vísaði til þess að ekkert hefði gerst í þessu máli 

hjá menntamálaráðuneytinu. Í viðtalinu segir hann ákvæði um fjármálakennslu vera 

komið í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla og var ánægður með hvernig þessum 

málum væri háttað. Hann benti þó á að auðvitað mætti ávallt gera betur og mála-

flokkurinn væri í stöðugri skoðun hjá yfirvöldum með það að markmiði að efla fjármála-

læsi þjóðarinnar (Ásdís Auðunsdóttir, 2017). Nú síðast árið 2019 á ráðstefnu um ungt fólk 

og lántökur kallar umboðsmaður skuldara eftir aukinni samvinnu hagsmunaaðila á eflingu 

fjármálalæsis og að stjórnvöld auki vægi þess í skólakerfinu (Ásta, 2019).  

Stutt yfirferð á heimasíðu helstu framhaldsskóla gefur glögga sýn á stöðu fjármálalæsis 

þar. Eins og sjá má í viðauka B eru einungis tíu framhaldsskólar af átján sem rannsakandi 

skoðaði með fjármálalæsi sem skylduáfanga til stúdentsprófs. Í fjórum skólum er engin 

fjármálafræðsla, hvorki skylda né val. Í öðrum fjórum er fjármálafræðsla einungis val. Í 

aðalnámskrá framhaldsskólanna (2015) er ein setning um fjármál og er hún undir 

stærðfræði: „Nemandi skal geta hagnýtt þá fræðilegu þekkingu og leikni sem hann hefur 

aflað sér t.d. á sviði daglegs lífs og almennrar menntunar, s.s. í starfi, á sviði fjármála, 

tækni eða lista“. Til viðbótar þessu er fjallað lítillega um fjármál í almennum hluta 

aðalnámskrár sem á við öll skólastigin. 

Þær skoðanir fólks að litlar áherslur séu á fjármálalæsi í framhaldsskólum eru vafalaust 

reistar á þessum forsendum. Það virðist því mikið vanta upp á eftirfylgni stjórnvalda þegar 

kemur að fjármálalæsi. Aðgerðir þurfa að vera á borði en ekki bara í orði. Það er aftur á 

móti góð spurning hvers vegna fólk upplifir lítið sem ekkert fjármálalæsi í grunnskólum 

fyrst það er komið í aðalnámskrá þar. Það er því ekki úr vegi að skoða betur fjármálalæsi 

í íslensku skólakerfi. 

3.1 Fjármálalæsi í skólakerfinu 

Í dag er fjármálalæsi kennt í flestum grunnskólum sem hluti af annarri námsgrein (Breki 

Karlsson, 2016; María E. Guðbrandsdóttir, 2019). Eftir að fjármálalæsi var sett í 

aðalnámskrá fékk innleiðingin mikla gagnrýni þar sem bæði skorti námsefni og kennara 
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með hæfni til þess að kenna fagið. Kennarar vildu sjá samráðsvettvang til þess að deila 

reynslu, námsefni og þekkingu (Breki, 2016). Nýleg rannsókn sýnir að kennarar finna litlar 

sem engar áherslubreytingar eftir að fagið var sett í aðalnámskrá (María, 2019). 

Eftir því sem árin líða virðist innleiðingin enn ganga illa. Það helsta sem kemur fram í 

rannsóknum er skortur á námsefni, skipulag í aðalnámskrá, lítill stuðningur við kennara, 

takmarkað framboð á endurmenntun og tímaleysi (Breki, 2016; María, 2019).  

3.1.1 Menntun og hæfni kennara  

Eins og fram kom hér að ofan hafa margir á vinnumarkaði sótt sér framhaldsmenntun í 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands þar sem þeim hefur ekki fundist þeir hafa nægjanlega 

fjárhagslega þekkingu (Snorri Páll, 2017). Erlendar rannsóknir hafa enn fremur sýnt fram 

á að nemendur í menntavísindum eru slakari í fjármálalæsi en aðrir háskólanemendur 

(Bach, 1966; Hanna, Hill og Perdue, 2010; Benk, Cakmak, Budak, Yucedogru, 2015). Þá 

sýndi önnur rannsókn fram á betri frammistöðu nemenda í fjármálalæsi þegar kennarar 

höfðu tekið hagfræðikúrs (Swinton, De Berry, Scafidi, Woodard, 2007).  

Á Íslandi hefur menntun og hæfni kennara lengi talist helsta hindrun í kennslu á 

fjármálalæsi þar sem engin fjármálamenntun er í grunnnámi kennara (Efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið, 2009; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; Breki, 2016). 

Margir kennarar telja sig óörugga í kennslunni og vilja aukna endurmenntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014; Breki, 2016; María, 2019). Hafa sumir jafnvel ekki treyst 

sér í kennsluna (Breki, 2016). Samtök fjármálafyrirtækja hafa þó brugðist við þessu ákalli 

og boðið upp á regluleg endurmenntunarnámskeið síðustu ár (Fjármálavit, e.d.b.; 

Reykjavíkurborg, 2020). Í nýlegri rannsókn kom þó fram að 70% kennara telja sig örugga í 

kennslunni í dag (María, 2019).  

Þegar innleiða á ný verkefni í skólanámskrá þarf að bregðast við með stuðningi og 

fræðslu (Samstarfsnefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara, 

2017). Í Háskóla Íslands er kennaranámið afar fjölbreytt og ljóst að nánast allir ættu að 

finna valfög tengd sínum áhugasviðum. Má þar meðal annars nefna kennslu í 

„tölvuleikjum“; „efni og orku í daglegu lífi“; „bylgjum, ljósi, hljóði og umhverfi“; „Forritun 

og tæknismiðjur“; „Hönnun glerhluta“ og margt fleira. Vilji nemendur aftur á móti læra 

um kennslu í fjármálalæsi þá er það ekki í boði (Háskóli Íslands, e.d.). Ekki er heldur slíku 

til að dreifa í Háskólanum á Akureyri (Háskólinn á Akureyri, e.d.)  
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3.1.2 Námsefni 

Kennarar hafa upplifað takmarkað framboð af námsefni fyrir fjármálakennslu (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2014; Breki, 2016; María, 2019). Telja þeir sumt af því sem 

er á markaðnum ófullnægjandi og úrelt þar sem oft vantar tengingu við nýjungar á 

markaði (María, 2019). Því hefur verið algengt að kennarar útbúi sjálfir námsefni (Breki, 

2016; María, 2019; Reykjavíkurborg, 2020).  

Þó hafa miklar vendingar verið í þessum málum síðustu ár. Á vef Menntamálastofnunar 

er að finna talsvert af góðu námsefni fyrir kennslu í fjármálalæsi. Nýlega kom út 

stærðfræðibókin „Skali 3A“ fyrir elstu bekki grunnskóla sem inniheldur töluvert meira af 

fjármálatengdu efni en fyrri bækur (Menntamálastofnun, e.d.). Þessi bók er vinsæl hjá 

stærðfræðikennurum sem kenna fjármálalæsi (María, 2019).  

Í kjölfar samráðsvettvangs menntamálaráðuneytisins og Samtaka fjármálafyrirtækja 

töldu samtökin lítið hafa orðið úr tillögum stýrihóps á vegum menntamálaráðherra. Vildu 

þau leggja málefninu lið með því að koma á fræðsluvettvanginum „Fjármálavit“ með það 

að markmiði að efla fjármálalæsi (Fjármálavit, e.d.c). Hafa þau gefið út mikið efni fyrir 

fjármálakennslu sem byggist á myndböndum, umræðum, verkefnum og bókinni „Fyrstu 

skref í fjármálum“ (Samtök Atvinnulífsins, 2019). Þá er bæði búið að útbúa leiðbeiningar 

fyrir kennara, kennsluglærur og verkefni með bókinni (Kristín Lúðvíksdóttir, munnleg 

heimild, 9. september 2019).  

Í nýlegri könnun skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar kom fram að meira en 50% 

skóla í Reykjavík sem kenna fjármálalæsi eru að nýta sér kennsluefnið frá Fjármálavit en 

þeir tala aftur á móti um skort á námsefni fyrir yngri bekkina (Reykjavíkurborg, 2020).  

3.1.3 Aðkoma hagsmunaaðila 

Eins og fyrr segir hafa Samtök fjármálafyrirtækja staðið fyrir fræðslu á fjármálalæsi í 10. 

bekk grunnskóla undir nafninu „Fjármálavit“. Í upphafi skólaárs fá allir skólar boð um 

heimsókn, skólum að kostnaðarlausu. Mismunandi aðilar koma að kennslunni, en allt eru 

það starfsmenn fjármálafyrirtækja og lífeyrissjóða (Kristín Lúðvíksdóttir, munnleg 

heimild, 9. september 2019).  

Fjölmargir skólar nýta sér þessa þjónustu og eru afar ánægðir með hana (María, 2019; 

Kristín Lúðvíksdóttir, munnleg heimild 9. september 2019; Reykjavíkurborg, 2020).  
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Hér eru fyrirtækin að nýta samtakamátt sinn til þess að sýna samfélagslega ábyrgð og 

stuðla þar með að bættu fjármálalæsi (Samtök Atvinnulífsins, 2019). OECD telur aðkomu 

hagsmunaaðila að kennslu í fjármálalæsi nauðsynlega en viðurkenna jafnframt að það 

skapi ákveðnar áskoranir sem þarf að takast á við.  

3.1.4 Skipulag og utanumhald kennslunnar 

Flestir kennarar myndu vilja auka fjármálakennsluna en tíminn býður ekki upp á það 

(María, 2019). Skiptar skoðanir eru á því hvort kenna ætti fjármálalæsi sem sér fag eða 

sem þverfaglegt fag. Í áðurnefndri könnun skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar kom 

fram að kennslan væri nú þegar þverfagleg og fannst kennurum því ekki ástæða til þess 

að kenna það sem sérstaka námsgrein (Reykjavíkurborg, 2020). OECD fjallar töluvert um 

samþættingu á fjármálalæsi við aðrar námsgreinar. Er það talið vænlegri leið í innleiðingu 

í þeim tilfellum þar sem skólar glíma við þétta námskrá. Gefur það kennurum og 

nemendum einnig tækifæri til þess að þróa víðtækari og nýstárlegri leiðir í kennslunni. En 

þá skiptir miklu máli að þróa aðferðir til þess að fylgjast með raunverulegri 

fjármálakennslu. Kallar það á skýran námsramma og lýsingu á því hvernig fjármálalæsi 

tengist öðrum greinum (OECD, 2012).  

Mikið ósamræmi virðist vera í kennslu á fjármálalæsi á milli skóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014; María, 2019). Eins og fram hefur komið fellur 

fjármálalæsi undir stærðfræði, samfélagsfræði og heimilisfræði í aðalnámskrá en 

skiptingin hefur vafist fyrir kennurum og hafa þeir áhyggjur af því að mikilvægir þættir séu 

ekki kenndir því þeir misfarist á milli greina (María, 2019). Virðist svo vera að kennslan 

fari ekki fram í öllum fögunum, en það eru helst stærðfræðikennarar sem sinna 

fjármálakennslu í dag. Sjaldgæft er að fjármál séu kennd í samfélagsfræði (María, 2019; 

Reykjavíkurborg, 2020) og nánast engin kennsla á sér stað í heimilisfræði (Sigrún Gróa 

Jónsdóttir, 2017; María, 2019; Reykjavíkurborg, 2020). Fjármálafræðslan er helst í 10. 

bekk og lítil kennsla á yngri stigum (María, 2019; Reykjavíkurborg, 2020).  

Kennarar tala um að áherslurnar í námskránni séu óskýrar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014; María, 2019). Því hafa námsbækurnar talsverð áhrif á 

áherslur í kennslunni og nánast engin hagfræðikennsla á sér stað heldur snýst kennslan 

nánast að öllu leyti um persónuleg fjármál einstaklinga (María, 2019). Í rannsókn Breka 

Karlssonar (2016) kom fram að skortur á námsefni og tímaskortur væru helstu þættir sem 
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hindra fjármálakennslu. Í rannsókn Maríu E. Guðbrandsdóttur (2019) kom fram að 

stjórnendur legðu litla áherslu á kennslu í fjármálalæsi. Það er þó ekki í samræmi við svör 

úr könnun sem skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar lagði fyrir í febrúar 2020 þar sem 

kom fram að flestir skólastjórnendur telji fjármálalæsi mikilvægt fag sem ætti að hefjast 

eigi síðar en í 8. bekk (Reykjavíkurborg, 2020). Samkvæmt niðurstöðum starfshóps 

menntamálaráðherra er meiri áhersla á fjármálalæsi í aðalnámskrá talinn mikilvægasti 

þátturinn til þess að bæta fjármálalæsi. Kom þar einnig fram að þörf væri á heildstæðu 

námsefni fyrir hvern aldurshóp (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014).  

Í handbók OECD (2015b) um innleiðingu á fjármálalæsi eru helstu hindranir 65 landa 

teknar saman. Snúast þær í raun allar um skipulag og utanumhald. Má þar helst nefna 

skort á mælingum á fjármálalæsi en síðasta rannsókn á fjármálalæsi Íslendinga átti sér 

stað árið 2014 (Stofnun um fjármálalæsi, 2013). Einnig er talað um lítið samstarf 

hagsmunaaðila, skort á einum ákveðnum ábyrgðaraðila, óskýr markmið og skort á 

árangursríkum kennsluaðferðum sem helstu hindranir í innleiðingu á fjármálalæsi (OECD, 

2015b). Í viðauka F má sjá leiðir sem OECD leggur til svo yfirstíga megi þessar hindranir.  

3.1.5 Námskröfur 21. aldarinnar og ný menntastefna Íslands  

Það er vaxandi alþjóðleg samstaða um það að hæfni 21. aldarinnar sé annað og meira en 

þekking og færni (Lusardi, 2015; OECD, 2019a, 2020b). Nemendur þurfa að geta notað 

þekkingu og færni samhliða viðhorfum og gildum til þess að takast á við raunveruleg 

verkefni og flóknar kröfur nútímasamfélags. 

Því er mikilvægt að spyrja sig þegar mótaðar eru stefnur í menntun; Hvaða þekking, 

færni, viðhorf og gildi eru mest viðeigandi fyrir nemendur og samfélagið í heild og ættu 

þar af leiðandi að fá aukið vægi? Í nokkur ár hefur OECD safnað saman staðreyndum frá 

rannsakendum, stjórnmálafólki, kennurum og nemendum til þess að finna þessa 

lykilhæfni sem er sérstaklega mikilvæg fyrir framtíðina. Það hefur skilað auknum áherslum 

á fjóra þætti; 1) vitræna hæfni eins og stafrænt læsi og upplýsingalæsi, 2) félagslega og 

tilfinningalega færni og vitund þar með talda siðfræði, 3) heilsuvitund og 4) fjármálalæsi 

(OECD, 2020b). Sú staðreynd að helstu sérfræðingar á þessu sviði skilgreini fjármálalæsi 

meðal fjögurra helstu þátta í lykilhæfni 21. aldarinnar ætti að undirstrika enn frekar 

mikilvægi þess að efla fjármálakennslu í íslensku skólakerfi.  
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Í byrjun árs 2020 lagði Mennta- og menningarmálaráðuneytið fram drög að tillögu til 

þingsályktunar um menntastefnu til framtíðar. Á samráðsgátt segir: „Í drögum að 

þingsályktunartillögu um menntastefnu til ársins 2030 eru settar í forgang þær áskoranir 

sem íslenskt samfélag stendur frammi fyrir í mennta- og velferðarmálum“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2020). Í þingsályktunartillögunni sjálfri segir enn fremur:  

námsframboð verði í samræmi við þarfir framtíðar og áhersla á listir, 
nýsköpun, frumkvöðlamennt og kennsluhætti. Með bættum samgöngum, 
rannsóknum, tækni og samskiptum verður sífellt meiri þörf fyrir læsi í víðum 
skilningi, gagnrýna hugsun, skilning á ólíkum menningarheimum og hug-
myndum fólks með ólíkan bakgrunn (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
2020).  

Út frá skilgreiningunni mætti segja að læsi í víðum skilningi nái einnig yfir fjármálalæsi. 

Aftur á móti kemur fram í nánari greinargerð fyrir læsi: „Samhliða áherslu á varðveislu 

tungumálsins er mikilvægt að efla læsi í víðum skilningi, þar með talið stærðfræði-, 

náttúru-, miðla-, menningar-, tilfinninga- og heilsulæsi“ (Mennta- og menningarmálar-

áðuneytið, 2020). Áhersla stjórnvalda á fjármálalæsi er því ekki meiri en svo að ekki er 

minnst á hugtakið þegar læsi er skilgreint nánar í menntastefnu til framtíðar.  

Eins og samráðsgátt býður upp á þá skiluðu margir aðilar athugasemdum við tillöguna. 

Meðal þeirra var Stúdentaráð Háskóla Íslands, Samtök atvinnulífsins, Alþýðusamband 

Íslands, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, sveitarfélög, Samtök atvinnulífsins og fleiri. Í 

kjölfarið var skerpt á umfjöllun um umhverfismál og loftslagsvá, útimenntun og fleiru 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2020). Engin athugasemd barst hins vegar vegna 

lítillar áherslu á lykilhæfnina fjármálalæsi.  

Eins og hefur ítrekað komið fram þá skilgreina helstu fræðimenn, OECD og G20 ríkin 

fjármálalæsi sem lífsnauðsynlega hæfni og löndin í kringum okkur keppast við að auka 

áherslur á eflingu fjármálalæsis í stefnum stjórnvalda (OECD, 2015a,2019d; Lusardi, 2015, 

Yuan og Jin, 2017; Kroos, 2020). Hér mætti því færa rök fyrir því að áherslur íslenskra 

stjórnvalda í menntamálum séu ekki í takt við áherslur erlendis, að minnsta kosti ekki 

þegar kemur að fjármálalæsi. 
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4 Aðferðarfræði 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig hægt væri að kenna fjármálalæsi á Íslandi 

með markvissari hætti. Eftirfarandi rannsóknarspurning var sett fram:  

• Hvað þurfum við að gera til þess að kennsla í fjármálum verði markvissari í 
íslensku skólakerfi? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni var leitast við að finna hindranir í 

fjármálakennslu á Íslandi og leiðir til þess að yfirstíga þær. Að mati rannsakanda var 

eigindleg aðferðarfræði best til þess fallin að svara rannsóknarspurningunni því vandinn 

er óþekktur og aðferðin er gagnleg í slíkum tilfellum (Greener, 2008).  

Orðrómur er í samfélaginu um að kennsla í fjármálalæsi sé ekki viðunandi. Námsefnis-

skortur er oft nefndur þrátt fyrir talsvert námsefni á markaðnum. Talað er um að fjármála-

læsi þurfi að vera í aðalnámskrá þrátt fyrir að það sé þar. Sú tilfinning er rík að eitthvað 

sé að fara úrskeiðis í innleiðingunni, en erfitt að átta sig á hvað það nákvæmlega er.  

Einföld tölfræði getur sýnt hvað er að gerast þegar um flókin álitamál er að ræða en 

ekki af hverju það gerist (Greener, 2008; Bhatia, 2018). Eigindleg aðferðarfræði er því 

hentug til þess að skoða skynjun fólks á því hvað það heldur eða hvað því finnst vera að 

gerast innan ákveðinnar stofnunar eða hóps fólks. Þá fær rannsakandi tækifæri til þess að 

einblína á dýpt frekar en vídd og grafa upp skoðanir, hugsanir og tilfinningar þátttakenda 

(Greener, 2008; Sharan o.fl., 2016). Í þessum kafla verður fjallað nánar um 

rannsóknaraðferðina, val á þátttakendum og hvernig niðurstöður voru greindar.  

4.1 Framkvæmd rannsóknar og greiningaraðferð  

Stuðst var við grundaða kenningu (e. grounded theory) en þá fer gagnagreining fram 

samhliða gagnasöfnun (e. theoretical sampling). Gögnin eru kóðuð og greind með 

samanburðargreiningu (e. constant sampling) strax í kjölfar hvers viðtals. Með þeim hætti 

nær rannsakandi að túlka gögnin eftir því sem rannsókn miðar áfram og ákveða hvaða 

gögn þurfi að finna næst og hvar eigi að finna þau (Glaser og Strauss, 1967; Bryman, 2012; 

Sharan o.fl., 2016). Þannig gefst tækifæri til þess að bregðast við nýjum sjónarmiðum eða 

upplýsingum sem ekki var gert ráð fyrir í upphafi rannsóknar en vert er að skoða nánar.  

Í fyrstu var leitað leiðsagnar hjá Kristínu Lúðvíksdóttur hjá Samtökum fjármála-

fyrirtækja en samtökin hafa komið töluvert að fjármálakennslu. Aðalnámskrár voru 
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skoðaðar til þess að greina birtingarmynd fagsins í þeim. Þar sem fjármálalæsi hefur ekki 

verið innleitt markvisst í aðalnámskrá framhaldsskólanna var ákveðið að einblína á grunn-

skólana, enda byrjar grunnurinn þar. Því voru tekin viðtöl við grunnskólakennara sem 

kenna fjármálalæsi. Eftir því sem nýjar upplýsingar komu fram leitaðist rannsakandi eftir 

því að taka viðtal við starfsmenn hjá umboðsmanni skuldara, Menntamálastofnun, 

menntamálaráðuneytinu og Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Til að skoða allar 

mögulegar hliðar málsins fór einnig fram greining á því hvað er gert í öðrum löndum þar 

sem fjármálakennsla virðist ganga vel. Rannsakandi skoðaði einnig leiðbeiningar OECD á 

innleiðingu fjármálalæsis og bar saman við aðgerðir hérlendis.  

Með kerfisbundnum hætti voru gögnin flokkuð í þemu með það að markmiði að finna 

ákveðin mynstur. Þeim var svo raðað eftir tengslum við hvert annað og fundið eitt 

kjarnaþema sem tengist öllum þemum. Með þessari aðferð þróast grunduð kenning um 

rannsóknarefnið eftir því sem rannsókninni miðar áfram (Glaser og Strauss, 1967; Sharan 

o.fl., 2016). Komu fram þrjú megin þemu; Innri áhrif / Ytri áhrif / Innri & Ytri áhrif. 

Utanumhald var kjarnaþema sem umvefur öll hin þemun.  

4.2 Gagnaöflun  

Gagnaöflun hófst vorið 2020. Í upphafi voru talsverðir hnökrar á rannsókninni vegna 

Covid-19 heimsfaraldursins. Erfitt reyndist að fá viðmælendur þar sem skólakerfið hafði 

ekki undan við að aðlagast breyttum aðstæðum. Haustið 2020 gafst rými til þess að 

framkvæma viðtöl með fjarfundarbúnaði. Þegar búið var að ræða við átta kennara var 

rannsóknin á kennurunum komin á það stig sem kallast mettun (e. theoretical saturation) 

þar sem engar nýjar upplýsingar eða skoðanir eru að koma fram (Sharan o.fl., 2012).   

4.2.1 Val á þátttakendum  

Þátttakendur voru valdir markvisst (e. purposeful sampling) en þá eru markmið 

rannsóknarinnar höfð að leiðarljósi og þeir þátttakendur valdir sem talið er að geti komið 

með mestu þekkinguna inn í rannsóknina (Glaser og Strauss, 1967; Sharan o.fl., 2016).  

Rannsakandi valdi nokkra skóla á höfuðborgarsvæðinu og bar upp erindið við 

stjórnendur. Áhugi þeirra á málefninu var augljós og komst rannsakandi í samband við 

kennara sem kenna fjármálalæsi. Leitast var eftir að ræða við kennara yngri deilda, en það 

gekk ekki eftir þar sem engin markviss fjármálakennsla virðist eiga sér stað þar.  



34 

Kennarahópurinn var fjölbreyttur. Þeir höfðu mislanga reynslu af kennslu í fjármálalæsi 

og fjölbreytta menntun. Sumir kenndu fagið í vali en aðrir sem skyldufag. Þetta voru 

stærðfræðikennari, lífsleiknikennari, dönskukennari, heimilisfræðikennari, tveir 

íslenskukennarar og tveir samfélagsfræðikennarar. Vildi svo til að þetta voru allt kvenkyns 

kennarar en staða þeirra réði valinu og því ekki hægt að gæta að kynjahlutfalli.    

Rannsakandi fékk einnig viðtal við Söru Janusardóttur verkefnastjóra fræðslu- og 

kynningarmála hjá umboðsmanni skuldara. Einnig voru fengnar upplýsingar hjá Hafdísi G. 

Hilmarsdóttur sérfræðingi hjá menntamálaráðuneytinu og Guðmundi B. Þorgrímssyni 

sérfræðingi hjá Menntamálastofnun. Bent hefur verið á nauðsyn þess að koma 

fjármálalæsi inn í grunnmenntun kennara. Leitaðist rannsakandi því eftir upplýsingum hjá 

Freyju Hreinsdóttur deildarstjóra faggreinakennslu og Kristínu Jónsdóttur deildarforseta í 

kennslu- og menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í lok rannsóknar 

hafði rannsakandi samband við Kristínu Lúðvíksdóttur hjá Samtökum fjármálafyrirtækja 

til þess að fara niðurstöðurnar og ræða frekari aðkomu þeirra að stuðningi við kennara.  

Rannsakandi óskaði eftir viðtali við Menntamálaráðherra, en samkvæmt ritara hans var 

ekki hægt að verða við því sökum anna.  

4.2.1.1 Framkvæmd viðtala  

Hálfstöðluð viðtöl voru valin með opnum spurningum. Slík viðtöl eru notuð þegar 

rannsakandi sækist eftir ákveðnum upplýsingum frá þátttakendum. Viðtölin eru leidd 

áfram en orðalag og röð spurninga er óstaðlað og framsett eftir því sem viðtalið þróast. 

Með slíkri aðferð getur rannsakandi tekist á við efnið eins og það kemur fyrir og rætt nýjar 

hugmyndir sem koma upp (Sharan o.fl., 2016). Fyrir viðtölin fengu viðmælendur 

upplýsingar um efni þess og fullum trúnaði var heitið. Hvert viðtal tók um 40 mínútur og 

var tekið upp með Zoom fjarfundarbúnaði. Spurningarramma má sjá í viðauka C.  

4.2.2 Val á samanburðarlöndum 

Samanburðarlönd voru valin út frá árangri á PISA könnun í fjármálalæsi. Eistland sýndi 

eftirtektarverðan árangur í síðustu PISA könnun árið 2018. Kína sýndi bestan árangur árið 

2015 og Kanada var mjög ofarlega í bæði skiptin. Önnur lönd eins og Finnland og Belgía 

hafa einnig staðið sig mjög vel. Aftur á móti er áhugavert að skoða Eistland, Kína og 

Kanada þar sem löndin eru ólík og ekki í sömu heimsálfunni. Rýnt var í opinberar skýrslur, 

aðalnámskrár, gögn frá OECD og fleira sem talið var að gæti varpað ljósi á málefnið. 
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5 Framsetning niðurstaðna 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram með þeim hætti að í fyrstu er farið yfir 

leiðbeiningar OECD um innleiðingu á fjármálalæsi. Því næst eru samanburðarlöndin 

skoðuð; Eistland, Kína og Kanada. Þar á eftir fer fram ítarleg greining á fjármálalæsi í 

aðalnámskrá grunnskólanna 2007, 2011 og greinasviði hennar 2013. Þá er greint frá 

niðurstöðum viðtala samhliða umræðu. Að lokum er bent á leiðir að markvissri kennslu.   

5.1 OECD og hlutverk þess í fjármálalæsi  

OECD (2004) hefur lengi unnið að því að efla fjármálalæsi en árið 2004 gaf stofnunin út 

ritið „OECD‘s Financial Education Project“. Árið 2008 var verkefnið þróað áfram og 

afsprengi þess varð alþjóðlegur vettvangur fjármálakennslu; INFE (International Network 

on Financial Education – OECE/INFE (OECD, e.d.). Markmið INFE er að safna samanburðar-

hæfum gögnum, þróa aðferðir til mælinga á fjármálalæsi, aðstoða við stefnumótun, 

innleiðingu og fleira (OECD, E.d.). Það er því um auðugan garð að gresja þegar kemur að 

kennslu í fjármálalæsi þar sem komið hefur mikið af efni frá þeim, bæði rannsóknir, leið-

beiningar um kennslu, innleiðingu og fleira.  

Árið 2012 gaf stofnunin út rit með ítarlegum leiðbeiningum þar sem aðildarlöndin voru 

hvött til þess að gera ráð fyrir fjármálamenntun innan ramma stjórnsýslunnar og líta 

meðal annars á slíka kennslu sem tæki til aukinnar hagsældar (OECD, 2012). Hér verður 

farið yfir helstu þætti sem stofnunin telur skipta máli þegar fjármálakennsla er innleidd í 

skólakerfið.  

5.1.1 Leiðbeiningar OECD um kennslu í fjármálalæsi 

Rík áhersla er lögð á að innleiða fjármálalæsi í aðalnámskrá með mælanlegum mark-

miðum. Lokapróf við grunnskólagöngu ættu því að innihalda spurningar um fjármálalæsi. 

Hefja ætti kennsluna eins snemma og hægt er. Aðferðir til þess að meta framvindu og 

raunverulegan árangur þurfa að vera tiltækar frá upphafi. Meta ætti árangurinn á þriggja 

til fimm ára fresti (OECD, 2012).  

Ákjósanlegast er að kenna fjármálalæsi sem sér fag. Það tryggir að kennslan fái nægan 

tíma. Ef fjármálalæsi er innleitt sem þverfaglegt fag þarf að fylgjast með raunverulegri 

kennslu. Það kallar einnig á skýran námsramma sem skilgreinir tengingu fjármálalæsi við 
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önnur fög. Námsramminn á að innihalda hæfniviðmið, kennslufræðilegar nálganir og 

fjölda tíma í kennslu eftir skólastigum (OECD, 2012).   

Skaffa þarf námsefni við hæfi ásamt endurmenntun og þjálfun kennara.  Greina þarf 

langtíma fjárþörf og sjá til þess að henni verði mætt. Tryggja þarf samvinnu hagsmuna-

aðila, stjórnvalda og kennara. Leggur stofnunin sérstaka áherslu á samstarf fjármála-

stofnana og mennamálayfirvalda. Fjármálastofnanir geta komið til móts við takmarkanir 

menntakerfisins og rutt úr vegi þeim hindrunum sem upp koma vegna til dæmis skorts á 

tíma. Þá geta þær einnig stutt við þróun kennslunnar því þarna býr þekkingin og hana má 

meðal annars nýta til námsefnisgerðar og þjálfunar kennara. Með þátttöku í verkefninu 

gefst fyrirtækjunum tækifæri til þess að sýna samfélagslega ábyrgð í verki og því ætti að 

efla hlutverk þeirra frekar en að draga úr því. Aðkoma þeirra er að sjálfsögðu ávallt háð 

því að fylgst sé vel með allri íhlutun svo fyrirbyggja megi hagsmunaárekstra. Kennslu 

þeirra þarf einnig að meta svo tryggt sé að hún mæti þörfum nemenda. Eðlilegast er að 

stofnanir sem vinna með neytendum í fjárhagsvanda sinni því hlutverki (OECD, 2012).   

5.2 Samanburður við önnur lönd 

Frá árinu 2012 hefur OECD mælt fjármálalæsi í sérstökum hluta PISA rannsóknar (OECD, 

2014). Löndin Eistland, Kína og Kanada eru ólík, en þeim hefur gengið vel að innleiða 

fjármálalæsi ef marka má niðurstöður PISA (OECD, 2014, 2015a, 2018a). Því er áhugavert 

að sjá hvað er sammerkt með þeim.  

5.2.1 Eistland  

Eistland hefur sýnt stöðugar framfarir í fjármálalæsi frá því þeir tóku fyrst þátt í PISA 

(OECD, 2018a; Jeffreys, 2019). Yfirvöld í Eistlandi eins og svo mörgum öðrum löndum 

notuðu tækifærið í kjölfar síðustu efnahagskreppu og beindu athyglinni að knýjandi þörf 

fyrir fjármálalæsi. Hefur fjármálaeftirlit landsins verið þar í fararbroddi og komið á stöðu 

umsjónarmanns fjármálalæsis (Kroos, Poder og Riitsalu, 2020).  

Árið 2010 var sett fram stefna til sjö ára um innleiðingu á fjármálalæsi. Stefnan beindist 

að allri þjóðinni en helsti markhópurinn var unga fólkið og nemendur í skólum. Markmið 

stefnunnar var meðal annars að auka vitund almennings á gildi fjárhagsáætlana, efla 

viðhorf sem stuðla að góðum fjárhagslegum venjum, stuðla að öflugri samfélagslegri 

ábyrgð og gagnsæi í fjármálaþjónustu (Education Nation, 2020; Kroos, 2020). 
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Það sem hefur verið Eistlandi hvað mest til framdráttar í innleiðingunni er fjöldinn allur 

af hagsmunaaðilum sem hafa komið að verkefninu eins og til dæmis fjármálafyrirtæki, 

Seðlabankinn, finnska kauphöllin og aðrir hagsmunaaðilar. Eistland er fámenn þjóð 

(1.300.000) og yfirvöld telja verkefnið vera af þeirri stærðargráðu að ógerningur hefði 

verið fyrir fjármálaeftirlitið eða menntamálayfirvöld að standa ein að því. Þá hefur 

fjármálaeftirlit Eistlands einnig komið upp umfangsmikilli upplýsinginasíðu; mymoney.ee. 

Á þeirri síðu er að finna allar þær upplýsingar sem þarf til þess að verða læs á fjármál. Í 

samvinnu við seðlabanka landsins hafa þeir svo skipulagt fjöldann allan af námskeiðum 

og fjölskyldudögum á safni seðlabankans (Education Nation, 2020). Landið er einnig virkur 

þátttakandi í alþjóðlegum könnunum í fjármálalæsi (Kroos, Poder og Riitsalu, 2020).  

Fjármálalæsi hefur verið í aðalnámskrá Eistlands frá árinu 1996 og er kennt í elstu 

bekkjum grunnskóla (Kroos o.fl.; 2020). Samkvæmt núgildandi námskrá frá árinu 2014, 

fellur fjármálalæsi undir samfélagsgreinar (Ministry of education and research, 2014).   

Það sem einkennir stefnu Eistlands er áhersla þeirra á stuðning við kennara. Meirihluti 

kennara í Eistlandi eru yfir fimmtugt og hófu sinn kennaraferil á tímum Sovétríkis þar sem 

lítið var um persónulegar fjárfestingar og mikil efnahagsleg óvissa. Að auki eru kennarar 

lágtekjuhópur í Eistlandi og því lítið að fjárfesta. Því skortir þá bæði sjálfstraust og reynslu 

til þess að kenna fjármál (Kroos, 2020). Þeir gera sér því grein fyrir að kennararnir þurfi 

aukinn stuðning ef kennslan á að ganga vel (Education Nation, 2020). Því hefur verið lögð 

áhersla á að útbúa tilbúið námsefni og kennsluáætlanir til þess að auðvelda kennsluna. 

Sérfræðingar úr fjármálageiranum hafa einnig komið að kennslunni og sinnt ráðgjöf til 

kennara. Byrjað var með námskeið haustið 2020 þar sem þessir sérfræðingar kenndu 

kennurum um fjármál. Námshóparnir voru svo hugsaðir þannig að þeir gætu deilt reynslu 

og kennslufræðilegum nálgunum á efninu sem þeir lærðu (Education Nation, 2020).  

Bankasamtök Eistlands (e. Estonian Banking Association) hafa einnig verið mikilvægur 

hlekkur í innleiðingunni. Samtökin hafa haldið 20 mínútna rafræn námskeið (E-classes) 

þar sem fjármálasérfræðingar fjalla um eigin reynslu af til dæmis sparnaði, fjárfestingum 

og hvaða skref þarf að taka til þess að öðlast fjárhagslegt sjálfstæði. Námskeiðin eru ekki 

síður hugsuð fyrir kennara því þeim fylgir einnig tilbúin kennsluáætlun sem þeir geta nýtt 

í kennslu (Education Nation, 2020). 
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5.2.2 Kína 

Nemendur í Kína hafa sýnt framúrskarandi árangur í fjármálalæsishluta PISA árið 2012 og 

árið 2015 (OECD, 2014, 2015a). 33% nemenda náðu hæsta hæfniviðmiði (5) í samanburði 

við einungis 12% nemenda að meðaltali frá öðrum löndum. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að stór hópur kínverskra nemenda geti greint flóknar fjármálaafurðir, leyst úr 

óvæntum fjárhagslegum uppákomu og skilja hið ytra fjármálaumhverfi (OECD, 2015a). Þá 

kom landið einnig sérstaklega vel út í nýjustu rannsókn OECD (2020a) þar sem skoðað var 

hvort þekking á fjármálum skilar sér í bættri fjármálahegðun.   

Hagkerfi Kína var lengi lokað. Lítið var hægt að fjárfesta á almennum markaði þar sem 

flest fyrirtækin voru ríkisrekin og ekki var hægt að fjárfesta erlendis. En Kínverjar gera sér 

grein fyrir þeirri efnahagslegu hættu sem stafar af alþjóðavæðingunni (Kadlec, 2018) og 

eftir því sem hagkerfið hefur opnast, þróast og stækkað undanfarna áratugi hafa þeir 

aukið áherslur á fjármalalæsi (Xinhua, 2018; McGregor, 2019; OECD, 2019c).  

Þegar hagkerfi er opið getur fjármagn streymt út af slíkum krafti að snögglega myndast 

viðskiptahalli. Sparnaður er því mikilvægur til þess að halda efnahagslegum stöðugleika 

(Landssamtök lífeyrissjóða, 2014). Í Kína er sparnaður heimila hár (OECD, 2019c) og frá 

örófi alda hafa þeir fjárfest á fasteignamarkaði sem hefur skilað sér í ítrekuðum 

fasteignabólum (Kadlec, 2018). Því standa yfirvöld frammi fyrir tveimur stórum 

áskorunum; að sporna við offjárfestingu á fasteignamarkaði og undirbúa almenning fyrir 

hagkerfi sem er opið gagnvart erlendum fjárfestingum og viðskiptum. Vonast þeir til þess 

að með auknu fjármálalæsi fjárfesti Kínverjar í meiri mæli á innlendum markaði og gefi 

með því innspýtingu í hagkerfið (Kadlec, 2018; McGregor, 2019).  

Þó fjármálalæsi hafi ekki verið innleitt í aðalnámskrá grunnskóla Kína með formlegum 

hætti þá hefur það engu að síður verið að einhverju leyti í námskrám allt frá árinu 1990. 

Fög eins og siðfræði, samfélagsfræði og saga hafa innihaldið fjármálatengt námsefni 

(OECD, 2015a; OECD, 2020b). Hæfni þeirra í stærðfræði og persónuleg reynsla af 

fjármálum er þó talin vega þyngst í velgengni þeirra (Pickford, 2014) en í Kína fá allt niður 

í fimm ára gömul börn að nota debetkort sem eru tengd korti foreldra (OECD, 2019b). 

Hátt hlutfall ungmenna fær vasapening og 78% ungmenna ræða fjármál við foreldra sína 

reglulega (OECD, 2015a).  
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Í Kína starfar samhæfingarnefnd fjármálamenntunar. Að henni standa bæði opinberar 

stofnanir og aðrir hagsmunaaðilar eins og fjármálafyrirtæki. Hafa þeir snúið bökum saman 

í að efla fjármálalæsi meðal annars með því að stuðla að samræmi meðal stofnana í 

fjármálamenntun og deila reynslu sín á milli (OECD, 2019b). Aukin áhersla hefur verið á 

að koma fjármálalæsi inn í aðalnámskrá ásamt því að auka stuðning við kennara til þess 

að kenna fagið (McGregor, 2019). Þá er einnig unnið ötullega að því að auka námsefni. 

Þessa dagana vinna þeir að því að útbúa námsefni um hlutabréfamarkaðinn fyrir yngstu 

bekki grunnskóla í ljósi þeirra sérstöku áskorana sem landið stendur frammi fyrir. Að 

lokum hafa tæknifyrirtækin lagt áherslu á að þróa smáforrit í fjármálalæsi (McGregor, 

2019; The Guardian, Beijing, 2019).   

5.2.3 Kanada 

Kanada hefur einnig sýnt virkilega góðan árangur í fjármálalæsishluta PISA könnunar. 

Strax árið 2001 stofnuðu þeir sérstaka neytendastofu fjármálaþjónustu „Financial 

Consumer Agency of Canada“ sem hefur unnið að eflingu á fjármálalæsi (Government of 

Canada, e.d.). Árið 2009 stofnaði kanadíska fjármálaráðuneytið sérstakt ráð til þess að 

efla fjármálalæsi í landinu (Financial Literacy Canada, e.d.).  Ráðið byrjaði á því vinna 

ítarlega skýrslu um þáverandi stöðu og átti að koma með tillögur að því hvernig væri hægt 

að efla fjármálalæsi kanadísku þjóðarinnar. Meðal þess sem ráðið lagði mesta áherslu á 

var umfangsmikil samvinna stjórnvalda og annarra hagsmunaaðila. Voru birtar 30 

ítarlegar tillögur til þess að efla fjármálalæsi í landinu (Department of finance Canada, 

2010).  

Svo virðist sem tillögunum hafi að mestu verið fylgt eftir. Í Kanada starfar ráð um 

aðalnámskrá grunnskóla. Árið 2010 vann stýrihópur á þeirra vegum að því að koma 

fjármálalæsi í námskrána með árangursríkum hætti. Árið 2011 var fjármálalæsi fyrst sett 

í aðalnámskrá grunnskóla frá 4. bekk (Ministry of Educaton, 2010).  Upp frá því fór boltinn 

að rúlla. Kennslan hefur verið þverfagleg með stærðfræði, samfélagsfræði, sögu, 

viðskiptafræði og fleiri fögum. Einblínt hefur verið á að kenna nemendum að skilja virkni 

peninga, neytendavernd, persónuleg fjármál, gerð fjárhagsáætlana og stjórnun fjármála. 

 Menntamálaráðuneytið hefur lagt áherslu á að þróa verkfæri fyrir kennara þannig að 

þeir geti tengt fjármálalæsi við námsefnið sem þeir eru að kenna. Þá voru einnig útbúnar 

góðar leiðbeiningar fyrir foreldra til þess að efla fjármálalæsi barna (Ontario Ministry of 
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Education, e.d.). Meðal þess sem var gert voru tilbúnar kennsluáætlanir, myndbönd fyrir 

kennara, þrepamarkmið fyrir öll skólastig og smáforrit sem kennarar geta stuðst við. Fyrir 

utan samþættingu við klassísk fög eru þeir meðal annars með tilbúnar kennslustundir fyrir 

fjármálalæsi í tungumálakennslu og listgreinum. Í listgreinum hafa þeir til dæmis náð að 

flétta saman fjármálalæsi við tónlist og leiklist á skapandi og skemmtilegan hátt. 

Hugmyndum er svo safnað saman í lifandi gagnagrunn (Edugains, e.d.).  

Árið 2014 var komið á stöðu „Stjórnanda fjármálalæsis“ hjá kanadíska ríkinu. Hann 

ásamt tveimur aðilum úr fjármálalæsis ráðinu hafa unnið að því að útfæra stefnu stjórn-

valda í fjármálalæsi meðal annars með því að tengja saman hagsmunaaðila. Einnig hefur 

verið stofnaður hópur til þess til þess að efla fjármálalæsi á vinnustöðum (Library of 

Parliament, 2019).  

Haustið 2020 gekk Kanada lengra við innleiðingu á fjármálalæsi í skólakerfið þar sem 

fagið er nú skylda frá 1. bekk grunnskóla. Námskráin var þróuð í samvinnu við kennara, 

foreldra og aðra hagsmunaaðila. Þetta var gert sem viðbragð við slökum árangri nemenda 

í stærðfræði. Sérstök áhersla er á að tengja stærðfræðikennslu við verkefni úr daglegu lífi. 

Því eiga nemendur í 1. bekk að læra grunn í forritun og gildi kanadíska gjaldmiðilsins. Jafnt 

og þétt er svo byggt ofan á þessa þekkingu út grunnskólann (Asmelash, 2020).  

5.2.4 Samantekt 

Það sem er sameiginlegt með þessum löndum er áhersla þeirra á utanumhald, skipulag 

og stuðning við kennara. Stjórnvöld eru leiðandi og taka með sér hagsmunaaðila í 

umfangsmikla vinnu við námsefnisgerð og kennsluleiðbeiningar. Öll löndin hafa komið á 

ráðum eða stöðum sem bera ábyrgð á að efla fjármálafræðslu. Kína og Kanada vinna hart 

að því að kenna yngri nemendum. Löndin taka öll þátt í rannsóknum á fjármálalæsi. 

Stefnur eru þróaðar og þeim fylgt eftir.  

5.3 Fjármálalæsi í íslenskri aðalnámskrá 

Til þess að fá sem besta yfirsýn yfir fjármálalæsi í skólakerfinu er nauðsynlegt að skoða 

vel grunnforsendurnar; Aðalnámskrá grunnskóla.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið útfærir sameiginlega menntastefnu byggða á 

gildandi lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Ráðuneytið annast svo yfirstjórn og hefur 

eftirlit með gæðum og framkvæmd skólastarfs. Aðalnámskráin er helsta forsenda þess að 
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slíkt sé hægt því hún rammar inn skólastarfið, veitir heildarsýn og útfærir nánar 

menntastefnu stjórnvalda. Hún er því eitt helsta stjórntæki yfirvalda til að tryggja 

samræmi og samhæfingu í námi. Stjórnendur og kennarar vinna sameiginlega að þróun 

skólanámskrár fyrir sinn skóla í samræmi við aðalnámskrá og kennarar bera svo ábyrgð á 

útfærslu. Þessari ábyrgð er nánar lýst í námskránni: „Það er á ábyrgð kennara að útfæra 

á faglegan hátt í kennslu sinni og öðru skólastarfi fyrirmæli menntalaga og þá stefnu sem 

birtist í aðalnámskrá“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 14).  

Allt mat á skólastarfi og námsmat innan skólanna grundvallast því af námskránni og er 

hún mikilvæg leiðsögn fyrir kennara og skólastjórnendur um tilgang og markmið 

skólastarfsins. Upplýsingar í henni eru afar mikilvægar fólki sem meðal annars kemur að 

menntun kennara, gerð námsgagna, úttektum á skólastarfi og fleiru (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 11-12).  

Undanfarin ár hefur verið talað á þeim forsendum að fjármálalæsi hafi verið sett í 

aðalnámskrá grunnskólanna þegar greinasvið nýju námskrárinnar tók gildi árið 2013. 

Þegar verið var að þróa hana kom stýrihópur menntamálaráðherra með tillögur varðandi 

áherslur á fjármálalæsi. Mjöll Matthíasdóttir fulltrúi Kennarasambands Íslands gerði 

athugasemdir við drögin fyrir hönd hópsins þar sem ljóst var að ekki yrði að fullu tekið 

tillit til athugasemda þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Vísar hún í 

stefnu ráðherra um að gera fjármálalæsi hærra undir höfði innan skólakerfisins með því 

að koma því fyrir í námskrám svo henti hverju aldursstigi. Að mati hópsins vantaði 

verulega uppá að fjármálalæsi væri sýnilegt í drögum aðalnámskrár. Nefndi hópurinn 

sérstaklega þörf á auknum áherslum í hæfniviðmiðum og matskvarða. Vísað var til þess 

að nánast enginn munur væri á eldri og yngri námskrá þegar kæmi að áherslum á fjármál. 

Bréf Mjallar má sjá í viðauka D.  

Með svarbréfi í apríl 2013 segir Katrín Jakobsdóttir þáverandi menntamálaráðherra að 

við vinnslu á drögunum hjá ritnefnd menntamálaráðuneytisins hafi verið farið sérstaklega 

yfir athugasemdir stýrihópsins og tekið tillit til athugasemda hans. Skýrari áherslur væru 

nú á fjármál og fjármálalæsi í námskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Til þess að átta sig á því hvernig í hlutunum liggur er nauðsynlegt að átta sig á umgangi 

fjármála í eldri námskránni.  
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5.3.1 Aðalnámskrá 2007 

Í inngangskafla fyrir stærðfræði í aðalnámskrá grunnskóla (2007) er fjallað um nauðsyn 

stærðfræðinnar fyrir daglegt líf og persónuleg fjármál. Hér má sjá áfangamarkmið í 

stærðfræði sem tengjast fjármálum (Aðalnámskrá grunnskóla: Stærðfræði, 2007): 

Tafla 1: Áfangamarkmið fyrir stærðfræði árið 2007 

Áfangamarkmið fyrir stærðfræði árið 2007 

Ekkert af lokamarkmiðum sérstaklega tengt fjármálalæsi  

Við lok 4. bekkjar Við lok 7. bekkjar Við lok 10. bekkjar 

• geta notað mynt og 

seðla, áætlað, talið 

og skráð 

peningaupphæðir 

og gefið til baka 

• hafa kynnst 

notagildi 

stærðfræðinnar í 

verslun og 

handverki 

• geta leyst verkefni sem 

snerta fjármál heimila 

og stálpaðra barna og 

notað til þess 

grundvallaratriði 

einfalds bókhalds, t.d. 

með hjálp töflureiknis 

• Geta beitt stærðfræði 

við … mat á 

ferðakostnaði 

• skilja prósentuhækkun 

og -lækkun og geta t.d. 

reiknað slík dæmi 

varðandi laun og verð, 

s.s. afslátt af vöruverði 

• vita hvað þýðir að fá 

vexti af upphæð  

• geta notað stærðfræði til að henda reiður á eigin 

fjármál og fjármál heimilis, þekkja einföld atriði í 

bókhaldi og hafa kynnst notkun töflureiknis í slíkum 

verkefnum 

• geta beitt stærðfræði við verkefni sem varða samskipti 

hans við samfélagið, svo sem áætlanagerð út frá 

gefnum  upplýsingum (t.d. ferðaáætlunum út frá 

landakortum, áætlana- og verðtöflum), umræðu um 

stjórnmál, umhverfismál, kjaramál og þvíumlíkt 

• skilja   gildi   hlutfallareiknings   við   samanburð   á   

sambærilegum   stærðum, t.d. í sambandi við innkaup 

og verðkannanir 

• reikna   milli   gjaldmiðla 

• vera  fær  í  þeim  prósentureikningi  sem  er  algengur  

í  samfélaginu,  s.s. í dæmum er varða hækkun eða 

lækkun, aukningu eða minnkun, afslátt, vaxtareikning 

og annan verslunarreikning 

• hafa   kynnst   raunhæfum   dæmum   um   fjármál   

einstaklinga   og   heimila, verslun og viðskipti og 

þekkja helstu hugtök þar að lútandi sem   notuð   eru   

í   samfélaginu,   t.d.   reiknireglur   varðandi   víxla,   

raðgreiðslur og afskriftir 

Aðalnámskrá grunnskóla: Stærðfræði, 2007 

Þá var einnig talsverð fjármálafræðsla í lífsleikni sem nú hefur verið felld undir 

samfélagsfræði (Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni, 2007):  

Tafla 2: Áfangamarkmið fyrir lífsleikni 2007 

Áfangamarkmið í lífsleikni 2007 

Lokamarkmið tengt fjármálum í lífsleikni fyrir grunnskóla: „Þekki og hafi innsýn í fjármálaumhverfi 

einstaklinga og samfélags og taki ábyrga afstöðu í eigin fjármálum“. 

Við lok 4. bekkjar: Við lok 7. bekkjar Við lok 7. bekkjar 

Ekkert sem snýr að 

fjármálum 

 

• þekkja tilboð í tómstunda- og 

íþróttastarfi, þjónustu og 

menningarstarfsemi í 

grenndarsamfélaginu 

• átta sig á kostnaði við eigin 

neyslu 

• þekkja íslenskan atvinnumarkað og helstu einkenni 

hans 

• hafa vitneskju um réttindi sín og skyldur sem 

neytandi og launþegi 

• átta sig a mikilvægi þess að geta skipulagt eigin 

fjármál og gera sér grein fyrir kostnaði við 

heimilisrekstur 

Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni, 2007 



43 

Einnig voru talsverðar áherslur á fjármál í heimilisfræði (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Heimilisfræði, 2007).  

Tafla 3: Áfangamarkmið fyrir heimilisfræði árið 2007 

Áfangamarkmið í heimilisfræði 2007 

Lokamarkmið tengt fjármálum í heimilisfræði í grunnskóla 2007: „Nemandi verði upplýstur neytandi 

og geti valið og hafnað vöru og þjónustu með gagnrýnu hugarfari“. 

Við lok 4. bekkjar: Við lok 7. bekkjar: Við lok 10. bekkjar: 

Ekkert sem snýr að 

fjármálum 
• hafa unnið verkefni tengd vasapeningum og 

sparnaði 

• Geta gert samanburð á heimatilbúnum og 

keyptum mat með tilliti til verðs og gæða 

• hafa öðlast tilfinningu gagnvart verðmætum og 

sparnaði 

• gera sér grein fyrir ábyrgð sinni 

sem neytanda 

• gera sér grein fyrir því hvaða 

áhrif tíska getur haft á 

einkaneyslu 

• geta lagt gagnrýnið mat á eigin 

neyslu 

Aðalnámskrá grunnskóla: Heimilisfræði, 2007 

Í námskránni segir að námsmat í stærðfræði eigi að byggja á þeim kröfum sem gerðar eru 

í markmiðum og sér í lagi áfangamarkmiðum. Fjölbreytt námsmat sé nauðsynlegt í lífs-

leikni því hægt er að meta þekkingaratriði en erfiðara að meta huglæg umfjöllunaratriði. 

Í heimilisfræði er fjallað um mikilvægi símats til þess að meta hvort nemendur hafi náð 

markmiðum fagsins (Aðalnámskrá grunnskóla: Heimilisfræði, 2007). Eins og sjá má voru 

talsvert miklar áherslur á fjármál í aðalnámskrá grunnskóla 2007. Til samanburðar er 

birtingamynd fjármálalæsis skoðað í nýju námskránni hér fyrir neðan.  

5.3.2 Aðalnámskrá 2011 og Greinasvið 2013 

Strax í formála gildandi aðalnámskrár er fjallað um mikilvægi menntunar til þess að veita 

valdhöfum ákveðið aðhald (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 7). Í kaflanum um grunn-

þætti menntunar er svo aftur fjallað um fjármálalæsi undir sjálfbærni þar sem fagið þykir 

mikilvægt til þess að meta þarfir okkar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 20). 

Fjármálalæsi skiptist svo niður á greinarnar stærðfræði, samfélagsfræði og heimilisfræði. 

5.3.3 Fjármálalæsi undir Stærðfræði 

Í almennri umfjöllun um kennsluhætti og námsmat í stærðfræði segir:  

Erfitt er að sjá fyrir hvers konar þekkingu verður mikilvægt að hafa vald á 
þegar börn sem eru að byrja í skóla, verða fullorðin. Við vitum þó að þeir sem 
hafa stærðfræði á valdi sínu geta […] og nýtt hana til hagnýtingar í daglegu lífi, 
t.d. til að taka ábyrgð á eigin fjármálum og neyslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 
2013, bls. 218). 

Af 45 hæfniviðmiðum snýr eitt að fjármálalæsi:  
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Tafla 4: Hæfniviðmið fyrir stærðfræði í aðalnámskrá grunnskóla 

Hæfniviðmið fyrir stærðfræði 

Við lok 4. bekkjar: Við lok 7. bekkjar: Við lok 10. bekkjar: 

Notað stærðfræði til að finna 

lausnir á verkefnum sem 

takast þarf á við í daglegu lífi 

og gerir sér grein fyrir 

verðgildi peninga 

Þekki helstu hugtök um fjármál 

og geti tekist á við verkefni úr 

umhverfinu eða samfélaginu, þar 

sem þarf að afla upplýsinga, 

vinna úr þeim og finna lausn 

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.   

Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 213  

5.3.4 Fjármálalæsi undir Samfélagsfræði 

Í almennri umfjöllun um menntagildi og megintilgang samfélagsgreina segir:  

Markmið samfélagsgreina er að nemendur tileinki sér réttsýni, gildismat og 
ábyrgð, sem meðal annars byggir á hæfni til þess að setja sig í spor annarra og 
hæfni til þess að sjá fyrir afleiðingar gerða sinna fyrir eigin hag, umhverfið og 
þjóðfélagið í heild. Sem dæmi má nefna er mikilvægt að nemendur verði 
ábyrgir fyrir eigin fjármálum og verði jafnframt gagnrýnir neytendur og læsir 
á þau tilboð sem sett eru fram með ýmsum hætti (Aðalnámskrá grunnskóla, 
2013, bls. 195-196).  

Undir samfélagsfræði fellur saga, landafræði, lífsleikni, þjóðhagfræði, trúabragða-

fræði, jafnréttismál, siðfræði og heimspeki; samtals 8 greinar. (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 52).  Hæfniviðmiðum samfélagsgreina er svo skipt niður í þrjá flokka; Reynslu-

heim, Hugarheim og Félagsheim; samtals 74 efnisþætti (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 197). Í viðauka E má sjá nánari útlistun á efnisþáttunum. Út frá þessum 74 efnisþáttum 

eru sett fram 54 hæfniviðmið og snýr eitt þeirra beint að fjármálalæsi: 

Tafla 5: Hæfniviðmið fyrir samfélagsfræði í aðalnámskrá grunnskóla 

Hæfniviðmið fyrir samfélagsfræði 

Við lok 4. bekkjar: Við lok 7. bekkjar: Við lok 10. bekkjar: 

Lýst kostnaði vegna eigin 

neyslu og átti sig á 

ýmsum tilboðum sem 

hvetja til útgjalda og 

neyslu 

Sýnt fram á skilning á 

kostnaði eigin neyslu og sé 

læs á þau áhrif sem ýmis 

tilboð og auglýsingar hafa á 

eigin neyslu og á samfélagið 

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.  

Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:200 

Þar fyrir utan koma orðin „efnahagslíf“ og „atvinnulíf“ fyrir í þremur öðrum hæfni-

viðmiðum hjá 10. bekk. Ekki er gott að gera sér grein fyrir því hvað stýrir 

hæfniviðmiðunum því misjafnt er hvað hver efnisþáttur fellur undir mörg hæfniviðmið. Í 

10. bekk tengist fjármálalæsi til dæmis að einhverju leiti fjórum hæfniviðmiðum en 

trúfræði kemur fyrir í tíu hæfniviðmiðum. (Aðalnámskrá grunnskóla,2013, bls. 198-203).  
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5.3.5 Fjármálalæsi undir Heimilisfræði 

Í almennri umfjöllun  um hæfniviðmið fyrir heimilisfræði segir: „Greininni er ætlað að 

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

fjármálalæsi, neytendavitund og verndun umhverfis“ (Aðalnámskrá grunnskóla,2013, bls. 

152). Af 11 hæfniviðmiðum snýr eitt að fjármálalæsi í 4. og 7. bekk en tvö í 10. bekk: 

Tafla 6: Hæfniviðmið fyrir heimilisfræði í grunnskóla 

Hæfniviðmið fyrir heimilisfræði 

Við lok 4. bekkjar: Við lok 7. bekkjar: Við lok 10. bekkjar: 

Tjáð sig um helstu 

kostnaðarliði við 

matargerð og heimilishald 

almennt 

Gert sér rein fyrir 

helstu 

kostnaðarliðum við 

heimilishald og sé 

meðvitaður um 

neytendavernd 

• Greint helstu þætti sem hafa áhrif á útgjöld við 

heimilishald og geti tekið ábyrgð á eigin útgjöldum og 

skuldbindingum og þekkt rétt sinn og skyldur sem 

neytandi.  

• Rætt þátt auglýsinga og upplýsinga um merkingar, 

verð og gæði neysluvara í tengslum við 

neytendavernd 

Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 154-155 

Þess ber að geta að heimilisfræði er val í unglingadeild grunnskólanna (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 152) og því snúa hæfniviðmið 10. bekkjar ekki að öllum nemendum.   

5.3.6 Matsviðmið í lykilhæfni við lok grunnskóla 

Matsviðmið eiga að lýsa hversu góðum tökum nemandi hefur náð á lykilhæfni við lok 

grunnskóla. Fjármálalæsi kemur aftur á móti hvergi fram í matsviðmiðum aðalnámskrár 

(2013) þrátt fyrir að vera skilgreind sem lífsnauðsynleg hæfni vegna alþjóðavæðingar, 

stafrænnar tækni og flóknari fjármálaþjónustu (OECD, 2014; OECD, 2017b; Morgan, 

Huang og Trinh, 2020). Því er ljóst að íslenska aðalnámskráin myndi ekki standast skoðun 

erlendra sérfræðinga þegar kemur að þessum málaflokki. Þá eykst mikilvægi stafræns 

fjármálalæsis einnig eftir því sem tækninni fleytir áfram (OECD, 2014). Í námskránni virðist 

vera litið til aukinnar tækni og hærra flækjustigs því í kaflanum um menntagildi og 

megintilgang stærðfræði segir:  

Samfélag okkar og nýsköpun innan þess einkennist af kerfum, sem byggjast á 
nýtingu stærðfræðinnar. Þar má nefna kosningakerfi, kóðun upplýsinga á 
netinu, staðsetningarkerfi, farsíma, veðurspár, tölvuleiki, teiknimyndir, 
gagnagrunna og hvers kyns tölfræðilega úrvinnslu upplýsinga (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 2013, bls. 209).  

Það er hins vegar athyglisvert að fjártækni skuli ekki vera nefnd í þessu samhengi.  
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5.3.7 Viðmiðunarstundaskrá 

Menntamálaráðuneytið gefur út viðmiðunarstundaskrá. Er hún góður vísir af því vægi 

sem hvert fag hefur þar sem hún gefur út hversu marga tíma menntamálaráðuneytið 

ætlast til að séu kenndir í hverju fagi. Hér fyrir neðan má sjá stundaskrána eins og hún 

birtist í aðalnámskrá grunnskóla (2011).  

Tafla 7: Viðmiðunarstundaskrá í aðalnámskrá grunnskóla 

Námsgreinar-Námssvið 

Taflan sýnir heildar mínútur á viku 

í kennslu fyrir viðkomandi bekki 

1.-4. bekkur 

 

5.-7. bekkur 

 

8.-10. bekkur 

 

Vikulegur kennslutími 

Heildartími 1. -10. 

bekk. Mínútur á viku 
Hlutfall 

Íslenska, íslenska sem annað tungumál og 

íslenskt táknmál 

1.100 

 

680 650 2.430 18,08% 

Erlend tungumál; enska, danska eða önnur 

Norðurlandamál 

80 460 840 1.380 10,27% 

List- og verkgreinar 860 840 380 2.080 15,48% 

Náttúrugreinar 440 340 300 1.080 8,04% 

Skólaíþróttir 480 360 360 1.200 8,93% 

Samfélagsgreinar, trúabragðafræði, 

lífsleikni, jafnréttismál, siðfræði 

580 600 360 1.540 11,46% 

Stærðfræði 820 600 600 2.020 15,03% 

Upplýsinga- og tæknimennt 120 160 80 360 2,68% 

Til ráðstöfunar/ Val 320 160 870 1.350 10,04% 

Alls 4.800 4.200 4.440 13.440 100% 
Aðalnámskrá grunnskóla,  2011, bls. 51 

Ef samfélagsfræðin er skoðuð má sjá að reiknað er með 360 mínútum í kennsluna yfir 

skólaárið í unglingadeild. Eins og farið var yfir hér að ofan er samfélagsfræði skipt niður á 

8 greinar; samtals 74 efnisþættir. Hér mætti færa rök fyrir því að miðað við efnisþætti 

samfélagsgreina þyrfti að auka vægi greinarinnar talsvert í stundaskránni. Tvö erlend 

tungumál eru kennd í grunnskóla og fær hvort þeirra meiri tíma en allir efnisþættir 

samfélagsgreina til samans þegar komið er í unglingadeild.  

Skólaárið er 34 vikur. Það gefur samtals 12.240 mínútur í samfélagsfræðikennslu eða 

204 klukkustundir. Ekkert í námskránni gefur til kynna að einn efnisþáttur eigi að fá meira 

vægi en annar. Ef við gefum okkur því að úthlutuðum tíma samfélagsgreina sé skipt jafnt 

niður á alla efnisþættina þá fær hver efnisþáttur 2,75 klukkustundir yfir allt skólaárið. Ef 

við lítum svo aftur á hæfniviðmið 10. bekkjar í samfélagsfræði sem snýr að fjármálalæsi:  

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. 

Það hlýtur öllum að vera ljóst hversu óraunhæft er að ætla kennurum 2,75 tíma til þess 

að uppfylla þetta hæfniviðmið. Kennarinn þyrfti að minnsta kosti að kenna nemendum 
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talsvert varðandi hegðun og viðhorf í fjármálum, lánamál, sparnað, kauphegðun, 

verðvitund ásamt ytra umhverfi eins og fjármálakerfið, vinnumarkaðinn, skattkerfið og 

fleira. Eitthvað veður því að víkja, annað hvort einstakir þættir hæfniviðmiðsins eða aðrir 

efnisþættir samfélagsgreina. 

Ef öll hæfniviðmiðin í stærðfræði ættu að fá jafn mikið vægi þá fengi fjármálalæsi um 

7,5 tíma í kennslu yfir skólaárið. Samtals er því í raun búið að eyrnamerkja fjármálalæsi 

um 10 kennslustundir í viðmiðunarstundaskrá hjá unglingadeild þar sem ljóst er að ekki 

allir nemendur fara í heimilisfræði og því ekki hægt að reikna með tíma sem gefinn er þar. 

Það er harla mikill tími fyrir lykilhæfni. Er hér mögulega að komin skýring á því hvers vegna 

fólki finnst fjármálalæsi ekki kennt í skólakerfinu? Þetta er þó ekki alveg svo einfalt. Til að 

skilja af hverju, þá er nauðsynlegt að átta sig á hugmyndafræði núgildandi aðalnámskrár.  

5.3.8 Úr þekkingu í færni 

Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir sérfræðingur hjá menntamálaráðuneytinu útskýrir hvernig 

áherslurnar hafa breyst með breyttum tímum. Með tæknivæðingunni höfum við 

stöðugan aðgang að þekkingu, en kröfurnar um færni til þess að nýta þessa þekkingu 

aukast. Þekking, leikni og hæfni eru lykilhugtök í námskránni. Hugtakið hæfni felur í sér 

þekkingu og leikni. Hæfni nemenda er útfærð innan hvers námsviðs og námsgreinar og 

sem hæfniviðmið í mati við lok grunnskóla. Grunnskólar útfæra sjálfir hvernig 

hæfniþáttunum eru gerð skil í skólastarfi en vinnulag þarf að skýra í skólanámskrá. 

Menntamálayfirvöld veita því ákveðið frelsi í kennsluaðferðum sem er jákvæð þróun. 

Þetta er einnig í takt við það sem er að gerast erlendis. Í sænsku námskránni hefur aftur 

á móti einnig verið bætt við þekkingarmarkmiðum sem kennarar höfðu kallað eftir. 

Í könnun sem ráðuneytið lét gera árið 2019 kom í ljós að flestir kennarar eru ánægðir 

með hugmyndafræði námskrárinnar en óánægja kom fram með matsþætti hennar. Þá 

kalla einhverjir þeirra eftir samræmdum þekkingargrunni (Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir, 

munnleg heimild, 12. nóvember 2020). Það er auðvitað eðlilegt að upp komi hnökrar við 

svona byltingarkennda breytingu. Þá er ákveðið ósamræmi á matsþáttum og 

hæfniviðmiðum á milli greina þar sem mismunandi hópar sérfræðinga komu að því að 

útfæra þau. Stendur til að hefja endurskoðun greinasviða strax í byrjun næsta árs þar sem 

markmiðið er að skýra matsviðmiðin og skapa meira samræmi á milli þeirra (Hafdís 

Guðrún Hilmarsdóttir, munnleg heimild, 12. nóvember 2020).  
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Ef þetta nú allt sett í samhengi við fjármálalæsi þá eru ef til vill töluvert fleiri 

hæfniviðmið í aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla sem snúa að fjármálalæsi þó ekki 

sé vísað í fagið með beinum hætti. Þróaðir voru grunnþættirnir „læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun sem kjarni menntastefnu þvert á 

skólastig. Þá virðist hugmynd ráðuneytisins vera sú að kennarar og stjórnendur fari yfir 

þessa lykilþætti og finni út hvaða þekkingu nemendur þurfa til þess að öðlast þessa hæfni 

og í því samhengi ætti fjármálalæsi að bera á góma.  

5.3.9 Íslensku hæfniviðmiðin í alþjóðlegum samanburði 

Fjármálalæsishluti PISA könnunar OECD hefur verið í stöðugri þróun og eru spurningarnar 

sífellt uppfærðar í takt við raunumhverfi nemenda. Tæknibylting, nýsköpun og 

alþjóðavæðing hafa mótað samfélagið eins og fjallað er um hér að ofan. Samhliða því 

hefur eins og fyrr segir verið lögð aukin áhersla á hagfræðilæsi. Því eru í prófinu verkefni 

sem snúast um það hvernig persónuleg fjármál hafa bæði áhrif á og eru undir áhrifum 

nærsamfélagsins, landsins og alþjóðasamfélagsins (OECD, 2019a).  

Þrátt fyrir tilkynningu menntamálaráðherra um þátttöku í fjármálalæsishluta  næstu 

PISA könnunar (Lilja Alfreðsdóttir, 2018) hefur komið í ljós að Ísland getur ekki tekið þátt. 

Samkvæmt Guðmundi Bjarka sérfræðingi í alþjóðlegum rannsóknum hjá Menntamála-

stofnun er það vegna smæðar þjóðarinnar. Til þess að bæta við spurningum í PISA könnun 

þarf að stækka úrtakið svo niðurstöður verði marktækar, en Ísland hefur ekki þann fjölda 

nemenda sem þyrfti til þess (Guðmundur B. Þorgrímsson, munnleg heimild, 12. nóvember 

2020). Engu að síður er gagnlegt að skoða hvaða hæfni OECD ætlast til þess að fimmtán 

ára nemendur hafi við lok grunnskólagöngu til þess að átta okkur á hversu samanburðar-

hæf við mögulega erum.  

Samkvæmt námsramma sem OECD setur fyrir prófið 2021 þurfa nemendur að þekkja 

réttindi og ábyrgð neytenda, skilja tilgang skattlagningar ríkis og sveitarfélaga, vera 

meðvitaðir um viðskiptahagsmuni fyrirtækja og skilja hvernig persónulegir fjármála-

gjörningar hafa áhrif á samfélagið, hagkerfið og umhverfið í heild (OECD, 2019a). Þeir 

þurfa að þekkja hið fjárhagslega umhverfi og hvernig það breytist í tímans rás sökum 

tækni, nýsköpunar og stefnu stjórnvalda hverju sinni. Nemendur þurfa að skilja að þeir 

hafa val sem neytendur (OECD, 2019a) og hvort sem þeir velja að eyða í neyslu eða 

sparnað, þá getur þetta val haft áhrif á efnahagsbreytingar í samfélaginu (OECD, 2019a; 
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Landssamtök lífeyrissjóða, 2014). Þeir þurfa að skilja hvernig aðstæður á markaði breytast 

eftir vöxtum og verðbólgu og hafa áhrif á getu þeirra til lántöku eða sparnaðar. Einnig er 

gert ráð fyrir því að þeir skilji áhrif gengisþróunar á kaupmátt (OECD, 2019a). Skilgreindir 

eru þrír hæfniflokkar; Efni og innihald, huglægt mat og beiting þekkingar (OECD, 2019a). 

Hér fyrir neðan er lausleg þýðing rannsakanda:  

Tafla 8: Hæfniviðmið OECD fyrir fjármálalæsi 

Hæfniviðmið OECD fyrir PISA próf 

Efni og innihald Huglægt mat Beiting þekkingar 

• Peningar og fjárhagslegar millifærslur (erlendir 

gjaldmiðlar, stafræn mynt, greiðsluleiðir, gildi 

peninga) 

• Aflað sér fjárhagslegra 

upplýsinga og skilja 

efni þeirra (samningar, 

auglýsingar, reikningar 

o.s.frv.  

• Fjármálalæsi í samhengi við 

menntun og vinnu (skilja 

launaseðil, safna fyrir námi, 

kostir og gallar námslána) 

• Skipuleggja og stjórna fjármálum (mismunandi 

tekjumöguleikar, starfssamningar, heimilisbókhald, 

munur nauðsynjavöru og munaðarvöru).  

• Greina og bera saman 

mismunandi tegundir 

fjárhagsupplýsingar og 

aðstæður þeirra 

(Lánaskilmálar, 

farsímaáskriftir o.s.frv.) 

• Fjármálalæsi í samhengi við 

heimili og fjölskyldu (kaup 

neysluvarnings, 

heimilisbókhald, sparnaður og 

forgangsröðun) 

• Áhætta og ávöxtun (Áhættustýring, varasjóður, 

vextir, verðbólga, tryggingar)  

• Meta fjárhagslegar 

ákvarðanir (Nauðsyn / 

munaðarvara) 

• Fjármálalæsi í samhengi við 

einstaklinginn (fjárhagslegt 

öryggi, persónuupplýsingar, 

verslun á netinu, greiðslukort) 

• Fjárhagslegt landslag (Neytendavernd, 

fjármálamarkaður, skammtíma- og langtímaáhrif 

fjármálagjörninga á persónuleg fjármál og 

samfélagið. Skilja áhrif pólitískra 

efnahagsaðgerða)  

• Beita fjárhagslegri 

þekkingu og skilningi 

(þekking á 

fjármálahugtökum) 

• Samfélagið (neytendavernd, 

skattar, hagsmunir fyrirtækja, 

hagfræðilæsi) 

Hér fyrir neðan eru hæfniviðmið sem stýrihópur menntamálaráðherra lagði til ásamt 

núgildandi hæfniviðmiðum: 

Tafla 9: Samanburður hæfniviðmiða 

Samanburður hæfniviðmiða 

Tillögur stýrihóps Menntamálaráðherra Hæfniviðmið fyrir 

Stærðfræði 

Hæfniviðmið fyrir 

samfélagsfræði 

• Vita hvað felst í hugtökum eins og innlán, útlán, sparnaður, 

vextir, geta reiknað vexti af höfuðstól og kunna skil á mikilvægi 

tíma við ávöxtun 

• Geta lesið launaseðil og áttað sig á þeim upplýsingum sem þar 

koma fram, s.s. persónuafslætti, lífeyrisgreiðslum, aðild að 

stéttarfélagi og gjöldum þess.  

• Vera fær um að rýna í auglýsingar með gagnrýnum hætti og 

greina milli staðreynda og áróðurs.  

• Að skilja hvernig neysluvarningur verður til og hvað felst í að 

vera meðvitaður neytandi. 

• Vera fær um að meta sinn eigin lífsstíl og neyslu og vera 

meðvitaður um hverju það breytir fyrir afkomu og líðan. 

• 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.   

• 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. 
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Eins og sjá má er talsverð áhersla á samfélagslega þætti í hæfniviðmiðum OECD. Fjallað 

er um ytri áhrif á persónuleg fjármál, hagsmuni fyrirtækja, verðbólgu, gengisþróun, 

fjármálamarkaðinn og fleira. Í tillögum stýrihópsins var ekki minnst á samfélagslega þætti, 

enda samin áður en svo mikil áhersla varð á samfélagsleg áhrif. Í núgildandi 

hæfniviðmiðum er þó aðeins minnst á hagfræðilæsi þar sem nemendur þurfa að geta 

tekist á við verkefni úr samfélaginu.  

Það er þó ljóst að íslensku hæfniviðmiðin eiga langt í land með að ná hæfniviðmiðum 

OECD. Þó hæfniviðmið geti falist undir öðrum þáttum í aðalnámskrá eins og fjallað var um 

í kaflanum hér að ofan þá er líklegt að kveða þurfi á þeim með skýrari hætti en gert er, ef 

við viljum vera samanburðarhæf með nágrannaþjóðum.   

5.4 Umræður og niðurstöður úr viðtölum 

Í þessum kafla eru settar fram niðurstöður úr viðtölum og þær ræddar í samhengi við 

fræðilega umfjöllun, leiðbeiningar OECD, aðalnámskrá grunnskóla og leiðir sem 

samanburðarlöndin hafa farið.  

Í rannsókninni komu í ljós þrjú megin þemu sem niðurstöðurnar eru flokkaðar eftir: 

„innri áhrif“, „innri og ytri áhrif“ og „ytri áhrif“. Allt eru þetta þættir sem hafa áhrif á 

fjármálakennslu í grunnskólum á Íslandi. Innri áhrif eru þættir innan hvers skóla sem hafa 

mótandi áhrif á útfærslu kennslunnar. Innri og ytri áhrif eru þættir bæði innan og utan 

skólanna sem hafa áhrif á gæði kennslunnar. Að lokum eru ytri áhrif þættir utan skólanna 

sem stýra því hversu vel tekst að innleiða fjármálalæsi í skólakerfið. Utanumhald er 

kjarnaþema sem hefur áhrif á alla þætti og í raun stendur kennslan og fellur að miklu leiti 

eftir því hversu gott utanumhaldið er.  

Tafla 10: Þemagreining 

Utanumhald 

Innri áhrif Innri og ytri áhrif Ytri áhrif 

Áhugi kennara og 

skólastjórnenda  
Námsefni Stjórnvöld 

Fyrirkomulag kennslunnar  Menntun og hæfni kennara Hagsmunaaðilar 

Tími / skipulag/ samvinna Aðalnámskrá Ákall úr Samfélaginu 
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5.4.1 Innri áhrif  

Fyrirkomulag kennslunnar, áhugi kennara og skólastjórnenda ásamt samvinnu kennara 

eru þættir sem hafa mikil áhrif á það hversu vel tekst að kenna fjármálalæsi. Þessir þættir 

þurfa að vera í lagi svo kennslan verði markviss og viðunandi. 

5.4.1.1 Áhugi kennara og stjórnenda 

Það var ríkur vilji bæði hjá kennurum og skólastjórnendum til þess að koma fjármálalæsi 

inn í skólana. Í öllum tilfellum höfðu kennararnir sótt sjálfir í kennsluna. Björg sagði þau 

hafa ákveðið að taka fjármálalæsi föstum tökum fyrir nokkrum árum:  

Við höfðum fengið frá fjármálavit fyrirlestur inn einu sinni á ári […] þrjú ár 
síðan að þá bara ákváðum við að taka þetta svolítið föstum tökum, fengum 
bækurnar „fyrstu skrefin“ og ákváðum bara að taka heila lotu […] við 
börðumst fyrir því að við erum með þrjá tíma á viku í samfélagsfræði  

Nemendurnir fá því nú um 10 kennslustundir í fjármálalæsi. Halla, Ríkey og Heiða 

kenna fjármálalæsi í vali. Ríkey segir: „ég bara hafði áhuga á að kenna þetta sem valfag 

og fékk það […] ég sóttist sjálf eftir því, þetta var mín hugmynd“. Halla sagði þetta fyrsta 

árið sem fagið væri kennt í hennar skóla: „Ég tók þetta upp af mínu einsdæmi að búa til 

nokkrar glærur um fjármálalæsi og setja inn í 10 bekk […] mér finnst þetta bara svo 

brjálæðislega mikilvægt í lífsleikninni“. Hún fær mikinn stuðning hjá skólastjórnendum og 

samstarfsfólki. Sara sagði starfsfólk umboðsmanns skuldara einnig upplifa að kennslan 

velti mikið á áhuga kennara og skólastjórnenda.  

Þessi mikli vilji hefur einnig komið fram í öðrum rannsóknum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014; Reykjavíkurborg, 2020). Á móti dregur lítill áhugi úr 

kennslunni. Heiða segir: „þegar ég ræddi þetta við kennarana í […] þá voru ansi margir 

sem fannst þetta bara ekki spennandi að kenna af því að þau voru kannski ekkert 

áhugasöm um þetta“. Lína var sammála Heiðu og taldi að hindrunin gæti verið enn meiri 

eftir að lífsleikni var sett undir samfélagsfræði:  

það er bara spurning hvernig á að framkvæma þetta, þú veist hvernig, hverjir 
ættu að sjá um þessa fræðslu? er það stærðfræðikennararnir þú veist, eða 
hverjir ættu að sjá um þetta? Ég er ekki viss um að allir umsjónarkennarar 
myndu kenna þetta. 

Umfang og uppbygging kennslunnar virðist því velta á áhuga kennaranna sem óska 

eftir því að kenna fjármálalæsi og fá stuðningi skólastjórnenda til þess. Kennslan er því 
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afar mismunandi eins og hefur komið fram í fyrri rannsóknum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014; María, 2019). Í öllum skólunum átti kennslan sér stað í 

stærðfræði og einstaka tilfellum í samfélagsfræði en nánast aldrei í heimilisfræði sem er 

einnig í samræmi við fyrri rannsóknir (María, 2019; Reykjavíkurborg, 2020; Sigrún Gróa, 

2017).  

5.4.1.2 Þverfagleg kennsla 

Fjármálafræðslan var ávallt þverfagleg nema í vali eins og hefur komið fram í fyrri 

rannsóknum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; Breki, 2016; María, 2019; 

Reykjavíkurborg, 2020). Er það einnig í samræmi við útfærslu kennslunnar í 

samanburðarlöndunum. 

Sumir kennararnir voru mjög hlynntir þverfaglegri kennslu á meðan aðrir vildu sjá 

sérstakt fag sem héti fjármálalæsi. Auður sagði til dæmis að fagið „týnist“ í þverfaglegri 

kennslu: „við erum að taka allt pínulítið bara af því að við eigum að vera að kenna margt 

annað skilurðu, algebru og hitt og þetta […] það segir sig sjálft, það er náttúrulega ekki 

eytt miklum tíma í það þegar það þarf að fara í allt hitt líka“. Heiða sem kennir fagið í vali 

var ósammála Auði og vildi heldur sjá þverfaglega kennslu. Það er áhugavert að sá kennari 

sem kennir fagið í sér áfanga telur þverfaglega kennslu betri en kennari sem kennir það 

með þverfaglegum hætti vildi heldur hafa það sér fag.   

5.4.1.3 Tímaskortur 

Tímaskortur var talin ein af helstu hindrunum í rannsókn Breka (2016) og Maríu (2019). 

Kennararnir voru sammála um að ekki væri farið nógu djúpt í efnið vegna tímaskorts. 

Auður segir viljann til staðar en bendir á þétta námskrá:  

maður fer svo lítið í þetta og vinnur svo lítið með þetta af því maður er alltaf í 
kappi við tímann að komast yfir það sem á að fara yfir, þú veist maður myndi 
alveg vilja fara betur í þú veist allskonar […] við förum bara aldrei nógu djúpt 
sko 

Hún myndi vilja ná meiri dýpt en telur að það náist í samfélagsfræði. Þar eru nemendur 

ekki að reikna heldur skapast skemmtilegar umræður um hugtökin.  

Í flestum skólum fékk kennslan um 10 kennslustundir yfir skólaárið eins og 

viðmiðunarstundaskrá mælir fyrir um (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Það verður að 

teljast ákaflega lítið miðað við þá lykilhæfni sem fjármálalæsi þykir vera (OECD, 2014) og 
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nánast útilokað að uppfylla núgildandi hæfniviðmið á þeim tíma. Þegar lífsleikni var felld 

inn í samfélagsfræði kreppti enn frekar að tíma kennslunnar. Lína hafði kennt fjármálalæsi 

í lífsleikni þar sem hún hafði alltaf einn fastan tíma á viku. Nú þarf hún að koma með 

námsefnið inn í tíma hjá umsjónarkennurum og kemst ekki yfir eins mikið og hún vildi: 

„maður er að tala um framhaldsskóla, geðsjúkdóma,  skattkort, þú veist það eru allskonar 

hlutir sem mig langar að fara í“. Hún fær um 6-8 kennslustundir yfir skólaárið og þar inni 

er fjármálalæsi einn af mörgum þáttum. Heiða er sammála Línu:   

ég hef ekkert það mikinn tíma. Ég hef kannski inni í kennsluáætlun í 10 bekk 
sem ég er að setja þetta inn í, að þá erum við fyrst með geðheilbrigði, síðan 
er það vinnumarkaðurinn og þú veist […] hef kannski tvær, þrjár vikur til að 
koma þessu inn. Þannig að ég hef eiginlega ekki tíma til að fara í einhver 
massív verkefni.  

Halla taldi tíma ekki vera hindrun í sjálfu sér en kennslan yrði markvissari með 

frekari áherslum í viðmiðunarstundaskrá:  

ég held það sé ekki hindrun í sjálfu sér, mér finnst bara sko þetta ætti að vera 
bara hluti af, það ættu allir að fara í gegnum þetta. Þetta ætti bara að vera í 
námskránni. Það er náttúrulega í námskránni, en þetta ætti bara að vera í 
stundatöflu þú veist þetta ætti að vera svona markvissara, það ættu allir að fá 
skýrari kennslu í þessu. 

Björgu fannst tímaskortur heldur ekki hamla kennslunni: „Mér finnst til dæmis við 

núna bara undanfarin þrjú ár vera að gera þetta mjög vel. Árin þar á undan, þar sem þetta 

var líka inni í aðalnámskrá, þá vorum við bara ekkert að sinna þessu almennilega“. Bendir 

hún á hvernig þetta snýst um viðhorf kennara og skólastjórnenda: „Það er ekkert mál að 

laga þetta sko, það er bara vilji“. Því sé mikilvægt að skólastjórnendur komi til móts við 

óskir kennara: „Við bara báðum um þetta og við sögðum bara, þetta er það sem er 

mikilvægt, þetta þarf að koma inn til okkar“. Fræðsluaðilar á vegum Fjármálavits höfðu 

sinnt kennslunni í nokkur ár. Árið 2019 afþökkuðu þau þeirra aðstoð því þau vildu fara 

dýpra í  námsefnið. Björg hefur þetta að segja um skóla sem kenna ekki fjármálalæsi 

markvisst:  

bara að það sé ekki tekinn frá tími í þetta, ég held að það sé bara númer eitt 
tvö og þrjú.  Þannig að ef við ætlum að vera að gera þetta, það þýðir ekkert 
að vera að kenna samfélagsfræði einu sinni í viku í 10. bekk, við erum bara í 
þessu í 10. bekk, þá held ég að það þýði ekkert að skammta sér of nauman 
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tíma. […] aðalnámskráin, hún býður uppá þessar mínútur, ég meina við 
fengum bara þriðja samfélagsfræðitímann inn til okkar 

5.4.1.4 Glötuð tækifæri  

Þrátt fyrir skýr fyrirmæli í aðalnámskrá (2013) virðist lítil sem engin kennsla í fjármálum 

eiga sér stað hjá yngri deildum. Það er í samræmi við fyrri rannsóknir (María, E. 

Guðbrandsóttir, 2019;  Reykjavíkurborg, 2020). Kennararnir töldu yngri nemendur jafnvel 

ekki tilbúna til þess að læra um fjármál. Þetta er sorgleg staðreynd í ljósi þess hversu 

móttækilegir yngri nemendur eru fyrir fjármálakennslu (Asarta og Hill, 2018). Á meðan 

sérfræðingar leggja ríka áherslu á að byrja kennsluna strax í 1. bekk og líta á hana sem 

stöðugt ferli símenntunar  (OECD, 2012, 2019d) þá hefjum við hana í unglingadeild þegar 

nemendur eru orðnir neytendur í stafrænni tækni og standa við þröskuldinn á 

fjárhagslegu sjálfstæði.  

Þar sem fjármálalæsi eykst með reynslutengdu námi (Sherraden o.fl., 2010; OECD, 

2017; OECD, 2017a) og íslensk börn byrja snemma að nýta sér fjármálaþjónustu (Kristín, 

2018) erum við ef til vill að glata dýrmætum tækifærum með núverandi fyrirkomulagi.  

Með fjármálakennslu í yngri deildum getum við byrjað að hafa jákvæð áhrif á 

fjármálahegðun barna á sama tíma og þau stíga sín fyrstu skref sem neytendur undir 

handleiðslu foreldra. Þar með fáum við lengri tíma til þess að móta jákvæða hegðun og 

viðhorf. Þetta virðist sanna sig í Kína þar sem börn nota fjármálaþjónustu frá fimm ára 

aldri, sterk tengsl eru á milli fjármálaþekkingar og hegðunar ásamt því að landið stendur 

sig afburða vel í fjármálalæsishluta PISA (OECD, 2014, 2015, 2019c).  

Í dag virðist þó ekki vera námsefni á Íslandi til þess að kenna yngri deildum fjármálalæsi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; Breki, 2016; Reykjavíkurborg, 2020).  

5.4.2 Innri og ytri áhrif  

Innri og ytri áhrif eru þættir bæði innan og utan skólanna sem hafa bein áhrif á kennsluna. 

Námsefni er til dæmis háð því að kennarar nýti sér það en kennararnir eru háðir því að 

það sé í boði. Á sama hátt er menntun og hæfni kennara til dæmis bæði háð því að 

kennararnir beri sig eftir menntun og að menntunin sé í boði. Aðalnámskrá á að hafa 

mótandi áhrif á kennsluna. Áhrif á hana koma utan frá en virkni hennar er háð því að 

kennararnir fari eftir henni.  
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5.4.2.1 Mikill skortur á námsefni 

Ítrekað hefur verið bent á að skortur á námsefni hindri fjármálakennslu á Íslandi og 

algengt að kennararnir útbúi sitt námsefni sjálfir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014; Breki, 2016; María, 2019; Reykjavíkurborg, 2020). Talsvert af efni hefur þó komið 

út síðustu ár (Menntamálastofnun, e.d.) og í þessari rannsókn virtist í fyrstu sem þessi 

hindrun væri að mestu úr sögunni.   

Lína sagðist kannast við skort hér áður fyrr en það væri ekki lengur svo. Hún notar 

námsefnið og myndböndin frá Fjármálavit. Allir kennararnir voru mjög ánægðir með það 

námsefni. Björg segir: „Við notum þetta rosa mikið, við notum bókina, við notum 

myndböndin þannig að við notum allt aukaefni og ég vil alveg hrósa Fjármálavit fyrir 

framsækni þeirra“. Áhrif Samtaka fjármálafyrirtækja ná út fyrir skólana því samkvæmt 

Söru hjá umboðsmanni skuldara notast þau einnig við fræðsluefnið frá þeim:  

Fjármálavit og annað mér finnst það bara mjög gott og við styðjumst mjög 
mikið við það í okkar fræðslu, þó að við erum ekki mikið að fara í almenna 
fræðslu til krakka að þá erum við náttúrulega bara í fræðslu í samstarfi við 
félagsþjónustuna og annað  

Mikilvægt er að hafa samfellu í kennslunni því þá er auðveldara að tileinka sér efnið:  

svona aðallega af því við vitum að það er verið að kenna þetta og að þau 
kannski tengi eitthvað við þetta, hafi heyrt þessa frasa áður, að það sé einhver 
svona samfella  

Auður býr þó til hluta námsefnisins vegna þess að bækurnar úreldast hratt:  

Gallinn við eins og þetta þú veist, það voru tvö launaþrep, núna eru komin 
þrjú launaþrep, tölurnar í bókunum úreldast hratt […] við vorum einmitt að 
breyta launaseðlaheftinu hjá okkur en þetta er bara hefti í Word þannig að 
það er lítið mál að breyta tölunum. En það er ekki hægt að breyta í bókunum. 

Rannsakandi spurði Auði sérstaklega út í nýju Skala bókina fyrir 10. bekk sem 

inniheldur fjármálalæsi. Upplifði hún námsefnið óskipulagt og grunnt:  

þá er verið að fara í launaseðla, orlof, já debetkort og kreditkort og eitthvað. 
Já já, mér fannst þetta bara svo sum ágætt en mér finnst svolítið verið að vaða 
úr einu í annað, svona svolítið lítið af hverju fannst mér.  

Halla er eini kennarinn sem leggur áherslu á að kenna hagfræðilæsi. Hún býr því einnig til 

námsefnið þar sem það er ekki til en nýtir einnig vefsíður stofnana:  
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Svo skoðum við opinberar stofnanir og þá stofnanir sem tengjast fjármálum 
þú veist eins og tryggingarstofnun, og hlutverk hverrar stofnunar fyrir sig 
þannig að þau viti í hvaða stofnun þau eigi að leita. Við skoðum reiknilíkön hjá 
hagstofunni, hjá bönkunum, hjá íbúðarlánasjóði, skoðum íbúðarhúsnæði, 
mátum okkur inn í ef ég ætla að kaupa íbúð, hvað þarf ég að eiga mikinn 
pening, hvað þarf ég að borga mikið á mánuði, hvað þarf ég að hafa mikil laun 
á mánuði til þess að geta keypt þessa íbúð, til þess að fá þetta lán o.s.frv. 

5.4.2.2 Námsbækur hafa stýrandi áhrif 

Bókin „Fyrstu skref í fjármálum“ sem Samtök fjármálafyrirtækja (Fjármálavit) gefa 

grunnskólanemum er hugsuð fyrir 10. bekk í grunnskóla og er talsvert þekkingarmiðuð. 

Hún fjallar að mestu um persónuleg fjármál fyrir utan stutta umfjöllun um verðbólgu. 

Bókin er vinsæl í kennslu og virðist stýra þeim námsþáttum sem kenndir eru í íslenskum 

grunnskólum en það hefur einnig komið fram í fyrri rannsóknum (María, 2019; 

Reykjavíkurborg, 2020).  

Nemendur læra því ekki hvernig hagkerfið virkar og afleiðingar efnahagsbreytinga á 

persónuleg fjármál og samfélagið. Það er í samræmi við rannsókn Maríu (2019). Björg var 

ekki viss hvort nemendur væru tilbúnir í hagfræðikennslu: „En ég veit ekki alveg af því sko 

þegar við byrjum að kenna þetta, þau eru algjörlega clueless“. Hún taldi jafnvel að 

persónuleg fjármál væru nóg í grunnskóla og framhaldsskólar yrðu að taka næsta skref. 

Flestir kennararnir voru sammála Björgu. Lína tekur undir og segir:  

þau hafa stundum ekki þroska í að skilja skattkortið […] þau hafa ekki mikið 
meiri færni í 10. bekk en það sem ég er að taka með þeim núna. Þau þyrftu að 
fara kannski lengra á 1. ári, 2. ári í framhaldsskóla.  

Hún segist sjálf ekki hafa áhuga á að kenna hagfræðilæsi: „hagfræði og eitthvað svona, 

ég hef engan áhuga á því einu sinni svo ég myndi aldrei fara í þá átt“. Ríkey finnst að það 

ætti bara að leggja áherslu á grunnhugtök því nemendur hafi alls ekki getu í meira: „þau 

vita ekkert hvað launaseðill er […] bara þessi grunn orðaforði […] mér finnst hann svona 

skipta meira máli heldur en hagkerfið“. Hún fer stundum út í umræður um hagkerfið 

vegna spurninga sem kvikna í skólastofunni: „við vorum eitthvað að tala um vexti og þá 

koma allskonar svona spurningar […] ef ég er að borga vexti, tek lán og svo er ég kannski 

búin að borga miklu meira en húsið kostar!“. Það virðist því sem nemendur hafi áhuga á 

hagkerfinu enda er það í samræmi við það sem Halla segir. Hún fjallar mikið um verðbólgu, 

áhrif hennar á hagkerfið, afleiðingar kreppu og þess háttar.  
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Eins og kom fram í fræðilegri umfjöllun þá er hagfræðilæsi ekki síður mikilvægt en 

almennt fjármálalæsi fyrir efnahagslega velferð einstaklinga og samfélagsins. Okkar 

helsta lexía úr efnahagshruninu 2008 ætti einmitt að vera nauðsyn þess að almenningur 

hafi gagnrýnt fjármálalæsi til þess að veita stjórnvöldum og fyrirtækjum aðhald (OECD, 

2013). Önnur lönd keppast við að efla fjármálafræðslu og Kína gengur jafnvel svo langt að 

kenna á hlutabréfamarkaðinn í 1. bekk (OECD, 2018a, 2019d, McGregor, 2019).  

Efnahagskreppur koma reglulega og nauðsynlegt að einstaklingar geti tekist á við slík 

áföll með fjárhagslegri seiglu eins og OECD (2020a) bendir á. Heimurinn fer sífellt 

minnkandi með aukinni alþjóða- og tæknivæðingu. Ef við viljum að komandi kynslóðir 

verði samkeppnishæfar í alþjóðlegum samanburði þá þarf klárlega að kenna hagfræðilæsi 

(OECD, 2019a). En þá vantar námsefni. Efnið er flókið og yfirgripsmikið og því ekki hægt 

að ætlast til þess að kennarar útbúi námsefnið sjálfir.  Í Eistlandi og Kanada er áberandi 

mikil áhersla á námsefnisgerð. Löndin hafa þróað bæði námsbækur og tilbúnar 

kennsluglærur til þess að auðvelda kennurum kennsluna (Edugains, e.d.; Education 

Nation, 2020). Þá eru einnig þróuð smáforrit fyrir fjármálakennslu í Kína (McGregor, 

2019). Þetta er í samræmi við leiðbeiningar OECD (2012) þar sem er lögð sterk áhersla á 

að útvega námsefni við hæfi.  

Einn kennari benti á að kennslan yrði að færast neðar á skólastigið ef hagfræðilæsi ætti 

að koma inn, en þá vantar námsefni eins og hefur verið bent á. Það hlýtur því að liggja á 

að útbúa námsefni bæði fyrir hagfræðilæsi en einnig fyrir yngri nemendur.  

Hjá umboðsmanni skuldara eru starfsmenn að glíma við fjárhagsvanda fólks alla daga. 

Hvað er þessu unga fólki helst til trafala og hvað væri best að kenna þeim? Sara segir að 

á sínum tíma hafi áherslur þeirra verið á skyndilán. Þá voru þau nýkomin á markaðinn og 

krakkarnir „veikir“ fyrir þeim. Í dag er lögð áhersla á ákveðna ábyrgð í fjármálum: 

Þetta eru stórar og litlar ákvarðanir og það er í raun og veru þessi hugsun, að 
tileinka sér svona ákveðið hugarfar í fjármálum og að fjármál séu ekki tabú. 
Það á að tala um þetta fylgjast vel með, vera meðvitaður, spyrja spurninga og 
vera gagnrýninn 

Bendir hún á mismunandi uppeldisaðstæður barna. Hjá sumum eru aldrei til peningar 

en aðrir þurfa aldrei að hafa áhyggjur af peningaleysi. Á sumum heimilum er „tabú“ að 

ræða um fjármál. Því sé mikilvægt að kenna þeim rétta hugarfarið í skóla:  
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þetta er bara svona grunnatriði, einhver svona hugsun sem að vantar og að 
temja sér frekar að safna fyrir hlutunum heldur en að taka lán fyrir því, þetta 
er bara svolítið sem að svona okkar menning hérna á Íslandi, fólk er svolítið 
mikið að kaupa og borga seinna. 

„bara svona ákveðinn þankagangur og ábyrgð“ 

Hún vill að við leggjum áherslu á viðhorf frekar en þekkingu: „þetta snýst allt um svona 

venjur og viðhorf og tileinka sér eitthvað ákveðið, þetta er ekki endilega að þú vitir hvað 

vaxtavextir eru“. Það er því nokkuð ljóst að skortur á námsefni er enn hindrun í 

fjármálakennslu á Íslandi og vandinn er þríþættur; það vantar námsefni fyrir 

hagfræðikennslu, það vantar námsefni sem snýr að viðhorfi og hegðun og það vantar 

námsefni fyrir yngri nemendur.  

5.4.2.3 Menntun og hæfni kennara er enn hindrun 

Í fyrri rannsóknum hefur menntun og hæfni kennara verið talin önnur stór hindrun í 

kennslu á fjármálalæsi. Kennarar hafa ítrekað kallað eftir endurmenntunarnámskeiðum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; Breki, 2016). Kennararnir í rannsókninni 

voru allir með margra ára reynslu af kennslu í fjármálum, haldgóða menntun eða góðan 

stuðning. Þeir upplifðu sig því allir mjög örugga í kennslunni. Það var í samræmi við 

rannsókn Maríu (2019) þar sem meirihluti kennara upplifuð sig örugga. Virtist því í fyrstu 

sem þessi hindrun væri nánast úr sögunni. Þegar betur var að gáð kom þó í ljós að 

hindrunin er enn til staðar og er vandinn tvíþættur ef kennslan á að uppfylla kröfur  

aðalnámskrár; kennarar hafa ekki menntun eða hæfni til þess að fara nógu djúpt í 

námsefnið né treysta þeir sér til þess að kenna hagfræðilæsi.  

Björg segir að hún og samkennarar hennar hafi verið misjafnlega vel að sér í fjármálum 

þegar þau byrjuðu að kenna fjármálalæsi: „við erum engir viðskiptafræðingar, við erum 

bara venjulegt fólk sem að hefur þurft að kaupa sína eigin íbúð og spara bara fyrir hlutum 

og allt þetta“. Þau eru þó öll með háskólamenntun í faggreinum samfélagsgreina. Hún 

útskýrir hvernig þau hafi farið ýmsar leiðir til þess að undirbúa sig:  

Svo lögðumst við bara yfir það að kynna okkur þetta svolítið vel. Vorum þar 
áður búin að vera einmitt að leita í einhverjum meistararitgerðum að því að 
þú veist hvaða fjármálahugtök það væru sem krakkar ekki skildu og eitthvað 
svona.   



59 

Að endingu segir hún: „ég bara er sem betur fer gift viðskiptafræðingi og ég get komið 

heim og bara heyrðu, hvað og hvað þýðir, af því ég er ekkert með þetta á hreinu sko sjálf“. 

Það sama sagði Heiða: „ég er gift manni sem er mikill áhugamaður um fjármál og kennir 

börnunum okkar fjármálalæsi heima“.  

Auður velti því fyrir sér hvort hún upplifði sig örugga því hún væri ekki að fara nógu 

djúpt í efnið. Hún var aftur á móti stærðfræðikennari, og við nánari umhugsun sagði hún: 

„ég myndi samt alveg treysta mér til að fara betur í það en ég geri“. Það er því spurning 

hvort einhverjir kennararnir upplifi sig örugga á þeim forsendum að kennslan sé grunn.  

Jóna taldi sig hafa næga þekkingu og reynslu til þess að kenna persónuleg fjármál, 

sparnað og slíkt: „Ég er með þjálfun, ég hef tekið námskeið í að kenna þeim þetta og ég 

fylgist rosalega vel með“. Lína segist alls ekki geta farið svo djúpt í efnið að hún sé að fjalla 

um hagkerfið: „ég er ekki sérfræðingur í fjármálum en ég get alltaf tekið grunninn með 

þeim þannig“. Hún telur kennara til dæmis almennt ekki tilbúna í hagfræðikennslu: „allt 

of margir bara í þjóðfélaginu sem eru slakir í fjármálalæsi“. Hún bendir á að kennarar séu 

ekkert öðruvísi en venjulegt fólk. Þegar hún kenndi lífsleikni upplifði hún mikið óöryggi 

hjá kennurum: „það voru ekkert allir kennarar tilbúnir til að kenna þetta af því þeir höfðu 

ekki hæfnina, þeir höfðu ekki áhugann“.  

Fjármálalæsi Íslendinga er ábótavant eins og hefur komið fram (Stofnun um fjármála-

læsi, 2013) og margir sækja í viðskiptatengt nám hjá Háskóla Íslands eftir að hafa farið út 

á vinnumarkaðinn og viljað aukinn skilning á fjármálum (Snorri Páll, 2017). Það samræmist 

erlendum rannsóknum sem hafa sýnt að nemendur í menntavísindum eru slakari í 

fjármálalæsi en aðrir háskólanemendur (Bach, 1966; Hanna, Hill og Perdue, 2010; Benk, 

Cakmak, Budak, Yucedogru, 2015). Það gefur því auga leið að nauðsynlegt er að ryðja 

veginn fyrir innleiðingu á fjármálalæsi eins og Lína segir: „ef það er komið inn með svona 

fjármálafræðslu þá þurfa náttúrulega að vera einhverjir sem hafa áhuga á því og geta 

kennt það“.  

Margir sérfræðingar hafa ítrekað bent á þetta í mörg ár (OECD, 2012; European 

Securities and Markets Authority, 2014; Samstarfsnefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga 

og Félags grunnskólakennara, 2017) enda hefur það sýnt sig að aukin hagfræðikennsla til 

kennara skilar nemendum með betri árangur í fjármálalæsi (Swinton, De Berry, Scafidi, 

Woodard, 2007). Halla hafði nýlega lokið MBA námi. Eins og fyrr segir kennir hún 
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hagfræðilæsi markvisst og fer djúpt í námsefnið. Hún sagðist geta fjallað um hagkerfið og 

komið með raunveruleg dæmi því hún hefur sjálf góðan skilning á efninu:  

Það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli að þú sért með einhverja þekkingu á 
því sem þú ert að tala um. Ég er með menntun í þessu þannig að ég þú veist 
fór í MBA próf, og það var farið mjög hérna kyrfilega í nokkur mál eins og til 
dæmis áhrif verðbólgu og hvað við gerum til þess að halda niður verðbólgu og 
þú veist, allt þetta. Gjaldeyrinn og hérna, ástæðu fyrir hruninu 

Árið 2009 var fyrst bent á það í skýrslu starfshóps á vegum viðskiptaráðherra að 

fjármálalæsi yrði að koma inn í grunnmenntun kennara. Árið 2014 var svo aftur bent á 

það í skýrslu starfshóps menntamálaráðherra hversu nauðsynlegt það væri að koma 

fjármálalæsi inn í grunnmenntun kennara. Árið 2016 kom svo fram í rannsókn Breka 

Karlssonar að menntun og hæfni kennara væri stór hindrun í kennslu á fjármálalæsi í 

grunn- og framhaldsskólum (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2009; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014; Breki, 2016). Það er þó enn svo að kennaranemar fá 

enga fjármálamenntun í grunnnáminu (Háskóli Íslands, e.d.; Háskólinn á Akureyri, e.d.). 

Kennaranámið er afar fjölbreytt þar sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi svo lengi 

sem þeir vilja ekki læra fjármálalæsi.  

Rannsakandi leitaði upplýsinga hjá Freyju Hreinsdóttur deildarstjóra faggreinakennslu 

og Kristínu Jónsdóttur deildarforseta í kennslu- og menntunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Freyja sagði að ekki væru sérstök námskeið í 

faggreinakennslu sem snúa að fjármálalæsi en undirbúningur stærðfræðikennaranema 

snéri að Skala 3 námsbókinni þar sem áherslan er á persónuleg fjármál, en undirstaðan 

fyrir það væri einföld. Kristín sagði að hvergi væri minnst á fjármálalæsi með beinum 

hætti, hvorki í lýsingu á námsleiðum né einstökum námskeiðum  fyrir kennaranemendur 

yngri deilda en ákveðin viðfangsefni undirbyggja það eins og til dæmis skapandi 

stærðfræðinám. Samkvæmt Kristínu hefur ekki verið rætt sérstaklega innan skólans að 

koma kennslu í fjármálalæsi inn í grunnnám kennara. Einingafjöldi er takmarkaður og 

margt sem þarf að kenna. Innt eftir því hvað þyrfti að koma til svo fjármálalæsi yrði skylda 

í grunnnámi kennara eða að minnsta kosti boðið upp á það í vali svaraði Kristín:  

Námskrá kennaramenntunar byggir á langri hefð, menntastefnu í landinu, 
rannsóknum og kenningum á fræðasviðinu, svipað og aðrar háskólagreinar. 
Margir aðilar benda á mikilvæga þætti sem þeir telja að þurfi að fjalla um í 
kennaranámi. Endurmat á áherslum í náminu og námskeiðaframboði fer fram 
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reglulega á vegum háskólans, aðrir aðilar eiga ekki beina aðild að því. Stöðugt 
meira samráð er þó við vettvang, þ.e. við grunnskólana í þessu tilviki og 
hagaðila s.s. samtök og fagfélög kennara.  

Hjá samanburðarlöndunum hefur verið lögð rík áhersla á menntun og stuðning við 

kennara (McGregor, 2019; Library of Parliament, 2019; Education Nation, 2020). Á það 

vafalaust sinn þátt í farsælli innleiðingu. Ef við ætlum að efla fjármálafræðslu á Íslandi af 

alvöru þá má kennslan ekki standa og falla með seiglu og útsjónarsemi kennaranna.  

5.4.2.4 Aðalnámskráin er máttlaust stjórntæki í fjármálalæsi 

Eins og hefur komið fram þá eru skýr markmið veigamikill þáttur í innleiðingu á 

fjármálalæsi (OECD, 2012). Þó aðalnámskrá eigi að vera stjórntæki til þess að samræma 

kennslu (Aðalnámskrá, 2011) þá sýnir þessi rannsókn og fyrri rannsóknir fram á að hún 

virkar ekki sem skyldi þar sem ekki er farið eftir henni þegar kemur að kennslu í 

fjármálalæsi; hvorki varðandi samþættingu á fögum né námsþáttum (Sigrún Gróa, 2017; 

María, 2019; Reykjavíkurborg, 2020). Hefur gætt mikillar óánægju með námskrána á 

meðal kennara þar sem lítil áhersla er á fjármálalæsi, hún þykir ekki samræma kennslu á 

milli skóla, er talin óskýr og ruglingsleg (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; 

Breki, 2016; María, 2019). Auður útskýrir þessa upplifun nánar:  

Það er sagt að þau eigi að læra þetta en ekki hvað mikið af þessu, þú veist, 
þau eiga að leysa jöfnur en það er aldrei sagt hvað þær eigi að vera þungar, 
þú veist þessi námskrá er mjög loðin. Þú getur alveg verið að fara eftir 
námskránni, tveir skólar en annar skólinn tekur miklu meira en hinn skilurðu.  

Ríkey skoðaði námskránna þegar hún byrjaði að kenna fjármálalæsi. Hún var undrandi 

yfir lítilli áherslu á fjármálalæsi: „það er svo mikið verið að tala um að það þarf að kenna 

þetta og svona, þannig að það þarf einhvern veginn að bera meira á þessu fannst mér“. 

5.4.2.4.1 Hvað á að kenna hvar? 

Þrátt fyrir að aðalnámskrá geri ráð fyrir þverfaglegri kennslu fjármálalæsis er enginn 

námsrammi sem fylgir faginu eins og OECD (2012) leggur upp með í þverfaglegri kennslu. 

Sumir kennarar gera sér jafnvel ekki grein fyrir því hvar fjármálalæsi birtist í námskránni 

eða hver eigi að kenna hvað og í hvaða fagi, sem var í samræmi við rannsókn Maríu (2019).  

Lína gerði sér til dæmis ekki grein fyrir að fjármálalæsi félli undir heimilisfræði: „það 

eru náttúrulega bara tveir þættir í 10. bekk, einn matsþáttur eða sem sagt hæfniviðmið í 
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samfélagsfræði og einn í stærðfræði, þannig að það er ekkert meira sko“. Björg hafði 

heldur ekki gert sér grein fyrir því: „ég náttúrulega kenni ekkert heimilisfræði, það getur 

vel verið að þau séu að gera þetta, ég bara veit það ekki“. Neytendahegðun og 

neytendavernd eru tveir ákaflega mikilvægir þættir í fjármálalæsi (OECD, 2012, 2019d). Á 

Íslandi eru þeir settir undir heimilisfræði samkvæmt aðalnámskrá þó heimilisfræði sé val 

í 10. bekk. Þessi mikilvæga kennsla nær því alls ekki til allra nemenda.  

Þessi óvissa með fagið í námskránni lýsir sér einnig vel í samtali við Elsu sem kennir 

samfélagsfræði. Hún sagðist raunar ekki skilja hvers vegna rannsakandi vildi ræða við 

hana því hún kennir enga fjármálafræðslu. Rannsakandi útskýrði fyrir henni að það væri 

vegna þess að fjármálalæsi sé undir samfélagsfræði í aðalnámskrá. Hún segir þá: „við 

höfum ekki verið með það þannig hérna. Fjármálalæsi er í vali og svo er hellingur í 

stærðfræðinni“. Rannsakandi spyr hvort það sé einhver sérstök ástæða fyrir því og Elsa 

svarar: „það hefur bara aldrei borist í tal hér“. Í samtalinu kom þó í ljós að einhver 

fjármálafræðsla á sér stað hjá henni:  

það er algjörlega ótengt þessu öllu sem ég er að kenna, en það er náttúrulega 
sko það kemur auðvitað inn í samfélagsfræðina að því leyti til að sko að maður 
beri ábyrgð á sjálfum sér og beri ábyrgð á fjármálum sínum og öllu þessu sko, 
þetta er bara sá hluti þarna inni sko […] þetta er í þjóðfélagsfræðinni í 10. bekk 
sko, heilmikið í kringum það.  

Heiða hafði heldur ekki gert sér grein fyrir tengingu fagsins við samfélagsfræði. Það 

virðist loða við fjármálalæsi að það tilheyri að mestu stærðfræði. Þar fá nemendur aftur 

á móti mjög þekkingarmiðaða fræðslu eins og kom fram í þessari rannsókn og rannsókn 

Maríu (2019). Mestur tími fer í útreikning á vöxtum og launaseðlum. Nemendur fá því 

mjög takmarkaða kennslu í hegðun og viðhorfi, þáttum sem við ættum að leggja mesta 

áherslu á (Allgood og Walstad, 2012; Atkinson og Messy, 2012; OECD, 2012, 2020a). 

Erfitt getur verið að átta sig á því hvað veldur þessari rökvillu. Jóna sem kennir 

heimilisfræði vildi meina að skólastjórnendur skilji ekki tengingu fjármálalæsi við 

heimilisfræði. Eins og sjá má hér að ofan þá er fjármálalæsi helst tengt við stærðfræði í 

grunnnámi kennara. Það gæti verið ein ástæðan. Mögulega erum við enn mjög 

þekkingarmiðuð í hugsun þegar kemur að fjármálalæsi. Eflaust skilja fæstir hvað 

fjármálalæsi er í raun og veru og því þyrfti að kynna fagið betur.  
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5.4.2.4.2 Breyttar áherslur 

Fólk sem hefur ekki lært mikið um viðskipti eða fjármál á það til að verða óöruggt þegar 

talið berst að fjármálum og það getur átt við kennara eins og aðra. En kennsla í fjármálum 

þarf kannski ekki að vera eins flókin og fólk heldur. Með aukinni áherslu á viðhorf og 

hegðun og minni áherslu á þekkingu snýst kennsla í fjármálum minnst um flóknar 

formúlur og útreikninga. Eins og Sara hjá umboðsmanni skuldara bendir á, þá snýst þetta 

að mestu um ákveðinn þankagang sem vert er að breyta.  

OECD (2020a) leggur nú enn frekari áherslur á fjárhagslega seiglu sem snýst um það að 

geta bæði gert skynsamar ráðstafanir varðandi fjármál og mætt óvæntum og erfiðum 

uppákomum. Sem dæmi má nefna áherslur á sparnað og auðvitað að sama skapi að geta 

dregið verulega úr útgjöldum þegar eitthvað bjátar á. Þá eru ýmsir aðrir þættir einnig 

mikilvægir eins og að fylgjast með bankayfirlitinu, gera verðsamanburð í öllu og bíða eftir 

tilboðum, skilja hvernig kaupmáttur getur breyst, koma sér inn í lífeyrismálin, fylgjast með 

og endurfjármagna húsnæðislán þegar vextir lækka, þekkja neytendarétt, fá reglulega 

tilboð í tryggingar og fleira. Umfram allt er það þessi ábyrgð í fjármálum sem þarf að kenna 

ungu fólki og að safna fyrir hlutunum frekar en að taka lán.  

Fjármálalæsi snertir því marga fleti og býður uppá enn þverfaglegri kennslu en í 

þessum þremur fögum sem aðalnámskrá tilgreinir. Hugtök mætti til dæmis kenna í 

íslensku. Gengi, ferðakostnað og fjárhagsáætlun í tungumálakennslu. Heilsuhagfræði í 

íþróttum og svo framvegis. Eins og bent er á í inngangi þessarar rannsóknar má sjá frekari 

hugmyndir í kennslufræðilegum nálgunum í viðauka A.  

Hafdís hjá menntamálaráðuneytinu sagði mörg hæfniviðmið í námskránni geta átt við 

fjármál (Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir, munnleg heimild, 12. nóvember 2020). Svona mikið 

frelsi sem aðalnámskrá býður upp á getur verið kostur í mörgum fögum, en getur að miklu 

leiti hindrað fjármálakennslu sem er mjög yfirgripsmikið fag. Þar fyrir utan kalla breyttar 

áherslur á nýjar kennsluaðferðir og öðruvísi námsefni. Það undirstrikar enn frekar þörfina 

fyrir skýran námsramma og sérhæft námsefni með tengingu við önnur fög. Kanada hefur 

lagt mikið upp úr þessu og náð að flétta fjármálalæsi saman við ólíklegustu fög eins og 

dans og leiklist (Edugains, e.d.). Á þann hátt má gera kennsluna skemmtilegri og þar af 

leiðandi vafalaust árangursríkari.   
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Aðalnámskrá

Námsefni
Raunveruleg 

kennsla

5.4.2.4.3 Hæfniviðmiðin 

Samkvæmt aðalnámskrá (2011) bera kennarar ábyrgð á að útfæra fyrirmæli menntalaga 

Ef við aftur á móti rifjum upp hæfniviðmið fyrir fjármálalæsi í samfélagsfræði þá er eðlilegt 

að kennarar velti fyrir sér hvernig kenna eigi nemendum að „taka ábyrga afstöðu í eigin 

fjármálum og neyslu“ eða að „setja sér markmið á grundvelli þekkingar á 

fjármálaumhverfi einstaklinga og samfélags og þeim tilboðum sem eru í boði“.  

Hinn almenni kennari getur átt erfitt með að finna hvað þarf til þess að uppfylla 

hæfniviðmiðið. Hann hefur því engar forsendur til þess að bera þá ábyrgð sem 

menntamálayfirvöld ætla honum. Fyrir kennarann er nærtækast að fylgja áherslum í 

námsefninu sem er í boði eins og lýsti sér í þessari rannsókn og fyrri rannsóknum (María, 

2019; Reykjavíkurborg, 2020). Námsefnið er því ósjálfrátt orðið stýrandi í kennslunni í stað 

aðalnámskrár. Þeir sem vinna að námsefnisgerð í fjármálalæsi gera það út frá veikum 

áherslum í aðalnámskrá og það skilar svo raunverulegri kennslu eins og sést á Mynd 1.  

 

 

 

Mynd 1: Stýrandi áhrif námsefnis 

Tengslin á milli aðalnámskrár og kennslu í skólastofunni rofna. Aðalnámskrá er því 

orðin máttlaust stjórntæki í höndum stjórnvalda þegar kemur að kennslu í þessu fagi.  

„Við erum eiginlega að tala um orðagjálfur“ 

Björg segir: „hæfniviðmiðin í nýju aðalnámskránni, ég vil helst bara ekki tjá mig allt of 

mikið um þau. Þú veist, þau eru bara rosalega yfirgripsmikil og flókin“. Lína segir 

samfélagsfræðina vera allt of yfirgripsmikla: „þú ert að tala um tilfinningar, þú ert að tala 

um fjármál, þú veist, þú ert að kenna á strætó þú veist, það er bara út og suður sko“.  

Aðalnámskrá Námsefni
Raunveruleg 

kennsla
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Rannsakandi las upp hæfniviðmið fyrir fjármál í 10. bekk stærðfræði: „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“. 

„Þetta er rosa setning!“ segir Auður. Taldi hún sig ekki geta tengt kennsluefnið sitt við 

þróun samfélagsins.  

Samkvæmt aðalnámskrá (2011) eiga matsviðmið að lýsa lykilhæfni við lok grunnskóla. En 

fjármálalæsi er ekki inni í þessum matsviðmiðum þrátt fyrir að vera skilgreint sem 

lykilhæfni af helstu sérfræðingum heims (OECD, 2015a, 2018b,2019d, 2020; Lusardi, 

2015). Þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir stýrihóps menntamálaráðherra um að auka áherslur 

fagsins í aðalnámskrá með skýrum hæfni- og matsviðmiðum eins og sjá má í viðauka D og 

skýrslu stýrihópsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014) er ljóst að mennta-

málaráðuneytið tók ekki tillit til athugasemda hópsins sem starfaði þó á vegum 

ráðuneytisins.  

Það er raunar erfitt að átta sig á hvað hefur gerst varðandi fjármálalæsi og núgildandi 

aðalnámskrá en fagið var ekki innleitt í skólakerfið með tilkomu hennar þrátt fyrir að öðru 

hafi ítrekað verið haldið fram (Þingskjal nr. 153/2011-2012 ; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014; Breki, 2016; Ásta, 2019). Það er kýrskýrt að áherslur á 

fjármál eru mun minni en þær voru þegar hæfniviðmið núgildandi aðalnámskrár eru vegin 

saman við áfangamarkmið eldri aðalnámskrár. Það er spurning hvort notkun hugtaksins 

„Fjármálalæsi“ í núgildandi námskrá hafi gert það að verkum að fólk upplifi að 

fjármálakennsla sé „loksins komin í aðalnámskrá“ þó fjármál hafi í raun verið í námskránni 

í mörg ár. Eins og kom fram hér að ofan þá er ekki einu sinni gert ráð fyrir námsmati í dag 

þrátt fyrir að slíkt hafi verið í eldri námskrá. Það er því eðlilegt að kennarar upplifi engar 

áherslubreytingar eftir að núverandi aðalnámskrá (2013) tók gildi en það er í samræmi 

við rannsókn Maríu (2019). Eðlilega skilar það sér í kennsluna.  

Í leiðbeiningum OECD (2012) er lögð mikil áhersla á að meta árangur nemenda. Auður 

leggur launaseðla og vaxtaútreikning til prófs í stærðfræði. Hinir kennararnir prófa ekkert 

úr fjármálalæsi. Auður er aftur á móti að meta þekkingu sem er kennd í stærðfræði. 

Erfiðara er að meta viðhorf og hegðun. Línu finnst það ekki skila neinu að meta nemendur 

því þeir eru mjög áhugasamir. Björg segir ómögulegt að meta nemendur út frá 
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hæfniviðmiðum. Hún getur kennt nemendum ákveðna hegðun, en engin leið sé að meta 

hvort kennslan hafi skilað sér:  

hvort ég geti metið að þau séu í tengslum við ábyrgð á eigin fjármálum […] 
hvernig ætla ég að meta hvort þau SÉU AÐ ÞVÍ? Við erum eiginlega að tala um 
orðagjálfur stundum sem er aðeins of mikið […] í samfélagsfræði þá ertu, þú 
ert sko að meta reynsluheim, hugarheim og félagsheim, þetta er allt orðað 
einhvern veginn svona 

Elsa sem kennir einnig samfélagsfræði er sammála Björgu og segir: „Þetta er algjör 

flækjutortour ef ég á að segja þér bara alveg eins og er sko, þannig að þess vegna er staðan 

nú kannski svona“. Staðreyndin er aftur á móti sú að auðvitað er hægt að meta viðhorf og 

hegðun í fjármálum, enda er OECD (2019d) að mæla það í sínum rannsóknum. Það hefur 

aftur á móti tekið þó nokkra sérfræðinga mörg ár að þróa slíkar spurningar enda snúið að 

meta huglæga þætti. Það er því auðvitað firra að reikna með að kennarar meti slíkt með 

eigin námsmatsgerð sem gæti verið ástæðan fyrir því að fjármálalæsi hafi ekki ratað í 

matsviðmið núgildandi aðalnámskrár.  

Í rannsókninni kom fram að matsviðmið geta haft mjög stýrandi áhrif á kennslu. Elsa 

segist velja hæfniviðmiðin sem hún kennir út frá matsviðmiðunum:  

ég get sagt þér það að hæfniviðmiðin fyrir samfélagsfræði, ekki einu sinni 
háskólafólk gæti sko klárað helminginn af þeim. Bæði með samfélagsfræði og 
náttúrufræði, ef að við ættum að taka öll hæfniviðmiðin þá værum við í 30 ár 
að kenna þeim að minnsta kosti. Þannig að við veljum úr svona miðað við já, 
miðað við A,B,C hæfni sem að á að koma í lok 10. bekkjar, þá veljum við úr 
það sem við teljum liggja þar undir 

Hún segir þau sleppa hæfniviðmiðinu fyrir fjármálalæsi þar sem það er ekki í mats-

viðmiði. Það er því ljóst að ef kennarar fara þessa leið þá er lítið um fjármálakennslu þar 

sem matsviðmiðin ná ekki yfir fjármálalæsi. Þá er það eflaust einnig almenn þekking að 

nemendur leggja yfirleitt meiri áherslu á námsþætti sem eru til prófs. Þó þeir séu 

áhugasamir um fjármálalæsi þá er fjármálalæsi lykilhæfni og því nauðsynlegt að gera 

henni hærra undir höfði í skólakerfinu.  Á grundvelli þess að OECD (2012) segir námsmat 

lykilatriði í fjármálakennslu er ástandið ekki gott. Yfirvöld þurfa að setja fjármálalæsi inn í 

matsviðmiðin og aðstoða kennara við námsmatið með leiðsögn.    
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5.4.3 Ytri áhrif 

Ytri áhrif eru þættir utan skólanna sem hafa áhrif á fjármálakennslu. Þetta eru þættir eins 

og aðgerðir og eftirfylgni stjórnvalda, aðkoma hagsmunaaðila og ákall úr samfélaginu.  

5.4.3.1 Stjórnvöld þurfa að vakna 

Þegar litið er yfir söguna virðist sem margt hafi verið gert af hálfu stjórnvalda til þess að 

efla fjármálalæsi þjóðarinnar. En skortur á utanumhaldi og eftirfylgni hefur líklegast verið 

einn helsti akkilesarhæll í innleiðingu á fjármálalæsi í skólakerfið.  

Í raun mætti deila um það hvort raunveruleg innleiðing hafi átt sér stað. Frá því að 

stýrihópur viðskiptaráðherra kom með tillögur um aðgerðir liðu rúm tvö ár þar til mennta-

málaráðherra skipaði stýrihóp um fjármálalæsi. Þá var tilraunaverkefni sett af stað til þess 

að finna bestu leiðir í innleiðingu á fjármálalæsi. Skýrslu var skilað í lok verkefnisins með 

ítarlegum tillögum árið 2014 og nánari úttekt á því var gerð af Breka Karlssyni árið 2016 

sem skilaði einnig ítarlegum tillögum. Árið 2020 hefur engum af tillögum þessara aðila 

verið fylgt eftir. Ef til vill hefði samstarf menntamála- og viðskiptaráðuneytisins verið 

ákjósanlegt strax í kjölfar birtingar skýrslunnar árið 2009.  

Kristján Þór Júlíusson fyrrverandi menntamálaráðherra var ósáttur við orðræðu 

samfélagsins um að lítið væri gert í fjármálalæsi. Hann fullyrti að fagið væri komið í 

aðalnámskrá grunn- og framhaldsskólanna (Ásdís Auðunsdóttir, 2017). Eins og hefur 

komið fram eru nánast engar áherslur á fjármál í aðalnámskrá framhaldsskólanna og 

áherslur á fjármál í aðalnámskrá grunnskólanna urðu minni.  

Það er ljóst að menntamálaráðuneytið gegnir veigamiklu hlutverki í málaflokknum en 

aðkoma annarra stjórnvalda skiptir einnig miklu máli. Skipulag og utanumhald ásamt 

samvinnu hagsmunaaðila, stjórnvalda og opinberra stofnana eru lykillinn að farsælli 

innleiðingu i fjármálalæsi. Þetta eru helstu þættir sem hafa hindrað innleiðingu erlendis 

(OECD, 2015b) og svo virðist sem það sama eigi við hér. Einhverjir þurfa formlega að fá 

skýr ábyrgðarsvið til þess að leiða vinnuna áfram. Það sem einkennir innleiðinguna í 

samanburðarlöndunum eru einmitt þessi atriði; utanumhald og öflug samvinna 

stjórnvalda og hagsmunaaðila ásamt ábyrgðaraðilum sem leiða verkefnið áfram (OECD, 

2019b; Kroos, Poder og Riitsalu, 2020; Financial Literacy Canada, e.d.).    

OECD (2012) leggur áherslu á að meta raunverulegan árangur við innleiðingu á 

fjármálakennslu á 3-5 ára fresti. Eins og hefur komið fram getur Ísland ekki tekið þátt í 
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fjármálalæsis hluta PISA vegna smæðar (Guðmundur B. Þorgrímsson, munnleg heimild, 

12. nóvember 2020) og því vinna Samtök fjármálafyrirtækja þessa stundina að 

umfangsmikilli könnun í grunn- og framhaldsskólum árið 2021. Vonast þau eftir samvinnu 

menntamálaráðuneytisins og menntamálastofnunar (Kristín Lúðvíksdóttir, munnleg 

heimild, 10. nóvember 2020).  

„við þurfum mikið á því að halda að gera eitthvað af viti“ 

Vilji yfirvalda er greinilegur að minnsta kosti í orði því margir innan stjórnsýslunnar hafa 

fjallað um nauðsyn þess að efla fjármálalæsi. Þegar málið er krufið nánar þá virðist vanta 

upp á samvinnu innan stjórnsýslunnar þegar kemur að málaflokknum, og lítið gengur upp 

þegar hver spilar í sínu horni. Þetta lýsir sér til dæmis í misskilningi sem ratar í frumvarp 

til fjárlaga. Í þingsályktunartillögu  fyrir árin 2020-2024 er efling á fjármálalæsi í grunn- og 

framhaldsskólum sett á verkefnalista umboðsmanns skuldara (Þingskjal nr. 1181/2018-

2019) en samkvæmt Söru hjá embættinu sinna þau ekki fræðslu í skólum. Hlutverk þeirra 

er að veita almenna fjármálafræðslu og það hafi þau lagt áherslu á. Þau hafa sinnt fræðslu 

til viðkvæmra hópa samfélagsins og boðið upp á einstaka fræðslutíma í framhaldsskólum 

en hafa ekki forsendur til að fara í grunnskólana:   

En við erum auðvitað ekki að fara inn í skólana, við höfum kannski í raun og 
veru engar forsendur til þess, það væri miklu frekar að við værum hluti af 
einhverju svona stærra neti sko til að byggja upp og miðla okkar reynslu í raun 
og veru 

Efling á fjármálalæsi skilar mestum árangri þegar fræðsla fléttast inn í allt samfélagið á 

sama tíma og þess vegna skiptir samvinna allra hlutaðeigandi aðila gífurlegu máli (OECD, 

2015b). Þá þurfa áherslur stjórnvalda einnig að vera sýnilegar í allri stefnumótun (OECD, 

2012; 2015b).  

Ákall samfélagsins, áhyggjur umboðsmanns skuldara af skuldsetningu ungs fólks (Ásta, 

2019), þingsályktunartillögur alþingis, og orð Lilju (2018) og Ásmundar (2019) um að efla 

eigi færni í fjármálalæsi gefur von um að áherslur á málaflokkinn verði auknar. Það grefur 

þó hratt undan þeirri von ef „Menntastefna til framtíðar“ gefur tóninn fyrir því sem koma 

skal (Menntamálaráðuneyti, 2020). Í henni segir að þær áskoranir sem íslenskt samfélag 
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standi frammi fyrir í velferðarmálum séu settar í forgang, en ekki er minnst á fjármálalæsi 

þó slakt fjármálalæsi sé talið ein helsta áskorun Íslands á sviði velferðarmála. Fjallað er 

um ýmis kerfi og allt frá tölvuleikjum til teiknimynda, en ekki minnst á fjártækni sem er 

að færa okkur hvað mestar áskoranir þegar kemur að ungu fólki og fjármálum (OECD, 

2018b). Ítrekað hefur verið bent á þörf fyrir fjármálalæsi í grunnmenntun kennara, en 

Menntastefnan nær auðvitað einnig til háskólanna, og byggjast áherslur þeirra meðal 

annars á henni eins og kom fram í viðtali við Kristínu hjá Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. Er þetta eitt dæmi af mörgum sem sýnir hversu víðtæk áhrif stjórnvöld geta haft 

með réttum áherslum.  

Í ljósi þess hve umfangsmikil áhrif fjármálalæsi hefur bæði á efnahagslífið, lýðræði, 

einstaklinga og samfélagið í heild þá er skrítið hvað málaflokkurinn virðist flækjast um í 

kerfinu án þess að raunverulegur árangur náist. Margt frábært hefur verið gert á Íslandi 

varðandi eflingu á fjármálalæsi en alltaf virðist vanta einhvern loka hnykk. Bendir margt 

til þess að það sé þetta utanumhald og skipulag sem hefur einnig háð öðrum þjóðum 

samkvæmt OECD (2012; 2015b). Sara hjá umboðsmanni skuldara orðaði það ágætlega 

þegar hún sagði „Við þurfum mikið á því að halda að gera eitthvað af viti“.  

5.4.3.2 Aðkoma hagsmunaaðila er mikilvægur hlekkur 

Þegar litið er á samanburðarlöndin má sjá að aðkoma hagsmunaaðila hefur verið 

mikilvægur þáttur í farsælli innleiðingu. Í Eistlandi er talið að innleiðingin hefði ekki tekist 

án þeirra þar sem Eistland er smáþjóð. Hagsmunaaðilar hafa verið þeirra helsti bakhjarl 

enda komið að fjármögnun, utanumhaldi, námsefnisgerð ásamt þjálfun og stuðningi við 

kennara (Education Nation, 2020). Í Kína hafa tæknifyrirtækin framleitt smáforrit til þess 

að styðja við innleiðinguna. Í Kanada hafa hagsmunaaðilar komið að því að innleiða stefnu 

stjórnvalda og þróa ýmis verkfæri til þess að nýta í kennslu.  

Á Íslandi höfum við verið heppin með vilja og virkni hagsmunaaðila. Margir hafa komið 

að fjármálafræðslu en Samtök fjármálafyrirtækja hafa lagt sérstaklega mikið til 

kennslunnar með verkefninu Fjármálavit. Í rannsókninni kom fram mikil ánægja með 

þeirra störf og höfðu flestir nýtt sér verkfæri þeirra sem var í samræmi við fyrri rannsóknir 

(María, 2019; Reykjavíkurborg, 2020). OECD (2012) segir aðkomu hagsmunaaðila háða 

eftirliti. Sara hjá umboðsmanni skuldara tekur undir þetta. Hún bendir á að þó Samtök 



70 

fjármálafyrirtækja hafi tekið við boltanum á sínum tíma til þess að keyra einhverja 

fjármálafræðslu af stað, þá sé mikilvægt að kennararnir sjálfir taki við fræðslunni:  

til þess að gera þetta að einhverri alvöru að þá þarf náttúrulega síðan bara 
smátt og smátt að færa kennarana inn í hlutverk þessara starfsmanna, banka 
og lífeyrissjóða til dæmis sem hafa verið að mæta í fræðslu  

Aðkoma hagsmunaaðila hefur sína kosti og galla: 

svo er náttúrulega alltaf gallinn á að þarna er kannski ekki alltaf hlutlaus 
fræðsla þó að það sé sett þannig upp þá væri náttúrulega lang eðlilegast að 
þarna yrðu bara kennarar þjálfaðir til þess að kenna þetta efni 

Kristín hjá Samtökum fjármálafyrirtækja bendir aftur á móti á að kennslan er algjörlega 

hlutlaus enda samvinna margra fjármálastofnana og lífeyrissjóða og enginn mætir í 

skólana merktur sínu fyrirtæki. En kennslan þeirra býður auðvitað ekki uppá mikla dýpt, 

enda reiknað með einu skipti fyrir hvern hóp. Björg segir:  

Þau gerðu þetta rosalega vel, en við fundum það bara að þegar þau voru búin 
að koma í einhver skipti þá vorum við farin að þú veist, við sátum tímana með 
þeim og [...] ákváðum að við yrðum að gera þetta ítarlegar og betur 

og hún útskýrir nánar: „Við létum það duga að það kæmi fólk með einhvern fyrirlestur 

og plaggatvinnu í eitt skipti […] við viljum gera þetta betur“. Í kjölfarið fóru þau í frekari 

skipulagningu hjá sér og hafa séð um þetta sjálf síðan en með námsefni frá Fjármálavit. 

Hrósar hún Samtökum fjármálafyrirtækja sérstaklega: 

Þau eiga alveg hrós skilið. Ég var í samstarfi við þau í haust og þau hafa gefið 
okkur bókina sem mér finnst rosalega flott af þeim og svo bregðast þau svo 
vel við,; já þið látið okkur bara vita ef það er eitthvað! þú veist, ég er rosalega 
ánægð með þau. 

 Kristín bendir á að þetta hafi einmitt verið markmiðið með verkefninu; koma 

innleiðingunni af stað, leiða kennsluna áfram og svo gætu kennararnir sjálfir tekið við. Í 

viðtölunum kom fram að kennararnir vildu einnig sjálfir kenna fagið en töldu  gott að 

Samtök fjármálafyrirtækja væru með stuðning, námsefni og endurmenntun. Björg segir:    

Við erum sérfræðingar í því að ná til krakkanna og útskýra fyrir þeim og fá þau 
til þess að fara í gang og vinna og hugsa og pæla, en við erum ekkert alltaf þú 
veist, við erum ekkert alltaf endilega sérfræðingar í efninu […] okkur vantar 
auðvitað að það sé til efni sem við getum stuðst við.  
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Nokkrir höfðu farið á endurmenntunarnámskeið hjá samtökunum og voru ánægðir 

með árangurinn. Þrátt fyrir að þessi námskeið hafa verið í boði virðist ákallið þó enn vera 

til staðar (María, 2019). Samkvæmt Kristínu hafa námskeiðin að mestu snúist um að 

kenna á bókina „Fyrstu skref í fjármálum“. Í rannsókninni benti Heiða á að námskeið í 

kennslufræðilegum nálgunum kæmi sér vel:  

Ég hefði heldur viljað fara á námskeið skilurðu hvernig kennsluaðferðir eru 
góðar […] ég er meira í svona fyrirlestrar formi og spjalli við þau þannig að það 
er eitt að kenna kennurum bara og láta þá fá gott sjálfstraust til þess að geta 
talað um þetta, en svo er annað þú veist, hvað getur maður gert skemmtilegt 
með krökkunum skilurðu.   

Það er því spurning hvort endurmenntunarnámskeiðin séu ekki að mæta réttum 

þörfum og ættu að snúa meira að kennslufræði frekar en þekkingu. Sé tekið mið af 

breyttum áherslum fræðimanna og yfirvalda þá ætti áherslan að vera þar.  

OECD (2012) segir mikilvægt að kennslan mæti þörfum á markaði. Leggja þeir til að 

stofnun sem vinni með neytendum í fjárhagsvanda sjái um að meta kennsluna út frá 

þörfum hverju sinni. Samkvæmt Söru hjá umboðsmanni skuldara eru þau tilbúin til þess 

að vera hluti af stærra neti sem kæmi að utanumhaldi og gerð námsefnis fyrir 

fjármálakennslu. Teymi þessara tveggja aðila; Samtaka fjármálafyrirtækja og umboðs-

manns skuldara getur því verið okkur dýrmæt auðlind í eflingu á fjármálalæsi þar sem 

Samtök fjármálafyrirtækja eru í tengslum við áherslur á markaði og búa yfir mikilli 

þekkingu en umboðsmaður skuldara veit nákvæmlega hvaða þörfum þarf að sinna. Sem 

betur fer þarf ekki mikinn sannfæringarkraft til að ná þessum aðilum að borðinu í virkt 

samstarf með stjórnvöldum, þau bíða bara eftir kallinu.  

5.4.3.3 Ákall samfélagsins 

OECD (2015b) segir mikilvægt að nýta ástand samfélagsins í efnahagskreppum til þess að 

vekja athygli á þörfinni fyrir fjármálalæsi því þá er almenningur sérstaklega móttækilegur 

fyrir fræðslunni. Ef ekki gefast slík tækifæri þarf ef til vill að skapa samfélagslegan þrýsting 

með til dæmis samfélagsmiðlum. Helstu ráðleggingar OECD eru í viðauka F. Viðhorf 

kennaranna í rannsókninni er lýsandi fyrir það hvernig svona samfélagslegur þrýstingur 

virkar. Ákallið í samfélaginu um aukna fjármálakennslu er mikið og það hefur verið 

drifkraftur fyrir kennarana til þess að taka af skarið. Björg segir:  
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Við erum líka auðvitað búin að heyra þessa gagnrýni í samfélaginu og 
ákváðum bara að bregðast við og þannig að ég myndi segja að vandamálið 
var, en við tækluðum það með því að gefa þessu tíma og taka frá bara alvöru 
tíma í þetta.  

Hún segir það ábyrgðarhluta að bregðast við ákalli samfélagsins: „Ég vil meina að við 

þurfum öll að hugsa þetta […] við náum bara að fara mjög djúpt í mjög marga tíma og við 

endurskipulögðum bara hjá okkur aðeins“. Nemendurnir eru þakklátir fyrir fjármála-

kennsluna: „segja þau undantekningalaust að þeim finnist þau hafa lært langmest af 

fjármálalotunni, það hafi verið lang skemmtilegast, lang hagnýtast, þetta sé það sem þau 

taki með sér og séu þakklátust fyrir að hafa fengið að læra þetta“. Auður segir fjármálalæsi 

hafa verið val í skólanum áður en það var tekið inn í skyldu: „ég held það sé vilji allra, þú 

veist í þjóðfélaginu, foreldra, kennara, að fá fjármálafræðslu betur inn […] það var mjög 

vinsælt valfag“. Sara hjá umboðsmanni skuldara segir þau hafa fært sig meira yfir í 

fræðslumál sem viðbragð við ákveðnum vanda:  

Yngsti hópurinn fór að stækka mjög mikið. Við fórum að sjá bara að stærsti 
hópurinn hjá okkur var orðinn einstaklingar á aldrinum 18-29 ára, og þá frekar 
mikið svona í yngri kantinum, undir tvítugu. Vorum að fá umsækjendur sem 
voru bara nýorðnir fjárráða 

Ákallið kemur úr öllum áttum; frá ungmennum, foreldrum og kennurum. Unga fólkið 

þarf að koma betur upplýst og efla þarf fræðsluna:  

Við myndum vilja sjá þessa krakka koma betur upplýsta inn í þessi ár þar sem 
þau eru að byrja að stunda fjármál, eða þú veist taka ákvarðanir í sínum 
fjármálum […] við spyrjum um ástæðu og oftar en ekki og ég held það sé bara 
meirihlutinn sem kemur til okkar og ber fyrir sig eða segir bara „vankunnátta“, 
ég bara vissi ekkert hvað ég var að gera, ég hef aldrei fengið neina fræðslu.  

Hún bendir á foreldra sem hafa komið með börnunum sínum til þeirra til þess að reyna 

að bjarga málunum þegar hefur farið illa:  

svo hefur maður líka fengið foreldra sem hringja hingað eða koma með börnin 
sín og segja bara heyrðu, ég bara vissi ekkert af þessu, hann er bara búinn að 
taka fullt af smálánum, tók hérna netgíró til þess að kaupa jólagjafir handa 
vinunum eða eitthvað slíkt 

Rannsóknir sýna að umhverfið, vinir og fjölskylda eru miklir áhrifavaldar á fjármála-

hegðun fólks (Prochaska-Cue, 1993; Hilgert og Hogarth, 2003; Willis, 2008, Allgood og 
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Walstad, 2012; Gerrans og Heaney, 2016). Íslenskt samfélag einkennist af neysluhyggju 

sem hefur neikvæð áhrif á ungt fólk. Samfélagið er að breytast og pressan er mikil:  

það er líka svona þetta samfélag sem við búum í, það er svona ákveðinn hraði, 
ákveðin pressa, Instagram er fullt af fólki sem á fullt af hlutum sem það hefur 
ekkert keypt sér eða átti kannski enga innistæðu fyrir en svo eru krakkarnir 
svo veikir fyrir, og það er alls staðar hægt að fá peninga  

Sara leggur áherslu á að það hafa ekki öll ungmenni forsendur til þess að undirbúa sig 

betur fyrir lífið, enda ólíkar heimilisaðstæður og þekking er nauðsynleg til þess að taka 

upplýstar ákvarðanir. Bendir hún á mikilvægi fjármálalæsis fyrir almennt sálarlíf:  

það sem að við sjáum hér bara svona þegar fólk lendir í einhverskonar áföllum 
í lífinu og fjármálin eru í ólestri þá veldur það svo mikilli vanlíðan að þú kemst 
ekkert út úr því þannig að hérna, það eru alltaf fjármálin sem standa fólki 
svolítið fyrir þrifum sko 

Þá virðist ákallið einnig koma frá stjórnvöldum ef marka má þingskjöl síðustu ára (Þing-

skjal nr. 153/2011-2012; 155/2011-2012; 533/2016-2017; 716/2017-2018; 1181/2018-

2019; 2/2020-2021). Vilji ráðherranna sem sjá um menntamál og velferð barna og 

ungmenna er einnig skýr ef marka má þeirra yfirlýsingar (Lilja Alfreðsdóttir, 2018; 

Ásmundur Einar, 2019). Aftur á móti er hvorki vilji, yfirlýsingar eða ákall nóg ef 

utanumhaldið er ekkert, en það var kjarnaþema í rannsókninni. Í næsta kafla er farið yfir 

leiðir til þess að yfirstíga þessar hindranir og leiðir að markvissri kennslu. 
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Mynd 2: Þættir sem móta fjármálakennslu innan hvers skóla 

6 Samantekt og leiðir til úrbóta 

Fjallað hefur verið um innri og ytri þætti sem eru mikilvægir svo kennsla í fjármálum verði 

farsæl. Ef ekki er hugað að öllum þáttum í einu getur kennslan farið fyrir ofan garð og 

neðan. Ef einn þáttur er í ólagi þá hefur það áhrif á alla hina. Mynd 2 sýnir þætti sem móta 

fjármálakennslu innan hvers skóla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til vinstri má sjá kennara. Mikilvægt er að þeir hafi áhuga, menntun og hæfni til þess 

að útfæra kennsluna. Þá skiptir samvinna þeirra einnig máli í þverfaglegri kennslu. Til 

hægri má sjá stjórnendur og námsefni, en erfitt getur verið fyrir kennara að útfæra 

kennsluna án þess að hafa gott námsefni og stuðning stjórnenda. Fyrir miðju er skipulag 

og utanumhald. Það er bæði skipulag innan skólans og utan hans ásamt utanumhaldi 

stjórnvalda og hagsmunaaðila. Þá hefur samfélagið einnig ákveðið vægi, því þegar ákallið 

er til staðar og almenningur er meðvitaður um þörfina fyrir þessa menntun þá virkar það 

hvetjandi á kennara eins og kom fram í rannsókninni.   

Eins og sjá má er gott utanumhald því lykilatriði. Stjórnvöld þurfa að vinna saman í stað 

þess að hver sé í sínu horni. Umfram allt þarf ný menntastefna stjórnvalda að fela í sér 

fjármálalæsi. Verkefnum þarf að fylgja eftir og mikilvægt er að nýta þá samvinnu sem 

hagsmunaaðilar bjóða upp á. Ákallið í samfélaginu er mikið en stjórnvöld þurfa að nýta 

það á réttan hátt. Gera þarf fjármálalæsi hærra undir höfði í skólakerfinu með skýrari 

hæfniviðmiðum og viðmiðunarstundaskrá sem er í tengslum við raunveruleikann.  
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6.1 Uppbygging og utanumhald áframhaldandi kennslu 

En hvernig ætti að haga uppbyggingu og utanumhaldi kennslunnar til þess að innleiða 

kennsluna almennilega í skólakerfið og stuðla að áframhaldandi  markvissri kennslu? Út 

frá fyrirliggjandi gögnum telur rannsakandi nauðsynlegt að skoða fyrst aðalnámskrá. 

Ólíklegt verður að teljast að miklar breytingar geti orðið ef ekki verða áherslubreytingar í 

henni enda er hún rauði þráðurinn og leiðarljós í allri kennslu. Í öðru lagi er fjármálalæsi 

yfirgripsmikið fag og margir óöruggir í kennslu þess. Því er nauðsynlegt að hafa góðan 

námsramma. Í þriðja lagi þarf að fara í umfangsmikla námsefnisgerð fyrir alla þætti 

fjármálalæsis fyrir öll skólastig. Að lokum þarf að huga að menntun og hæfni kennara, en 

í byrjun má yfirstíga þá hindrun með góðu námsefni og skýrum námsramma. Í 

framhaldinu má sjá fyrir sér „keðju“ fjármálalæsikennslu.  

 

 

Fjármálalæsiráð er utanumhaldið sem gæti haldið utan um framkvæmd þáttanna hér 

að ofan. Þar gætu verið fulltrúar frá fjármálaráðuneytinu, menntamálaráðuneytinu, 

Samtökum fjármálafyrirtækja, umboðsmanni skuldara og viðskiptaráðuneytinu. Ráðið 

Mynd 3: Innleiðing fjármálakennslu og markviss kennsla 
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markar stefnu stjórnvalda í eflingu á fjármálalæsi. Aðilar ráðsins fara svo á sinn 

starfsvettvang með áherslurnar.  

Fulltrúi Samtaka fjármálafyrirtækja og fulltrúi menntamálaráðuneytisins gætu unnið 

með menntastofnun í nokkurs konar „nefnd um námsefni“ og séð til þess að viðeigandi 

kennsluefni sé þróað, framleitt og uppfært. Fulltrúi frá menntamálaráðuneytinu sæi til 

þess að ráðuneytið sinni eftirfylgni með innleiðingunni og að áherslur í námskrá séu 

viðeigandi. Menntamálaráðuneytið er svo í tengslum við stjórnendur skólanna. 

Skólastjórnendur bera svo ábyrgð á innleiðingunni innan síns skóla og sjá til þess að 

kennarar fái nauðsynlegar og viðeigandi upplýsingar. Kennararnir útfæra kennsluna og 

eru í beinu sambandi við Samtök fjármálafyrirtækja sem er þeirra bakhjarl og stuðningur 

í kennslunni. Samtök fjármálafyrirtækja er tengingin á milli kennara og fjármálalæsisráðs 

og geta borið mikilvægar upplýsingar á milli aðila.   

Allir aðilar keðjunnar skipta máli og ef einn hlekkur dettur út þá veikist keðjan. Ef það 

vantar áhuga kennara gefur það auga leið að keðjan virkar ekki sem skyldi. Ef námsefnið 

er ekki þróað í takt við áherslur og þörf á markaði gefur það auðvitað einnig auga leið að 

mikilvægur stuðningur kennslunnar dettur út.  Hingað til hefur skort heildstæða nálgun 

og samvinnu við innleiðingu á fjármálalæsi í íslenskt skólakerfi. Með svona kerfi ætti að 

vera hægt að ná þeim markmiðum.    

6.2 Breyttar áherslur hluti af lausninni 

Í menntamálum hafa áherslur færst úr þekkingu yfir í færni, enda þekkingin ávallt við 

hendi á tækniöld. Í fjármálakennslu eru auknar áherslur á viðhorf og hegðun frekar en 

þekkingu. Í ljósi þeirra staðreynda þarf kannski að  hugsa fjármálakennslu örlítið upp á 

nýtt. Kennslan hefur verið talsvert þekkingarmiðuð á Íslandi og að mestu bundin við 

stærðfræði. Með breyttum áherslum má gera fjármálakennslu enn þverfaglegri sem er 

jákvætt í ljósi þess að við glímum við þétta námskrá. En það þýðir einnig að gera þarf 

góðan námsramma með skýrum hæfnivið- og matsviðmiðum. Þá þarf einnig að skýra 

tengingu við önnur fög og nauðsynlegt að kynna fagið vel.   
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7 Lokaorð 

Það sem kom mest á óvart í rannsókninni eru þær sjónhverfingar sem virðast hafa átt sér 

stað með fjármálalæsi í aðalnámskrá grunnskólanna. Það er almenn trú fólks að 

fjármálalæsi hafi verið innleitt í skólakerfið með komu nýrrar aðalnámskrár árið 2013 á 

sama tíma og áherslurnar minnkuðu og námsmatið datt út.  

Þá er það einnig undarleg forgangsröðun að vera með fleiri hæfniviðmið tengd 

trúfræði en fjármálum sem er lykilhæfni. Kannski er hinn almenni þankagangur Íslendinga 

sá að við komumst í gegnum fjárhagslegar áskoranir á trúnni einni saman. Íslenska 

mottóið „þetta reddast“ hefur jú loðað við Íslendinga í tugi ára. Á þeim forsendum vil ég 

taka undir orð Söru hjá umboðsmanni skuldara sem glímir við fjárhagsvanda fólks alla 

daga og segja: „Við þurfum mikið á því að halda að gera eitthvað af viti“.  

Það er auðvitað mörgum spurningum ósvarað þegar kemur að fjármálalæsi á Íslandi. 

Út frá þessari rannsókn kvikna spurningar eins og hversu gott fjármálalæsi kennara sé og 

hvernig áherslur þeir myndu vilja sjá í endurmenntun; efnislegar eða kennslufræðilegar? 

Eins væri áhugavert að skoða hversu mikla fjárhagslega seiglu fólk á Íslandi býr við en það 

bíður betri tíma.   

7.1 Takmarkanir rannsóknar 

Erfitt reyndist að velja sérstaklega samfélagsfræði- og heimilisfræðikennara í rannsóknina 

þar sem fjármálalæsi er sjaldan kennt í þessum fögum. Þá fengust heldur ekki viðtöl við 

kennara yngri deilda eins og hefur komið fram. Megindleg rannsókn hefði getað varpað 

ljósi á viðhorf þessara kennara ásamt menntun þeirra og hæfni til þess að kenna 

fjármálalæsi. Því ber að túlka niðurstöðurnar með fyrirvara um að það hefði mögulega 

gefið enn betri sýn á stöðuna eða jafnvel aðra mynd en tími rannsóknarinnar leyfði ekki 

slíkt enda mikil áhersla  lögð á gagnagreiningu samhliða eigindlegri rannsókn.  

Færð hafa verið rök fyrir ýmsum leiðum sem hægt er að fara til þess að efla 

fjármálalæsi í skólakerfinu og gera kennsluna markvissari. Það er ekki víst að þessar leiðir 

séu gallalausar, en þær eru þó hugsaðar út frá fjölmörgum fyrirliggjandi gögnum og 

djúpum viðtölum við þátttakendur á þessu sviði. Ég hef eftir fremsta megni haft í heiðri 

víðtæka gagnrýna hugsun og skoðað eins marga fleti á málinu og mér hefur verið unnt á 

þeim tíma sem rannsóknin gaf. 
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Viðauki A – hugmyndir og hugleiðingar  

Hér er yfirlit yfir hugmyndir og hugleiðingar sem komu upp á meðan rannsókn stóð. Þær eru  komnar frá 

rannsakanda nema annað sé tekið fram.  

Stærri verkefni stjórnvalda og hagsmunaaðila 

Fjármálaráðuneytið/Seðlabankinn og/eða Samtök fjármálafyrirtækja gefa út bókaröð sem börn 
fá að gjöf; ein bók á ári. Bókin snýst um fjármál og mun efla fjármálalæsi barna allt frá leikskóla-
aldri, byrja á grunn þekkingu og svo byggist hægt og rólega ofan á þekkinguna. Þetta væri svipað 
og bækurnar „Krakkarnir í Kátugötu“ sem Umferðarstofa gefur út til þess að efla umferðarfræðslu   

Stærri verkefni innan skóla og frístundaheimila 

Efla skóla og frístundaheimili til þess að nýta leik í rauntengt nám. Bjóða krökkunum uppá að gera 
leikþætti eða bíó uppákomu, og selja inn. Í Skarðshlíðarskóla Hafnarfirði lét Fjóla Sigrún 
Sigurðardóttir nemendur vinna slíkt verkefni og vakti það mikla lukku. Eldri nemendur bjuggu til 
peninga (100, 500, 1000) og deildu þeim út til yngri nemenda. Svo var bíósýning. Miðinn kostaði 
500kr. Þá var einnig sjoppa. Þar var hægt að versla svala popp og pez. Hlutverkum var deilt út. 
Sumir voru í miðasölu, aðrir dyraverðir, aðrir vísuðu í sæti og svo voru sjoppustarfsmenn. 
Nemendur útbjuggu auglýsingar og merki sem vísuðu á bíóið.  

Á alþjóðlegum dögum þar sem nemendur kynna menningu annara landa má leggja áherslu á að 
nemendur kynni gjaldmiðil viðkomandi lands, teikni peninga o.s.frv.  

Hugmyndir að þverfaglegri kennslu 

Tungumálakennsla: Láta nemendur skipuleggja ferð til viðkomandi lands. Fara þarf inn á mis-
munandi vefsíður til þess að skipuleggja skoðunarferðir og fleira skemmtilegt. Þá  þarf að gera 
kostnaðaráætlun fyrir ferðina og reikna yfir í íslenskar krónur. Skoða þarf mismunandi 
bókunarmöguleika hjá hótelum og flugfélögum. (Refundable/non refundable o.s.frv.).  

Íþróttir: Láta nemendur gera verðsamanburð á líkamsræktarkortum, skoða slysatryggingar og 
fleira tengt heilsuhagfræði. Ræða fjárhagslegar áskoranir þegar heilsan brestur og mikilvægi 
hreyfingar í því sambandi.  

Sögukennsla: Saga býður upp á stórkostleg tækifæri til þess að læra af reynslunni. Saunders 
(1971) nefndi til dæmis að kannski þyrfti að útbúa einhverskonar bók með „sönnum 
efnahagslegum hryllingssögum“ fyrir fjármálakennslu.  Hér má láta nemendur gera ýmis verkefni 
eða kynningar úr sögunni sem jafnframt taka á fjármálum. Sem dæmi má nefna Hrunið 2008; 
Hvað olli því? hverjar voru afleiðingarnar o.s.frv. Fleiri atvik í mannkynssögunni bjóða upp á sama 
möguleika, eins og heimsstyrjöldin; hvaða efnahagslegu áhrif hafði hún? Nýlegt dæmi er Covid-
19. Hér er gott tækifæri til þess að sýna þeim hversu viðkvæmt hagkerfið getur verið hvernig 
keðjuverkun innan þess virkar.  

Íslenska: Í íslensku ætti að kenna fjármálahugtök og lesskilning á fréttum úr efnahagslífinu. Hér 
er tækifæri til þess að láta nemendur finna frétt um hagkerfið og túlka hana, jafnvel útbúa 
kynningu fyrir samnemendur.  

List og verkgreinar: Láta nemendur reikna eða gera þeim grein fyrir á aðföngum sem notuð eru. 
Koma inn á aðferðir til þess að nýta efni sem best. 

Tónmennt: Skoða faldar auglýsingar og hvetjandi neysluhegðun í tónlistarmyndböndum 

Önnur rauntengd og lifandi verkefni í fjármálakennslu 

Verðbólga/ verðtryggð og óverðtryggð lán: Rökfærsluritgerðir með eða á móti verðtryggðum 
lánum  

Smálán: Láta nemendur lesa í gegnum fréttamiðla og finna eina reynslusögu um smálán, frétt frá 
einhverjum sérfræðingi um smálán, eða fjalla um orðræðuna sem hefur verið í kringum smálán 
og útbúa kynningu. 
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Viðauki B: Fjármálalæsi í framhaldsskólum 

Tafla 11: Fjármálalæsi í framhaldsskólum – yfirlit 

Fjármálalæsi í framhaldsskólum  

 Skylda Val  

Borgarholtsskóli  Lífsleikni, þar á meðal 
fjármál 

Fjármál einstaklinga 
Fjármálastjórn, ísl. verðbréfamarkaður 
og hugtök á sviði fjármála almennt  
VH braut (kjörsvið og verslunarbraut  

Fjölbrautarskólinn í 
Ármúla 

Lífsleikni þar á meðal 
fjármálalæsi 

Fjármál 

Fjölbrautaskólinn í 
Breiðholti 

0 Fjármálafræðsla 

Flensborgarskólinn í 
Hafnarfirði 

0 0 

Fjölbrautarskóli 
Garðabæjar 

Fjármálalæsi  0 

Fjölbrautarskóli 
Norðurlands Vestra 

Fjármálalæsi undir 
heitinu lífsleikni  

Fjármálalæsi 

Fjölbrautarskóli 
Snæfellinga 

Stærðfræði daglegs lífs 
og fjármálalæsi   

0 

Fjölbrautarskóli 
Suðurlands 

0 Fjármál 

Fjölbrautarskóli 
Suðurnesja 

0 Þjóðhagfræði og fjármálalæsi 
Stærðfræði með áherslu á fjármálalæsi 
Fjármálafræði 

Fjölbrautaskóli 
Vesturlands  

Lífsleikni, þar á meðal 
fjármál  

Fjármálalæsi  

Fjölbrautaskólinn á 
Húsavík  

Lífsleikni, þar á meðal 
fjármál 

Nokkrir stærðfræðiáfangar sem snúa að 
fjármálalæsi 

Kvennaskólinn í 
Reykjavík 

0 0 

Menntaskólinn á 
Akureyri  

0 0 

Menntaskólinn á 
Egilstöðum  

Lífsleikni, þar á meðal 
fjármál 

0 

Menntaskólinn í 
Reykjavík  

0 0 

Menntaskólinn á 
Laugarvatni 

Fjármálalæsi 0 

Menntaskólinn við 
Sund 

0 Fjármálalæsi  

Verzlunarskóli Íslands Þjóðhagfræði og 
fjármálalæsi 

Hagfræði 
Fjármál 

 

Heimild: Vefsíður skólanna. 
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Viðauki C: Spurningarammi  

1. Hvernig er fjármálalæsi kennslu í þínum skóla háttað? 

2. Finnst þér þú hafa nægjanlega menntun til þess að kenna fjármálalæsi?  

a. Hefur þú á einhverjum tímapunkti fengið markmissa kennslu í fjármálum?  

b. Hefurðu lært eitthvað um fjármál? 

c. Hefur þú sótt einhver endurmenntunarnámskeið í fjármálalæsi?  

i. Ef ekki þá af hverju? 

ii. hefur þú heyrt um endurmenntunarnámskeið á vegum SFF?  

3. Hvernig finnst þér birtingarmynd samfélagsfræði í aðalnámskrá? 

a. Finnst þér hæfniviðmiðin í fjármálalæsi nægjanlega skýr svo auðvelt sé að 

átta sig á hvað eigi að kenna?  

b. Hvað er ertu að kenna krökkunum?  

c. Kennirðu eitthvað um hagkerfið? 

4. Finnst þér skorta námsefni? 

a. Ef já – geturðu  útskýrt það nánar? ertu að tala um fyrir yngri aldur eða 

fjölbreyttara námsefni?  

5. Telur þú að SFF gætu stutt betur við kennara sem kenna fjármálalæsi?  

a. Hvernig stuðningur heldur þú að myndi gagnast best?  

b. Gagnvirk vefsíða / fundir / endurmenntun / handleiðsla / skipulag 

kennsluefnis / prófaspurningar?  

6. Ef þú gætir ráðið, hvernig myndir þú sjálf/ur vilja sjá fjármálakennslu háttað? 

7. Sérð þú einhverjar hindranir í kennslu á fjármálalæsi? 
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Viðauki D: Bréf frá stýrihóp til menntamálaráðuneytisins 
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Viðauki E: Efnisþættir samfélagsgreina 

 

Tafla 12: Efnisþættir samfélagsgreina 

Reynsluheimur; umhverfi, samfélag, saga, menning. Hæfni til að skilja 

Mannlíf 
Sjálfbærni 
Siðferði 
Staða Íslands og saga 
Heimabyggð 
Jörðin 
Heimssaga 
Trúarbrögð 
Náttúruskilyrði 
Auðlindir 

Gildi 
Náttúruferlar 
Lýðræði 
Orsakasamhengi 
Fjölmenning 
Túlkun 
Fjölskyldugerðir 
Stjórnkerfi 
Velferðarsamfélagið 
Stjórnmál  

Upplýsingalæsi 
Gagnrýnin hugsun 
Kortalæsi 
Miðlalælsi 
Heimildarýni 
Sögulæsi 
Kynjafræði 
Merkingarleit 
Menningarlæsi 
Fjármálalæsi  

 

Hugarheimur; sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum 

Sjálfsvitund 
Persónumótun 
Gildismat 
Siðgæðisvitund 
Menntun 
Heilbrigði og velferð 
Staðalmyndir 

Réttsýni 
Ábyrgð 
Frelsi 
Manngildi 
Samhygð 
Jafnrétti 
Lífsviðhorf 

Gagnrýnin hugsun  
Fyrirmyndir 
Tilfinninganæmi 
Sköpun 
Tjáning 
Framsýni 
Ígrundun 

 

Félagsheimur; samskipti: Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra 

Félagsvitund 
Borgarvitund 
Umburðarlyndi 
Samfélagsreglur 
Borgaralegar skyldur 
Frelsi og ábyrgð 
Félagsfærni 
Kynheilbrigði 

Jafnrétti 
Réttlæti 
Virðing 
Mannréttindi 
Umhyggja og velferð 
Sáttfýsi 
Vinátta  
Lýðræði 

Ofbeldi 
Samræða  
Gagnrýnin hugsun 
Tjáning 
Miðlun 
Sköpun 
Leikur 

 

Heimild: Aðalnámskrá grunnskóla (2013).  
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Viðauki F: OECD: Helstu hindranir við innleiðingu  og leiðir að lausnum 

•   Nauðsynlegt er að kortleggja og meta fjármálalæsi til þess að vekja athygli á 

stefnu stjórnvalda og innleiðingu þess. Þannig er hægt að safna gögnum, átta sig á 

mikilvægum tækifærum og verkefnum ásamt því að hvetja hagsmunaaðila til þess 

að láta sig málið varða.  

•    Mikilvægt er að koma á samstarfi milli viðeigandi stofnana og stjórnvalda með 

ákveðnum aðila sem ber ábyrgð á að stefna stjórnvalda sé útfærð. Þessar stofnanir 

hanna og innleiða stefnur sem eru fjárhagslega sjálfbærar og hannaðar til þess að 

ná breyttu hegðunarmynstri þeirra sem þær snúa að. Slíkar stefnur tryggja einnig 

aukinn trúverðugleika og sýnileika almennings sem og samfélagsins í heild. Vinna 

þarf með breiðum hóp trúverðugra opinberra hagsmunaaðila í innleiðingarferlinu. Í 

auknum mæli hefur einkageirinn stutt við innleiðinguna. Hagsmunaaðilar í 

einkageiranum geta boðið uppá marga möguleika.  

•   Mikilvægt er að setja raunhæf markmið. Þá þarf að meta stefnu stjórnvalda. Kort-

lagning og mælingar gera árangurinn sýnilegri og stuðla að sjálfbærni verkefnisins. 

Greiningargögn eru einnig leiðarvísir stofnana sem taka þátt í að innleiða stefnuna 

og stuðla að samstöðu um markmið hennar. Tryggja þarf fjármagn til langs tíma ef 

það á að koma til móts við þörf almennings á fjármálamenntun.  

•   Tryggja þarf árangursríkar og nýstárlegar kennsluaðferðir. Helsta áskorun 

stjórnvalda í innleiðingu á fjármálalæsi er að finna leiðir til þess að breyta 

fjárhagslegum viðhorfum og hegðun almennings og þá þarf að nota bæði nýjar og 

hefðbundnar nálganir:  

1. Auðvelda aðgang að upplýsingum og ráðgjöf í gegnum fjölbreytta miðla  

2. Taka mið af tímasetningu, staðsetningu og nýta núverandi námsumhverfi 

3. Nálgast á neytendur eftir lífshlaupalíkaninu. Til dæmis þegar þeir eignast barn, 

kaupa fyrsta heimilið, fara á eftirlaun o.s.frv. Á þeim forsendum þarf að:  

a. Velja rétta tengiliði og þjálfa þjálfara.  

b. Nota rétta námsumhverfið eins og vinnustaði og skóla  

c. Styðja við þátttöku einstaklinga með atferlishagfræði (e. behavioural 

economics) og markaðssetningu með samfélagsmiðlum, nýta jafningja 

hópþrýsting og samfélagsáhrif. Horfa jafnvel á leiki á samfélagsmiðlum 

sem nýja möguleika  

Heimild: OECD (2015b) 

 


