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Ágrip 

Kennsluefni Fjármálafræðsla fyrir grunnskólanemendur er útbúið með það í 
huga að efla fjármálalæsi ungmenna í grunnskóla og námsefnið hugað til  
kennslu á mið- og unglingastigi. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 
2013 á fjármálalæsi að vera kennt á öllum stigum grunnskólans og  í flestum 
grunnskólum landsins. Þrátt fyrir þetta er fjármálalæsi ekki sérnámsgrein 
heldur er gert ráð fyrir því sem hæfniviðmiði eða viðfangsefni í öðrum 
greinum. Rannsóknir sýna að kennara hérlendis skortir þekkingu á fjármálum 
og þeir treysta sér oft ekki til að kenna nemendum sínum um fjármál. Með 
þessu verkefni verður leitast við að setja fram fræðslu um fjármál sem hentar 
mið- og unglingastigi ásamt viðeigandi kennsluaðferðum.  

Höfundur aflaði heimilda vegna verkefnisins úr ýmsum áttum en erfitt 
reyndist að finna rannsóknir tengdar fjármálalæsi. Því virðist ekki mikið hafa 
verið fjallað um viðfangsefnið af fræðimönnum. Það sem samt sem áður kom 
á óvart við vinnslu þessa verkefnis er að á síðustu árum hefur komið út 
ýmiskonar námsefni sem hægt er að nýta við kennslu á fjármálalæsi og því er 
meira til af kennsluefni en höfundur átti von á. Aftur á móti getur reynst erfitt 
að vinna verkefni og að aðlaga kennslustundir að notkun þessa kennsluefnis 
og því er það von höfundur að kennsluefnið geti nýst í framtíðinni. 



 

Abstract 

Curriculum Financial education for compulsory school is created with the aim 
of strengthening financial literacy of students in compulsory school and the 
study material is intended for teaching in grades 6-10. According to the 
Icelandic National Curriculum Guide for Compulsory Schools from 2013, 
financial literacy should be taught at all levels of compulsory school in the 
country. Despite this, financial literacy is not a specific subject, but is intended 
as a learning objective in other subjects. Research show that teachers in Iceland 
lack knowledge of finance and often do not trust themselves to teach their 
students about finance. This project will seek to provide educational material 
for finances suitable for teaching in 6th-10th grade as well as appropriate 
teaching methods.  

The author obtained sources for the project from various sources, but it 
proved difficult to find research related to financial literacy in Iceland. 
Therefore, it seems that in Iceland there have not been conducted a lot of 
academic studies when it comes to financial literacy. While working on this 
project it surprised the author that in recent years various financial literacy 
curriculum has been published and therefore there is more curriculum available 
than the author expected. On the other hand, it can be difficult to work on the 
assignments and to adapt lessons by using the available curriculum and 
therefor the author hopes that this new curriculum can be used in the future. 



 

Formáli 

Þetta verkefni er lagt fram sem meistaraprófsverkefni til M.Ed. gráðu í 
menntunarfræði á grunnskólastigi við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 
Meginviðfangsefni verkefnisins er kennsluefni í fjármálalæsi fyrir grunnskóla.  
Verkefnið skiptis í tvo hluta. Fyrri hluti verkefnisins er greinagerð, þar sem 
fjallað verður um fræðilega hluta verkefnisins. Farið verður yfir helstu hugtök 
tengd kennslu í fjármálum ásamt því að tengja kennslu í fjármálalæsi  við 
aðalnámskrá grunnskóla. Þá verður fjallað um tengingu fjármálalæsis við 
PISA-könnunina sem framkvæmd verður árið 2021. Seinni hluti verkefnisins 
er síðan námsefnið sjálft ásamt verkefnum, kennsluleiðbeiningum og glærum 
sem kennarar geta stuðst við í kennslu á námsefninu.  

Kennsluefnið er settu upp með það í huga að hægt sé að mæta þörfum 
ólíkra nemenda og að hægt sé að útfæra það með fjölbreyttum 
kennsluaðferðum.  

Sem starfandi kennari vona ég að námefni sem þetta muni vekja áhuga 
nemenda ásamt því að aðrir kennarar geti nýtt sér það við kennslu í 
fjármálalæsi og að það styrki hæfni þeirra til að kenna fjármálalæsi. 

Ég hef ávallt haft mikinn áhuga á fjármálum og árið 2012 útskrifaðist ég 
með BSc gráðu í hagfræði frá Kaupmannarhafnarháskólanum. Á árunum 
2012-2016 starfaði ég sem þjónustufulltrúi hjá Landsbankanum en hluti af 
starfi mínu var að heimsækja framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu og halda 
þar fyrirlestur um fjármálalæsi fyrir ungmenni á aldrinum 16-18 ára. Á þessum 
árum upplifði ég oft hversu lítið ungmennin vissu um fjármál en fáir vissu til 
dæmis hvað það þýðir að taka lán, að þegar lán er tekið þarf að borga vexti, og 
af hverju er gott að spara. Eftir þessa reynslu fór ég að velta fyrir mér hvernig 
ég hugsaði um fjármál á þessum aldri og hvort það hefði breytt einhverju ef ég 
hefði lært um fjármál þegar ég var enn þá í grunnskóla. Þegar ég var yngri var 
lítið rætt um fjármál, það var ekki boðið upp á fjármálafræðslu í skólanum og 
ég byrjaði fyrst að læra um fjármál þegar ég hóf nám við Verslunarskóla 
Íslands. Eftir að ég fór að vinna við að halda fjármálafræðslu í 
framhaldsskólum ræddi ég þetta við foreldra mína og kom þá í ljós að þegar 
ég var yngri voru fjármál lítið rædd á heimili mínu og var helsta ástæðan sú að 



 

þau treystu sér ekki til að kenna mér á fjármál, þrátt fyrir að vera fjárhagslega 
vel stödd.  

Ég byrjaði að vinna 14 ára gömul og var því tiltölulega ung komin á 
vinnumarkaðinn, farin að fá laun og launaseðil en á þessum árum vissi ég lítið 
sem ekkert um fjármál og var lítið að velta fyrir mér sparnaði, hvað mig langaði 
að gera í framtíðinni og hvort ég þyrfti kannski að spara fyrir því. Þegar ég 
hugsa til baka vildi ég óska þess að ég hefði fengið einhverja fjármálafræðslu 
bæði í grunnskóla og framhaldsskóla og finnst mér dapurt að hugsa til baka að 
ég hafi byrjað að vinna svo ung en aftur á móti fór ég ekki að hugsa um að 
spara fyrir til dæmis húsnæði eða frekara námi fyrr en ég var orðin 20 ára. Oft 
velti ég því fyrir mér hvernig staðan væri ef ég hefði fengið fjármálafræðslu 
þegar ég var enn þá í grunnskóla og hvort það hefði breytt einhverju ef að ég 
hefði haft þekkingu á sviði fjármálalæsis. Þannig kviknaði hugmyndin af 
rannsóknarefni fyrir meistaraverkefni mitt, fjármálalæsi grunnskólanema. 

Höfundur hefur s.l. ár starfað sem umsjónarkennari í fimmta bekk 
grunnskólans og bendir reynsla höfundar til þess að 10-11 ára börn búi yfir 
mjög takmörkuðum skilningi á peningum og fjármálum. Nemendurnir velta 
peningum mikið fyrir sér, til dæmis að spyrja þau reglulega hversu mikið 
ákveðinn hlutur kostar, upplifun höfundar er  að þau átti sig ekki á verðgildi 
peninga. Þeim þykir til dæmis hlutir sem kosta undir 10.000 kr. vera frekara 
ódýrir en þau átta sig ekki á því hversu mikla vinnu forráðamenn þeirra þurfa 
að leggja á sig til að vinna fyrir þessum 10.000 kr.. Höfundur hefur velt því 
fyrir sér hvort rétt sé að ræða fjármál og fjármálalæsi við nemendurna. Þó telur 
höfundur að slíkt passi illa inn í þá námskrá sem ætluð er þessu aldri, jafnframt 
sem þau kunni að vera of ung til að læra um fjármál og fjármálalæsi Það hefur 
reynst höfundi erfitt og langar hann mjög að ræða fjármál við þau en þar sem 
þau eru enn þá það ung treysti ég mér oft ekki til að hefja þessa umræðu við 
þau, þrátt fyrir að hafa unnið við það að fræða ungmenni um fjármál. Ekki er 
ólíklegt að aðrir kennarar séu í sömu sporum og því telur höfundur mikilvægt 
að kennurum séu færð þau tæki og tól í formi kennsluefnis og fræðslu sem 
nauðsynleg eru svo kennarar séu öruggir við kennslu í fjármálalæsi. 
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1. Inngangur  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2011, bls. 152) er fjármálalæsi eitt af hæfniviðmiðum fyrir heimilisfræði og 
samfélagsfræði. Fjármálalæsi er því  viðfangsefni innan tveggja námsgreina en 
ekki sjálfstæð námsgrein. 

Breki Karlsson (2016, bls. 5) telur að á Íslandi sé fjármálalæsi kennt í um 
87% grunnskóla og 90% framhaldsskóla sem hluti af stærðfræði eða lífsleikni. 
Samkvæmt úttekt Breka Karlssonar (2016, bls. 5) á kennslu í fjármálalæsi í 
grunn- og framhaldsskólum á Íslandi er algengt að kennarar útbúi sjálfir 
námsefni í fjármálalæsi vegna skorts á námsefni ásamt því að kennarar óska 
eftir því að fá rýmri kennslutíma til að kenna fjármálalæsi. Því er vert að velta 
því upp hvaða áhrif þetta geti haft á kennslu í fjármálalæsi. Kann að vera að 
kennarar treysti sér ekki til að kenna nemendum sínum um fjármálalæsi vegna 
skorts á námsefni og telji sig ekki búa yfir nauðsynlegri þekkingu sem til þarf 
eða jafnvel treysta sér ekki til að ræða þetta málefni við nemendur.   

Á heimasíðu mennta- og menningarmálaráðuneytinu (2018) kemur fram að 
árið 2021 verði Ísland með í valkvæðum hluta PISA-könnunarinnar sem snýr 
að fjármálalæsi. Tilgangur þessa hluta er að kanna hæfni nemenda til að taka 
fjármálalegar ákvarðanir. Því má ætla að ákveðin vitundarvakning sé að eiga 
sér stað hjá yfirvöldum hér á landi varðandi fjármálalæsi. Áhugavert verður að 
sjá hvaða áhrif þátttaka í þessum valkvæða hluta PISA-könnunarinnar mun 
hafa á kennslu fjármálalæsis í grunnskólum. 
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2. Markmið 

Markmið verkefnisins er að útbúa kennsluefni ásamt kennsluleiðbeiningum 
fyrir kennslu í fjármálalæsi sem ætlað er fyrir nemendur á mið- og 
unglingastigi grunnskóla. Í kennsluefninu verður farið yfir helstu hugtök sem 
tengd eru fjármálum til dæmis peninga, launaseðil, sparnað og skuldbindingar, 
og í lok hvers kafla verða verkefni sem kennarar geta nýtt sér í kennslu.  

Meginmarkmið kennsluefnisins og verkefnisins í heild sinni er að auka 
fjármálalæsi grunnskólanema ásamt því að útbúa aðgengilegt kennsluefni fyrir 
kennara sem hentar nemendum á grunnskólastigi. Markmið kennsluefnisins er 
því að efla kennslu í fjármálalæsi með nýjum verkfærum fyrir kennara. Þá er 
einnig markmið kennsluefnisins að vekja áhuga nemenda og geri það að 
verkum að þeir séu líklegri til að velja það að læra um fjármálalæsi en nú er.   
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3. Fjármálalæsi 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er læsi einn af sex grunnþáttum 
menntunar en læsi er sú kunnátta og færni sem fólk býr yfir til að geta ritað 
hugsanir sínar á blað ásamt því að skilja prentaðan texta (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 18). Steinunn Torfadóttir og fleiri (2011, 
bls. 15) telja að læsi og lestur sé ekki meðfæddur eiginleiki heldur kunnátta og 
færni sem þarf að kenna en Stefáni Jökulssyni (2012, bls. 6) bendir á að læsi 
hefur áhrif á það hvernig við tengjum efni við upplifanir okkar og reynslu. 
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 19) er meginmarkmið læsis að 
virkja nemendur í að umbreyta og umskrifa það sem er að gerast í kringum þá 
með því að búa til sína eigin merkingu og að það sem þeir lesa hafi áhrif á þá, 
nemendur bregðast við því sem þeir lesa á persónulegan og skapandi hátt. 

Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) (2018, bls. 4) skilgreinir 
fjármálalæsi sem „samsetningu skilnings, þekkingar, hæfni, viðhorfa og 
hegðunar sem er nauðsynleg til að taka fjárhagslegar ákvarðanir og að lokum 
öðlast fjárhagslegt öryggi“. Samkvæmt Breka Karlssyni (2016, bls. 6). gefur 
fjármálalæsi neytendum þá færni sem til þarf til að geta lesið, greint og stjórnað 
þeim þáttum sem hafa áhrif á efnahagslega velferð þeirra. Skortur á 
fjármálalæsi getur leitt til minni lífsgæða, valdið líkamlegri og andlegri 
vanlíðan og leitt til aukinna þarfa á opinberri aðstoð. Breki (2010, bls. 6) telur 
einnig að neytendur sem búa yfir fjármálalæsi búi yfir aukni færni til að greina 
möguleika sína í fjármálum, geta gert áætlanir sem tengjast fjármálum sínum 
ásamt því að geta brugðist við óvæntum atburðum sem geta haft áhrif á fjármál 
þeirra, til dæmis ef breytingar verða í efnahagsumhverfinu. Samkvæmt Breka 
(2010, bls. 12) veitir fjármálalæsi einstaklingum aukna færni til að geta fjallað 
um fjármál og þannig tekið upplýstar ákvarðanir sem eru byggðar á þekkingu 
og staðreyndum. Breki (2010, bls. 6) telur að með auknu fjármálalæsi eru 
neytendur líklegri til að gera ráðstafanir fyrir framtíðina.  

Fjármálalæsi er margslungin kunnátta sem er mikilvægur þáttur þegar 
verið er að kenna börnum og ungmennum að standa á eigin fótum. Mikilvægt 
er að byrja snemma að kenna börnum hvernig nota megi seðla og mynt ásamt 
því að kenna um verðgildi þeirra. Í grein eftir VanBergeijk og Cavanagh (2012, 
bls. 26) kemur fram að með því að byrja snemma að kenna börnum um 
grundvallaratriði fjármála verður auðveldara að byggja ofan á þá kunnáttuna 
eftir því sem þau eldast. Fjármál geta verið erfitt viðfangsefni og því er 
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mikilvægt að leiða hugann að því hvernig sé best að kenna börnum um peninga 
og verðgildi þeirra. VanBergeijk og Cavanagh (2012, bls. 26) telja að lykilinn 
að því að kenna grunnstoðir fjármálalæsi er að tengja kennsluna við aðra þætti 
lífsleikni og tengja þannig við eigin reynsluheim nemendanna, æfa þau í 
notkun peninga og kenna þeim helstu hugtök fjármálamarkaða. 

Sífellt koma nýjungar inn á fjármálamarkaðinn og geta hinar ýmsu 
vörur og þjónusta á fjármálamarkaði reynst flóknar og getur það reynst 
einstaklingum erfitt að skilja út á hvað þær ganga. Hraðar breytingar hafa orðið 
á fjármálamörkuðum, með þróun í tækni og nýjum og flóknari 
fjármálagerningum. Lusardi (2019, bls. 1) telur að úrval af fjármálavörum sem 
fólk hefur úr að velja vera stóraukið miðað við það sem áður var og ákvarðanir 
sem tengjast þessum vörum geta haft áhrif á velferð einstaklinga. Vegna 
hraðrar þróunar í fjártækni (e. fintech) telur Lusardi (2019, bls. 1) að þær leiðir 
sem fólk nýttir til greiðsluþjónusta, fjárfestinga og til að leita sér aðstoðar 
fjármálaráðgjafa hafi gjörbreyst. Samkvæmt Van Rooij, Lusardi og Alessia 
(2011, bls. 450) eru einstaklingar orðnir virkari í fjármálum en áður fyrr og 
með auknu framboði á vöru og þjónustu á fjármálamarkaði eykst sú þátttaka 
markvisst. Klapper, Lusardi og Oudheusden (2015, bls. 4) benda á að með 
aukna framboði eykst ábyrgð einstaklingsins á eigin fjármálum þar  og 
samhliða er mikilvægt að auka þekkingu neytenda á þeim vörum og þjónustu 
sem er í boði á fjármálamörkuðum. Það getur reynst einstaklingum erfitt fá 
beina ráðlagningu varðandi bankaviðskipti sín, til dæmis varðandi hvernig lán 
sé best að taka og hvaða tegund vaxta hann eigi að velja, og þarf hann því að 
vera búinn að skoða þær vörur og þjónustu sem eru í boði en þannig getur hann 
tekið upplýsta ákvörðun og valið þá vöru og þjónustu sem hentar honum.  Í 
nútímasamfélagi eru fleiri einstaklingar með bankareikning og hafa aðgang að 
auknu lánsfé. Í skýrslu Umboðsmanns skuldara frá árinu 2018 (bls. 45). kemur 
fram að með auknu aðgengi að lánsfé er mikilvægt að stuðla að auknu 
fjármálalæsi ásamt því að auka þekkingu almennings á mismunandi lánum sem 
í boði eru og hvaða þýðingu það hefur að taka lán.  Í þessu samhengi telur 
Lusardi (2019, bls. 1) að mikilvægt sé að skilja hvernig fjármálalæsi og 
þekking á fjármálum getur haft áhrif á fjárhagslega ákvörðunartöku 
einstaklinga.  

Samkvæmt könnun sem framkvæmd var að af Gallup World árið 2014 
og nefnist S&P Global Finlit Survey kom fram að á því ári skorti kringum 3,5 
milljarða manna grundvallarþekkingu þegar kemur að fjármálum, en meirihluti 
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þeirra sem skortir grundvallarþekkingu í fjármálum búa í þróunarlöndum 
(Klapper, Lusardi og Oudheusden, 2015, bls. 7). Hlutfall fjármálalæsis er 
breytilegt eftir ákveðnum þáttum svo sem kyni, menntun, launum og aldri. Á 
heimsvísu búa 35% karla yfir fjármálalæsi á móti 30% kvenna (Klapper, 
Lusardi og Oudheusden, 2015, bls. 12). 

Vanþekking á eigin fjármálum getur verið kostnaðarsöm. Davíð 
Arnarson, Kári Kristinsson og Sigurður Guðjónsson (2018, bls. 62) telja að 
neytendur séu líklegri til að taka lélegar ákvarðanir þegar kemur að fjármálum 
þegar þeir búa yfir lélegu fjármálalæsi. Samkvæmt Klapper, Lusardi og 
Oudheusden (2015, bls. 4) eru einstaklingar sem eiga erfitt með að skilja 
hugtök innan fjármálamarkaðsins líklegri til að greiða hærri færslukostnað, 
safna frekar skuldum og greiða hærri vaxtaprósentu af lánum sína. Þá eru þeir 
líklegri til að taka fleiri lán og eru ólíklegri til að spara. Það þarf að hafa í huga 
áhrif sem ytri þættir geta haft á fjárhagslega velgengni einstaklinga. Davíð, 
Kári og Sigurður (2018, bls. 62) benda á að til að lágmarka þau áhrif sem ytri 
þættir geta haft á neytendur þurfa þeir að geta tekið upplýstar ákvarðanir 
tengdar fjármálum sínum.  

Í grein Lusardi (2019, bls. 4) kemur fram að á árinu 2019 tóku 
einstaklingar fleiri fjárhagslegar ákvarðanir yfir ævina, lifðu lengur og 
framboð á vörum og þjónustu á fjármálamarkaði var meira. Þegar litið er til 
þessarar þróunar ásamt lágu hlutfalli fjármálalæsis meðal fólks, sérstaklega 
meðal viðkvæmra hópa er ljóst að aukið fjármálalæsi ætti að vera forgangsmál 
hjá stjórnvöldum með það að markmiði að styrkja neytendur til að taka 
skynsamar ákvarðanir varðandi fjármál sín.  
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4. Fjármálafræðsla 

OECD (2018, bls. 7) skilgreinir fjármálafræðslu sem „ferli þar sem 
einstaklingar bæta þekkingu sína á vörum og þjónustu sem boðið er upp á á 
fjármálamörkuðum“. Atkinson og Messy (2012, bls. 13) telja að með aukinni 
fjármálafræðslu þrói einstaklingur með sér færni með upplýsingum, kennslu 
og/eða markmiðum ásamt því að þeir þróa með sér aukið sjálfstraust til að taka 
upplýstar ákvarðanir í fjármálum, eru meðvitaðir um áhættur sem geta fylgt 
ákvörðunum þeirra og vita hvar eigi að leita aðstoðar til að bæta fjárhagslega 
velferð þeirra.  

Fjármál eru mikilvægur hluti af lífi sérhvers einstaklings. Framboð á 
vörum og þjónustu á fjármálamarkaði í dag er gríðarlegt og þurfa neytendur að 
velja þann kost sem hentar þörfum þeirra og markmiðum sem best. OECD 
(2005, bls. 10) telur að mikilvægi fjármálafræðslu hafi aukist með árunum 
vegna breytinga á fjármálamörkuðum, ásamt lýðfræðilegum og efnahagslegum 
breytingum. Þessar breytingar fella meðal annars í sér lengri starfs- og lífaldri, 
laun hækkað og kaupmáttur aukist. Með aukinni lífslíkum telur OECD (2005, 
bls. 11) að einstaklingar þurfi  að hafa það í huga hvernig sparnaður þeirra, 
lífeyrissparnaður eða innistæður á innlánsreikningum, nýtist þeim á efri árum.  

Fjármálamarkaðir verða sífellt flóknari ásamt því að sífellt bætast 
nýjar vörur og þjónustur á markaðinn. Með auknu framboði aukast þær leiðir 
sem hægt er að taka í fjármálum, til dæmis eru í boði mismunandi lán á ólíkum 
vöxtum, þurfa einstaklingar að skoða vel allt það sem er það sem er í boði og 
taka eigin ákvörðun um það hvaða vara eða þjónustu hentar þeim og þeirra 
fjárhag. Aukin fjármálafræðsla getur auðveldað ákvarðanatöku einstaklinga og 
þannig tryggt fjárhagslegt öryggi þeirra.  

Samkvæmt OECD (2005, bls.11-12) auka eftirfarandi þættir mikilvægi 
fjármálafræðslu: 

 Flóknar og mismunandi vörur sem eru í boði á 
fjármálamörkuðum. Eins og fram hefur komið býðst 
viðskiptavinum fjármálastofnana margar og mismunandi vörur. 
Þessum vörum fylgja oft mismunandi kostnaður, vextir og 
gjalddagar. Erfitt getur reynst einstaklingum að meta eiginleika 
varanna, til dæmis þegar um líftryggingar er að ræða, þar sem þær 
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eru oftar en ekki einskiptis kaup og tími frá fjárfestingunni og þar 
til að hún er nýtt getur verið langur.  

 Aukið framboð á fjármálamörkuðum. Afnám hafta á 
fjármálamörkuðum og lægri kostnaður í kjölfar tækniþróunnar 
hefur haft áhrif á aukningu vöruframboðs.  

 Breytingar á lífeyriskerfi. Breytingar sem hafa orðið á 
lífeyriskerfinu innan OECD ríkjanna er að við lögbundna 
lífeyrissparnað hefur bæst ofan á viðbótarlífeyrissparnaður og geta 
einstaklingar valið hvort að þeir borga í viðbótarlífeyrissparnað eða 
ekki. Með skyldusparnaði tryggja lífeyrissjóðir viðskiptavinum 
sínum ákveðna upp í eftirlaun og er svo upphæð reiknuð út sem 
hlutfall af launum þeirra yfir ævina. Viðbótarlífeyrissparnaður 
bætist ofan á þessa upphæð og með því hækka eftirlaun 
einstaklingsins.   

 Lítið fjármálalæsi. Í rannsókn sem framkvæmd var árið 2004 í 12 
ríkum OECD kom fram að fjármálalæsi meðal almennings væri 
lítið. Átti þetta sérstaklega við um ákveðinna hópa til dæmis 
einstaklinga með litla menntun, minnihlutahópa og tekjulága. 

Samkvæmt OECD (2005, bls. 13-14) geta neytendur á öllum aldri og 
tekjustigum notið góðs af fjármálafræðslu. Fyrir ungmenni sem eru að stíga sín 
fyrstu skref á vinnumarkaði veitir fjármálafræðsla grundvallarþekkingu til að 
gera fjárhags- og sparnaðaráætlanir sem geta hjálpað þeim að halda kostnaði 
og skuldum í lágmarki. Fjármálafræðsla getur hjálpað fjölskyldum við að beita 
aga í sparnaði og þannig aukið fjárhagslegan stöðugleika þeirra og minnkað 
fjárhagsáhyggjur. Fyrir þá sem hafa verið lengur á vinnumarkaði getur 
fjármálafræðsla stuðlað að því að  þeir eigi nægilegan sparnað til að geta lifað 
við fjárhagslegt öryggi eftir að þeir hætta að vinna. Aukið fjármálalæsi veitir 
einstaklingum færni og upplýsingar til að taka skynsamar ákvarðanir í 
fjárfestingum bæði þegar kemur að skyldusparnaði og viðbótarsparnaði. Með 
aukinni fjármálafræðslu geta þeir sem eru með lágar tekjur aukið þekkingu sína 
til að átta sig á því hversu mikið þeir geta sparað ásamt því að þeir geta forðast 
háan umsýslukostnað. Það kemur einnig fram í skýrslu OECD (2005, bls. 13-
14) að þeir sem eru vel efnaðir og eiga pening til að fjárfesta geta nýtt sér 
fjármálafræðslu til að auka grundvallarþekkingu sína á meðal annars áhættu og 
afkomu fjárfestinga, ásamt því að með fjármálafræðslu búa þeir frekar yfir 
upplýsingum varðandi kosti og galla fjárfestinga.  
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Fjármálafræðsla hefur ekki aðeins kosti fyrir einstaklinga heldur einnig 
fyrir hagkerfið í heild. OECD (2005, bls. 14) telur að fjármálafræðsla hafi 
hvetjandi áhrif á fjármálastofnanir til að bjóða upp á nýjar vörur og þjónustu 
og auka þannig samkeppni innan fjármálamarkaðarins, nýsköpun og aukin 
gæði. Með aukinni fjármálafræðslu eykst fjármálalæsi neytenda. Neytendur 
sem búa yfir auknu fjármálalæsi eru líklegri til að spara og spara meira en þeir 
sem búa yfir litlu fjármálalæsi. Aukið fjármálalæsi hefur jákvæð áhrif á 
fjárfestingar og hagvöxt. Þannig getur fjármálalæsi haft jákvæð áhrif á 
fjármálastofnanir þar sem að með aukinni eftirspurn eykst hvati fyrirtækja til 
að bjóða upp á fleiri vörur og þjónustu, framboð eykst. Neytendur sem búa yfir 
fjármálalæsi hafa einnig þekkingu til að vernda eigin hagsmuni og geta jafnvel 
komið með ábendingar til yfirvalda ef að um misferli er að ræða af hálfu 
fjármálastofnana. Þegar kemur að fjármálum og þeim vörum og þjónustu sem 
er í boði þá hafa ungmenni oft betri þekkingu á því sem í boði er ef þau hafa 
heyrt um það áður og búa yfir ákveðni grunnþekkingu. Flest þeirra hafa heyrt 
um greiðslukort og reikninga og vita út á hvað það gengur og er það vegna þess 
að þau hafa heyrt rætt og nota þær um þessar vörur. Aftur á móti hafa þau litla 
sem enga þekkingu á þeim vörum sem þau hafa ekki heyrt af áður eða heyrt 
lítið af, til dæmis lífeyrissparnað (Jorgensen og Savla, 2010, bls. 467).  

Í rannsókn Jorgensen og Savala (2010, bls. 467) kemur fram að 
bandarísk ungmenni sem búa yfir lítilli eða engri fjármálakunnáttu eru líklegri 
til að vera neikvæðir gagnvart fjármálum, ásamt því að þau eru líklegri til að 
taka rangar ákvarðanir þegar kemur að fjármálum. Þegar þeir eru neikvæðir 
gagnvart fjármálum hafa þau minni áhuga á að læra um fjármál og velta sínum 
eigin fjármálum lítið fyrir sér. Lítil kunnátta takmarkar hæfni þeirra til að taka 
upplýstar ákvarðanir. Jorgensen og Savla (2010, bls. 466) telja að kennsla í 
fjármál sé oft sett í hendurnar á foreldrum ungmenna en rannsóknir hafa sýnt 
að foreldar búa oft ekki yfir þeirri þekkingu sem þörf er á en ásamt því telja 
foreldrar jafnframt það ekki vera sitt hlutverk að kenna börnum sínum um 
fjármál. Í skýrslu þeirra kemur fram að rannsóknir hafa sýnt að bandarísk 
ungmenni á aldrinum 16-22 ára hafa áhuga á að læra um fjármál og hvernig 
þau geta orðið ábyrgir neytendur. 94% þeirra sem tóku þátt í rannsókninni 
segjast leita til foreldra sinna varðandi fjármál, en að fjármál og 
fjármálavandamál séu lítið sem ekkert rædd á heimilum þeirra.  

Í bókinni Lífleikni: sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd: handbók fyrir 
kennara og foreldra eftir Erlu Kristjánsdóttur, Jóhanni Inga Gunnarssyni og 
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Sæmundi Hafsteinssyni (2004, bls. 65) kemur fram að ungmenni læra því 
oftast um fjármál með því að fylgjast með foreldrum sínum og umhverfi sínu 
en það getur verið bæði neikvætt og jákvætt. Börn foreldra sem eiga við 
fjárhagerfiðleika upplifa það hvað það er að hafa fjárhagsörðuleika og hvaða 
áhrif það getur haft sem gæti haft þau áhrif að þau passa sín eigin fjármál betur. 
Fjárhagsörðuleika foreldra getur einnig haft þau áhrif að þar sem fyrirmyndir 
þeirra í fjármálum er ekki góð að börnin sjálf munu upplifa fjárhagserfiðleika 
þegar þau verða eldri. Foreldrar og forráðamenn eru mikilvægar fyrirmyndir í 
lífi barna.   

Í skýrslu eftir Oates, Blades og Gunter (2003, bls. 402) kemur fram 
markaðssetning á hinum ýmsu vörum og þjónustu snúa oft að börnum og 
unglingum en þessi hópur er talinn mikilvægur neytendahópur. Í dag þekkja 
börn vörumerki fyrirtækja áður en þau læra að lesa vegna aukinna auglýsinga. 
Ungmenni hafa í mörg ár verið mikilvægur markhópur fyrirtækja og á það 
sérstaklega við síðustu ár eftir að breytingar urðu á auknum kaupmætti þeirra. 
Kaupmáttur þeirra hefur aukist með aukinni þátttöku á vinnumarkaði og vinna 
þau sér inn vasapening sem þau eyða síðan í vörur og þjónustu sem vekur 
áhuga þeirra. Það má nefna í því samhengi að í rannsókn sem Hagstofa Íslands 
framkvæmdi árið 2017 kom fram að hlutfall ungs fólks á Íslandi sem var án 
vinnu, utan skóla og ekki í starfsþjálfun var 3,9% sem er lægsta hlutfall í 
samanburði við önnur Evrópulönd (Hagstofa Íslands, 2018).  Calvert (2008, 
bls. 206-207) telur að með þessum aukna kaupmáttur eru ungmenni orðin 
verðmættur markhópur fyrirtækja en ungmenni hafa ekki aðeins áhrif á sína 
eigin eyðslu heldur einnig geta þau haft mikil áhrif á eyðslu fjölskyldu sinnar. 
Calvert (2008, bls. 207) telur einnig að með auknu aðgengi, bæði á netinu og í 
sjónvarpi, eru fyrirtæki farin að herja meira og meira á ungmenni og einblína 
þau oft á þennan markahóp í auglýsingum sínum. Hún telur að með aukinni 
tækniþróun nái markaðsetning og auglýsingar auðveldlega til ungmenna í dag.   

Árið 2011 var stofnaður stýrihópur um fjármálalæsi af 
menntamálaráðherra og í skýrslu stýrihópsins kom fram tillaga að 
fjármálafræðslu yrði fundinn staður í nýrri námskrá grunnskóla (Stýrihópur um 
fjármálalæsi, 2011, bls. 4). Íslensk ungmenni eru virk á vinnumarkaði og 
kynnast því snemma launum og því sem fylgir launuðu starfi. Kristín 
Lúðvíksdóttir (2018, bls. 6) telur að þar sem að íslensk ungmenni fara snemma 
á vinnumarkaðinn kynnast þau fjármálamörkuðum snemma, fá bankareikning, 
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greiðslukort og jafnvel netbanka og því er mikilvægt að þau fái einnig fræðslu 
sem tengist fjármálum þeirra til að stuðla að fjárhagslegu öryggi þeirra.  
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5. Tenging við Aðalnámskrá grunnskóla 

Reglulega gefur mennta- og menningarmálaráðuneytið út aðalnámskrá fyrir 
leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Á heimasíðu Stjórnarráðs Íslands 
(e.d.) kemur fram að skólastarf í landinu sé byggt á aðalnámskrá hvers 
skólastigs en þar komi fram markmið og fyrirkomulag skólastarfs ásamt 
heildarsýn menntunnar. 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 er einn af 
grunnþáttum menntunnar sjálfbærni og miðast hún við að undirbúa nemendur 
við að takast á við hin ýmsu verkefni sem tengd eru umhverfi þeirra, 
félagslegum þáttum og efnahag (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 
bls. 19). Fjármálafræðsla er hluti af sjálfbærnismenntun og er sjálfbærni ein 
helsta forsenda þess að einstaklingar geti metið þarfir sínar (mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 20). Fjármálalæsi er flokkað sem 
hæfniviðmið fyrir heimilisfræði og samfélagsgreinar en er ekki sér námsgrein. 
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla snýst kennsla í heimilisfræði um 
manninn, líf og lífskilyrði hans ásamt líkamlegum og andlegum þáttum. 
Heimilisfræði er ætlað að kenna nemendum um heilbrigða lífhætti og 
neysluvenjur, jafnrétti, fjármálalæsi, hagsýni, neytendavitund, hvernig má 
vernda umhverfi okkar og stuðla að heilbrigðum lífsháttum (mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 152). Þegar kemur að samfélagsgreinum 
þá flokkast hæfniviðmiði þeirra í þrjá flokka sem eru reynsluheimur, 
hugarheimur og félagsheimur. Reynsluheimur tengist umhverfi okkar, 
samfélaginu, sögu og menningu þar sem verið er að meta hæfni nemenda til að 
skilja veruleikann. Einn af efnisþáttum undir flokknum reynsluheimur er 
fjármálalæsi (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 196).  Í 
aðalnámskránni kemur fram að lífsleikni er ein af samfélagsgreinum sem 
kennd er í grunnskólum en í lífsleikni læra nemendur að styrkja áræðni, 
frumkvæði, ábyrgð og  sjálfsmynd sína en það mun koma þeim að góðum 
notum í raunheimum í framtíðinni (mennta- og menningarmálaráðuneytið , 
2013, bls. 196). Erla Kristjánsdóttir og fleiri (2004, bls. 54) telja að hægt væri 
að nýta lífsleiknitíma í að kenna nemendum um fjármál þar sem fjármál 
tengjast raunheimum. Með því að kenna fjármál er verið að undirbúa nemendur 
undir framtíðina, þegar þau þurfa að fara að taka sín fyrstu skref á 
fjármálamarkaði. Mikilvægur hluti í lífsleikni er að nemendur læra að þekkja 
tilfinningar; bæði sínar eigin og annarra, þarfir sínar og hvatir ásamt því að 
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geta rætt þær og lýst þeim. Það er mikilvægt að einstaklingar geti tjáð sig, rætt 
um mál á upplýstan hátt og fengið álit annarra ásamt því að geta velt hlutum 
fyrir sér af öryggi. Hægt er að tengja kennsluna við menntastefnu 
Reykjavíkurborgar  sem gildir til ársins 2030. Þegar menntastefna 
Reykjavíkurborgar (e.d.) er skoðuð kemur fram að menntun barna eigi að 
byggjast á því að rækta persónuleika þeirra, hæfileika og andlega og líkamlega 
getu. Tilgangurinn er að undirbúa börnin undir það að vera ábyrgir borgarar í 
nútíma samfélagi. Meginmarkmið menntastefnunnar er styrkja sjálfsmynd 
barnanna og auka trú þeirra á eigin getu og að þau geti náð árangri í því sem 
þau taka sér fyrir hendur. Börnin eiga að lesa sér bæði til gagns og gamans, 
þannig afla þau sér þekkingar og öðlast skilning á samfélagi sínu og umhverfi. 
Þau eiga að sýna framkvæði, vera skapandi, búa yfir gagnrýnni hugsun ásamt 
því að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl. 

Þrátt fyrir að fjármálalæsi sé nefnt í aðalnámskrá grunnskóla þá er það 
ávallt sem hluti af öðrum námsgreinum og því spurning hversu mikið vægi 
fjármálalæsi hefur í kennslustundum þessara námsgreina. Sem kennari veit 
höfundur að það getur oft verið erfitt að komast yfir allt það námsefni sem er 
sett fyrir og því algengt að ná ekki að fara yfir alla þá þætti sem ætlast er til og 
hvað þá ef að námsefni er ekki aðgengilegt.  

Í aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla kemur fjármálalæsi aðeins fyrir 
þegar sjálfbærni er rædd. Þar kemur fram að fjármálalæsi sé mikilvæg forsenda 
þess að einstaklingar geti metið þarfir sínar, bæði í nútíð og í framtíðinni. Til 
að stuðla að sjálfbærri þróun þurfum við að hafa skilning á eigin vistspori, 
vistspori samfélagsins og þjóða (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, 
bls. 18). Þar sem að fjármálafræðsla eða fjármálalæsi er ekki frekar nefnt í 
aðalnámskrá framhaldsskóla er vert að velta því upp hversu mikla kennslu í 
fjármálum framhaldsskólanemar fái í grunnskólum og í hluta af hvaða 
námsgrein það er kennt.  
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6. Fjármálakennsla í skólum  

Í skýrslu sem gerð var fyrir menntamálaráðuneytið (2014, bls. 11) kom fram 
að kennarar í framhaldsskólum telja að almennt séð sé tími til kennslu 
takmarkaður, það gefst lítill tími til að sinna kennslu í fjármálalæsi og til að ná 
settum hæfniviðmiðum. Ári síðar eða árið 2015 var síðan framhaldsskóla nám 
stytt og er nú þrjú ár í stað fjögra. Með þessari styttingu má áætla að nú sé tími 
til kennslu enn takmarkaðri.  

Eins og fram hefur komið í skýrslu viðskiptaráðuneytisins frá árinu 2009 
(bls. 23) benda erlendar rannsóknir til þess að kennarar hafi litla þekkingu til 
að geta kennt börnum og unglingum fjármálafræðslu, skortir því hæfni til að 
geta kennt ungmennum um hegðun í fjármálum og þannig stuðlað að auknu 
fjármálalæsi. Það sama á við um kennara hérlendis. Samkvæmt Breka (2016, 
bls. 5) telja kennarar hérlendis að helstu hindranir þegar kemur að 
fjármálafræðslu séu skortur á námsefni og tímaskortur ásamt þekkingarleysi. 
Kennarar þurfa oft að útbúa kennsluefni sjálfir en þar sem þeir telja sig ekki 
búa yfir þeirri þekkingu sem til þarf þegar kemur að fjármálalæsi getur það 
reynst þeim erfitt að útbúa viðeigandi kennsluefni. Á síðustu árum hafa komið 
út nýjar bækur sem eru ætlaðar sem kennsluefni í fjármálalæsi og því hefur 
staðan batnað á úrvali námsefni fyrir fjármálafræðslu. Árið 2015 var 
fræðsluvefurinn Fjármálavit opnaður af Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF) 
en megin markmið þeirra er að bæta aðgengi að námsefni og þannig bæta 
fjármálalæsi hjá grunnskólanemum (Fjármálavit, e.d.). Árið 2017 kom út 
bókin Fyrstu skref í fjármálum eftir Gunnar Baldvinsson og er hún gefin út í 
samstarfi við Fjármálavit. Aðgengi að kennsluefni fyrir fjármálafræðslu er því 
orðið betra en SFF býður einnig upp á skólaheimsóknir með fræðslu fyrir 10. 
bekk. 

Í skýrslu menntamálaráðuneytisins (2014, bls. 11) kom fram að 
kennarar, bæði í grunn- og framhaldsskólum, telja að kennsla í fjármálalæsi 
þurfi að koma skýrar fram í námskrá til að tryggja kennsluna, passa upp á að 
kennslan verði markviss og ekki tilviljanakennd ásamt því að þeir telja að 
fjármálalæsi þyrfti að vera sér námsgrein ef að kennslan á að skila árangri.  

Í niðurstöðu skýrslu sem nefnd á vegum viðskiptaráðuneytisins (2019, 
bls. 27) framkvæmdi kom fram að börn og unglingar fengju litla kennslu um 
fjármál og að til að bæta þekkingu þeirra þá ætti kennsla að hefjast strax í 
grunnskóla. Byrja ætti á grundvallaratriðum til að vekja áhuga barna á sparnaði 
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og hvað það er að fara vel með fjármuni. Síðan bætist við fræðsluefni með 
hverju ári eftir því sem nemendur þroskast og skilningur þeirra eykst.  
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7. PISA-könnun 2021 

PISA stendur fyrir Programme for International Student Assessment og er 
alþjóðlegt könnunarpróf á vegum OECD. Samkvæmt OECD (2019, bls. 11) er 
tilgangur PISA-könnunarinnar að meta hvort að 15 ára nemendur hafi öðlast 
þá þekkingu og færni sem til þarf til að skilja og geta tekið þátt í 
nútímasamfélagi. Helstu áherslur PISA-könnunarinnar eru lestur, stærðfræði 
og náttúruvísindi þar sem metið er hvort að nemendur hafi öðlast þá kunnáttu 
í skóla sem nauðsynleg er til að takast á við ný verkefni og nýjar aðstæður 
(OECD, 2019, bls. 11). Síðan 2012 hefur fjármálalæsi verið valkvæður hluti af 
PISA-könnuninni.  

PISA-könnunin var fyrst lögð fyrir á Íslandi árið 2002 en þrátt fyrir að 
fjármálalæsi hafi verið valkvæður hluti af PISA-könnuninni síðan 2012 hefur 
Ísland ekki tekið þátt í þeim hluta könnunarinnar hingað til. PISA-könnunin er 
lögð fyrir á þriggja ára fresti og mun könnunin næst vera lögð fyrir árið 2021. 

Árið 2018 gaf mennta- og menningarmálaráðuneytið það út að ákveðið 
hefði verið að fjármálalæsishluti PISA-könnunarinnar yrði lagður fyrir 
íslenska nemendur árið 2021 (Stjórnarráð Íslands, 2018). 
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8. Kennsluefni 

Í kennsluefninu er farið yfir hin ýmsu fjármálahugtök og má þar nefna peninga, 
sparnað, yfirdrátt og vexti, ásamt því að farið er yfir ýmsa aðra þætti sem 
tengjast fjármálum eins og launaseðla. Í kennsluefninu er ekki aðeins farið yfir 
hugtök og skilgreiningar heldur eru einnig verkefni og sýningadæmi í lok hvers 
kafla sem nemendurnir geta spreytt sig á og eru hugsuð til að auka við þekkingu 
nemenda á efninu enn frekar. 

Eins og áður hefur komið fram telja kennarar sig ekki hafa nægilega 
þekkingu á fjármálum til að kenna fjármálalæsi og nemendum við 
kennaradeildir háskólanna býðst ekki fræðsla um fjármálalæsi sem 
kennslugrein. Það má því draga þá ályktun að þar sem kennarar telja sig ekki 
búa yfir þeirri þekkingu sem þarf til að kenna nemendum sínum fjármál og 
fjármálalæsi verður það til þess að nemendur fá litla sem enga kennslu í 
fjármálalæsi. Hluti af kennsluefninu verður því kennsluleiðbeiningar fyrir 
kennara þar sem settar verða fram hugmyndir fyrir hverja kennslustund, hvaða 
hugtök er hægt að fara yfir og ræða ásamt verkefnum. Farið verður yfir 
kennslulýsingu, hvert markmið kennslunnar er ásamt verkefnum og námsgögn 
sem hægt er að nýta í kennslustundinni. 

Kennsluefnið er hugsað fyrir nemendamiðaða kennslu. Samkvæmt 
Sigrúnu Björk Cortes, Björgvini Ívari Guðbrandssyni, Margréti Hugadóttur og 
Torfa Hjartarsyni (2016, bls. 8) flyst ábyrgðin í nemendamiðri kennslu frá 
kennaranum og verður að sameiginlegri ábyrgð kennara og nemenda. 
Nemandinn fær að vera með í skipulagningu kennslunnar og þannig er hann 
gerður ábyrgur fyrir eigin námi.  Ástæðan fyrir því að kennsluefnið er hugsað 
fyrir nemendamiðað nám er sú að höfundur telur að það sé mikilvægt að 
nemendur fái að hafa áhrif á það sem þeir læra og séu þannig virkir 
þátttakendur í því hvað þeim er kennt. Einnig telur höfundur að ef nemendur 
taka þátt í að undirbúa kennsluna sé meiri líkur á því að námefnið veki áhuga 
þeirra og þannig að fái þau meira út úr kennslustundinni.  

Hér verður stiklað á stóru varðandi innihald hvers kafla í námsefninu.  

8.1 Fjármál 

Í kaflanum fjármál verður farið yfir grundvallarhugtök fjármálakerfisins. Þar 
verður rætt um fjármálalæsi, peninga og Seðlabanka Íslands.   
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Daði Rafnsson (2011, bls. 7) skilgreinir peninga sem viðurkenndur 
gjaldmiðill sem notaðir eru við kaup og sölu. Í hverju landi er opinber 
gjaldmiðill sem hefur verið viðurkenndur af stjórnvöldum landsins og sem má 
nota í viðskiptum. Peningar eru mikilvægir í hverju samfélagi og gegna þeir 
ákveðnu hlutverki. Peningar eru notaðir sem greiðsla fyrir vörur og þjónustu, 
það er hægt að geyma verðmæti í þeim og þeir eru mælieining á verðmæti vöru 
og þjónustu. 

Opinber gjaldmiðill Íslands nefnist króna og var íslenska krónan fyrst 
gefin út árið 1885. Þegar krónan var fyrst gefin út var hún gefin út af 
Landsbanka Íslands þar til að Seðlabanki Íslands var stofnaður árið 1961. Í 
lögum um Seðlabanka Íslands (92/2019) kemur fram að ásamt því að sjá um 
að gefa út peninga sé eitt helsta markmið Seðlabankans að stuðla að stöðugu 
verðlagi í landinu. Önnur verkefni Seðlabankinn er til dæmis að ákvarða 
stýrivexti ásamt því að ákvarða hversu mikið peningamagn er í umferð 
(Seðlabanki Íslands, e.d.). Seðlabanki Íslands er banki sem aðrar 
fjármálastofnanir á Íslandi leita til, banki bankanna. 
 

8.2 Bankaviðskipti 

Bankaviðskipti geta verið mismunandi og fer það oft eftir hvar á lífsleiðinni 
við erum hversu mikil bankaviðskipti við eigum. Á fyrstu æviskeiðum snúast 
bankaviðskipti aðallega um sparnað, ættingjar leggja peninga inn á reikning 
barna sem er hugsaður sem framtíðarsparnaður ásamt því að börnin sjálf koma 
með baukana sína og leggja inn peninga sem þau hafa safnað sér. Síðar kemur 
að því að ungmenni fara að vinna og breytast þá bankaviðskipti þeirra úr því 
að snúast að mestu um sparnað í að þau fá veltureikning og kort tengd þeim. 
Síðan ná ungmenni fjárræðisaldri, þá geta þau farið að stunda flóknari viðskipti 
og má þar nefna að þau geta tekið lán. Segja má að bankaviðskipti verði 
flóknari eftir því sem að einstaklingar verða eldri þar sem að með hækkandi 
aldri verða möguleikarnir fleiri og þarfi einstaklingsins breytast einnig.  
 Í þessum kafla verður farið yfir mismunandi vörur og þjónustu sem 
bankar bjóða upp á.  
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8.3 Laun og launaseðill 

Einstaklingar sem stunda vinnu fá greidd laun fyrir vinnu sína en þegar 
einstaklingar stunda vinnu þá veita þeir atvinnurekandanum þjónustu og tíma 
gegn því að fá greidd laun. Þar sem að einstaklingar fá greidd laun fyrir vinnu 
sína kallast þeir launþegar.  

Við hverja útborgun á launþegi að fá launaseðil frá vinnuveitanda 
sínum þar sem fram koma allar þær upplýsingar um laun, orlof og þær 
upphæðir sem dregnar eru frá launum, til dæmis skattur. Samkvæmt Island.is 
(e.d.) á að koma fram á  launseðlum upplýsingar um unnar vinnustundir; 
vinnustund, laun vegna yfirvinnu, vaktaálag og orlofslaun. Einnig koma fram 
upplýsingar um frádráttarliði sem eru staðgreiðsla skatta og önnur opinber 
gjöld, lífeyrissjóðsgjöld, iðgjald til stéttarfélags ásamt öðrum gjöldum sem 
koma til frádráttar (Island.is, e.d.). Hvað þýða þessi hugtök sem koma fram á 
launaseðlum okkar og af hverju greiðum við til dæmis iðgjald til stéttarfélags 
og lífeyrissjóðsgjöld? 

Opinber gjöld eru skilgreind af Ríkisskattstjóra sem þau gjöld sem 
dregin eru af launum launþega, tekjuskattur fer til í ríkissjóðs og útsvar til 
sveitarfélaga.  

Í bók Gunnars (2015, bls. 32) kemur fram að á Íslandi greiða allir 
einstaklingar á vinnumarkaði á aldrinum 16 til 70 ára í lífeyrissjóð og er 
tilgangurinn að safna upp réttindum til eftirlaun og áfallalífeyris. Samkvæmt 
Breka (2010, bls. 42) tryggir sjóðsfélaginn, launþeginn, sér eftirlaun til æviloka 
með því að greiða í lífeyrissjóð ásamt því að lífeyrisgreiðslur geta verið 
trygging fyrir launþega og fjölskyldu hans við örorku eða andlát. Launþegar 
geta einnig valið að greiða viðbótarlífeyrissparnað en þá er ákveðið hlutfall 
dregið af launum mánaðarlega. Viðbótarlífeyrissparnaður er ákveðið 
sparnaðarform og er þessi sparnaður bundinn til 60 ára aldurs en markmið hans 
er að spara fyrir elliárin og auka þannig lífsgæði eftir að starfsævinni lýkur 
(Gunnar Baldvinsson, 2015, bls. 34-35; Breki Karlsson, 2010, bls. 43). 

Launþegar greiða iðgjald til stéttarfélags samkvæmt kjarasamningum 
en stéttarfélög eru félagsamtök launfólks og er aðalhlutverk þeirra að gæta 
hagsmuna félagsmanna gagnvart atvinnurekendum (Island.is, e.d.; ASI, e.d.). 
Samkvæmt ASÍ (e.d.) er ekki hægt að skylda launþega til að greiða í 
stéttarfélag og er það réttur hvers og eins að velja hvort hann/hún sé í 
stéttarfélagi.  



27 

8.4 Sparnaður 

Flest okkar dreymir um að kaupa fasteign eða bíl, fara í heimsreisu eða fara í 
háskóla erlendis en til að hafa efni á að láta drauma okkar rætast þarf oftast að 
spara. Þegar kemur að sparnaði er mikilvægt að setja sér markmið til að ná 
árangri og skipuleggja sig eftir því. Gunnar (2015, bls. 64) telur að með því að 
setja sér markmið fái einstaklingar betri yfirsýn yfir fjármál sín og þá er 
auðveldara að taka ákvarðanir sem tengjast sparnaði og neyslu. Þegar kemur 
að markmiðasetningu er samt ýmislegt sem þarf að hafa í huga, markmiðið 
þarf ekki aðeins að vera skýrt heldur SMART (Breki Karlsson, 2010, bls. 27). 
SMART markmið á ekki aðeins við um markmið tengd fjármálum heldur getur 
þetta átt við önnur markmið sem við setjum okkur í lífinu.  

Breki (2010, bls. 27) skilgreinir SMART markmið sem sértækt, 
mælanlegt, alvöru, raunhæft og tímasett markmið. Með sértækt er átt við að 
mikilvægt er að setja sér ákveðið markmið, hvað langar mig að gera eða kaupa? 
Mælanlegt er að það þarf að vera hægt að mæla það, hvað kostar það sem mig 
langar að kaupa? Við þurfum að vita hversu mikið við þurfum að spara til að 
ná markmiðum okkar. Þegar við setjum okkur markmið þarf það að vera 
alvöru, það verður að vera hægt að ná þessu ákveðnu markmiði. Markmiðið 
verður að vera raunhæft, markmiðið sem við setjum okkur þarf að vera þannig 
að það gangi upp og að við getum náð því. Síðast en ekki síst er mikilvægt að 
hafa það tímasett. Við vitum hvenær við ætlum að vera búinn að ná markmiði 
okkur. Með því að setja sér SMART markmið sér maður tilganginn með því 
að spara og gerir það líklegra að við viljum spara þar sem við gerum okkur 
grein fyrir því hver tilgangur með sparnaðnum er. 

8.5 Útgjöld 

OECD (2019) skilgreinir útgjöld heimila sem „kostnað sem fellur til á 
heimilum við að uppfylla daglegar þarfir heimilisins til dæmis húsaleiga, matur 
og fatnaður“. Hægt er að flokka útgjöld í fastan kostnað, breytilegan kostnað 
og tilfallandi kostnað. 

Samkvæmt Breka (2010, bls. 11) er fastur kostnaður sá kostnaður sem 
breytist ekki á milli mánaða, kostnaðurinn er sá sami í hverjum mánuði. Undir 
fastan kostnað myndi til dæmis húsaleiga falla. Breytilegur kostnaður 
skilgreinir Breki (2010, bls. 11) sem  sá kostnaður sem breytist á milli mánaða 
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og getur sá kostnaður verið mjög mismunandi frá einum mánuði til annars. 
Breytilegur kostnaður getur til dæmis verið matarkostnaður. Tilfallandi 
kostnaður er samkvæmt Breka (2010, bls. 11) sá kostnaður sem getur komið 
upp óvænt eða sá kostnaður sem ekki þarf að greiða í hverjum mánuði. 
Tilfallandi kostnaður getur til dæmis verið viðgerðakostnaður. Útgjöld er 
mikilvægur liður í fjármálum og það er mikilvægt að einstaklingar átti sig á 
útgjöldum sínum og skipuleggi fjármál sín eftir þeim. Gunnar (2015, bls. 17) 
telur að mikilvægt sé að hafa í huga hver útgjöldin eru á móti tekjum til að fara 
ekki fram úr sér og ná ekki endum saman, þ.e. að útgjöldin verði ekki hærri en 
tekjurnar.  

8.6 Skuldbindingar 

Það er erfitt að komast í gegnum lífið án þess að taka lán. Flestir taka á 
einhverjum tímapunkti lán; hvort sem það er fyrir íbúðarkaupum, bílakaupum, 
námi eða jafnvel daglegri neyslu. Þegar einstaklingur tekur lán er hann að 
skuldbinda sig til að greiða lánið til baka ásamt vöxtum sem falla til á 
lánstímabilinu. Ýmislegt þarf að hafa í huga áður en lán er tekið. Lán getur 
bæði verið góður kostur en það getur líka verið varhugavert að taka lán. Það er 
því gott að íhuga vel áður en ákvörðun um að taka lán er tekin. Samkvæmt 
Breka (2010, bls. 54) er einn kosturinn við það að taka lán er sá að einstaklingur 
eignast hlutinn fyrr, það getur tekið langan tíma að spara fyrir hlutnum. Aftur 
á móti telur Breki (2010, bls. 56) að mikilvægt sé að hafa það í huga að það 
þarf að greiða hærra verð í heildina þar sem ofan á upphæðina sem hluturinn 
kostar leggjast vextir og jafnvel lántökukostnaður. Auðvelt er að eyða um efni 
fram með því að taka lán fyrir hlutum sem okkur langar í en höfum kannski 
ekki efni á. Þá getur verið auðvelt að borga hlutinn með kreditkorti, yfirdrætti 
eða annars konar láni. Auðvelt getur reynst að safna skuldum og þá verður 
erfiðara að greiða niður skuldirnar.  

8.7 Vextir 

Breki (2011, bls. 48) skilgreinir vexti sem „gjaldið sem borgað er fyrir að fá 
peninga að láni“. Einstaklingur sem tekur lán skuldbindur sig til að greiða lánið 
til baka ásamt þeim vöxtum sem hafa fallið til og koma vextirnir fram á 
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lánssamningi eða skuldabréfi. Þegar kemur að vöxtum er hægt að hugsa sér þá 
sem leigugreiðslu sem sá sem lánar fjármunina fær, fyrir að leigja þá út. Sá 
sem tekur lán, lántaki, greiðir lánveitanda leigugjald fyrir að fá að nýta sér 
þessa fjármuni sem myndu annars vera notaðir í annað (Breki Karlsson, 2010, 
bls. 44). Breki (2011, bls. 48) telur að vextir geta talist sem ákveðin hvatning 
fyrir lánveitanda þar sem að upphæðin sem hann fær til baka er hærri en 
upphaflega lánsupphæðin.  

Vextir flokkast í innlánsvexti og útlánsvexti. Breki Karlsson (2011, 
bls. 48) skilgreinir innlánsvextir sem vexti sem fjármálastofnanir greiða 
einstaklingum fyrir innlán, greiðsla sem greidd er fyrir pening sem lagður er 
inn, en útlánsvextir sem vexti sem aðilar greiða fjármálastofnun fyrir lán á 
fjármunum.  

Verðbólga mælir verðhækkanir á vörum og þjónustu yfir ákveðið 
tímabil, oftast er verðbólga mæld sem breyting á tólf mánaða tímabili. Þegar 
um verðhækkun er að ræða, verðið á vörum og þjónustu hækkar á tímabilinu, 
mælist verðbólga en ef um verðlækkun er að ræða mælist verðhjöðnun (Gunnar 
Baldvinsson, 2015, bls. 79). Seðlabanki Íslands (e.d.) bendir á að þegar 
verðbólga mælist minnkar verðgildi peninga, minna fæst fyrir hverja krónu, 
sem getur haft áhrif á kjör í landinu. Samkvæmt Breka (2010, bls. 45-46) er 
vísitala neysluverðs notuð til að mæla verðbólgu en sú vísitala mælir 
mánaðarlega kostnað sem dæmigerð fjölskylda í landinu eyðir í vörur og 
þjónustu.  

Hægt er að skipta vexti í nafnvexti og raunvexti en Gunnar 
Baldvinsson (2015, bls. 80) skilgreinir nafnvexti og raunvexti á eftirfarandi 
hátt. Nafnvextir eru vaxtaprósenta sem er tiltekin í lánasamningi en þeir taka 
ekki til þróunar á verðlagi í landinu. Nafnvextir taka ekki tillit til verðbólgu 
eða annarra þátta sem geta haft áhrif á verðlag. Raunvextir eru vextir sem 
greiddir eru með tilliti til verðlagsbreytinga í landinu, hægt er að hugsa sem 
raunvextir sem nafnvextir mínus verðbólga.  

 



30 

9. Kennsluaðferðir 

Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 9) skilgreinir kennsluaðferðir sem „það 
skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, 
viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt”.  
Námsefnið er sett upp með það í huga að kennarar geti aðlagað það að sinni 
kennslu og kennt námsefnið á þann hátt sem þeir treysta sér. Hægt er að útbúa 
glærusýningu út frá námsefninu og nýta þær við fyrirlestur. Kennarar eru 
mismunandi og því nýta þeir sér mismunandi kennsluaðferðir. 

Sumum getur þótt betra að lesa námsefnið með nemendum í tímum 
meðan öðrum gæti þótt það betra að vera með fyrirlestur þar sem að hann fer 
yfir námsefnið. Samkvæmt Ingvari (1999, bls. 53) getur markmið fyrirlestra 
og hvernig þeir eru settir fram verið margbreytilegt en flestir fyrirlestrar eru 
þannig settir upp að fyrirlesari fer yfir umræðuefnið og einbeitir sér að því að 
miðla ákveðinni þekkingu til þátttakenda. Ingvar (1999, bls. 53) telur að 
ókostir fyrirlestra geti verið margskonar og eru þeir umdeildir sem 
kennsluaðferð. Samkvæmt Ingvari (1999, bls. 53) þá geta nemendur oft verið 
óvirkir á meðan á fyrirlestrum stendur, fyrirlestrar krefjast athygli nemenda 
allan tímann ásamt því að gengið er út frá því að allir nemendur þurfi á sömu 
upplýsingum að halda. Kennarar eða fyrirlesarar eru einnig mjög mismunandi 
og er það ekki á færi allra að halda góðan fyrirlestur.  

Kennsluefnið Fjármálafræðsla fyrir grunnskólanemendur er sett upp 
þannig að í lok hvers kafla eru spurningar sem ætlast er til að nemendur svari 
skriflega, þ.e. skriflegar æfingar. Þegar um skriflegar æfingar er að ræða er 
mikilvægt að kennarinn nái að vekja áhuga nemenda þegar farið er yfir 
námsefnið til að hjálpa þeim við að geta svarað spurningunum án þess að þeir 
þurfi ítrekað að lesa efnið aftur. Samkvæmt Ingvari (1999, bls. 72-73) þá getur 
það hjálpað í skriflegum æfingum að nemendum fái að vinna saman. Ingvar 
(1999, bls. 72-73) nefnir einnig að nemendurnir geti þá rætt sín á milli um 
viðfangsefnið og þannig aðstoðað hvort annað við að skilja það. Önnur 
kennsluaðferð sem Ingvar (1999, bls. 92) leggur til er svokölluð umræðu- og 
spurningaaðferð en hún gengur út á að kennari spyr spurninga eða ýtir undir 
umræðu á ákveðnu umræðuefni. Markmið þessara aðferðar er að vekja áhuga 
nemenda, fá þá til að skiptast á skoðunum sínum, rökræða sín á milli ásamt því 
að þeir velti fyrir sér mismunandi hliðum viðfangsefnisins. Umræðu- og 
spurningaaðferðin í kennslu þjálfar nemendur í að tjá sig, rökræða og hlusta á 
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aðra. Samkvæmt Ingvari (1999, bls. 92) er mikilvægt að ef þessi aðferð er nýtt 
í kennslu að kennarinn stýri umræðunni en einnig getur það skipt máli hvernig 
kennslustofan er sett upp. Það getur verið gott að nemendur sjái hvern annan 
og getur það opnað fyrir umræður á milli nemenda.  

Önnur aðferð sem hægt er að nýta við kennslu á fjármálalæsi er 
þemanám en samkvæmt Sigrúnu Björk Cortes o.fl. (2016, bls. 31) þá gengur 
þemanám út á að  nemendur safni upplýsingum um viðfangsefnið, flokka síðan 
upplýsingarnar eftir því hvort að hægt sé að nýta og útbúa svo verkefni út frá 
þekkingunni.  

Síðasta sem kennarinn getur íhugað er að fá gestafyrirlesara og 
heimsókn en samkvæmt Ingvari (1999, bls. 63) er hægt að nýta þá aðferð til að 
tengja kennsluna og námið við raunheima og raunveruleg viðfangsefni, þannig 
tengja skólann við samfélagið.  

Líkt og fram hefur komið þá er fjármálafræðsla hluti af samfélagsfræði 
og heimilisfræði en hægt er að tengja fjármálafræðslu við aðrar námsgreinar 
líkt og stærðfræði. Kennarar geta sett upp verkefni sem gengur þvert á 
námsgreinar.  
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10. Námsefni nýtt í kennslu  

Á haustönn 2020 fékk höfundur það tækifæri að kenna fjármálalæsi í vali fyrir 
unglingadeild og gat ég nýtt kennsluefnið við kennsluna. Fjármálalæsi sem val 
hefur verið í boði fyrir unglingadeild skólans núna í nokkur ár en því miður 
hefur aðsóknin verið lítil sem engin og því hefur ekki orðið af kennslu.  

 Sjálf hef ég lært mjög mikið á því að kenna ungmennunum um fjármál 
og hefur það komið mér skemmtilega á óvart hversu áhugasöm þau eru og 
margir af nemendunum hafa greinilega verið að íhuga fjármál áður en kennslan 
hófst þar sem þeir komu oft með skemmtilegar og áhugaverðar spurningar. Á 
þessum tíma hefur námsefnið einnig þróast enda kom í ljós að það voru 
viðfangsefni sem ég hafði ekki hugsað út í sem þau höfðu áhuga á að vita meira 
um. Eftir umræðu í tíma og spurningar frá nemendunum ákvað ég að bæta við 
kaflanum bankaviðskipti þar sem þau höfðu áhuga á því að vita hvaða þjónusta 
býðst þeirra aldursflokk ásamt því að þau höfðu mikinn áhuga á því að vita 
hver munurinn væri á kortum sem eru í boði og af hverju væru svona margar 
tegundir í boði.  

Þar sem ég var að kenna fjármálalæsi í fyrsta skipti fann ég oft fyrir því að 
ég var stressuð fyrir því að kenna þetta fag og fannst mér líka skrítið að vera 
að kenna námsefni sem ég útbjó algjörlega sjálf en ég notaði aðeins mitt eigið 
námsefni. Eftir nokkra tíma fann ég samt hvernig sjálfstraustið jókst ásamt því 
að hver tími koma mér sífellt á óvart þar sem að nemendurnir voru svo 
áhugasamir og með þeirra aðstoð gat ég þróað námsefnið enn frekar þar sem 
það kom svo sterkt í ljós hversu mikinn áhuga þeir höfðu.  
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11. Lokaorð 

Í úttekt Breka Karlssonar frá árinu 2016 kom fram að fjármálalæsi á Íslandi sé 
ábótavant og kennsla í fjármálum, bæði í grunn- og framhaldsskóla, ætti að 
vera markvissari. Kennarar telja sig skorta þekkingu á fjármálum og þar með 
treysta þeir sér ekki til að kenna ungmennum um fjármál. Skortur á kennsluefni 
og tíma er einnig talin vera helsta hindrun á fjármálafræðslu og kennslu í 
fjármálalæsi í skólum. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla þá er fjármálalæsi 
viðfangsefni sem er kennt sem hluti af heimilisfræði og í samfélagsgreinum. 
Sem starfandi kennari skilur höfundur vel að kennarar eigi erfitt með að finna 
tíma til að kenna nemendum sínum fjármál og þá sérstaklega ef þeir telja að 
það skorti á kennsluefni. Í eigin kennslu upplifir höfundur oft að það getur 
stundum reynst erfitt að fylgja stundatöflunni að fullu og ef að ekki náðist að 
fara yfir allt námsefnið í einni kennslustund er auðvelt að nýta tíma líkt og 
lífsleikni til að klára að fara yfir námsefnið sem var eftir. Ástæðan fyrir því að 
lífsleikni verður oft undir er að þar er ekki föst kennsluáætlun né sérstakt 
námsefni sem við þurfum að fara yfir og því getur reynst auðvelt að nýta 
tímann fyrir önnur viðfangsefni.  

Fjármálamarkaðurinn er í sífelldri þróun og með auknu framboði á 
vörum og þjónustu á markaðinum er fjármálalæsi mikilvæg þekking í lífi 
einstaklinga. Einstaklingar í dag bera meiri ábyrgð á eigin fjármálum en áður 
og er því fjármálalæsi viðfangsefni sem ætti að byrja að kenna börnum snemma 
á lífsleiðinni. Með því að byrja snemma að kenna börnum um fjármál er 
auðveldara að bæta ofan á þekkingu þeirra með árunum.  

Eins og fram hefur komið hefur efnahags- og framfarastofnun Evrópu 
(OECD) bent á mikilvægi fjármálalæsis almennings og hvernig það getur haft 
áhrif á stöðuleika og hagvöxt. Á Íslandi hefur orðið vitundarvakning varðandi 
fjármálalæsi en þrátt fyrir það hafa fáar rannsóknir verið framkvæmdar til að 
mæla fjármálalæsi Íslendinga. Þar gæti þó orðið breyting á en árið 2021 mun 
Ísland taka þátt í fjármálalæsihluta PISA-könnunnar og verður áhugavert að 
sjá hverjar niðurstöður PISA-könnunarinnar verða og hvaða áhrif PISA-
könnunin mun hafa á kennslu í fjármálalæsi til framtíðar. 
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