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Útdráttur  

 

Í nútíma samfélagi er nauðsynlegt fyrir einstaklinga að búa að góðu fjármálalæsi. Slæmar 

fjárhagslegar ákvarðanir geta leitt til alvarlegra afleiðinga, bæði fyrir einstaklinga og samfélagið í 

heild. Því er mikilvægt að einstaklingar nái sem fyrst tökum á grunnþekkingu í fjármálum og geti 

tekið upplýstar fjárhagslegar ákvarðanir. Fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós að fjármálalæsi á Íslandi 

er ábótavant og að aðgerðir séu ekki að skila nægum árangri. Markmiðið með þessari rannsókn 

var að kanna hvort fjármálalæsi ungmenna í 8.-10. bekk á Íslandi væri ábótavant. Lögð var fyrir 

könnun í nokkrum grunnskólum landsins og voru niðurstöður bornar saman við stöðu ungmenna 

í fjármálalæsi í öðrum löndum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að þekking 

þátttakenda á viðfangsefninu var ekki mikil. Þá kom enn fremur í ljós að kennsla í fjármálalæsi 

hér á landi þarfnast úrbóta ef efla eigi fjármálalæsi Íslendinga til muna. 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract  
 

In a modern society, it is essential for individuals to have good financial literacy. Poor financial 

decisions can lead to serious consequences for both individuals and the society in general. It is 

important that individuals acquire basic financial knowledge as early as possible and therefore be 

able to make informed financial decisions. Previous researches has shown that financial literacy is 

lacking in Iceland and the actions that have been executed are not bringing good enough results. 

The aim of this study was to investigate whether the financial literacy of young people in 8th to 

10th grade in Iceland needs to be improved. A survey was presented in several elementary schools 

in Iceland and the results were compared to former researches in Iceland’s neighbouring countries.  

The main results were that the participants’ were lacking financial literacy. Furthermore the results 

showed that the teaching methods in financial literacy in Iceland must be improved if Icelands’ 

financial literacy is to be significantly strengthened. 
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1. Inngangur  
 

Allir einstaklingar þurfa á degi hverjum að taka einhvers konar fjárhagslegar ákvarðanir. 

Mikilvægt er að einstaklingar séu vel fjármálalæsir svo þeir geti tekið upplýstar fjárhagslegar 

ákvarðanir. Slakar fjárhagslegar ákvarðanir geta haft í för með sér ýmsar neikvæðar afleiðingar og 

sumar hverjar geta jafnvel verið alvarlegar (Thomas E. Smith o.fl., 2015). Ýmsar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að það sé ekki einungis mikilvægt fyrir einstaklinga að vera vel fjármálalæsir heldur 

skiptir það ennfremur máli fyrir stjórnvöld. Aukið fjármálalæsi almennings eykur bæði 

fjármálastöðugleika og stuðlar að auknum hagvexti og því er það gott fyrir samfélagið í heild sinni 

(Breki Karlsson, 2013).  

Hugmyndin um fjármálalæsi hefur lengi verið til staðar í samfélaginu þó hugtakið sem slíkt 

sé tiltölulega nýtt. Hugtakið náði þó ekki almennilegum vinsældum fyrr en eftir efnahagshrunið 

árið 2008. Síðan þá hefur orðið jákvæð þróun í þessum málum og ýmsar stofnanir hafa orðið til 

sem stuðla að eflingu fjármálalæsis. Þar að auki byrjuðu stjórnvöld víða um heim að veita 

hugtakinu meiri athygli eftir efnahagshrunið og í mörgum löndum í dag vinna stjórnvöld nú að því 

að efla fjármálalæsi almennings. Í ofanálag má nefna að heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna voru 

samþykkt árið 2015 en tengja má fjármálalæsi beint við nokkur þeirra (Heimsmarkmiðin, e.d.). 

Það er því ljóst að það hefur orðið aukin vitundarvakning undanfarin ár á mikilvægi fjármálalæsis 

um allan heim.  

Þrátt fyrir þessa vitundarvakningu á mikilvægi fjármálalæsis hefur ekki verið lögð næg 

áhersla á að efla fjármálalæsi almennings. Í rannsókn Mitchell og Lusardi (2011) kom fram að 

fjármálalæsi er virkilega ábótavant víðast hvar í heiminum. Þá hafa aðrar rannsóknir leitt í ljós að 

einungis einn af hverjum þremur fullorðnum einstaklingum getur sýnt fram á grunnþekkingu á 

fjármálahugtökum (Annamaria Lusardi ofl., e.d.). 

Í dag eru nokkrar aðgerðir í gangi á Íslandi með það að markmiði að efla fjármálalæsi 

Íslendinga. Þá taka bankarnir virkan þátt í þeim aðgerðum sem og Stofnun um fjármálalæsi og 

aðrar stofnanir. Á Íslandi er fjármálalæsi hluti af aðalnámskrá grunnskóla og framhaldsskóla en þó 

er það einungis kennt sem hluti af öðrum námsgreinum. Samkvæmt skýrslu þar sem farið var í 

úttekt á kennslu í fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi kom í ljós að mikil þörf er á 

bættu námsefni í fjármálalæsi. Þá telja kennarar að kennsla í fjármálalæsi skorti samhæfingu og 

stuðning (Breki Karlsson, 2016).  
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Á Íslandi taka öll 15 ára ungmenni þátt í PISA könnuninni en hún er áætlun Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar (e. Organisation for Economic Co-operation and Development) um 

alþjóðlegt námsmat. PISA mælir hæfni 15 ára ungmenna til að nota þekkingu og færni í lestri, 

stærðfræði og raungreinum til að takast á við raunverulegar áskoranir í daglegu lífi (What is PISA?, 

e.d.). Möguleiki er á að taka þátt í viðbótarhluta PISA sem snýr að fjármálalæsi en Ísland hefur 

hingað til ekki tekið þátt í honum. Hér á landi hefur ekki verið lagt mikið upp úr mælingum á 

fjármálalæsi og því felast mörg tækifæri í því að taka þátt í fjármálalæsishluta PISA. Án 

fyrirliggjandi gagna er þar af leiðandi erfitt að sjá hvort einstök atriði, í þessu tilfelli fjármálalæsi, 

sé ábótavant. 

Ritgerð þessi mun fjalla almennt um fjármálalæsi en áhersla verður lögð á mikilvægi þess 

og hvaða aðgerðum hefur verið beitt í þeirri von um að efla fjármálalæsi einstaklinga. Framkvæmd 

var rannsókn og var tilgangur hennar að kanna fjármálalæsi nemenda á efsta stigi í grunnskólum 

landsins. Sett var fram eftirfarandi rannsóknarspurning: ,,Er fjármálalæsi ungmenna í 8.-10. bekk 

á Íslandi ábótavant?“. Þeim gögnum sem aflað var voru greind á viðeigandi hátt og niðurstöður 

bornar saman við fyrri rannsóknir og áreiðanlegar heimildir. Þar að auki lögðu höfundar fram 

tillögur að frekari aðgerðum sem hægt væri að beita við eflingu fjármálalæsis á Íslandi.  

 

2. Fjármálalæsi 

2.1 Hvað er fjármálalæsi?  

Fjármálalæsi er mikilvægt hugtak sem nauðsynlegt er að einstaklingar í nútímasamfélagi kunni 

skil á. Til eru ýmsar skilgreiningar á fjármálalæsi. Stofnun um fjármálalæsi hefur sett fram 

eftirfarandi skilgreiningu: 

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

áhrif á efnahagslega velferð einstaklinga. Það felur í sér getuna til að greina valkosti í 

fjármálum, fjalla um peninga án vandkvæða, gera áætlanir til framtíðar og bregðast 

skynsamlega við breyttum forsendum ákvarðana í fjármálum, þar með talið í 

efnahagsumhverfinu (Hvað er fjármálalæsi?, 2010). 

Efnahags- og framfarastofnunin er alþjóðastofnun sem hefur það að markmiði að móta stefnu sem 

byggir upp betra líf. Áhersla er á jafnrétti, velmegun, tækifæri og vellíðan fyrir alla. Í samvinnu 

við stjórnvöld, stefnumótandi aðila og almenna borgara vinnur stofnunin að því að finna lausnir á 
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umhverfislegum-, félagslegum- og efnahagslegum áskorunum (Who are we, e.d.). Efnahags- og 

framfarastofnunin skilgreinir fjármálalæsi sem samblöndu af vitund, þekkingu, kunnáttu, viðhorfi 

og hegðun sem er nauðsynleg fyrir einstakling til að geta tekið fjárhagslegar ákvarðanir og byggja 

upp fjárhagslega velferð sína (OECD INFE, 2011). Efnahags- og framfarastofnunin hefur til 

viðbótar skilgreint menntun í fjármálalæsi sem ákveðið ferli sem neytendur fara í gegnum. Í þessu 

ferli efla einstaklingar skilning sinn á fjármálum, þróa færni og auka sjálfstraust til þess að geta 

tekið upplýstar fjárhagslegar ákvarðanir. Þetta ferli felur einnig í sér aukna getu einstaklinga til að 

meta fjárhagslegar áhættur og tækifæri ásamt því að þeir viti hvert leita skal þegar þörf er á 

fjárhagslegri aðstoð. Að þessu ferli loknu ættu einstaklingar að geta gripið til árangursríkra aðgerða 

sem munu bæta fjárhagslega velferð þeirra (Russia‘s G20 Presidency og OECD, 2013). Efnahags- 

og framfarastofnunin hefur skipt þessu ferli upp í þrjú stig. Neytendur á fyrsta stigi vinna að 

auknum skilningi á efnahags- og fjármálahugtökum. Þá eru þeir einnig að auka skilning sinn á 

áhættum sem fylgja fjármálaviðskiptum ásamt möguleikum á fjármálaþjónustu. Á þessu fyrsta 

stigi fá neytendurnir einungis hlutlausar upplýsingar og aðeins frá óháðum aðilum. Annað stig 

ferlisins snýr að því þegar neytendur hafa aflað sér upplýsinga og eru að vinna að því að efla hæfni 

sína og sjálfstraust til þess að geta tekið upplýstar fjárhagslegar ákvarðanir. Á þriðja stigi auka 

neytendur hagsæld sína með því að læra hvar tækifærin liggja ásamt því að þekkja þau en einnig 

læra þeir hvar finna megi hlutlausar ráðleggingar sem snúa að fjármálaviðskiptum (Stjórnarráð 

Íslands, 2009). Í ritrýndri grein á vef Sameinuðu Þjóðanna má finna skilgreiningu á hugtakinu 

fjármálalæsi. Sú skilgreining segir að fjármálalæsi sé efnahagslegur hlutur sem einstaklingar velja 

hvort þeir neyti eða ekki, eftir því hversu mikil áhrif þeir telja hann hafa á fjárhagslega 

ákvörðunartöku þeirra (Rubén Castro og Andrés Fortuno, 2016). Það má því sjá að 

skilgreiningarnar á hugtakinu fjármálalæsi eru mismunandi þó þær fjalli í grunninn um það sama. 

Hér á eftir verður þó miðað við skilgreiningu Stofnunar um fjármálalæsi en það er sú skilgreining 

sem höfundar ritgerðarinnar tengja mest við þegar þeir heyra orðið ,,fjármálalæsi“.  

Hugtökin fjármálalæsi og fjárhagslegt sjálfstæði eru náskyld hugtök en með góðu 

fjármálalæsi fylgir oftar en ekki aukið fjárhagslegt sjálfstæði. Fjárhagslegt sjálfstæði getur haft 

mismunandi þýðingu fyrir einstaklinga og þá er það sérstaklega mismunandi eftir aldri. Þrátt fyrir 

það er grunnhugmyndin alltaf sú sama en það er að einstaklingur geti borið ábyrgð á eigin 

fjárhagslegum ákvörðunum með því að skilja hvernig skal spara, eyða og fjárfesta eigin pening á 

sem hagstæðastan máta (BTYB Stella, 2020).  
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2.2 Mikilvægi fjármálalæsis 

Það eru margar gildar ástæður fyrir mikilvægi fjármálalæsis. Helsta ástæðan er sú að allir þurfa að 

taka einhvers konar fjárhagslegar ákvarðanir á degi hverjum. Þá þurfa flestir einstaklingar einhvern 

tímann á lífsleiðinni að taka stórvægilegar fjárhagslegar ákvarðanir, bæði fyrir sjálfan sig en 

jafnvel einnig fyrir fólk í kringum sig (Lewis Mandell, 2006). Það hefur þó sennilega aldrei verið 

jafn mikilvægt og í dag að búa að góðu fjármálalæsi þar sem einstaklingar þurfa, í sífellt auknum 

mæli, að taka erfiðar og flóknar fjárhagslegar ákvarðanir. Sem dæmi má nefna hefur aðgangur að 

lánsfé aldrei verið auðveldari og síðustu ár hefur ábyrgð einstaklinga á eigin fjármálum við 

starfslok aukist. Þessir þættir, ásamt öðrum, gera það að verkum að mikilvægt er fyrir einstaklinga 

að vera meðvitaðir um stöðu sína fjárhagslega og þekkingu sína á fjármálum. Ekki er síður 

nauðsynlegt að einstaklingar hafi þá hæfni og þekkingu sem þarf til að geta tekið upplýstar 

fjárhagslegar ákvarðanir (Annamaria Lusardi, 2008). Hvað varðar fjármál einstaklinga við 

starfslok þá er það mikilvægur þáttur í fjárhagslegri velferð þeirra. Til þess að hámarka 

fjárhagslega velferð einstaklinga, þá sérstaklega við starfslok, er nauðsynlegt að þeir kynni sér sem 

fyrst á vinnuferli sínum þær leiðir, aðgerðir og þjónustu sem hægt er að nýta sér. Því fyrr sem 

einstaklingar byrja að huga að fjármálum við starfslok, því líklegra er að þeim muni vegna betur 

fjárhagslega á eftirlaunaárunum (Breki Karlsson, munnleg heimild, 12. apríl 2021). Í rannsókn 

Lusardi og Mitchell (2011) var athugað tengsl milli fjármálalæsi fólks og fjárhagslegrar 

fyrirhyggju þeirra hvað varðar eftirlaunaárin. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að fólk 

sem hafði betri tök á fjármálalæsi var líklegra til þess að gera ráðstafanir vegna eftirlaunaáranna. 

Einnig kom fram að einungis sáralítill hluti þeirra sem voru á vinnumarkaði höfðu hugsað út í 

eftirlaunaárin og hvaða fjárhagslegu ráðstafanir þyrfti að gera í tengslum við þau (Breki Karlsson, 

2013). 

Með auknu fjármálalæsi aukast líkur á sjálfsaga og fjármálastöðugleika einstaklinga. Það 

felur meðal annars í sér að einstaklingar geti sparað pening, gert greinarmun á þörfum og löngunum 

ásamt því að geta tekið fjárhagslegar ákvarðanir án þess að þær vefjist of mikið fyrir þeim 

(Financial literacy, 2019). Því meiri þekkingu sem einstaklingar hafa á fjármálum því líklegri eru 

þeir til þess að geta skipulagt fjármálin sín, reiknað einfalda og nauðsynlega vaxtaútreikninga, 

núvirði og aðra reikninga sem koma að góðum notum við fjárhagslegar ákvarðanir (Annamaria 

Lusardi, 2008). Einstaklingar sem eru vel fjármálalæsir upplifa oft ákveðna valdatilfinningu. Að 

geta skilið grunnatriði sem tengjast fjármálum eins og vexti, lán og fjárfestingar gefur 
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einstaklingum ákveðið forskot í fjármálum og dregur úr líkum á því að þeir verði fyrir einhvers 

konar fjársviki. Einnig hefur verið sýnt fram á að grunnþekking á fjármálum dregur úr streitu. Fólk 

sem er vel fjármálalæst tekur upplýstar fjárhagslegar ákvarðanir og er líklegra til þess að taka eftir 

viðvörunarmerkjum (Financial literacy, 2019). Öfugt við þá staðreynd að aukið fjármálalæsi leiði 

af sér góðar afleiðingar fyrir einstaklinga, þá fylgja oft slæmar afleiðingar þeim ákvarðanatökum 

sem teknar eru af illa fjármálalæsum einstaklingum.  

Slakar fjárhagslegar ákvarðanir einstaklinga geta haft í för með sér langvarandi áhrif, bæði 

á einstaklinginn sjálfan, fólkið í kringum hann og jafnvel samfélagið í heild (Breki Karlsson, 

2013). Dæmi um slíkar afleiðingar eru meðal annars aukin geðræn- og líkamleg vandamál 

(Thomas E. Smith o.fl., 2015). Illa fjármálalæsir einstaklingar og slæmar fjárhagslegar ákvarðanir 

þeirra geta einnig leitt til þess að þeir verði háðir öðrum fjárhagslega. Þeir sem eru háðir öðrum 

fjárhagslega hafa ekki eins mikið fjárhagslegt frelsi en það getur reynst fólki virkilega erfitt og 

íþyngjandi (BTYB Stella, 2020). Einnig geta streita og áhyggjur sem því fylgja haft slæm áhrif á 

samband milli einstaklinga (Rakel Sveinsdóttir, 2020). 

Það er því ljóst að fjármálalæsi er afar mikilvægt og getur haft mikil áhrif á líf fólks. Þá 

stuðlar aukið fjármálalæsi að auknu sjálfstrausti og hvetur þannig einstaklinga til þess að taka 

virkan þátt í eigin fjármálum og huga að eigin fjárhagslegri velsæmd (Breki Karlsson, 2013). Því 

er mikilvægt, bæði fyrir einstaklinga og samfélagið í heild, að allir helstu hagsmunaaðilar sjái til 

þess að efla fjármálalæsi almennings með skilvirkum aðgerðum. Þessir hagsmunaaðilar eru meðal 

annars menntastofnanir, launþegahreyfingar og fulltrúar neytenda og stjórnvalda. Til þess að geta 

metið stöðu fjármálalæsis hverju sinni er ekki síður mikilvægt að framkvæma stöðugar mælingar 

á fjármálalæsi og þannig sjá hvort framfarir eða afturfarir hafi átt sér stað (Breki Karlsson, 2013). 

Þar sem fjármálalæsi getur haft gríðarleg áhrif á líf einstaklinga er mikilvægt að 

einstaklingar byrji snemma að kynna sér grunnatriði í fjármálum ásamt því að efla fjármálalæsi 

sitt. Ekki er síður mikilvægt að áðurnefndir hagsmunaaðilar grípi snemma inn í og leggi áherslu á 

að brýna fyrir ungu fólki mikilvægi fjármálalæsis. Einnig er nauðsynlegt að þeir beiti öllum þeim 

aðgerðum sem möguleiki er á. Ef það er gert er hægt að draga úr líkum á alvarlegum afleiðingum 

í kjölfar slæmra fjárhagslegra ákvarðana og vanlíðan fólks sem þeim geta fylgt. Máxima 

Hollandsdrotting og sérlegur sendiboði Sameinuðu Þjóðanna í málefnum sem snúa að aðgengi að 

fjármálaþjónustu, talaði um mikilvægi fjármálalæsis á samkomu Sameinuðu Þjóðanna í París árið 

2014. Þá lagði hún áherslu á mikilvægi þess að einstaklingar byrji snemma að efla fjármálalæsi 



 

 

  6 
 

sitt (Máxima, 2014). Ungt fólk í dag er að koma inn í flókið fjárhagslegt umhverfi sem verður 

sífellt flóknara með aukinni tækniþróun. Efling fjármálalæsi einstaklinga er gríðarlega mikilvæg 

og sagði Máxima nauðsynlegt að ræða aukna þörf á frekari aðgerðum sem stuðla að eflingu 

fjármálalæsi almennings (Máxima, 2014). Fyrrum seðlabankastjóri Íslands, Már Guðmundsson, 

hefur einnig talað um mikilvægi fjármálalæsis opinberlega. Í ræðu sem hann flutti á ársfundi 

Seðlabankans árið 2016 sagði hann að staða fjármálalæsis geti haft mikil áhrif þróun 

fjármálakerfisins til lengri tíma. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að með auknu fjármálalæsi 

eykst stöðugleiki fjármálakerfisins en einnig bætir það miðlun peningastefnunnar og eykur 

skilning einstaklinga á peningalegum aðgerðum (Már Guðmundsson, 2016).  

Erfitt er að segja til um hversu gömul hugmyndin um fjármálalæsi er en líklegt er að hún 

sé álíka gömul og hugmyndin um peninga (Breki Karlsson, munnleg heimild, 17. mars 2021). 

Einhverra hluta vegna, þrátt fyrir mikilvægi fjármálalæsis, hefur hugmyndin um fjármálalæsi ekki 

náð að festa rótum sínum í samfélaginu líkt og hugtökin ,,peningar“ og ,,viðskipti“. Nákvæmlega 

hvers vegna er erfitt að segja til um en það er þó líklega samspil ýmissa þátta. Síðustu ár hefur þó 

hugtakið fjármálalæsi tekið gríðarlegum vinsældum en ástæðu þess má rekja til efnahagshrunsins 

árið 2008 (Breki Karlsson, 2013). 

2.3 Efnahagshrunið og áhrif þess á fjármálalæsi  

Efnahagshrunið árið 2008 var ein versta fjármálakreppa heims síðari ára. Ísland kom einkar illa út 

úr því hruni en upphaf þess hér á landi má rekja til einkavæðingu bankanna upp úr aldamótunum 

2000 og gríðarlegs vöxt þeirra í kjölfarið. Þessi hraði vöxtur, sem var að mestu fjármagnaður af 

ódýru erlendu lánsfé, leiddi til þess að eignir íslenska bankakerfisins uxu úr 100% af íslenskri 

landsframleiðslu árið 2004 í tæp 900% árið 2007. Á aðeins nokkrum árum varð íslenska 

bankakerfið ofþanið og skuldugt og því ekki í stakk búið til þess að fást við það mikla rask í 

alþjóðlega bankakerfinu sem þá var í uppsiglingu (Ingimundur Friðriksson, 2009). Þrátt fyrir að 

12 ár séu liðin frá hruninu glímum við enn við afleiðingar þess (Oddný G. Harðardóttir, 2017). 

Efnahagshrunið hafði margvísleg neikvæð áhrif víðast hvar í heiminum. Einkaneysla um allan 

heim dróst saman þar sem fólk ýmist tapaði peningi sínum eða var hrætt við að missa vinnuna í 

þeirri óvissu sem fylgdi hruninu (Raphael Bartmann, 2017). Mikill óstöðugleiki og óöryggi 

einkenndi þennan tíma og gríðalegur fjöldi fólks missti eigur sínar eða atvinnu (Manjo Singh, 

2020).  
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Það voru ýmis merki á lofti um að fjármálakreppa væri yfirvofandi á árunum fyrir hrun. 

Sem dæmi um það má nefna að mikil þensla varð á eignamörkuðum hér á landi. Raunverð 

húsnæðis hækkaði um 120% frá árinu 1997 til ársins 2007 (Seðlabanki Íslands, 2011). Þá má 

einnig nefna að skuldsetning einstaklinga og fyrirtækja jókst umtalsvert á árunum fyrir hrun en 

meðalskuldir heimilanna námu um 230% af ráðstöfunartekjum þeirra í lok árs 2007 (Seðlabanki 

Íslands, 2008). Þrátt fyrir þessi merki tókst ekki að koma í veg fyrir þennan gífurlega samdrátt í 

efnahagslífinu. Í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar sem gefin var út árið 2009 kom fram 

að það hafi verið samspil ýmissa þátta sem leiddu til efnahagshrunsins. Þá var það aðallega 

samblanda af áhættusamri hegðun og ákvörðunum hagsmunaaðila, þá helst fjármálastofnana, 

sérfræðinga og eftirlitsstofnana. Það var þó einn þáttur til viðbótar sem spilaði ekki síður stórt 

hlutverk en það var skortur á fjármálalæsi almennings (OECD INFE, 2009). Í kjölfar inngöngu 

Íslands í Evrópska efnahagssvæðið (e. European Economic Area) voru höft á fjármagnsflutninga 

til og frá landinu afnumin. Við það opnaðist á nýja markaði fyrir Íslendinga, sem áður höfðu verið 

að mestu lokaðir. Þá voru einnig sérstakar aðstæður uppi á fjármagnsmörkuðum heimsins, þar sem 

aðgengi að lánsfé var sögulega mikið á sama tíma og vextir voru lágir. Báðir þessir þættir leiddu 

til þess að skuldsetning varð aðgengilegri og jafnvel hagkvæmari fyrir íslensk heimili en áður. 

Varð þetta til þess að lántaka heimilanna jókst umtalsvert. Fjöldi einstaklinga tók lán án þess að 

vera meðvitaðir um stöðu sína fjárhagslega og voru þeir enn síður meðvitaðir um áhættuna sem 

lánunum þá fylgdi (Seðlabanki Íslands, 2008). Á þessum tíma var einnig algengt að einstaklingar 

treystu ýmist á fjárhagsleg ráð frá ættingjum eða lánveitendum sem sumir hverjir voru óheiðarlegir 

eða fylgdu eftir óábyrgum ákvörðunum og hegðun annarra. Því má áætla að aukið fjármálalæsi 

almennings hefði gert það að verkum að einstaklingar hefðu betur getað áttað sig á þeirri áhættu 

sem fylgdi lánunum. Þá hefðu þeir einnig átt auðveldara með að taka sjálfstæðar og upplýstar 

fjárhagslegar ákvarðanir. Það voru þó ekki einungis einstaklingar sem voru að taka óskynsamar 

fjárhagslegar ákvarðanir (OECD INFE, 2009). Mörg fjármálafyrirtæki, fjárfestar og aðrir fagaðilar 

unnu markvisst að því að ráðleggja almenningi að taka áhættusöm lán þrátt fyrir að vita hversu 

mikil áhættan var í raun og veru. Þá gerðu þeir lítið úr þeirri áhættu sem var til staðar og sannfærðu 

fólk um að taka verulega óskynsamlegar fjárhagslegar ákvarðanir. Þá hefur meðal annars verið 

sýnt fram á að stjórnvöld, bankar og einstaklingar litu framhjá þeim viðvörunarmerkjum sem voru 

til staðar. Þar að auki var ekki næg þekking til staðar fyrir mat á þeim áhættum sem fylgt gátu 

ýmsum nýjum fjármálagerningum, svo sem afleiðuviðskiptum (Kimberly Amadeo, 2021).  
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Það er því nokkuð ljóst að aukið fjármálalæsi einstaklinga hefði getað dregið úr alvarlegum 

afleiðingum í kjölfar efnahagshrunsins. Ef fjármálalæsi almennings hefði verið betra hefðu að 

öllum líkindum færri einstaklingar tekið áhættusöm lán þar sem þeir hefðu verið meðvitaðri um 

áhættu þeirra. Ennfremur hefðu fleiri einstaklingar getað tekið eftir þeim viðvörunarmerkjum sem 

komu fram í aðdraganda hrunsins. Þá eru vel fjármálalæsir einstaklingar líklegri til þess að 

bregðast skynsamlega við á tímum samdráttar og örðugleika í hagkerfinu og geta þannig dregið úr 

neikvæðum áhrifum sem þeim fylgja (OECD INFE, 2009).  

 Finna má ýmislegt sameiginlegt með efnahagshruninu og COVID-19 faraldrinum sem nú 

stendur yfir. Helst má þar nefna skyndilegan samdrátt í efnahagslífinu. Hingað til hefur það reynst 

íslenska hagkerfinu vel að í aðdraganda COVID-19 faraldursins ríkti traust eignarstaða innan 

helstu þátta hagkerfisins (Íslandsbanki, 2020). Þá var fjárhagsleg staða heimilanna hér á landi við 

upphaf faraldursins mun betri en búist var við. Efnahagur heimilanna hafði styrkst þar sem þau 

höfðu, í kjölfar efnahagshrunsins, lagt áherslu á að greiða niður skuldir (Seðlabanki Íslands, 2021). 

Bæði fyrirtæki og hið opinbera höfðu gert slíkt hið sama og var staða hreinna erlendra eigna í 

hámarki. Hófleg skuldsetning heimila hér á landi við upphaf faraldursins hefur auðveldað þeim til 

muna að takast á við tímabundinn samdrátt í efnahagslífinu (Íslandsbanki, 2020). Þá hafa 

vaxtalækkanir lækkað greiðslubyrgði af lánum og þannig aukið það fé sem heimilin hafa til 

annarrar ráðstöfunar. Einnig hefur sparnaður heimilanna aukist síðustu ár ásamt því að laun 

almennt hafa hækkað. Gengið hefur vel að varðveita kaupmátt almennings og hafa ýmsar aðgerðir 

stjórnvalda reynst heimilum vel. Þá má einnig nefna samdrátt í einkaneyslu sem sameiginlegan 

þátt efnahagshrunsins og COVID-19 faraldursins. Eins og komið hefur fram dróst einkaneysla 

saman í efnahagshruninu en í kjölfar COVID-19 faraldursins dróst einkaneysla saman um 3,3% 

en það er ögn minni samdráttur en spár gerðu ráð fyrir. Þó fór hann heldur vaxandi á síðari helmingi 

ársins og má því gera ráð fyrir að einkaneysla haldi áfram að dragast saman að einhverju leyti 

næsta árið (Seðlabanki Íslands, 2021).  

Af þessu má sjá hversu miklu máli það skiptir fyrir samfélagið í heild að staða fjármálalæsis 

sé góð ásamt fjárhagslegri stöðu heimila, fyrirtækja og hins opinbera, þá sérstaklega á tímum 

samdráttar í hagkerfinu. Eftir efnahagshrunið hafa einstaklingar, fyrirtæki og hið opinbera hér á 

landi unnið markvisst að því að styrkja stöðu sína fjárhagslega, þá sérstaklega þegar litið er til 

skuldastöðu. Það hefur skilað sér í auknum viðnámsþrótti til þess að takast á við ófyrirséð og stærri 

efnahagsáföll líkt og COVID-19 faraldurinn (Jón Bjarki Bentsson, 2020). 
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Í kjölfar efnahagshrunsins urðu ýmsar jákvæðar breytingar og umbætur í málefnum sem 

snúa að því að efla fjármálalæsi einstaklinga. Fyrir efnahagshrunið hafði ekki verið lögð mikil 

áhersla á mikilvægi fjármálalæsis né þá þjónustu og aðgerðir sem í boði voru sem sneru að eflingu 

fjármálalæsi almennings. Eftir efnahagshrunið fóru menn þó að veita fjármálalæsi meiri athygli 

(Breki Karlsson, munnleg heimild, 17. mars 2021). Stjórn Efnahags- og framfarastofnunarinnar 

töluðu fyrst opinberlega um mikilvægi fjármálalæsis opinberlega árið 2002. Sett var af stað 

einstakt og umfangsmikið verkefni en árið 2008, í kjölfar efnahagshrunsins, var aukið enn frekar 

við verkefnið með Stofnun alþjóðanets um fjármálamenntun (e. International Network on 

Financial Education). Stofnun alþjóðanets um fjármálamenntun er með starfsemi sína í yfir 125 

löndum og samanstendur af meðlimum frá meira en 270 opinberum stofnunum. Þar á meðal eru 

seðlabankar og ráðuneyti eins og mennta- og fjármálaráðuneyti (OECD, e.d.). Efnahags- og 

framfarastofnunin og Stofnun alþjóðanets um fjármálamenntun settu fram markmið um að auka 

mælingar á fjármálalæsi, deila reynslu sinni og koma á skilvirkri framkvæmd og eftirfylgni í þeim 

verkefnum sem stofnanirnar vinna að. Verkefnin eru fjölbreytt en sem dæmi má nefna vinna 

stofnanirnar að gerð alþjóðlegra skýrslna og skipulagningu ýmissa námskeiða sem tengjast 

fjármálum. Vinnuhópar á vegum stofnananna vinna að fjórum meginatriðum sem tengjast 

fjármálamenntun. Þessi atriði eru fjármálamenntun á vinnustöðum, áhrif stafrænnar væðingar á 

fjármálamenntun, þarfir eldri neytenda og almennir staðlar, útfærslur og mat á fjármálamenntun. 

Einnig fylgja stofnanirnar á eftir eldri verkefnum sem snúa að innlendum áætlunum um 

fjármálamenntun, fjármálakennslu fyrir fyrirtæki, fjármálafræðslu í skólum, fjármálamenntun 

varðandi langtímasparnað og fjárfestingar, almennum mælingum á fjármálalæsi og ýmsum öðrum 

þáttum. Þessi samvinna stofnananna er í dag alþjóðlega viðurkennd þar sem G20 (e. Group of 

twenty) og Efnahagssamstarf Asíu- og Kyrrahafsríkjanna (e. Asia-Pacific Economic Cooperation) 

styðja við verkefni þeirra (OECD, e.d.). 

Margar þjóðir fóru í það verkefni, eftir efnahagshrunið, að efla aðgerðir innanlands sem 

stuðla að bættu fjármálalæsi einstaklinga. Kanada er ein þeirra þjóða en þann 9. júní árið 2015 var 

gefin út skýrsla af Fjármálastofnun neytenda í Kanada (e. Financial Consumer Agency of Canada) 

þar sem skýr markmið og áætlanir voru settar fram í þeirri von um að byggja upp fjárhagslega 

velmegun fólks og fjölskyldna þeirra í landinu. Þrjú aðalmarkmið voru sett fram í skýrslunni en 

þau eru að fara með peninga og skuldir á skynsamlegan hátt, skipuleggja fjármál og sparnað fyrir 

framtíðina og reyna að koma í veg fyrir fjárhagsleg svik (Financial Consumer Agency of Canada, 
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2019). Ástralía og Nýja-Sjáland, sem höfðu fyrir efnahagshrunið komið á ýmsum aðgerðum til að 

efla fjármálalæsi, lögðu enn meiri áherslu á eflingu fjármálalæsis eftir hrun. Í Nýja-Sjálandi var til 

dæmis sett á fót vefsíða sem kallast Live Sorted en þar er veitt ókeypis þjónusta varðandi 

fjármálalæsi. Síðan er rekin af Fjármálalæsisráði Nýja-Sjálands (e. Commission for Financial 

Capability) sem er sjálfstæð stofnun, styrkt af hinu opinbera (About us, e.d.). Markmið 

stofnunarinnar er að aðstoða Nýsjálendinga við að efla fjármálalæsi sitt og stuðla að mikilvægi 

langtímahugsunar í fjármálum og ráðstöfunum varðandi eftirlaunaárin (Commission for Financial 

Capability, e.d.). Á vefsíðunni Live Sorted má meðal annars finna ýmsar hagnýtar upplýsingar, 

kennslumyndbönd um sparnað, lántökur og markmiðasetningu í fjármálum auk reiknivélar sem 

reiknar afborganir lána. Hægt er að stofna aðgang þar sem einstaklingar geta haldið utan um eigin 

upplýsingar, markmið og fleira (Sorted, e.d.). Auk þessa hefur Live Sorted útbúið kennsluefni sem 

hefur verið nýtt í skólum landsins og innleitt að hluta í námskrá en í dag hafa um 67% af 

framhaldsskólum í Nýja-Sjálandi nýtt sér námsefni Live Sorted (Sorted in schools, e.d.). Í Hollandi 

hefur verið sett upp svipuð síða og Live Sorted sem heitir Money Wise en hún er hluti af áætlun 

um fjármálamenntun í landinu. Fjármálaráðuneyti Hollands stendur að baki síðunnar og er hún 

unnin í samstarfi við hollensk stjórnvöld, menntasamtök og neytandasamtök (About the Money 

Wise platform, e.d.). Á heimasíðu Money Wise má finna fræðsluefni tengt fjármálum fyrir alla 

aldurshópa og reiknivélar, líkt og á heimasíðu Sorted (Calculation aids and online tools, e.d.). Þar 

má einnig finna nokkur smáforrit sem hægt er að hlaða niður í raftæki en þeim er ætlað að aðstoða 

neytendur við að hafa yfirsýn yfir eigin fjármál og hvetja þá til þess að ráðstafa peningi sínum á 

skilvirkan hátt. Neytendur geta valið sér smáforrit eftir því hvar áherslur og markmið þeirra liggja 

og síðan sett inn í smáforritið þær upplýsingar sem eiga við hverju sinni. Þannig geta neytendur 

auðveldlega fylgst með gengi markmiða sinna, ráðstafað peningum sínum og haft eftirlit með eigin 

fjármálum (Housekeeping books, e.d.). Þessi smáforrit eru einstaklega þæginleg og auðvelda 

neytendum til muna að ná góðri yfirsýn yfir eigin fjármál. Einnig hvetur þetta neytendur til þess 

að setja sér fjárhagsleg markmið og leggja sig fram við að fylgja þeim eftir.  

Þær aðgerðir og sú þróun sem hefur átt sér stað í eflingu fjármálalæsis, eftir 

efnahagshrunið, hafa stundum verið kallaðar ,,nútíma fjármálalæsi”. Með því er átt við þær nýju 

aðgerðir sem beitt hefur verið en þeim fylgja nýjar áherslur og öðruvísi nálgun en áður (Breki 

Karlsson, munnleg heimild, 17. mars 2021). Í dag er mun fjölbreyttari þjónusta í boði en hér áður 

fyrr en það má rekja til tækniþróunar og vitundarvakningar um mikilvægi fjármálalæsis. Reynt er 
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að ná til fólks með hinum ýmsu leiðum, til dæmis með því að bjóða upp á smáforrit líkt og Money 

Wise. Einnig er lagt mikið upp úr því í dag að grípa áhuga fólks og komast til móts við þeirra 

þarfir. Bæði þjónusta og heimasíður Live Sorted og Money Wise eru mjög góð dæmi um það. Hér 

má einnig nefna alþjóðlega fjártæknifyrirtækið Meniga sem stofnað var á Íslandi árið 2009. 

Meniga er með starfsstöðvar í sjö löndum og eru viðskiptavinir fyrirtækisins í rúmlega þrjátíu 

löndum (Um okkur, e.d.). Meniga býður upp á smáforrit, líkt og Money Wise, sem einstaklingar 

geta hlaðið niður í raftækin sín sér að kostnaðarlausu. Líta má á smáforritið sem einfalt 

heimilisfjármálakerfi sem aðstoðar neytendur við að hafa yfirsýn yfir heimilisfjármálin. Þá hvetur 

það einnig neytendur til þess að auka sparnað sinn með ýmsum sparnaðaráskorunum sem birtast í 

smáforritinu. Til viðbótar geta neytendur nýtt sér ýmis tilboð, sem birtast í smáforritinu, á allskyns 

vörum og þjónustu (Einstaklingar, e.d.). Þá geta fyrirtæki á Íslandi einnig nýtt sér þjónustu Meniga 

en Meniga býður fyrirtækjum aðstoð við markaðsstarf þeirra með Markaðsvaktinni. 

Markaðsvaktin byggir á ítarlegum raungögnum um kauphegðun tug þúsunda Íslendinga og geta 

fyrirtæki því fengið greiningu á því hver markaðshlutdeild þeirra er miðað við samkeppnisaðila 

auk samsetningu viðskiptavina og kauphegðun þeirra. Einnig geta fyrirtæki séð þróun 

markaðshlutdeildar sinnar auk þróunar síðustu tólf mánuða á helstu sölutölum (Markaðsvaktin, 

e.d.).   

Það er því greinilegt að það hefur orðið aukin vitundarvakning um allan heim, eftir 

efnahagshrunið 2008, hvað varðar mikilvægi fjármálalæsis. Margar jákvæðar breytingar hafa átt 

sér stað og í dag eru margvíslegar aðgerðir í gangi víðast hvar í heiminum sem stuðla að bættu 

fjármálalæsi fólks. 

2.4 Aðgerðir í fjármálalæsi á Íslandi 

Á Íslandi hafa verið settar fram ýmsar aðgerðir í gegnum árin sem snúa að eflingu fjármálalæsis. 

Sem dæmi má nefna Sparifjársöfnun skólabarna en það var verkefni sem hófst hér á landi árið 

1954 (Hagfræðideild Landsbanka Íslands, 1954). Verkefnið var á vegum Landsbankans sem var á 

þeim tíma einnig Seðlabanki Íslands. Verkefnið flokkaðist undir svokallaða uppeldisstarfsemi en 

starfsemin gekk út á að efla sparifjársöfnun meðal skólabarna. Þá skiptist starfsemin í tvo 

meginþætti. Í fyrsta lagi var lögð áhersla á að á Íslandi myndu öll skólaskyld börn eignast 

sparisjóðsbók. Landsbankinn ákvað því að gefa öllum börnum á skólaskyldum aldri 10 krónur en 

hvert barn gat valið á milli þess að stofna nýja sparisjóðsbók eða leggja upphæðina inn á samskonar 
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bók sem það átti fyrir. Ásamt þessu voru gefnar út ávísanir upp á 10 krónur til rúmlega nítján 

þúsund barna (Hagfræðideild Landsbanka Íslands, 1954). Annar meginþáttur starfseminnar sneri 

að útgáfu sparimerkjabóka og sparimerkja en salan fór fram hjá innlánsstofnunum og í skólum. 

Þar sem starf þetta krafðist mikillar vinnu voru sparimerkin einungis seld til þeirra barna sem 

bjuggu í kaupstöðum landsins. Seinna dreifðist þó salan víðar um landið. Í kjölfar verkefnisins 

jókst bæði sala sparimerkja og innlög barna í sparisjóðsbækur sínar til muna og gekk starfsemin 

mun betur en menn þorðu að vona (Hagfræðideild Landsbanka Íslands, 1954). 

Skyldusparnaður er annað dæmi um aðgerð á Íslandi sem sneri að eflingu fjármálalæsis en 

markmiðið með honum var að hvetja ungmenni til þess að spara fyrir útborgun í fyrstu fasteign. 

Ríkisstjórn Íslands lagði fyrir frumvarp um skyldusparnað árið 1957. Þar var lagt til að 16-25 ára 

ungmenni á Íslandi sem væru í fullu starfi skyldu leggja 6% af launum sínum til hliðar 

(Alþýðublaðið, 1957). Þá myndi Byggingasjóður ríkisins og veðdeild Búnaðarbankans ávaxta það 

fé. Uppsafnaður sparnaður yrði greiddur út þegar einstaklingar yrðu 25 ára og greiddist 

sparnaðurinn þá með vöxtum, vísitölutryggður og skattfrjáls. Þá gætu einnig þau ungmenni sem 

væru að stofna heimili fengið sparnaðinn greiddan út (Alþýðublaðið, 1957). Árið 1993 var 

skyldusparnaðurinn lagður niður en það voru ýmsar ástæður fyrir því, þar á meðal þróun í 

samfélaginu og önnur og fjölbreyttari sparnaðartækifæri (Morgunblaðið, 1993). Þrátt fyrir þessar 

aðgerðir sem sneru í raun að eflingu fjármálalæsi einstaklinga var lítið sem ekkert notast við 

hugtakið ,,fjármálalæsi”. Það var ekki fyrr en árið 2005 sem hugtakið var fyrst notað almennilega 

hér á landi en það var Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, sem þá notaðist við 

hugtakið (Breki Karlsson, munnleg heimild, 17. mars 2021). Breki hefur haldið ýmsa fyrirlestra 

og námskeið bæði á Íslandi og erlendis en einnig hefur hann unnið að þó nokkrum rannsóknum 

sem snúa að fjármálalæsi (Stofnun um fjármálalæsi, e.d.). Breki Karlsson er einnig forstöðumaður 

Stofnunar um fjármálalæsi sem stofnuð var árið 2005 (Breki Karlsson, 2013). Markmið Stofnunar 

um fjármálalæsi er meðal annars að Íslendingar hafi næga þekkingu og hæfni til þess að geta tekið 

upplýstar fjárhagslegar ákvarðanir og á öllum aldri. Jafnframt að Íslendingar verði meðvitaðir um 

mismunandi leiðir til að stýra eigin fjármálum, geti verið stoltir af eigin ákvörðunum sem snúa að 

fjármálum og þannig dregið úr fjárhagsáhyggjum. Þá vinnur stofnunin að því að efla efnahagslega 

velferð einstaklinga sem eykur líkur á aukinni lífshamingju fólks. Þjóðarátak fyrir bættu 

fjármálalæsi er eitt af þeim verkefnum sem Stofnun um fjármálalæsi vinnur að í dag. 

Áhersluatriðin eru á þremur sviðum en þau svið eru menntun, rannsóknir og vettvangur fyrir 
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umræður og athafnir (Stofnun um fjármálalæsi, e.d.). Stofnun um fjármálalæsi hefur síðastliðin ár 

staðið fyrir ýmsum viðburðum hér á landi í tengslum við alþjóðlegu viku fjármálalæsis. Aðrar 

stofnanir og ýmis fyrirtæki hafa einnig stuðst við verkefnið en sem dæmi má nefna hefur 

Seðlabanki Íslands tekið þátt í að styðja við undirbúning og framkvæmd verkefnisins síðustu ár. 

Þá er megin tilgangurinn með alþjóðlegu viku fjármálalæsis að vekja athygli á mikilvægi 

fjármálalæsis og þörf fyrir aukinni þekkingu á viðfangsefninu, sérstaklega á meðal ungs fólk. 

Einnig er lögð áhersla á að skapa umræður um mikilvægi fjármálamenntunar og aðgengi ungs 

fólks að fjármálaþjónustu. Markmiðið með alþjóðlegu viku fjármálalæsis er að tengja saman 

samfélagið og skapa jákvæðar og uppbyggjandi umræður um viðfangsefnið (Fjármálavit og 

alþjóðleg fjármálalæsisvika, 2017).  

Fjárinn er tiltölulega nýlegt dæmi um námsefni í fjármála- og neytendafræðslu fyrir 

framhaldsskólanema. Fjárinn var gefinn út árið 2006 en höfundar námsefnisins eru Ragnhildur 

Björg Guðjónsdóttir og Þuríður Hjartardóttir (Fjárans fjármálin!, 2006). Þær hafa báðar góða 

reynslu af kennslu í fjármálum og fjármálatengdum störfum. Þar að auki finnst þeim virkilega 

mikilvægt að efla fjármálalæsi ungs fólks. Mikil þörf er á námsefni í fjármálalæsi fyrir unglinga 

og í rannsókn á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar kom í ljós að unglingar eyða oftar en ekki 

meiri pening en þeir eiga og að fjármálalæsi þeirra sé almennt ekki gott. Námsefni Fjárans er gefið 

út á minnislykli (e. USB) og því fylgir einnig bókhaldsforrit sem snýr að daglegu lífi unglinga og 

almennri neyslu þeirra. Kosturinn við að námsefnið sé á minnislykli er að nemandinn hefur sitt 

eigið námsefni á einum stað. Kennarar fá einnig sérstakt kennaraeintak af námsefninu og geta þeir 

valið hvaða þætti námsefnisins þeir vilja leggja áherslu á. Glærur og kennsluleiðbeiningar fylgja 

líka. Námsefnið er í samræmi við aðalnámskrá framhaldsskólanna og er það ætlað að svara þeirri 

spurningu um hversu mikið þú þarft til þess að reka sjálfan þig. Í námsefni Fjárans rýna unglingar 

í sína eigin neyslu ásamt því að færa bókhald. Nemendur fá þannig betri yfirsýn yfir það hvert 

peningarnir fara og geta þar með gert áætlanir út frá eigin áherslum. Einnig öðlast nemendur betri 

grunn og þekkingu með því að halda sitt eigið bókhald. Þá læra nemendur einnig að gera 

skattaskýrsluna sína, atvinnuumsóknir og fá innsýn inn í neytendafræðslu. Hægt er að nálgast 

námsefni Fjárans hjá Neytendasamtökunum en það kostar 2.500 kr fyrir hvern nemenda. Haldin 

var tilraunakennsla á námsefninu í nokkrum framhaldsskólum landsins og voru nemendur jafnt 

sem kennarar ánægðir með námsefnið (Fjárans fjármálin!, 2006). Í dag er námsefni Fjárans lítið 
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notað og aðeins kennt í örfáum skólum landsins, ef einhverjum (Breki Karlsson, munnleg heimild, 

3. maí 2021).  

Árið 2015 hófst starfsemi Fjármálavits en það er fræðsluvettvangur handa ungmennum á 

aldrinum 13-15 ára. Áhersla er lögð á námsefni í fjármálalæsi en einnig stuðning og fræðslu til 

kennara. Fjármálavit fer í heimsóknir til ungmenna í 10. bekk og kynnir námsefnið fyrir kennurum 

og nemendum. Einnig gefur Fjármálavit út kennslu- og kynningarmyndbönd þar sem áhersla er 

lögð á fyrirhyggju og forvarnir. Tryggingafélög, lífeyrissjóðir og fjármálafyrirtæki taka þátt í 

starfsemi Fjármálavits sem er í eigu Samtaka Fjármálafyrirtækja. Starfsemin er fjármögnuð af 

samtökunum og aðildargjöldum. Frá því að Fjármálavit var stofnað hefur eftirspurn eftir námsefni 

um fjármálalæsi aukist verulega (Um Fjármálavit, e.d.). Það sýnir að áhugi á viðfangsefninu er 

fyrir hendi og hugsanlega er skortur á slíku námsefni hér á landi. 

Bankarnir á Íslandi taka auk þess virkan þátt í fjármálafræðslu til einstaklinga hér á landi, 

þá sérstaklega til unga fólksins. Finna má fjölbreytt efni á heimasíðum bankanna líkt og hagnýtar 

upplýsingar, ýmis ráð, kennslu- og fræðslumyndbönd og reiknivélar. Einnig bjóða bankarnir upp 

á marghliða fjármálafræðslu, bæði í útibúum sínum og í gegnum netið. Sem dæmi má nefna bjóða 

bankarnir öllum þeim sem eru ný orðnir fjárráða í ráðgjöf til sín þar sem farið er yfir helstu mál 

tengd sparnaði, næstu skrefum í fjármálum, framtíðarplönum og fleira (Ungt fólk, e.d.) (360° 

ráðgjöf, e.d.) (Kúrsinn: Fjármálaráðgjöf, e.d.). Þar að auki hefur Íslandsbanki verið að bjóða upp 

á fræðslufundi án endurgjalds þar sem farið er yfir hin ýmsu málefni tengd fjármálum. Þá eru 

umræðuefnin fjölbreytt og henta fólki á öllum aldri. Þessir fræðslufundir fara ýmist fram í gegnum 

netið eða í útibúum bankans (Viðburðir, e.d.).  

Á Íslandi er fjármálalæsi hluti af aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla og er því kennt í 

lang flestum skólum landsins. Fjármálalæsi er þó oftast kennt með öðru námsefni og sjaldnast sem 

sérstakt fag. Þá er algengast að fjármálalæsi sé hluti af stærðfræðikennslu, heimilisfræði og 

lífsleikni í grunnskólum og sem hluti af lífsleikni í framhaldsskólum. Talið er að skortur á námsefni 

í fjármálalæsi sé ein helsta hindrunin sem stendur í vegi fyrir kennslu viðfangsefnisins en 

nemendur í grunn- og framhaldsskólum landsins fá einungis um ellefu klukkustundir á skólaári í 

kennslu í fjármálalæsi. Þá sjá kennararnir sjálfir oftar en ekki um að útbúa námsefnið (Stjórnarráð 

Íslands, 2009). 

Það eru því ýmsar aðgerðir í gangi á Íslandi í dag sem ganga út á að efla fjármálalæsi fólks. 

Það er virkilega jákvætt bæði fyrir einstaklinga og samfélagið í heild sinni. Jákvæð þróun og miklar 
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breytingar hafa átt sér stað frá því þegar fyrstu aðgerðir hér á landi hófust. Þrátt fyrir það er þörf á 

úrbótum og hafa fyrri rannsóknir bent til þess að fjármálalæsi Íslendinga sé ábótavant (Stjórnarráð 

Íslands, 2009). Margar ofangreindra aðgerða eiga það sameiginlegt að þeim hefur verið hrint í 

framkvæmd af fullum krafti, gengið vel en síðan dvínað eða lagðar af eftir aðeins skamman tíma. 

Það er því nokkuð ljóst að þörf er á úrbótum. Ef aðgerðir til að efla fjármálalæsi einstaklinga eiga 

að skila árangri þurfa þær að vera skilvirkar, stöðugar og útfærðar með langtíma skipulag og 

markmið í huga. 

2.5 Staðan í dag 

Þegar litið er á ofangreindar aðgerðir í fjármálalæsi á Íslandi mætti áætla að Ísland sé að standa sig 

nokkuð vel í þeim málum. Samt sem áður er ekki nóg að líta einungis á aðgerðirnar sem slíkar 

heldur er nauðsynlegt að skoða stöðuna.  

 Árið 2011 var skipaður stýrihópur um fjármálalæsi af menntamálaráðherra vegna 

tilraunaverkefnis til að efla fjármálafræðslu í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi. Hópurinn setti 

fram tillögu um að finna ætti stað fyrir fjármálalæsi í nýrri aðalnámskrá fyrir grunnskóla. Þar að 

auki ætti að setja henni skýr og mælanleg hæfniviðmið svo ljóst væri hvað nemendur þyrftu að 

kunna og geta þegar þeir ljúka námi. Tillögurnar að viðmiðum fyrir grunnskóla voru fern. Í fyrsta 

lagi ættu nemendur að vita hvað felst í grunn fjármálahugtökum líkt og innlán, útlán, sparnaður og 

vextir, auk þess að geta reiknað út vexti af höfuðstól og áttað sig á mikilvægi tíma við ávöxtun. Í 

öðru lagi ættu nemendur að geta lesið launaseðil án vandkvæða. Í þriðja lagi ættu nemendur að 

vera færir um að beita gagnrýnni hugsun í tengslum við auglýsingar og geta greint á milli 

staðreynda og áróðurs. Í fjórða og síðasta lagi ættu nemendur að vera færir um að meta sinn eigin 

lífsstíl og neyslu og vera meðvitaðir um það hverju það breytir fyrir afkomu þeirra og líðan (Breki 

Karlsson, 2016). Stýrihópurinn vann tilraunaverkefnið vel en það stóð þó ekki lengur yfir en í þrjú 

ár og ekkert varð úr framkvæmdum á þeim tillögum sem settar voru fram. Þó náði hópurinn því 

fram að skýrari áhersla var lögð á fjármál og fjármálalæsi í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla 

á árinu 2013. Þrátt fyrir að það hafi ekki verið sett sem sér fag í aðalnámskrá heldur sem hluti af 

öðrum námsgreinum þá var það samt sem áður framfaraskref (Stýrihópur um fjármálalæsi, 2014).  

Árið 2016 gerði Breki Karlsson skýrslu á vegum Stofnunar um fjármálalæsi fyrir mennta- 

og menningarmálaráðuneytið og fjallar hún um úttekt á kennslu í fjármálalæsi í grunn- og 

framhaldsskólum á Íslandi. Í úttektinni var lögð fyrir spurningakönnun til allra stjórnenda og 
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kennara í grunn- og framhaldsskólum landsins og var markmið hennar að leggja mat á stöðu 

kennslu í fjármálalæsi, miðað við aðalnámskrár skólanna (Breki Karlsson, 2016). Samkvæmt 

niðurstöðum úr skýrslunni er fjármálalæsi kennt í flestum skólum, eða í 87% grunnskóla en þó 

aðeins í litlu magni. Jafnframt kom fram að mjög sjaldgæft er að námsárangur í fjármálalæsi sé 

metinn á grunnskólastigi og í raun og veru vantar meira aðhald að kennslunni sjálfri í grunnskólum. 

Það helsta sem kemur í veg fyrir kennslu í fjármálalæsi er skortur á námsefni og tímaskortur. Líkt 

og fram hefur komið er algengast að kennarar útbúi námsefnið sjálfir og einungis fara um ellefu 

klukkustundir á námsári í kennslu á námsefninu. Kennarar og stjórnendur sem tóku þátt í úttekt 

Breka á fjármálalæsi minntust gjarnan á þennan slagbrand. Þar að auki minntust þátttakendur á að 

skortur á þekkingu kennara, auk skorts á upplýsingum um kennsluaðferðir námsefnisins kæmu í 

veg fyrir kennslu í fjármálalæsi. Þá var einnig nefnt að markmiðin með kennslunni væru nokkuð 

óljós svo erfitt væri að fylgja þeim eftir (Breki Karlsson, 2016).  

Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem gefin var út á árinu 2018 kemur fram að mikilvægt 

sé að efla kennslu í fjármálalæsi einstaklinga strax frá unga aldri þar sem aukið fjármálalæsi stuðli 

að fjárhagslegri velferð, bæði einstaklinga og samfélagsins í heild (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2018). Yfirvöld eru því vel meðvituð um mikilvægi fjármálalæsis og 

ennfremur hve mikilvægt er að efla kennslu í því. Í þessari sömu fjármálaáætlun, sem gildir frá 

árinu 2019 til ársins 2023, er lögð áhersla á að auka snemmtæka íhlutun í málefnum barna og bæta 

afkomu efnalítilla barnafjölskyldna. Undir því markmiði var lögð fram aðgerð sem hljóðaði upp á 

það að fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum landsins yrði aukið í þeirri von um að draga úr 

greiðsluörðugleikum einstaklinga á aldrinum 18-29 ára. Sýnt hefur verið fram á að illa 

fjármálalæsir einstaklingar eru líklegri til þess að eiga í greiðsluörðugleikum. Því myndi aukin 

kennsla í fjármálalæsi minnka líkur á slíkum örðugleikum. Embætti umboðsmanns skuldara hafði 

mikinn áhuga á því að taka þátt í þessu verkefni og varð því ábyrgðaraðili þess. Tímaáætlun 

verkefnisins var frá árinu 2019 til 2020 en ekki hefur ennþá verið farið í aðgerðir í grunnskólum í 

tengslum við þetta átak (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2018). 

 Í dag liggja engin gögn fyrir sem sýna raunverulega stöðu á fjármálalæsi hjá ungmennum 

á Íslandi þar sem engar nýlegar mælingar hafa farið fram. Því er ekki hægt að segja nákvæmlega 

til um hver staðan er en ætla má, miðað við ofangreind atriði, að hún hafi ekki farið miklum 

framförum undanfarin ár.  
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3. Hinar þrjár stóru spurningar um fjármálalæsi 

3.1 Annamaria Lusardi  

Ítalinn Annamaria Lusardi hefur vakið mikla athygli víðsvegar um heim en hún hefur helgað störf 

sín fjármálalæsi og unnið markvisst að uppbyggingu og eflingu fjármálalæsi einstaklinga. 

Annamaria Lusardi er doktor í hagfræði og starfar í dag sem prófessor við George Washington 

University School of Business. Annamaria Lusardi hefur starfað sem kennari í mörg ár og hefur 

kennt í nokkrum af virtustu háskólum heims. Hún hefur gefið út ófáar bækur og greinar ásamt því 

að hafa framkvæmt fjölda rannsókna, þá helst rannsóknir sem snúa að fjármálum og fjármálalæsi. 

Annamaria Lusardi er einnig stofnandi og akademískur stjórnandi Global Financial Literacy 

Excellence Center (Biography, e.d.). Annamaria Lusardi hefur unnið til ýmissa verðlauna og 

heiðursviðurkenninga fyrir störf sín og framlag til eflingu fjármálalæsi fólks. Sem dæmi má nefna 

var hún tilnefnd sem ,,Money Hero” af Money Magazine árið 2012. Einnig hefur hún náð inn á 

lista yfir 100 árangursríkustu konur Ítalíu og á lista yfir 100 bestu fjármálatækna og áhrifavalda í 

Ítalíu (Awards & Prizes, e.d.). 

3.2 Stóru spurningarnar þrjár  

Það sem Annamaria Lusardi er einkum þekktust fyrir eru þær svonefndu þrjár stóru 

fjármálalæsisspurningar (e. The big three financial literacy questions) (sjá Viðauka I). Þessar 

spurningar bjó hún til ásamt prófessor Oliviu S. Mitchell. Í dag hafa þessar spurningar verið lagðar 

fyrir í meira en 20 löndum og hingað til hafa niðurstöður bent til þess að fjármálalæsi út um allan 

heim sé ábótavant. Eftir að hafa búið til spurningarnar þrjár gáfu þær út samantekt þar sem gerð 

var frekari grein fyrir spurningunum, helstu niðurstöðum og frekari vangaveltum (Global Financial 

Literacy Excellence Center, e.d.). Í greininni kemur fram að við gerð stóru spurninganna þriggja 

voru fjögur atriði sem þær höfðu ofarlega í huga. Í fyrsta lagi var það einfaldleiki. Það skipti miklu 

máli að hafa spurningarnar einfaldar og að mæla einungis allra nauðsynlegustu atriði sem við koma 

fjármálalæsi. Í öðru lagi tengjast spurningarnar daglegu lífi einstaklinga og eru þær frekar 

almennar spurningar í stað flóknari samhengisspurninga. Í þriðja lagi komust þær að þeirri 

niðurstöðu að best væri að hafa sem fæstar spurningar svo auðvelt væri að aðlaga þær sem víðast. 

Í fjórða og síðasta lagi skipti máli að spurningarnar myndu henta fólki sem hefði mis mikla 
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þekkingu á fjármálum (Annamaria Lusardi og Olivia S. Mitchell, 2011). Annamaria Lusardi og 

Olivia S. Mitchell minnast á þrjú atriði í greininni sem þær telja að fólk þurfi að hafa skilning á til 

þess að geta tekið fjárhagslegar ákvarðanir. Þessi atriði eru skilningur á vöxtum, verðbólgu og 

áhættudreifingu. Til þess að halda í einfaldleikann við gerð spurninganna ákváðu þær að láta 

spurningarnar ekki innihalda flókin reikning heldur aðeins grunn útreikninga. Eftir mikla vinnu 

tókst þeim að búa til þrjár spurningar sem í dag eru betur þekktar sem hinar þrjár stóru spurningar 

um fjármálalæsi. Einn helsti kostur við þessar spurningar er að hægt er að nota þær á milli landa 

sem og heimsálfa og þannig er hægt að gera marktæka samanburði. Þessar þrjár stóru spurningar 

hafa í dag verið notaðar víða um heim og hafa orðið nokkurs konar viðmið við mælingum á 

fjármálalæsi fólks (Annamaria Lusardi og Olivia S. Mitchell, 2011).  

Fyrsta spurningin mælir getu fólks til þess að reikna almennan og nokkuð einfaldan 

vaxtaútreikning. Önnur spurningin mælir skilning fólks á hugtakinu ,,verðbólga”. Annamaria 

Lusardi og Olivia S. Mitchell telja að fyrstu tvær spurningarnar séu tiltölulega einfaldar og ættu 

ekki að vefjast mikið fyrir flestum. Þriðja og síðasta spurningin snýr að áhættudreifingu og mælir 

skilning fólks á henni. Þær töldu mikilvægt að mæla skilning fólks á áhættudreifingu þar sem í dag 

þarf starfsfólk í auknum mæli að gera ýmsar ráðstafanir hvað varðar starfslok og eftirlaunaárin 

(Annamaria Lusardi og Olivia S. Mitchell, 2011). 

Annamaria Lusardi og Olivia S. Mitchell framkvæmdu rannsókn í átta löndum þar sem 

stóru spurningarnar þrjár voru lagðar fyrir. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að 

fjármálalæsi var verra eftir því sem fólk var eldra. Þá sýndu yngri þátttakendur fram á skort á 

skilningi á þeim þremur hugtökum sem stóru spurningarnar þrjár snúast um. Einnig sýndu konur 

fram á slakara gengi en karlar. Starfslok og eftirlaunaárin koma oft við sögu í grein Önnumariu 

Lusardi og Oliviu S. Mitchell en fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir einstaklingar sem byrja 

snemma að gera ráð fyrir eftirlaunaárunum eru líklegri til þess að hafa það betra fjárhagslega við 

starfslok. Þá voru megin niðurstöður þeirra að fjármálalæsi um allan heim er arfaslakt óháð 

mismunandi fjármálamörkuðum og þróun þeirra ásamt áformum um eftirlaun (Annamaria Lusardi 

og Olivia S. Mitchell, 2011). 
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4. Aflatún 

4.1 Hvað er Aflatún? 

Víðsvegar um heiminn, sökum lélegs menntakerfis, takmarkaðrar félagsþjónustu og skertum 

atvinnutækifærum, hefur ungt fólk ekki næga þekkingu né færni til þess að taka virkan þátt í 

samfélaginu sínu. Að öðlast bæði félagslega- og fjárhagslega þekkingu ásamt færni er gríðarlega 

mikilvægt til þess að ná árangri í lífinu. Það er þó sérstaklega mikilvægt fyrir ungt fólk vegna þess 

að því fyrr sem fólk styrkist, félagslega og efnahagslega, því líklegra er það til þess að þekkja rétt 

sinn og hæfileika og auka þannig sjálfstraust. Þessi styrking getur einnig gert einstaklingum kleift 

að koma af stað breytingum í heiminum til hins betra (Ashim Shanker, e.d.).  

Aflatún (e. Aflatoun International) eru frjáls félagasamtök sem hafa það að markmiði að 

tryggja börnum og ungu fólki um allan heim aðgang að vönduðu félagslegu- og efnahagslegu 

námsefni (About Aflatoun, e.d.). Aflatún byrjaði sem lítið rannsóknarverkefni árið 1991 og árið 

2005, þegar Aflatún varð gert að hlutafélagi í Amsterdam, hófst alþjóðavæðing samtakanna 

(History, e.d.). Helstu áherslur námsefnisins eru fjármál, umhverfis- og samfélagsábyrgð og 

nýsköpun. Sú hugmyndafræði sem námsefnið byggir á er að börn geti öðlast það sjálfstraust og þá 

getu sem þarf til þess að framkvæma jákvæðar breytingar, bæði í eigin lífi og samfélagi (Aflatún, 

e.d.). Til þess að auka líkur á árangri er námskrá Aflatúns einkanlega vönduð og hönnuð af stjórn 

samtakanna í náinni samvinnu við samstarfsfélaga (Aflatoun International, e.d.). Til þess að 

Aflatún geti unnið að því markmiði að veita börnum og ungu fólki um allan heim aðgang að 

vönduðu námsefni er námskráin sveigjanleg og sérstaklega hönnuð þannig að auðvelt er að aðlaga 

hana að mismunandi löndum (Our Work, e.d.). Þær kennsluaðferðir sem Aflatún notast við eru 

heldur frábrugðnar hefðbundnum kennsluaðferðum en lagt er upp úr því að nemendur taki virkan 

þátt og læri í gegnum skapandi verkefni. Markmiðið er að nemendur læri með því að framkvæma 

sjálfir og miðað er að því að nemandinn sé ávallt í brennidepli (Um Aflatún, e.d.). Til þess að 

tryggja gæði kennslunnar fara allir kennarar í gegnum sérstaka þjálfun á vegum Aflatúns. Einnig 

eru samtökin stöðugt að framkvæma rannsóknir á eigin efni og kennslu til þess að geta metið eigin 

stöðu og árangur (Our Work, e.d.). 

Það er greinilegt að Aflatún býður upp á gæðamikið námsefni og er með stefnu og markmið 

sem stuðla að jákvæðum breytingum í samfélaginu. Í dag hefur námsefni Aflatúns verið notað í 

um 108 löndum og nær Aflatún til um 10,5 milljón barna árlega (Aflatoun International: Childs 
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Social and Financial Education, e.d.). Með starfsemi Aflatúns hefur tekist að bæta fjármálalæsi 

barna og fullorðinna víða um heim. Þrátt fyrir þær jákvæðu breytingar sem hafa átt sér stað er 

fjármálalæsi enn virkilega ábótavant um allan heim. Ef starfsemi Aflatúns heldur áfram stöðugri 

vinnu sinni í átt að markmiðum sínum munu eiga sér stað enn fleiri stórkostlegar breytingar og 

umbætur á fjármálalæsi út um allan heim. 

4.2 Aflatún á Íslandi  

Á Íslandi var haldin tilraunakennsla á námsefni Aflatúns árið 2012. Tilraunakennslan var haldin í 

Grunnskóla Bolungarvíkur og voru bæði kennarar og nemendur virkilega ánægðir með verkefnið. 

Markmiðið með verkefninu var að fá nemendur til þess að beita gagnrýninni hugsun og vinna að 

verkefnum þar sem þeir gátu myndað tengingu við raunveruleikann. Einnig var lögð áhersla á að 

opna augu nemenda fyrir því að verðmætasköpun byggist ekki einungis á peningum heldur einnig 

hinum ýmsum samfélagsþáttum líkt og góðverkum og samkennd. (Soffía Vagnsdóttir, munnleg 

heimild, 6. maí 2021). Yngri nemendurnir ræddu meðal annars um hvað þeir ættu sameiginlegt en 

þeir eldri horfðu meira inn á við og huguðu að því hvað þeir gætu gert til þess að bæta eigið 

samfélag. Eldri nemendurnir áttu samtöl við fólk úr atvinnulífinu og bæjastjórn þar sem þau ræddu 

um starfsemi Aflatúns ásamt því hvernig þau gætu mögulega unnið saman að jákvæðum 

breytingum í samfélaginu. Nemendur fengu tækifæri til þess að líta öðrum augum á samfélagið og 

fóru þeir meðal annars í göngutúra, leiki og mynduðu skemmtilegar og hvetjandi samræður. 

(Aflatún, e.d.). Nemendur framkvæmdu einnig verðkannanir í verslunum bæjarins og fóru í 

greiningar á virði ákveðinna vara (Soffía Vagnsdóttir, munnleg heimild, 6. maí 2021). 

Tilraunaverkefnið í heild sinni gekk vonum framar og voru flestir ánægðir með útkomuna. Soffía 

Vagnsdóttir, sem var skólastjóri Grunnskóla Bolungarvíkur þegar tilraunakennslan var í gangi, 

sagðist hafa skynjað aukna þekkingu á fjármálum meðal nemenda í kjölfar verkefnisins. Þá fann 

hún einnig fyrir auknum áhuga nemenda á viðfangsefninu (Soffía Vagnsdóttir, munnleg heimild, 

6. maí 2021).  

Eins og komið hefur fram þurfa allir leiðbeinendur og kennarar að sækja námskeið áður en 

þeir hefja kennslu á námsefni Aflatúns, þar sem farið er yfir kennsluaðferðir og innihald 

námsefnisins. Fyrir tilraunakennsluna í Bolungarvík, sem haldin var á vegum Stofnunar um 

fjármálalæsi, var leiðbeinandi frá Aflatún í Hollandi fenginn til landsins og var það fjármagnað af 

samtökunum sjálfum. Hollenski leiðbeinandinn var fenginn til að þjálfa íslensku leiðbeinendurna 
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og kennarana áður en kennslan hófst. Alls voru 8 íslenskir kennarar á þessu námskeiði. Einnig 

fengust styrkir til þýðingar og staðfærslu verkefnisins en það voru Þróunarsjóður námsgagna, 

Samband íslenskra sveitarfélaga og Samfélagssjóður Landsvirkjunar sem veittu þá styrki. Eftir 

tilraunakennsluna í Bolungarvík voru haldin tilraunanámskeið í Reykjavík með kennurum og 

leiðbeinendum í félagsmiðstöðvum. Verkefnið náði þó ekki lengra en það en skortur á fjármagni 

og tíma voru helstu ástæður þess. Lítið sem ekkert hefur verið gert til að koma af stað námsefni 

Aflatúns hér á landi síðan tilraunanámskeiðin í félagsmiðstöðvunum voru haldin í kjölfar 

tilraunakennslunnar í Bolungarvík (Breki Karlsson, munnleg heimild, 17. mars 2021). Það eru 

mikil vonbrigði að þetta verkefni hafi ekki náð lengra hér á landi, þá aðallega vegna þess hve vel 

tilraunakennslan gekk fyrir sig.  

Það leynast fjölmörg tækifæri í því að innleiða námsefni Aflatúns í skólum hér á landi. 

Með öðruvísi áherslum og kennsluaðferðum myndi það auka færni nemenda í að beita gagnrýnni 

hugsun en ekki síður auka við fjölbreytileika námsefnis á Íslandi. (Soffía Vagnsdóttir, munnleg 

heimild, 6. maí 2021). Ljóst er að námsefni Aflatúns er mjög vandað námsefni og segja má að með 

öðruvísi nálgun, áherslum og kennsluaðferðum er það meira í takt við nútímann en annað 

námsefni.  

 

5. PISA   

5.1 PISA og fjármálalæsi 

Ísland er á meðal þeirra landa sem taka þátt í PISA könnunum (e. The Programme for International 

Student Assessment). PISA er áætlun Efnahags- og framfarastofnunarinnar um alþjóðlegt 

námsmat. PISA mælir hæfni 15 ára ungmenna til að nota þekkingu og færni í lestri, stærðfræði og 

raungreinum til að takast á við raunverulegar áskoranir (What is PISA?, e.d.). Allt til loka tíunda 

áratugarins byggðist samanburður Efnahags- og framfarstofnunarinnar á námsárangri aðallega á 

lengd skólagöngu einstaklinga en það gefur ekki áreiðanlegar vísbendingar um það sem fólk 

raunverulega veit og getur. PISA könnunin breytti þessu. Hugmyndin á bakvið PISA lá í að prófa 

þekkingu og færni nemenda með mælikvarða sem samþykktur var á alþjóðavettvangi. Búið var til 

kerfi til þess að skilja frammistöðumuninn en það var tengt gögnum frá nemendum, kennurum og 

skólum. Því næst var unnið úr gögnunum og brugðist við þeim í kjölfarið (Andreas Schleicher, 

2018). Alls taka 79 þjóðir þátt í könnuninni og hefur Ísland tekið þátt frá fyrstu könnun sem fór 
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fram árið 2000 þegar aðeins 43 ríki tóku þátt. Á Íslandi sér Menntamálastofnun um framkvæmd 

rannsóknarinnar fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Í könnuninni er kannaður 

lesskilningur, læsi á stærðfræði og læsi á náttúruvísindum og í hverri könnun er lögð sérstök 

áhersla á eitt sviðanna þriggja (PISA könnunin, 2018). 

Árið 2012 bættist nýr hluti við PISA könnunina en hann snýr að fjármálalæsi. 

Fjármálalæsis hlutinn er valkvæður hluti PISA könnunarinnar og er tilgangur hans að meta hæfni 

nemenda til að beita fjármálaþekkingu sinni og leikni í raunverulegum aðstæðum og þar af leiðandi 

taka fjárhagslegar ákvarðanir. Ísland hefur hingað til ekki verið þátttakandi í þessum hluta. Lilja 

Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra tilkynnti þó í febrúar 2018 að bæta ætti úr því 

og að Ísland myndi taka þátt í fjármálalæsishluta næstu PISA könnunar. Sú könnun átti að fara 

fram núna árið 2021 en hefur verið frestað til ársins 2022 vegna COVID-19 faraldursins (Lilja 

Alfreðsdóttir, 2018). Nýlega kom þó í ljós að beiðni Íslands um að taka þátt í 

fjármálalæsishlutanum hafi verið hafnað. Samkvæmt svari við fyrirspurn höfunda ritgerðarinnar 

til Menntamálastofnunnar er ástæðan fyrir því sú að úrtakið er ekki nægilega stórt. Með öðrum 

orðum eru nemendur hér á landi ekki nógu margir fyrir þátttöku í þessum hluta þar sem hann 

útheimtir stórt auka úrtak. Í flestum þátttökulöndum PISA er auðvelt að bæta við auka úrtaki þar 

sem ekki eru allir 15 ára nemendur sem taka hefðbundu PISA könnunina. Á Íslandi taka aftur á 

móti allir 15 ára nemendur hefðbundnu PISA könnunina og með því að taka einnig þátt í 

fjármálalæsishlutanum myndi það hafa í för með sér að færri nemendur myndu svara verkefnum 

af kjarnasviðunum þremur, það er lesskilningi, læsi á stærðfræði og læsi á náttúruvísindum. Færri 

þátttakendur þýðir minni áreiðanleiki og hefur það áhrif á samanburð við fyrri fyrirlagnir og önnur 

lönd (Guðmundur Bjarki Þorgrímsson, munnleg heimild, 13. apríl 2021). Þá höfðu höfundar 

ritgerðarinnar einnig samband við háttsettan sérfræðing (e. Senior Policy Analyst) Efnahags- og 

framfarsstofnunarinnar, Chiöru, þar sem þessi rök voru staðfest. Chiara sagði að það að leggja 

viðbótarhluta fjármálalæsis fyrir sömu nemendur í kjölfar hinnar hefðbundnu PISA könnunar geti 

haft það í för með sér að nemendur verði orðnir þreyttir og niðurstöður því ekki fullkomlega 

marktækar í samanburði við önnur lönd. Chiara gat þó ekki útilokað að viðbótarkostnaður hafi 

verið aukin hindrun fyrir því að Ísland tæki þátt (Chiara Monticone, munnleg heimild, 14. apríl 

2021). Höfundar ritgerðarinnar telja þetta afar slæmt því það er nauðsynlegt að hafa einhver 

fyrirliggjandi gögn til þess að bera stöðu nemenda á Íslandi saman við önnur ríki. Án þess að vita 

stöðuna er erfitt að vita hvort og hvernig þurfti að bæta hana. Það er því mikilvægt að kanna 
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fjármálalæsi reglulega til þess að sjá hvort framfarir eða afturfarir hafi átt sér stað en könnun líkt 

og PISA er góð leið til þess.  

Í greinargerð sem fylgdi fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem kom út árið 2018 er talað 

um niðurstöður úr PISA frá árinu 2015. Þar sýndu niðurstöður meðal annars fram á lakari 

frammistöðu íslenskra nemenda í lestri á íslensku en árið 2012 og ákveðið var að reyna að snúa 

þessari þróun við tafarlaust. Það var gert með því að grípa til aðgerða í námi á unglingastigi með 

breyttum kennsluháttum og starfsþróun kennara (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2018). Það 

sama væri hægt að gera með fjármálalæsi, það er að segja safna gögnum um stöðu íslenskra 

nemenda í fjármálalæsi og þar með sjá hvort grípa þyrfti til aðgerða í þeim málum. 

 

6. Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna 

6.1 Tenging fjármálalæsis við heimsmarkmiðin 

Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna (Mynd 1) eru sautján talsins og hafa 169 undirmarkmið. Þau 

voru samþykkt í september árið 2015 af fulltrúum allra aðildarríkja Sameinuðu Þjóðanna. Þau 

gilda til ársins 2030 og er aðalsmerki þeirra að þau eru algild. Aðildarríkin hafa því skuldbundið 

sig til að vinna skipulega að því að innleiða þessi markmið út gildistíma þeirra, bæði á innlendum 

og erlendum vettvangi. Heimsmarkmiðin mynda jafnvægi á milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunar, 

það er hinnar efnahagslegu-, félagslegu- og umhverfislegu stoða en öll markmiðin eru samþætt og 

órjúfanleg. Þar að auki fela markmiðin í sér 5 meginþemu, en þau eru mannkynið, jörðin, hagsæld, 

friður og samstarf. Auk þess má segja að aðal inntak markmiðanna er að engir einstaklingar eða 

hópar verði skildir eftir og því er mikilvægt að ríkin nálgist innleiðingu markmiðanna á 

heildstæðan hátt en horfi ekki einungis á meðaltal við mælingar á árangri sínum. Á vef 

heimsmarkmiðanna segir að þau séu þess eðlis að hægt er að fullyrða að ef þjóðum tekst að ná 

markmiðunum fyrir árið 2030 þá hefur líf allra og umhverfi batnað til muna (Heimsmarkmiðin, 

e.d.). Ef litið er á heimsmarkmiðin í heild sinni (Mynd 1) má í raun tengja fjármálalæsi við öll 

þeirra að einhverju leyti, en þó mismikið. Þó má tengja fjármálalæsi beint við heimsmarkmið 

númer 3, 4, 8 og 10.  

Heimsmarkmið númer 3 ber nafnið Heilsa og vellíðan og leggur áherslu á að stuðla að 

heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar (3. Heilsa og vellíðan, e.d.). Meðal 

helstu áskorana þessa markmiðs á Íslandi eru til dæmis langvinnir sjúkdómar sem tengja má við 
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lífsstíl. Líkt og fram hefur komið geta slakar fjárhagslegar ákvarðanir haft áhrif á líf fólks og lífsstíl 

til hins verra. Sem dæmi um það má nefna auknar líkur á geðrænum og líkamlegum vandamálum 

(Thomas E. Smith o.fl., 2015). Með auknu fjármálalæsi einstaklinga og þar af leiðandi aukinni 

færni þeirra til að taka fjárhagslegar ákvarðanir má koma í veg fyrir vanlíðan af völdum slíkra 

ákvarðana.  

Heimsmarkmið númer 4 ber nafnið Menntun fyrir alla og stuðlar að því að tryggja jafnan 

aðgang allra að góðri menntun og tækifærum til náms alla ævi. Meginmarkmið stjórnvalda á 

Íslandi er að búa til gott umhverfi til þess að efla menntun í landinu og þar með veita öllum jöfn 

tækifæri til frekara náms og starfa í samfélaginu. Færa má rök fyrir því að aukin kennsla í 

fjármálalæsi falli undir þessi markmið. Sýnt hefur verið fram á að auk allra grunnþátta íslensku 

menntastefnunnar á leik- og grunnskólastigi sem eru læsi, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, 

heilbrigði og velferð, sjálfbærni og sköpun, er einnig mikilvægt að einstaklingar séu vel að sér í 

fjármálum og vel fjármálalæsir (4. Menntun fyrir alla, e.d.). Fjármálalæsi er grunnfærni sem er 

samfélaginu mjög mikilvæg því hún stuðlar að fjármálastöðugleika og auknum lífsgæðum og því 

er mikilvægt að efla það. Með aukinni kennslu í fjármálalæsi væri því verið að fylgja 

meginmarkmiði stjórnvalda í tengslum við heimsmarkmið 4 um að veita öllum viðeigandi 

undirbúning og tækifæri til frekara náms eða starfa og virka þátttöku í samfélaginu (Lilja 

Alfreðsdóttir, 2018). 

Heimsmarkmið númer 8 ber nafnið Góð atvinna og hagvöxtur og stuðlar að viðvarandi 

sjálfbærum hagvexti og arðbærum og mannsæmandi atvinnutækifærum fyrir alla (8. Góð atvinna 

og hagvöxtur, e.d.). Þetta markmið er beintengt við fjármálalæsi vegna þess að aukið fjármálalæsi 

skilar sér í betri ákvarðanatöku einstaklinga í fjármálum og bættum lífskjörum og stuðlar því að 

stöðugleika, sterkara fjármálakerfi og aukinni hagsæld (Mikilvægi fjármálalæsis, e.d.). Ástæðan 

fyrir því er að því betra sem fjármálalæsi almennings er veitir það stjórnvöldum aðhald og eykur 

þannig stöðugleika og í kjölfarið hagvöxt (Breki Karlsson, 2013).  

Heimsmarkmið númer 10 ber nafnið Aukinn jöfnuður og stuðlar að því að draga úr 

ójöfnuði innan og á milli landa. Með því að veita öllum jafna fjármálalæsis kennslu í grunnskólum 

eykst jöfnuður þar sem öllum er gefinn sami grunnur og því jöfn tækifæri fyrir alla (10. Aukinn 

jöfnuður, e.d.). Eins og staðan er í dag fá nemendur á Íslandi mis mikla kennslu í fjármálalæsi og 

með mismunandi hætti. Sumir hafa betri aðgang að slíkri kennslu en aðrir og því má segja að 

fræðslan sé ekki á jafningjagrundvelli. Ísland vinnur statt og stöðugt að heimsmarkmiðum 
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Sameinuðu Þjóðanna og því til rökstuðnings má nefna að í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem 

nú er í gildi er minnst á heimsmarkmiðin þrjátíu og þrisvar sinnum. Í fjármálaáætluninni kemur 

meðal annars fram að markmið íslenskra stjórnvalda í þróunarsamvinnu taki mið af 

heimsmarkmiðunum að því leyti að fara eigi í vinnu til þess að draga úr fátækt og stuðla að 

almennri velferð á jafningjagrundvelli. Þannig væri hægt að bæta lífskjör þeirra einstaklinga sem 

búa við fátækt og ójöfnuð. Þá kom einnig fram að örva ætti hagþróun á jafningjagrundvelli en líkt 

og komið hefur fram þá fylgir auknu fjármálalæsi aukinn hagvöxtur. Því væri ein leiðin að þessu 

markmiði ríkisstjórnar að efla fjármálalæsi á Íslandi (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2018).  

Það má því með sanni segja að fjármálalæsi hafi töluvert mikla tengingu við 

heimsmarkmiðin og með auknu fjármálalæsi og aukinni fjármálalæsiskennslu væri verið að stíga 

skref í rétta átt til þess að ná þeim markmiðum. 

 

Mynd 1: Heimsmarkmiðin 

(Heimsmarkmiðin: Markmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, e.d.) 
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7. Aðferðafræði 

7.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 369 nemendur í 8.-10. bekk í sex grunnskólum á Íslandi. Af 

þeim voru 57,7% þátttakenda kvenkyns, 39,8% karlkyns og 2,5% kynsegin. Þýðið, eða markhópur 

rannsóknarinnar voru allir nemendur í 8.-10. bekk í þeim 170 grunnskólum sem eru starfræktir á 

Íslandi en notast var við hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) við val þátttakenda. 

Hentugleikaúrtök byggja ekki á tilviljunum og valið er í höndum rannsakenda (Haukur Freyr 

Gylfason, 2020). Þeir skólar sem tóku þátt í rannsókninni voru Grunnskóli Hornafjarðar, 

Grunnskólinn í Hveragerði, Grunnskólinn á Þingeyri, Grunnskólinn í Þorlákshöfn, Hagaskóli og 

Ingunnarskóli því voru nemendur í þeim grunnskólum úrtak rannsóknarinnar. Þeir skólar sem tóku 

þátt höfðu val um hvaða bekki á unglingastigi könnunin yrði lögð fyrir en höfundar óskuðu þó eftir 

því að könnunin yrði lögð fyrir alla bekki. Ástæðan fyrir því að skólarnir höfðu þetta val var sú að 

höfundar töldu meiri líkur á samstarfi ef þessi valmöguleiki væri fyrir hendi. Því var könnunin 

ekki lögð fyrir í öllum bekkjum skólanna. Hlutfallið milli bekkja skiptist þannig að nemendur í 8. 

bekk voru einungis 11,2% þátttakenda, nemendur í 9. bekk 65,5% þátttakenda og nemendur í 10. 

bekk voru 23,3% þátttakenda. Það voru því langfæstir þátttakendur í 8. bekk en höfundar telja það 

ekki hafa slæm áhrif á marktæki rannsóknarinnar. 

7.2 Rannsóknarsnið  

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Megindlegar 

rannsóknir byggjast á tölulegum gögnum og dæmi um slíka rannsókn er þegar 

spurningalistakannanir eru lagðar fyrir úrtak. Megindleg rannsókn hentar því vel þegar verið er að 

kanna stóran hluta úrtaks og getur hún verið mjög áreiðanleg ef hún er rétt unnin (Jón Gunnar 

Bernburg, 2005). Gott er að framkvæma gagnasöfnun í megindlegri rannsókn með 

spurningakönnunum og var það gert við framkvæmd þessarar rannsóknar. Spurningakannanir fela 

í sér þá kosti að afla má gagna sem eru viðamikil, flókin tæki eru óþörf og þær geta tekið stuttan 

tíma (Haukur Freyr Gylfason, 2020). Spurningakönnunin var send út sem vefkönnun og var því 

rafræn. Vefkannanir eru yfirleitt áreiðanlegri en kannanir á blaði því fólk er líklegra til þess að 

svara hreinskilnislega á netinu ásamt því að svara mun fljótlegar. Þegar spurningakannanir eru 
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teknar á blaði getur fólk verið hrætt um að aðrir aðilar sjái svörin þeirra og þar af leiðandi er hætta 

á að þeir svari ekki jafn heiðarlega. Í þessu tilviki er verið að kanna þekkingu og því töldu höfundar 

rannsóknarinnar vefkönnun vera við hæfi.  

Spurningakönnunin sem lögð var fyrir (sjá Viðauka A) var hönnuð með það að leiðarljósi 

að sjá hver staða nemenda í 8.-10. bekk á Íslandi er í fjármálalæsi. Spurningalistinn var hannaður 

af höfundum ritgerðarinnar og var meðal annars notast við kunnáttu úr fyrri áföngum í 

Háskólanum í Reykjavík við gerð hans. Lagt var mikla áherslu á að spurningarnar væru skýrar og 

auðskiljanlegar svo minni líkur væru á því að svarendur myndu mistúlka spurningarnar.  

Þátttakendur rannsóknarinnar eru tilraunahópurinn. Verið var að kanna fjármálalæsi meðal 

nemenda í 8.-10. bekk á Íslandi en þeir eru flestir á aldursbilinu 13-16 ára. Því var framkvæmdur 

innanhópasamanburður til að skoða fjármálalæsi sem slíkt á Íslandi. Niðurstöður voru einnig 

bornar saman við niðurstöður nágrannalanda úr fjármálalæsishluta PISA sem hefur verið lagður 

fyrir þennan sama aldur. Auk þess var gerður samanburður við önnur lönd í tengslum við stóru 

spurningarnar þrjár. Þá voru einstaklingar þeirra landa samanburðarhópurinn og í því tilfelli var 

um að ræða millihópasamanburð.  

7.3 Mælitæki 

Sami spurningalisti var sendur út til allra þátttakenda á rafrænu formi í gegnum Google forms. 

Google forms er einfalt forrit sem virkar vel til að safna gögnum með spurningalistum (Google 

forms, e.d.). Notast var við töflureiknirinn Excel við úrvinnslu gagna úr rannsókninni og 

tölfræðigreining fór fram í tölfræðiforritinu SPSS.  

7.4 Framkvæmd 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var byrjað á því að hafa samband við skólastjóra grunnskóla 

víðsvegar af landinu og leitast eftir samstarfi. Þegar staðfesting um samstarf var komið á hreint 

var sent út leyfisbréf á foreldra og forráðamenn (sjá Viðauka B). Leyfisbréfið var sent út því 

nauðsynlegt er að fá leyfi foreldra og forráðamanna áður en spurningakannanir eru lagðar fyrir 

ungmenni yngri en átján ára. Höfundar rannsóknarinnar settu saman spurningalista sem ætlaður 

var að mæla fjármálalæsi hjá nemendum í 8.-10. bekk. Spurningalistinn samanstóð af spurningum 

sem ætlaðar voru að kanna fjármálalæsi þátttakenda. Höfundar rannsóknarinnar sömdu hluta 

spurninganna en einnig var notast við stóru spurningarnar þrjár. Til þess að bera saman niðurstöður 
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við önnur lönd innihélt spurningalistinn einnig nokkrar spurningar sem notaðar hafa verið í 

fjármálalæsishluta PISA könnunarinnar. Þegar búið var að hanna spurningalistann var hann sendur 

á grunnskólana á rafrænu formi þar sem kennarar lögðu hann fyrir nemendur. Nemendur fengu 

skýr fyrirmæli um hver tilgangur könnunarinnar væri. Tekið var fram að könnun þessi væri hluti 

af rannsókn tveggja nemenda í Háskólanum í Reykjavík og að spurningarnar væru ætlaðar að 

kanna fjármálalæsi nemenda. Enn fremur var tekið fram að könnunin væri nafnlaus og ekki væri 

hægt að rekja svörin til þátttakenda. Könnuninni var skipt niður í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn voru 

almennar spurningar, annar hlutinn innihélt skilningsspurningar og þriðji og síðasti hlutinn 

samanstóð af bakgrunnsspurningum um þátttakendur. Fyrirlögn spurningakönnunarinnar stóð yfir 

í þrjár vikur, eða frá 8. febrúar 2021 til 26. febrúar 2021. Er allir grunnskólarnir höfðu lokið við 

fyrirlagningu könnunarinnar var henni lokað og því ekki tekið við svörum eftir það. Að lokum, 

þegar öllum niðurstöðum hafði verið safnað saman þá fór af stað tölfræðigreining á fyrirliggjandi 

gögnum. Tölfræðigreiningin fór fram í Excel og SPSS. 

7.5 Greining og úrvinnsla gagna  

Við greiningu og úrvinnslu gagna voru gögnin tekin saman af Google forms og sett inn í Excel. 

Þar voru þau greind, yfirfarin og eytt var þeim svörum sem ekki töldust vera marktæk. 11 svör 

voru tekin út þar sem höfundar mátu þau ómarktæk. Ástæðan fyrir ómarktæki svaranna var í 

flestum tilfellum sú að svarendur höfðu einungis svarað könnuninni ásættanlega (e. satisficing). 

Það er til dæmis þegar þátttakandi merkir alltaf í valmöguleikann ,,veit ekki” eða svarar eftir beinni 

línu (Ævar Þórólfsson og Helgi Guðmundsson, 2020). Nokkuð auðvelt er að koma auga á slíkt. 

Að því loknu voru gögnin færð yfir í SPSS þar sem unnin var tölfræðigreining og út frá þeim 

fengnar niðurstöður. Skipta má niðurstöðunum í þrjá megin hluta, það er út frá almennum 

spurningum rannsóknarinnar, samanburði á PISA spurningum og samanburði á stóru 

spurningunum þremur. 

7.6 Takmarkanir 

Takmarkanir við framkvæmd rannsókna geta verið margvíslegar. Helstu takmarkanirnar við þessa 

tilteknu rannsókn voru þær að ekki höfðu allir grunnskólar sem haft var samband við tök á að taka 

þátt í rannsókninni. Því voru þátttakendur ekki jafn margir og rannsakendur hefðu viljað. Könnunin 

var lögð fyrir nemendur á skólatíma svo þeir einstaklingar sem mættu ekki í skólann á þeim degi 
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sem könnunin var lögð fyrir tóku ekki þátt. Grunnskólarnir sem tóku þátt lögðu könnunina fyrir 

þá bekki skólans sem höfðu tök á að vera með. Þar af leiðandi myndaðist ákveðin skekkja þar sem 

meirihluti þátttakenda voru í 9. bekk. Þar sem að könnunin var lögð fyrir í grunnskólunum sjálfum 

á skólatíma þá er alltaf möguleiki á að þátttakendur sammælist um svör ef þeir sitja saman. Í 

skólastofum getur í ofanálag verið áreiti sem getur haft áhrif á dagsform einstaklinga. Dagsform 

einstaklinga getur haft mikil áhrif á þátttöku þeirra í könnunum svo hætta er á að einstaklingar upp 

til hópa hafi hreinlega ekki nennt að taka þátt eða ekki haft áhuga á því. Svör þeirra einstaklinga 

geta orðið mis marktæk ef þeir svara óheiðarlega en reynt var eftir bestu getu að sigta þau svör út. 

Eins og komið hefur fram var sigtað út svör ellefu þátttakenda þar sem svörin töldust ómarktæk 

og þau því ekki nothæf við tölfræðigreiningu rannsóknarinnar. 

 

8. Niðurstöður 

 

Er munur á þekkingu milli kynja? 

Spurt var um hugtök þar sem þátttakendur áttu að merkja við öll þau hugtök sem þeir höfðu heyrt 

talað um áður (e. multiple answers). Svarmöguleikarnir voru þrettán og innihéldu ýmis 

fjármálahugtök en einnig hugtök sem höfundar rannsóknarinnar skálduðu. Það var gert til þess að 

hægt væri að sjá hvort svarendur væru að merkja við öll hugtökin á listanum og nota þar af leiðandi 

ásættanlega svörun (e. satisficing) sem leiðir til ómarktæki svara. Áhugavert var að skoða hvort 

munur væri á kynjunum í sambandi við þekkingu á hugtökum og því var framkvæmt tölfræðipróf 

í SPSS til að bera það saman. Frumbreytan var í þessu tilviki kyn þátttakenda og hugtökin voru 

fylgibreytan. Í fyrstu voru öll kynin þrjú, karlkyn, kvenkyn og kynsegin borin saman en örlítil 

skekkja myndaðist þar sem kynsegin þátttakendur voru í miklum minnihluta. Því var framkvæmt 

nýtt tölfræðipróf til að bera saman aðeins karlkyns og kvenkyns þátttakendur. Þessi hagræðing var 

einungis gerð við framkvæmd þessa tiltekna tölfræðiprófs. Notast var við Kruskal-Wallis og settar 

voru fram tvær tilgátur: 

H0 tilgáta: Það er ekki munur á milli kynja.  

H1 tilgáta: Það er munur á milli kynja.  

Notast var við 10% P-gildisviðmið (e. 10% significance level) vegna fjölda úrtaka. Niðurstöður úr 

Kruskal-Wallis prófinu voru eftirfarandi: H (2) = 1, P = .104. Þar sem P-gildið var hærra en 10 var 

hægt að hafna H0 tilgátunni. Því mátti sjá að það var munur á milli kynja, en þó ekki mikill. 
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Samkvæmt þessu hafa karlkyns þátttakendur rannsóknarinnar örlítið meiri þekkingu á 

fjármálahugtökum en kvenkyns þátttakendur (sjá Viðauka C). Þessar niðurstöður eru í samræmi 

við rannsóknir síðustu ára þegar litið er til þekkingar á fjármálum eftir kyni (Financial Finesse, 

2014). Þá hafa karlkyns þátttakendur sýnt fram á meiri þekkingu en kvenkyns þátttakendur í fyrri 

rannsóknum. Þó hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að þekking á fjármálum meðal kvenna hefur 

aukist síðustu ár. Þrátt fyrir það er enn þó nokkur munur á milli kynjanna þegar að kemur þessu.  

 

Launaseðill 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu verið í vinnu þar sem þeim hafði verið greidd laun fyrir 

(Mynd 2). Af þeim 357 sem tóku þátt í könnuninni höfðu 316 manns verið í vinnu þar sem þeim 

hafði verið greidd laun, eða 88,5%. 9,2% höfðu ekki verið í vinnu þar sem þeim hafði verið greidd 

laun en 2,2% voru ekki viss.  

 

 

Mynd 2: Launaseðill I 

 

Út frá þeirri spurningu var spurt þá einstaklinga sem svöruðu því játandi að hafa verið í vinnu, 

hvort þeir hefðu fengið launaseðil (Mynd 3). 60,8% svarenda svöruðu því játandi, 19,8% svöruðu 

því neitandi og 19,4% vissu ekki hvort þeir hefðu fengið launaseðil.  
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Mynd 3: Launaseðill II 

 

Þeir þátttakendur sem sögðust hafa fengið launaseðil voru spurðir að því hversu vel eða illa þeir 

skildu launaseðilinn sinn (Mynd 4). Svarmöguleikarnir við þeirri spurningu voru á Likert 

mælikvarða en þeir voru ,,mjög illa”, ,,illa”, ,,hvorki né”, ,,vel” og ,,mjög vel”. Áhugavert var að 

sjá að einungis 9,6% skildu launaseðilinn mjög vel og 23,9% svarenda skildu hann vel en það er 

frekar lítið hlutfall. Þessar niðurstöður gefa til kynna að ungmennum skorti hæfni og þekkingu til 

þess að geta lesið úr launaseðlinum sínum. 

 

 

Mynd 4: Launaseðill III 
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PISA samanburður 

Til að bera Ísland saman við önnur lönd þegar kemur að stöðu ungmenna í fjármálalæsi var meðal 

annars notast við þrjár spurningar úr fjármálalæsishluta PISA en líkt og fram hefur komið er Ísland 

ekki þátttakandi í honum. Hér að neðan verður því gerður samanburður á milli þátttakenda þessarar 

rannsóknar og ákveðinna landa sem tóku þátt í fjármálalæsishluta PISA árið 2018 (Mynd 5). Af 

þeim löndum sem tóku þátt í fjármálalæsishluta PISA árið 2018 skoruðu Eistland, Finnland og 

Kanada hæst og því verður miðað við þau ríki í samanburðinum hér að neðan. Einnig verður miðað 

við meðaltal allra þeirra landa sem tóku þátt í þessum hluta. 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir ættu debetkort. 92,4% svöruðu því játandi, 5% 

neitandi og 2,5% vissu ekki hvort þeir ættu debetkort. Samanborið við þau ríki sem stóðu sig best 

í fjármálalæsishluta PISA árið 2018 þá áttu 75,2% svarenda debetkort í Eistlandi, 77,7% í 

Finnlandi og 66,8% í Kanada. Meðaltal allra þátttökulanda í þessari spurningu var 45,4% svo 

íslenskir nemendur eru langt yfir meðaltali og mun fleiri eiga debetkort á Íslandi en í 

samanburðarlöndunum (OECD, 2018). 

Því næst var spurt að því hve mikinn eða lítinn áhuga þátttakendur hefðu á fjármálum. 

Svarmöguleikarnir voru á Likert mælikvarða frá ,,mjög lítinn” upp í ,,mjög mikinn”. 7,8% höfðu 

mjög lítinn áhuga á fjármálum, 17,9% höfðu frekar lítinn áhuga á fjármálum, 39,8% merktu við 

hvorki né, 29,7% höfðu frekar mikinn áhuga á fjármálum en aðeins 4,8% höfðu mjög mikinn áhuga 

á fjármálum. Því má sjá að einungis 34,5% svarenda hafa áhuga á fjármálum. Ef litið er á 

niðurstöður úr PISA 2018 má sjá að 49,8% nemenda í Eistlandi höfðu áhuga á fjármálum, 57,5% 

í Finnlandi og 52,8% í Kanada. Meðaltal allra þátttökulanda í þessari spurningu var 51,5% og er 

Ísland því undir meðaltali þegar litið er til áhuga einstaklinga á fjármálum (OECD, 2018). 

Seinasta PISA spurningin var ætluð að kanna hve oft einstaklingar beri saman verð hjá 

mismunandi þjónustuaðilum þegar þeir kaupa sér vöru eða þjónustu. 18,8% þátttakenda sögðust 

aldrei bera saman verð hjá mismunandi þjónustuaðilum, 21,3% sögðust gera það sjaldan, 28,3% 

sögðust stundum bera saman verð hjá mismunandi þjónustuaðilum, 23,5% oft og 8,1% þátttakenda 

sögðust alltaf gera það. Sambærileg spurning er í fjármálalæsis hluta PISA 2018. Þar er spurt hvort 

einstaklingar beri saman verð á milli netverslana og hefðbundinna verslana (e. physical shop). 

Niðurstöður samanburðarlandanna voru á þá leið að 65,2% í Eistlandi sögðust bera saman verð, 

74,3% í Finnlandi og 75,6% í Kanada. Meðaltal allra þátttökulanda í þessari spurningu var 69,4%. 
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Það er því töluvert hærra hlutfall þátttakenda sem bera saman verð í samanburðarlöndunum heldur 

en á Íslandi (OECD, 2018). 

 

Mynd 5: PISA samanburður 

 

Stóru spurningarnar þrjár  

Spurningarnar þrjár eftir Önnumariu Lusardi og Oliviu S. Mitchell voru lagðar fyrir þátttakendur 

rannsóknarinnar. Við gerð þessarar ritgerðar fundust engin opinber gögn um niðurstöður úr þeim 

spurningum meðal ungmenna á sama aldri og þátttakendur rannsóknar. Þó eru til gögn þar sem 

spurningarnar hafa verið lagðar fyrir einstaklinga á aldrinum 18 ára og eldri. Því verður notast við 

þau gögn til samanburðar en nauðsynlegt er að taka þeim samanburði með fyrirvara. Ákveðið var 

að bera saman við niðurstöður úr rannsóknum frá Póllandi, Finnlandi og Kanada til að hafa 

samanburðinn sambærilegan við PISA samanburðinn hér að ofan.  

Fyrsta spurningin af stóru spurningunum þremur (sjá Viðauka G) mælir getu fólks til þess 

að reikna almennan og nokkuð einfaldan vaxtaútreikning (Annamaria Lusardi og Olivia S. 

Mitchell, 2011). Þátttakendur stóðu sig nokkuð vel í þessari spurningu en 63% svöruðu henni rétt, 

3,9% þátttakenda vildu ekki svara, 23% merktu við ,,veit ekki” og 10,1% svöruðu spurningunni 

vitlaust. Niðurstöður sömu spurningar í samanburðarlöndunum voru á þann veg að í Póllandi 

92.40%

34.50%

59.90%

75.20%

49.80%

65.20%66.80%

52.80%

75.60%

45.40%

51.50%

69.40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Debetkort Áhugi Verðsamanburður

PISA samanburður

Ísland Eistland Finnland Kanada Meðaltal OECD



 

 

  34 
 

svaraði 72,2% svarenda spurningunni rétt, 58,1% í Finnlandi og 77,9% í Kanada (Tomas Kliestik, 

2021). Þátttakendur þessarar rannsóknar komu því frekar frekar vel út úr þessari spurningu miðað 

við samanburðarlöndin.  

Önnur spurningin (sjá Viðauka G) mælir skilning fólks á verðbólgu (Annamaria Lusardi 

og Olivia S. Mitchell, 2011). Niðurstöður þessarar spurningar voru töluvert slakari en í þeirri fyrstu 

en aðeins 33,3% svöruðu henni rétt. 46,2% þátttakenda sögðust ekki vita svarið, 4,8% vildu ekki 

svara og 15,7% svöruðu henni vitlaust. Í samanburðarlöndunum voru niðurstöður á þá leið að í 

Póllandi svöruðu 63,2% spurningunni rétt, 76,4% í Finnlandi og 66,18% í Kanada (Tomas 

Kliestik, 2021). Sjá má á ofangreindum niðurstöðum að þátttakendur stóðu sig ekki vel miðað við 

samanburðarlöndin í þessari spurningu en taka þarf tillit til aldursmun þátttakenda í rannsóknum á 

milli landa. Annamaria Lusardi og Olivia S. Mithcell segja spurningu 2 vera töluvert erfiðari en 

spurning 1 svo þar getur aldur svarenda skipt miklu máli fyrir niðurstöður. 

Þriðja spurningin (sjá Viðauka G) snýr að áhættudreifingu en hún er sú erfiðasta af 

spurningunum þremur (Annamaria Lusardi og Olivia S. Mitchell, 2011). Aðeins 14% svarenda 

svöruðu þessari spurningu rétt, 62,5% sögðust ekki vita svarið, 4,8% vildu ekki svara og 18,8% 

merktu við rangt svar. Í samanburðarlöndunum voru niðurstöður á þá leið að í Póllandi svöruðu 

68,6% þátttakenda spurningunni rétt, 65,8% í Finnlandi og 59,36% í Kanada (Tomas Kliestik, 

2021). Líkt og fram hefur komið þarf að taka tillit til aldursmuns þátttakenda í þessum samanburði. 

Þrátt fyrir það má sjá gríðarlegan mun á milli Íslands og samanburðarlandanna þegar kemur að 

skilningi fólks á áhættudreifingu.  
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Mynd 6: Samanburður á stóru spurningunum þremur á milli landa 

 

Framkvæmt var tölfræðipróf í SPSS þar sem borið var saman hversu mikil tenging er á milli þess 

hve mikla þekkingu þátttakendur töldu sig hafa á fjármálalæsi eftir að hafa tekið könnunina og 

spurningu 2 úr stóru spurningunum þremur. Notast var við fylgni tölfræðipróf (e. Correlation) og 

mælir það fylgni á milli þessara tveggja breyta. Settar voru fram tvær tilgátur: 

H0: Það er ekki tenging á milli þess hve mikla þekkingu á fjármálalæsi einstaklingur telur 

sig hafa og skilnings hans á verðbólgu.  

H1: Það er tenging á milli þess hve mikla þekkingu á fjármálalæsi einstaklingur telur sig 

hafa og skilnings hans á verðbólgu. 

Niðurstöður leiddu í ljós að ekki var hægt að hafna H0 tilgátunni. Nemendur töldu sig því vera 

með meiri skilning en þeir raunverulega sýndu fram á (sjá Viðauka D).  

 

Hafa nemendur fengið kennslu í fjármálalæsi? 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu fengið kennslu í fjármálalæsi (Mynd 7) og áhugavert 

var að sjá að 49,9% svöruðu því neitandi. Einungis 30,5% svöruðu því játandi og 19,6% vissu ekki 

hvort þeir hefðu fengið kennslu í fjármálalæsi.  
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Mynd 7: Kennsla í fjármálalæsi 

 

Í kjölfarið á þeirri spurningu var spurt þá einstaklinga sem svöruðu játandi hvar þeir hefðu fengið 

fjármálakennslu (Mynd 8). 109 einstaklingar svöruðu þessari spurningu og gátu þeir merkt við alla 

þá valmöguleika sem þeim fannst eiga við, auk þess sem þátttakendur gátu bætt við svarmöguleika. 

Svarmöguleikarnir voru eftirfarandi: ,,í skólanum”, ,,hjá fjölskyldumeðlim”, ,,hjá bankanum”, ,,á 

netinu”. Þá var einnig hálf opinn svarmöguleiki í boði þar sem svarendur gátu sent inn skriflegt 

svar. Af þeim 109 einstaklingum sem svöruðu þessari spurningu sögðust 90,8% þeirra hafa fengið 

kennslu í skólanum, 33,9% hjá fjölskyldumeðlim, 1,8% hjá bankanum, 11,9% á netinu og 2,7% 

sögðust hafa valið fjármálakennslu sem auka fag í skólanum sínum.  

 

 

Mynd 8: Fjármálakennsla 
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Seinna í könnuninni voru þátttakendur spurðir að því hve sammála eða ósammála þeir væru 

eftirfarandi fullyrðingu: ,,Ég læri mikið um fjármál í skólanum mínum” (Mynd 9). 

Svarmöguleikarnir voru á Likert mælikvarða frá ,,mjög ósammála” til ,,mjög sammála”. 33,3% 

þátttakenda sögðust vera mjög ósammála þessari fullyrðingu, 33,1% sögðust vera frekar 

ósammála, 24,9% svöruðu hvorki né, 7,8% sögðust vera frekar sammála og einungis 0,8% sögðust 

vera mjög sammála.  

 

 

Mynd 9: Fjármálakennsla í skólum I 

 

Áhugi á aukinni fjármálakennslu 

Þátttakendur voru spurðir að því hve sammála eða ósammála þeir væru eftirfarandi fullyrðingu: 

,,Ég væri til í að læra meira um fjármál í skólanum mínum” (Mynd 10). Svarmöguleikarnir voru á 

Likert mælikvarða frá ,,mjög ósammála” til ,,mjög sammála”. Svarhlutföllin skiptust þannig að 

3,1% sögðust vera mjög ósammála, 6,4% frekar sammála, 22,1% hvorki né, 37,3% frekar sammála 

og 31,1% mjög sammála. 
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Mynd 10: Fjármálakennsla í skólum II 

 

8.1 Frekari niðurstöður   

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að fjármálalæsi er ábótavant hjá ungmennum í 8.-10. 

bekk í grunnskólum á Íslandi. Nemendur telja sig ekki læra mikið um fjármál í skólunum sínum, 

þrátt fyrir að fjármálalæsi eigi að vera kennt samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla sem hluti af 

öðrum áföngum. Það vakti óneitanlega athygli höfunda að þegar þátttakendur voru spurðir að því 

hvort þeir hefðu fengið kennslu í fjármálalæsi svaraði næstum helmingur þátttakenda þeirri 

spurningu neitandi og um 20% þátttakenda voru ekki með það á hreinu hvort þeir hefðu fengið 

kennslu í fjármálalæsi. Þessar niðurstöður komu höfundum á óvart miðað við fyrrgreinda 

staðreynd að fjármálalæsi eigi að vera kennt í grunnskólum samkvæmt aðalnámskrá. Það lítur því 

allt út fyrir það að kennslan sem á að fara fram sé hreinlega ekki að eiga sér stað, eða er að minnsta 

kosti ekki nógu skýr fyrir nemendum né nægilega áhrifarík. Þegar þátttakendur voru svo spurðir 

að því hvort þeir væru til í að læra meira um fjármál í skólanum sínum sagðist meirihluti hafa 

áhuga á því, eða 68,4%. Það virðist því vera áhugi fyrir aukinni kennslu í fjármálalæsi og því er 

enn frekari ástæða til að efla slíka kennslu í grunnskólum landsins. Þá er ekki síður mikilvægt að 

kennslunni sé fylgt eftir til að auka líkur á árangri. 

 Við samanburð á niðurstöðum úr stóru spurningunum þremur má áætla að fjármálalæsi 

þátttakenda í þessari rannsókn sé ábótavant. Samkvæmt höfundum spurninganna eiga þær að mæla 

þekkingu fólks á allra nauðsynlegustu hugtökum sem við koma fjármálalæsi. Þessar spurningar 

3.10%

6.40%

22.10%

37.30%

31.10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála

,,Ég væri til í að læra meira um fjármál í skólanum mínum"



 

 

  39 
 

tengjast daglegu lífi einstaklinga og eiga að sýna fram á hvort þeir hafi þá grunnþekkingu sem þarf 

til þess að geta tekið upplýstar fjárhagslegar ákvarðanir (Annamaria Lusardi og Olivia S. Mitchell, 

2011). 

Þar að auki má sjá að staðan á Íslandi í fjármálalæsi er ekki jafn góð og í nágrannalöndum 

en það sést einna helst með því að bera niðurstöðurnar saman við niðurstöður úr fjármálalæsishluta 

PISA. Það er því slæmt að Ísland megi ekki taka þátt í þeim hluta PISA könnunarinnar því það er 

nauðsynlegt að geta borið saman niðurstöður við önnur lönd til þess að geta metið stöðuna hverju 

sinni. Það er ekki hægt að bera saman niðustöður nema tiltekin gögn séu til staðar og þar af leiðandi 

ekki hægt að sjá hvort þörf sé á úrbótum. 

8.2 Ályktanir og tillögur  

Líkt og sjá má í niðurstöðum rannsóknarinnar er mikil þörf á úrbótum á fjármálalæsi ungmenna í 

8.-10. bekk á Íslandi. Þær aðgerðir og sú kennsla sem eru í gangi eru greinilega ekki að skila 

ákjósanlegum árangri. Af þeim ástæðum er nauðsynlegt að betrumbæta aðgerðir í fjármálalæsi á 

Íslandi og hægt er að gera það með hinum ýmsu leiðum. Höfundar telja þó árangursríkast að bæta 

fjármálakennslu í grunnskólum á landinu en það eru gildar ástæður fyrir því. Lilja Alfreðsdóttir, 

menntamálaráðherra, sagði að fjármálalæsi væri grunnfærni sem er mikilvæg samfélagi okkar, í 

grein sem birtist í Morgunblaðið árið 2018 (Lilja Alfreðsdóttir, 2018). Því fyrr sem einstaklingar 

byrja að efla fjármálalæsi sitt, því minni líkur eru á að þeir taki slæmar fjárhagslegar ákvarðanir í 

framtíðinni. Aukið fjármálalæsi einstaklinga skilar sér nánar tiltekið í betri ákvarðanatöku í 

fjármálum. Þar að auki dregur það úr líkum á að einstaklingar lendi í fjárhagslegum örðugleikum 

og öðrum alvarlegum afleiðingum sem geta fylgt slæmum fjárhagslegum ákvörðunum. Með því 

að efla fjármálalæsi verða einstaklingar í betri aðstöðu til að meta fjárhagslega stöðu sína og taka 

þannig upplýstar ákvarðanir í kjölfarið. Aukið fjármálalæsi einstaklinga eykur einnig 

fjármálastöðugleika og lífsgæði þeirra verða meiri (Lilja Alfreðsdóttir, 2018). 

Líkt og fram hefur komið er fjármálalæsi kennt sem hluti af öðrum áföngum í grunnskólum, 

það er sem hluti af stærðfræði, lífsleikni og heimilisfræði. Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar 

er nokkuð ljóst að það fari ekki mikið fyrir þessari kennslu. Til þess að auka fjármálalæsi á Íslandi 

er nauðsynlegt að koma fjármálalæsi inn í aðalnámskrá grunnskóla að meira leyti en nú þegar er. 

Til þess væri hægt að notast enn frekar við þau hæfniviðmið sem áðurnefndur stýrihópur um 

fjármálalæsi sem skipaður var af menntamálaráðherra árið 2011 lagði til (Stýrihópur um 
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fjármálalæsi skipaður af menntamálaráðherra, 2014). Með því væri verið að auka vægi 

fjármálalæsis í aðalnámskrá grunnskóla. Þá mætti bæta kennslu í fjármálalæsi með því að kenna 

það sem sérstakt fag og setja þannig fjármálalæsi almennt í forgang. Með því að kenna 

námsgreinina sem sér fag yrðu kennslustundirnar töluvert fleiri en ellefu og telja höfundar að það 

muni hafa mjög jákvæð áhrif á eflingu fjármálalæsis. Til þess að tryggja gæði kennslunnar yrði 

innleitt viðurkennt námsefni eða námsefni frá utanaðkomandi aðila sem sérhæfir sig í 

viðfangsefninu. Með því væri hægt að auka gæði kennslunnar til muna. Mikilvægt er að grípa 

áhuga nemenda við kennslu og enn mikilvægara er fá þá til að taka virkan þátt. Þá væri hægt að 

leggja áherslu á raundæmi og blanda saman verklegum æfingum og skriflegri kennslu til þess að 

brjóta námsefnið aðeins upp. Þar sem tilraunakennsla Aflatúns á Íslandi gekk vonum framar væri 

einnig áhugavert að sjá hvernig það verkefni myndi ganga ef það yrði tekið enn lengra. Höfundar 

mæla því sterklega með því að námsefni Aflatúns verði prófað betur hér á landi.  

Að lokum er nauðsynlegt að kanna fjármálalæsi reglulega til þess að vita stöðuna hverju 

sinni. Þannig er hægt að sjá hvort framfarir eða afturfarir hafi átt sér stað og bregðast við ef þarf. 

Hentugast væri ef Ísland fengi að taka þátt í fjármálalæsishluta PISA könnunarinnar. Það eru því 

mikil vonbrigði að Ísland eigi ekki möguleika á að taka þátt í þeim hluta. Ísland er nú þegar 

þátttakandi í öðrum hlutum PISA og áhugavert er að skoða hvers vegna Íslandi var neitað um 

þátttöku í fjármálalæsishlutanum. Rökin sem því fylgdu, að Ísland sé ekki með nægilega stórt 

úrtak, skýtur því skökku við. Skiljanlegt er að hvorki Efnahags- og framfarastofnunin né yfirvöld 

á Íslandi vilji að þessi viðbótarhluti hafi áhrif á hina hefðbundnu PISA könnun. Yfirvöld á Íslandi 

ættu þó að þreifa fyrir sér í þessum málum og athuga hvort möguleiki sé á þátttöku með öðrum 

leiðum, án þess þó að það hafi áhrif á hefðbundnu PISA könnunina.  

Með þátttöku Íslands í fjármálalæsishluta PISA væri hægt að afla þeirra gagna sem þarf til 

þess að gera samanburð á stöðu fjármálalæsis meðal ungmenna á Íslandi við önnur lönd og telja 

höfundar það afar mikilvægt.  
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9. Lokaorð  

 

Í þessari ritgerð var fjallað almennt um fjármálalæsi, mikilvægi þess og stöðu fjármálalæsis meðal 

ungmenna á Íslandi í dag. Þá var enn frekar fjallað um efnahagshrunið 2008 og áhrif þess á 

fjármálalæsi ásamt framkvæmd PISA könnunarinnar á Íslandi. Framkvæmd var rannsókn þar sem 

fjármálalæsi ungmenna í 8.-10. bekk á Íslandi var kannað. Markmið rannsóknarinnar var að varpa 

betra ljósi á það hvar einstaklingar á þessum aldri standa í fjármálalæsi samanborið við 

nágrannaþjóðir og hvort að fjármálalæsi á Íslandi þarfnist úrbóta. Niðurstöður leiddu í ljós að 

þátttakendur hafa ekki fengið mikla kennslu í fjármálalæsi í skólum sínum, þrátt fyrir að 

fjármálalæsi tilheyri aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi og vakti það eftirtekt höfunda. Það er því 

nokkuð ljóst að það er ekki mjög áhrifaríkt að kenna fjármálalæsi sem hluta af öðrum áföngum og 

nauðsynlegt er að bæta úr því ef efla eigi fjármálalæsi ungmenna. Þá leiddu niðurstöður ennfremur 

í ljós að fjármálalæsi er ábótavant á meðal ungmenna í 8.-10. bekk á Íslandi.  

Fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós að aukið fjármálalæsi einstaklinga leiði til betri lífsgæða 

og aukins hagvaxtar. Þannig má sjá að því fyrr sem einstaklingar byrja að efla fjármálalæsi sitt því 

betra, bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og samfélagið í heild sinni. Það er því nokkuð ljóst að 

fjármálalæsi er gríðarlega mikilvægt og getur aukið fjármálalæsi einstaklinga skipt sköpum í lífi 

þeirra. Þörf er á enn frekari vitundarvakningu um allan heim hvað varðar mikilvægi fjármálalæsis 

ásamt úrbótum á aðgerðum sem snúa að eflingu fjármálalæsi einstaklinga.  
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Viðaukar 

Viðauki A: Spurningalisti 

Hér að neðan má sjá spurningalistann sem lagður var fyrir nemendur. 

 

Hluti 1 - Rannsókn á fjármálalæsi  

Þessi spurningalisti fjallar um fjármálalæsi og er partur af rannsókn hjá tveimur nemendum í 

Háskólanum í Reykjavík. Könnunin er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda.  

 

Hluti 2 - leiðbeiningar  

Vinsamlegast lestu allar leiðbeiningar mjög vel. 

Það skiptir miklu máli að þú svarir heiðarlega og eftir þinni bestu getu. Ekki er ætlast til þess að 

þú þiggir aðstoð einhvers annars. Ef þér finnst einhver spurning erfið þá er það allt í lagi en ekki 

dvelja of lengi við hverja spurningu.  

 

Hluti 3 - hugtök  

Fjármál er hugtak yfir þá þætti sem tengjast t.d launum, sparnaði, skuldum, skatti og fleira.  

Fjármálalæsi er geta einstaklings til þess að lesa og greina þessi hugtök ásamt því að taka 

ákvarðanir tengdar fjármálum. 

 

Merktu við þau hugtök sem þú hefur heyrt talað um áður.  

(vinsamlegast merktu við öll þau hugtök sem þú hefur heyrt áður) 

•  Launaseðill 

•  Stéttarfélag  

•  Orlof  

•  Persónuafsláttur 

•  Skattur  

•  Fjárdagsgjöld  

•  Skattþrep  

•  Lán  
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•  Lífeyrissjóður  

•  Séreignarsparnaður  

•  Verðbólga  

•  Vextir  

•  Hef ekki heyrt talað um neitt af þessum hugtökum  

 

Hefur þú verið í vinnu þar sem þú hefur fengið greidd laun? 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Nei 

•  Já  

•  Veit ekki  

 

Hefur þú fengið launaseðil? 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Nei 

•  Já  

•  Veit ekki  

 

Hversu vel eða illa skilur þú launaseðilinn þinn? 

(vinsamlegast merktu við tölu frá 1 upp í 5 þar sem 1 táknar mjög illa og 5 táknar mjög vel) 

 

Mjög illa 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mjög vel  

 

Átt þú debetkort? 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Nei  

•  Já  

•  Veit ekki  

 

Þú stendur þig vel!  
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Þegar þú kaupir þér vöru eða þjónustu, hversu oft berð þú saman verð hjá mismunandi 

þjónustuaðilum? 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Aldrei 

•  Sjaldan 

•  Stundum 

•  Oft  

•  Alltaf 

 

Hefur þú fengið kennslu í fjármálalæsi?  

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Nei 

•  Já  

•  Veit ekki  

 

Ef þú hefur fengið kennslu í fjármálalæsi, hvar hefur þú fengið hana? 

(vinsamlegast merktu við alla þá möguleika sem eiga við) 

•  Í skólanum 

•  Hjá fjölskyldumeðlim  

•  Hjá bankanum 

•  Á netinu 

•  Annars staðar  

•  Ég hef ekki fengið kennslu í fjármálalæsi  

 

Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á fjármálum? 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Mjög lítinn 

•  Frekar lítinn 

•  Hvorki né 

•  Frekar mikinn 
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•  Mjög mikinn  

 

Þér gengur vel!  

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? 

,,Ég læri mikið um fjármál í skólanum mínum” 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Mjög ósammála 

•  Frekar ósammála 

•  Hvorki né 

•  Frekar sammála 

•  Mjög sammála  

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? 

,,Ég væri til í að læra meira um fjármál í skólanum mínum”  

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Mjög ósammála 

•  Frekar ósammála 

•  Hvorki né 

•  Frekar sammála 

•  Mjög sammála  

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? 

,,Ég væri til í að fara á námskeið um fjármál utan skóla” 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Mjög ósammála 

•  Frekar ósammála 

•  Hvorki né 

•  Frekar sammála 

•  Mjög sammála  
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Hver heldur þú að sé besta leiðin til þess að börn í 8.-10.bekk á Íslandi læri meira um fjármálalæsi? 

(vinsamlegast merktu við alla þá möguleika sem þér finnst eiga við um þig) 

•  Meiri fræðsla í skólum 

•  Meiri fræðsla frá foreldrum  

•  Námskeið í félagsmiðstöðinni  

•  Námskeið utan skóla  

•  Ef annað, þá hvað? ______________________________________ 

 

Við viljum minna þig á: 

 

Ef þér finnst einhver spurning erfið þá er það allt í lagi en ekki stoppa of lengi við hverja 

spurningu.  

 

Könnunin er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda. 

 

Segjum sem svo að þú værir með 100 kr á sparnaðarreikningnum þínum í banka og 

innlánsvextirnir á reikningnum eru 2% á ári. Eftir 5 ár, hve mikið heldur þú að þú ættir inni á 

sparnaðarreikningnum ef þú myndir hvorki leggja pening inn á hann né taka út af honum? 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Meira en 102 kr 

•  Nákvæmlega 102 kr 

•  Minna en 102 kr 

•  Veit ekki  

•  Vil ekki svara  

 

Ímyndaðu þér að innlánsvextir á sparnaðarreikningnum þínum séu 1% á ári og verðbólgan sé 2% 

á ári. Hve mikið gætir þú keypt með peningnum á reikningnum þínum eftir eitt ár? 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Meira en í dag  

•  Nákvæmlega það sama 

•  Minna en í dag 
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•  Veit ekki  

•  Vil ekki svara  

 

Hvort telur þú að eftirfarandi fullyrðing sé sönn eða ósönn?                                                                                      

„Að kaupa hlut í einu fyrirtæki gefur venjulega öruggari ávöxtun en að kaupa í hlutabréfasjóði"                      

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Satt 

•  Ósatt 

•  Veit ekki  

•  Vil ekki svara  

 

Vel gert! 

 

Jæja, þá eru erfiðu spurningarnar búnar og einungis þrjár auðveldar spurningar eftir :) 

 

Eftir að hafa tekið þessa könnun, hversu mikil eða lítil telur þú að þekking þín á fjármálalæsi sé?  

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Mjög lítil 

•  Frekar lítil 

•  Hvorki né 

•  Frekar mikil 

•  Mjög mikil 

 

Hvert er kyn þitt? 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Karlkyn 

•  Kvenkyn 

•  Kynsegin  
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Í hvaða bekk ert þú? 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  8.bekk 

•  9.bekk 

•  10.bekk  
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Viðauki B: Leyfisbréf til foreldra og forráðamanna 

Hér að neðan má sjá leyfisbréfið sem sent var til foreldra og forráðamanna.  

 

Rannsókn á fjármálalæsi   

Við erum tveir nemendur í Háskólanum í Reykjavík og erum að vinna að rannsókn fyrir B.Sc. 

ritgerð. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna fjármálalæsi nemanda í 8.-10. bekk á Íslandi. 

Spurningalistar verða lagðir fyrir nemendur í nokkrum grunnskólum landsins og væri það okkur 

mikils virði ef barnið þitt gæti tekið þátt.  

  

Hér eru helstu atriði og nánari upplýsingar varðandi spurningalistann:  

● Spurningalistinn inniheldur spurningar sem ætlað er að veiti innsýn inn í fjármálalæsi 

nemendanna. 

● Áætlaður tími sem fer í að svara spurningalistanum eru 5-10 mínútur. 

● Spurningalistinn sem lagður er fyrir verður nafnlaus og ekki verður hægt að rekja svör til 

þátttakenda, hvorki einstaklinga né skóla. 

● Þátttakendur fá ekki greitt fyrir að taka þátt í þessari rannsókn og farið verður með öll gögn 

sem trúnaðarmál. 

  

Ef einhverjar spurningar vakna má hafa samband við höfunda rannsóknarinnar í gegnum tölvupóst 

á netföngin xx@ru.is eða xx@ru.is eða í síma xxx-xxxx/xxx-xxxx. 

  

Ef þú, foreldri/forráðamaður, ert mótfallinn því að barnið þitt taki þátt vinsamlegast svaraðu 

þessum tölvupósti fyrir föstudaginn (xx.xx.xxxx). Ef ekkert svar berst þá er gert ráð fyrir þínu 

samþykki fyrir þátttöku barns í rannsókninni.   

  

Með fyrirfram þökk, 

Írena Björk Gestsdóttir og Rakel Guðjónsdóttir  
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Viðauki C: Tölfræðipróf I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taflan hér að ofan sýnir tölfræðigreiningu með Kruskal-Wallis prófi (e. One way ANOVA in 

ranks). Þættirnir sem hér er verið að athuga er hvort munur sé á milli kynja í tengslum við vitneskju 

á fjármálahugtökum. Kynin eru tvö, karlkyn og kvenkyn. Karlkyn fær hér gildi 1 og kvenkyn fær 

gildi 2.  

H0: Það er ekki munur á milli kynja.  

H1: Það er munur á milli kynja.  

 

Notast var við 10% P-gildisviðmið (10% Significance level, sjá Assymp. Sig.). 

 

Niðurstöðurnar úr Kruskal-Wallis prófinu voru: H (2) = 1, P = .104 
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Viðauki D: Tölfræðipróf II 

 

 

 

Taflan hér að ofan sýnir samanburð þátttakenda á tveimur þáttum. Annars vegar: “hefur þú fengið 

kennslu í fjármálalæsi?” og hins vegar: “hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á fjármálum?” 

en svörin við þeirri spurningu voru á Likert-kvarða. Athugað var hvort tenging væri á milli þessara 

tveggja þátta. 

Notast var við fylgni tölfræðipróf (e. Correlation) til að bera saman þessa tvo þætti. Fylgni er í 

raun og veru tala á milli -1 og 1 sem sýnir fram á hversu mikið tvær breytur eru línulega skyldar 

eða tengdar. Ef niðurstöður eru 0 þá eru breyturnar ekki skyldar. 

Settar voru fram tvær tilgátur:  

H0: Það er ekki tenging á milli þess að hafa fengið kennslu í fjármálalæsi og að hafa áhuga 

á fjármálum.  

H1: Það er tenging á milli þess að hafa fengið kennslu í fjármálalæsi og að hafa áhuga á 

fjármálum.  

 

Samkvæmt niðurstöðum úr tölfræði prófinu er gildið okkar .001, sem má einnig túlka sem 0. Því 

er ekki hægt að hafna H0 tilgátunni, sem segir okkur að það er ekki tenging á milli þess að hafa 

fengið kennslu í fjármálalæsi og að hafa áhuga á fjármálum. 
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Viðauki E: Tölfræðipróf III 

 

 
 

 

Taflan hér að ofan sýnir niðurstöður fylgni tölfræðiprófs (e. Correlation) þar sem borið var saman 

hversu mikil tenging er á milli þess hve mikla þekkingu þátttakendur töldu sig hafa og 

skilningsspurningu 2 úr stóru spurningunum þremur. 

 

Fylgni er í raun og veru tala á milli -1 og 1 sem sýnir fram á hversu mikið tvær breytur eru línulega 

skyldar eða tengdar. Ef niðurstöður eru 0 þá eru breyturnar ekki skyldar.  

 

Settar voru fram tvær tilgátur: 

H0: Það er ekki tenging á milli þess hve mikla þekkingu einstaklingur telur sig vera með 

og skilnings.  

H1: Það er tenging á milli þess hve mikla þekkingu einstaklingur telur sig vera með og 

skilnings.  

 

Niðurstöðurnar sýna að gildið okkar er .000 eða 0. Það er því ekki hægt að hafna H0 tilgátunni. 

Það má því túlka niðurstöðurnar þannig að þátttakendur töldu sig vera með betri skilning en þeir 

raunverulega eru með eða öfugt.  
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Viðauki F: Hugtök [mynd] 

Hér má sjá niðurstöður úr fyrstu spurningu spurningalistans þar sem þátttakendur áttu að merkja 

við þau hugtök sem þau höfðu heyrt talað um áður. 
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Viðauki G: Stóru spurningarnar þrjár  

Hér að neðan má sjá stóru spurningarnar þrjár sem höfundar þýddu yfir á íslensku.  

 

Segjum sem svo að þú værir með 100 kr á sparnaðarreikningnum þínum í banka og 

innlánsvextirnir á reikningnum eru 2% á ári. Eftir 5 ár, hve mikið heldur þú að þú ættir inni á 

sparnaðarreikningnum ef þú myndir hvorki leggja pening inn á hann né taka út af honum? 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Meira en 102 kr 

•  Nákvæmlega 102 kr 

•  Minna en 102 kr 

•  Veit ekki  

•  Vil ekki svara  

 

Ímyndaðu þér að innlánsvextir á sparnaðarreikningnum þínum séu 1% á ári og verðbólgan sé 2% 

á ári. Hve mikið gætir þú keypt með peningnum á reikningnum þínum eftir eitt ár? 

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Meira en í dag  

•  Nákvæmlega það sama 

•  Minna en í dag 

•  Veit ekki  

•  Vil ekki svara  

 

Hvort telur þú að eftirfarandi fullyrðing sé sönn eða ósönn?                                                                                      

„Að kaupa hlut í einu fyrirtæki gefur venjulega öruggari ávöxtun en að kaupa í hlutabréfasjóði"                      

(vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika) 

•  Satt 

•  Ósatt 

•  Veit ekki  

•  Vil ekki svara  
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