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Fræðsla er undirstaða 
farsældar í fjármálum

Eflaust hefðu margir viljað læra meira um fjármál á sínum 

yngri árum og vera þannig upplýstari um hvað felst í því að 

vera á vinnumarkaði, hvað kostar að taka lán, um mikilvægi 

sparnaðar, þekkja lífeyrissparnað og vita hvers vegna fólk 

kaupir tryggingar. Algengt er að unglingar á Íslandi vinni 

samhliða námi og taki snemma ákvarðanir um ráðstöfun 

launa sinna og þegar fjárráða aldri er náð í heimi ört vaxandi 

þróunar á tæknilausnum er hægt að stofna til fjárhagslegra 

skuldbindinga með einum símasmelli. Þá er gott að vita hvað 

fjárhagsleg skuldbinding í raun þýðir og kallar það á meiri færni 

og þekkingu. Nú sem aldrei fyrr er því einkar brýnt að veita 

ungmennum góða fræðslu um fjármál og fjármálaþjónustu. 

Algengt er að
unglingar á 
Íslandi vinni 
samhliða námi 
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Félagsleg staða hefur áhrif á fjármálalæsi 

Ísland hefur frá upphafi tekið þátt í alþjóðlegu PISA könnuninni á færni15 ára unglinga 

í lestri, reikningi og náttúruvísindum, en auk þess eiga þátttökulönd þann kost að vera 

með í sérstökum fjármálalæsishluta sem leggur mat á getu og færni í fjármálalæsi. 

Ísland hefur ekki verið með í þeim hluta og því eru upplýsingar um stöðu unglinga hér-

lendis í fjármálalæsi af skornum skammti.  

Niðurstaða fjármálalæsishluta í síðustu PISA könnun sýnir skýr jákvæð tengsl milli 

félagslegrar stöðu og frammistöðu í fjármálalæsi og er það svipað og í fyrri könnunum. 

Í því felst t.d. að frammistaða er betri eftir því sem bakland foreldra eða forráðamanna 

er sterkara og þar sem fjármál eru reglulega rædd heima fyrir.  Þetta rennir stoðum 

undir mikilvægi á fræðslu um fjármál enda hafa flest þátttökulöndin aukið vægi á ken-

nslu í fjármálalæsi  síðustu ár.  

Hér á landi er skólum uppálagt að kenna samkvæmt hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Í 

grunn- og framhaldsskólum fær fjármálalæsi því miður ekki nægilegt vægi og algengt 

er að ungt fólk sem útskrifast úr námi hefji feril sinn á vinnumarkaði með litla sem 

enga menntun í fjármálalæsi. í grunnskólum er það undir hælinn lagt hvort áhersla 

er lögð á fjármálalæsi en algengast er að tengja það við aðrar námsgreinar  eða bjóða 

sem valgrein fyrir nemendur. 



6

Atvinnulíf og skólar 
Undanfarin ár hefur það tíðkast að fyrirtæki og skólar eigi í samstarfi á sviði fræðslu 

til nemenda þar sem þekkingu starfsmanna er miðlað til nemenda. Slíkt samstarf 

felur m.a. í sér heimsóknir nemenda í einstök fyrirtæki eða heimsóknir frá fulltrúum 

fyrirtækja til skóla. 

 

Fjármálafyrirtæki hafa hag af góðu fjármálalæsi en vel upplýstir neytendur gera meiri 

kröfur, sem hvetur til aukinnar samkeppni og nýsköpunar í vöru og þjónustu. Það 

eykur einnig samfélagslegan ávinning.   

Til að undirbúa unglinga fyrir fyrstu skrefin í fjármálum leggja fjármálafyrirtæki 

áherslu á að kennsla í fjármálalæsi verði efld til muna í skólum. Í því samhengi hafa þau 

átt í samstarfi við menntamálayfirvöld og fleiri hagsmunaaðila um að greina þörfina á 

fjármálalæsiskennslu í grunn- og framhaldsskólum. Það hefur meðal annars varpað 

ljósi á þörfina á góðu og aðgengilegu kennsluefni, að fjármálalæsi sé vel tilgreint í 

aðalnámsskrá og á auknum stuðningi við kennara í kennslu í fjármálalæsi.

Samræmt námsefni 

í fjármálalæsi

 Skýr hæfniviðmið

í aðalnámskrá

Stuðningur við

kennara
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Fjármálavit 

Samtök fjármálafyrirtækja hafa undanfarin ár, með stuðningi Landssamtaka 

lífeyrissjóða, starfrækt fræðsluvettvang um fjármálalæsi undir heitinu Fjármálavit. 

Tilgangurinn er að stuðla að aukinni kennslu í fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum 

og bættu fjármálalæsi ungs fólks. 

 Helstu áherslur í starfsemi Fjármálavits eru:  

• Bjóða aðgengilegt og gott námsefni í fjármálalæsi  

• Halda kennslunámskeið fyrir kennara í fjármálalæsi  

• Skólaheimsóknir með fjármálafræðslu

Markmið Fjármálavits er að fjármálafræðsla 
verði fest í sessi í aðalnámskrá fyrir grunn- 
og framhaldsskóla og að sett verði skýr og 
mælanleg hæfniviðmið þannig að ljóst sé 
hvað nemendur eigi að kunna og geta þegar 
námi lýkur.
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Námsefnið í takti við tímann

Undirstaða námsefnisins er kennslubókin “Fyrstu skref í fjármálum” eftir Gunnar 

Baldvinsson. Bókina skrifaði hann fyrir nemendur í efstu bekkjum grunnskóla og hefur 

Fjármálavit boðið bókina frítt fyrir nemendur 10. bekkjar síðustu misserin.  

Lögð er áhersla á þá þætti í fjármálum sem flestir þurfa að tileinka sér í lífinu, eins og 

að sýna fyrirhyggju og vera meðvitaður neytandi. Námsefnið er skemmtilegt og líflegt 

og í takti við veruleika unglinga nútímans.

Fjármálavit er fræðsluvettvangur með áherslu á nám-
sefni í fjármálalæsi fyrir ungmenni á aldrinum 13 – 15 
ára. Markmiðið  er  að  bæta  fjármálalæsi  og  stuðla  að 
upplýstri  ákvarðanatöku  í  fjármálum  með  áherslu  á 
sparnað og fyrirhyggju.
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Námskeið fyrir kennara 

Auk námsefnis býður Fjármálavit upp á námskeið fyrir kennara í samstarfi við 

Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög. Þátttakendur kynnast þar námsefni í 

fjármálalæsi og fá innsýn í aðgengilegar kennsluaðferðir.

Heimsóknir í grunnskóla 

Dæmi um samstarfsvettvang skóla og atvinnulífs eru skólaheimsóknir Fjármálavits 

þar sem grunnskólar á landinu fá árlegt boð um heimsókn fulltrúa fjármálafyrirtækja 

og lífeyrissjóða með fjármálafræðslu. Árlega fá um 80% nemenda í 10 .bekk að kynnast 

Fjármálaviti, en kennarar hafa mikinn áhuga á kennslu í fjármálalæsi og eru oftast 

búnir að vinna góða undirbúningsvinnu með krökkunum í náminu. Heimsóknirnar 

eru í nafni Fjármálavits  en í þeim vinna krakkarnir m.a. verkefni sem þeir kynna fyrir 

bekknum og myndast oft og tíðum mjög gagnlegar og líflegar umræður.
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Kristín Lúðvíksdóttir verkefnisstjóri Fjármálavits segir 

heimsóknir í grunnskólana vera til þess að ýta við nemendum. 

,,Við ræðum sem dæmi um sparnað og framtíðaráform, hvað það 

þýðir að taka lán og að traust í fjármálum sé mikilvægt. “ Kristín 

segist taka eftir því að krakkar á þessum aldri séu farnir að 

vinna meira en fyrir nokkrum árum. ,,Þeir eru mjög meðvitaðir 

um launaseðilinn, þannig að við förum yfir hann,“ segir Kristín. 

„Síðan skoðum við kostnaðinn við það að vera unglingur en á 

þessum aldri eru freistingar víða og margt í boði. Kristín segir 

einnig rætt um kaup á fyrstu íbúð. ,,Það er til dæmis eitt verkefni 

hjá okkur, að láta þá sjá fyrir sér hvernig hægt er að spara fyrir 

innborgun í íbúð, en í það fléttast óvæntar uppákomur sem 

bregðast þarf við. “

„Unglingar 
eru mjög 
meðvitaðir um 
launaseðilinn, 
þannig að við 
förum yfir hann,“
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Staða unglinga á Íslandi í fjármálalæsi 

Af 79 þátttökulöndum í nýjustu könnun PISA tóku 20 þátt í 

fjármálalæsishlutanum eða hátt í 117.000 nemendur. Draga má ályktanir 

um fjármálalæsi unglinga hérlendis út frá niðurstöðum PISA, en slíkt 

eru eingöngu ályktanir sem ekki fást staðfestar nema með markvissum 

mælingum á fjármálalæsi en lítið er til af gögnum um þau efni.
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Fjármálaleikar

Ein vísbending um getu og færni unglinga hér á landi eru niðurstöður árlegrar 

skólakeppni í fjármálalæsi á vegum Fjármálavits. Fjármálaleikar er vefleikur og 

gengur þannig fyrir sig að nemendur í 10. bekk, á þeim aldri sem PISA horfir til, 

svara spurningum er taka mið af markmiðum OECD í fjármálalæsi. Í leiknum svara 

þátttakendur spurningum sem spanna efnissvið allt frá fjármálum einstaklinga til 

fjármála samfélags. Í lok Fjármálaleikanna er horft á meðaltal innan hvers skóla en til 

mikils er að vinna því sigurskólinn fær titilinn Íslandsmeistari grunnskóla í fjármálalæsi 

og er fulltrúi íslenskra skóla í Evrópuúrslitum. 

Ég 

Þátttakendur svara spurningum 
úr fjórum efnissviðum:

Heimilið

Nám og Atvinna

Samfélagið.
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Efstu skólarnir í Fjármálaleikunum kenna fjármálalæsi 

Skólarnir sem lentu í tíu efstu sætunum í ár eiga það flestir sameiginlegt að kenna 

fjármálalæsi í einhverri mynd, nota kennslubókina “Fyrstu skref í fjármálum” sem 

Fjármálavit dreifir og þiggja reglulegar heimsóknir frá Fjármálaviti með fræðslu. 

Meðaleinkunnin er nokkuð hærri en tvö fyrri ár og eru skólarnir sem verma þrjú efstu 

sætin töluvert yfir meðallagi.   

Það sem skekkir niðurstöður í svona keppni er að fjöldi þátttakenda er ekki verulegur 

(550 af um 4000 í árganginum) auk þess sem þátttakendur eru ekki valdir af handahófi 

heldur hafa þeir sjálfir valið að vera með eða verið valdir af kennara sem þar af leiðandi 

getur leitt til niðurstaðna sem endurspegla ekki heildina. Í PISA eru þátttakendur hins 

vegar mun fleiri og valdir úr dreifðu úrtaki sem gefur mun réttari niðurstöður.   

 Sigurvegarar Fjármálaleikanna 2020 er 10. bekkur Myllubakkaskóla.
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Keppnin er fyrir nemendur í 10. bekk og gengur út á 

að leysa 64 spurningar sem taka mið af markmiðum 

OECD í fjármálalæsi. Könnuð er færni þátttakenda í 

grundvallarþáttum allt frá fjármálum einstaklinga til 

fjármála samfélags. 

• Stelpur skora hærra en strákar  

• Landsbyggðin sýnir betri árangur en höfuðborgarsvæðið   

• Landsbyggðarstelpur skora hæst  

• Höfuðborgarstrákar skora lægst  

• Þátttakendur sýna góðan árangur í persónulegum 

fjármálum og heimilisrekstri

• Einn af hverjum níu sýnir frammúrskarandi árangur með 

fullt hús stiga.

Helstu niðurstöður:
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Stelpur á landsbyggðinni skora hæst í fjármálalæsi 

Samkvæmt skilgreiningu OECD í fjármálalæsishluta PISA könnunarinnar eru þeir 

sem leysa erfiðustu verkefnin líklegir til að taka flóknar ákvarðanir í fjármálum og 

vera með skýrari framtíðarsýn. Einn af hverjum níu þátttakenda í Fjármálaleikunum 

á Íslandi svöruðu öllum spurningum með fullt hús stiga og gætu því fallið undir þessa 

skilgreiningu og er það svipuð niðurstaða og hjá þátttakendum í PISA könnuninni 

(10%).   

Í Fjármálaleikunum 2020 náðu  stelpur betri árangri en strákar en líkt og tvö árin þar 

á undan er munurinn þó vart talinn marktækur. Þegar litið er til dreifingar einkunna 

eru fleiri stelpur hæstar og fleiri strákar lægstir. Landsbyggðin er með hærri einkunn 

en höfuðborgarsvæðið og eru stelpurnar á landsbyggðinni hæstar á meðan strákar á 

höfuðborgarsvæðinu eru lægstir.  

Í niðurstöðum PISA mælist ekki skýr munur á milli kynja og er það í samræmi við fyrri 

kannanir, þó sýna strákar aðeins betri einkunn að meðaltali og meiri dreifingu og á það 

við flest löndin. Hvað búsetu varðar eru nemendur í dreifbýli að sýna betri árangur en 

þeir sem búa í þéttbýli líkt og hér. 

Nokkuð jafnt þátttökuhlutfall er milli kynja.

Stelpur Strákar

43%57%
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Landsbyggðin skorar hærra en höfuðborgarsvæðið.

Mestur er munurinn á meðaleinkunn stelpna á landsbyggðinni og stráka á 

höfuðborgarsvæðinu.
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Reynsla af fjármálaþjónustu hefur áhrif á færni 

Þátttakendur í Fjármálaleikunum hér á landi sýna mesta þekkingu á eigin fjármálum, 

auk þess sem þeir vita eitt og annað um heimilisrekstur með því að hafa fylgst með 

foreldrum og forráðamönnum og tekið sjálfir þátt í heimilishaldi. Þetta eru þættir í 

þeirra nærumhverfi og varða  almenna ráðdeild eins og vexti og vaxtavexti og áhrif 

þeirra á lán og sparnað, kostnað smálána og annarra skammtímalána, verðsamanburð 

og daglega eyðslu, greiðslukort og verslun á netinu, rekstur bíls, íbúðarlán, húsaleigu, 

virðisaukaskatt og hinar ýmsu tryggingar sem fylgja heimilisrekstri. Hér spilar reynsla 

þeirra af fjármálaþjónustu inn í, sá lærir sem reynir en flestir unglingar hafa kynnst 

greiðsluöppum sem auðvelda þeim lífið og veitir þeim aukið sjálfsöryggi. 

Þátttakendur í Fjármálaleikunum sýna 
mestan styrk í persónulegum fjármálum og 
því sem snýr að heimilisrekstri.

Þetta er í samræmi við niðurstöður PISA sem sýna að þátttakendur sem hafa reynslu 

af fjármálum og fjármálaþjónustu sýna meira öryggi og sjálfstæði í ráðstöfun peninga 

og eru með hærri einkunn í fjármálalæsi. Í þessu samhengi eiga að meðaltali helmingur 

þátttakenda í PISA eigið greiðslukort og í sumum þátttökulöndum er hlutfallið hærra 

eins og í Finnlandi og Eistlandi ( yfir 80%) sem skora hæst í könnuninni ásamt Kanada.  

Um 73% sögðust hafa verslað á netinu síðustu 12 mánuði og er frammistaða þeirra 

betri en þeirra sem höfðu ekki gert það.
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Meiri áskorun þegar kemur að vinnumarkaði

Þegar spurt er um réttindi og skyldur á vinnumarkaði og þætti sem hafa áhrif á fjármál 

ríkis og sveitarfélaga, reynir aðeins meira á þátttakendur.  Þar koma við sögu ýmis stærri 

og flóknari hugtök á borð við persónuafslátt, launaseðil, tekjuskatt, lífeyrissjóð, orlof, 

stéttarfélag, launaþróun, launamun, verkfall, vöruskiptajöfnuð, vísitölu neysluverðs, 

verðbréf, hlutabréf, dreifingu áhættu, gengi gjaldmiðla, verðtryggingu, og áhrif 

verðbólgu svo lítið eitt sé nefnt.  Lakari árangur á þessu sviði á ekki að koma á óvart 

því um töluvert flókin fræði er að ræða sem mikilvægt er að kunna en þátttakendur 

kynnast lítið í sínu daglega lífi á unga aldri og hafa ekki reynslu af. Hér eru tækifæri til 

að bæta í hvað varðar fræðslu í skólum. 

Þátttakendur sýna meiri árangur í fjármálum sem snúa að þeim sjálfum.
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Auðvelt aðgengi kallar á meiri fræðslu

Ungt fólk er fljótt að tileinka sér nýjungar í greiðslumiðlun. Niðurstaða í könnun PISA 

sýnir að eftir því sem þátttakendur greiða oftar með snjallsíma verður fylgnin neikvæð 

við frammistöðu í fjármálalæsi. Það gefur til kynna að eftir því sem greiðslumátinn 

er auðveldari því meiri líkur eru á kæruleysi og illa ígrunduðum skyndiákvörðunum. 

Ástæða er til að huga betur að þessu með aukinni fræðslu um skynsemi í fjármálum, en 

hér á landi er algengt að ungt fólk lendi í skuldavanda m.a. vegna þess hversu auðvelt 

aðgengi er að skammtímalánum. 

Betur má ef duga skal
Á Íslandi fá margir krakkar góða fræðslu um fjármál með spjalli heima fyrir og er 

það vel. Hins vegar þarf að gæta jafnræðis og tryggja aðgengi sem flestra að góðri 

fjármálafræðslu innan veggja skólanna. Með góðri fjármálafræðslu fá ungmenni að 

kynnast grundvallaratriðum fjármála. Með niðurstöðum mælinga á fjármálalæsi 

er síðan hægt að skoða og meta  hvaða þætti þarf að styrkja.  Ljóst er að mikilvægi 

foreldra og forráðamanna er mikið, en skólarnir eiga einnig að hafa skýrt hlutverk.   

Þegar öllu er til skila haldið er staðreyndin sú að kennsla í fjármálalæsi er af skornum 

skammti í grunn- og framhaldsskólum en viljinn til að gera betur er fyrir hendi hjá 

skólayfirvöldum, kennurum, nemendum, foreldrum sem og atvinnulífinu. Aðalnámskrá 

segir til um hvað skólar eiga að kenna og ef fjármálalæsi er ekki tilgreint þar reynist 

erfiðara að koma því fyrir í kennslu. Úr því verður ekki bætt nema fjármálalæsi fái 

fastan sess í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla.

“ég borga bara með símanum” 
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Helstu niðurstöður fjármálalæsishluta PISA 2018 

• Efst í árangri í fjármálalæsi á heildina litið eru Eistland, Finnland og Kanada.  

• Óverulegur munur er á milli kynja en þó sýna strákar eilítið betri einkunn að 

meðaltali. Stelpur skora hærra en strákar í sumum löndum en strákar sýna meiri 

dreifingu í einkunn og eru rétt fyrir ofan stelpur að meðaltali.  

• Greina má sterka fylgni með stærðfræði, lestri og fjármálalæsi, en 50% þeirra sem 

eru með góða einkunn í fjármálalæsishlutanum eru einnig með góða einkunn í 

stærðfræði og lestri.  

Þeir sem sýna lökustu frammistöðuna hafa litla reynslu af fjármálum, sýna þeim lí-

tinn áhuga og hafa þar með lítið sjálfstraust í þeim efnum, öfugt við þá sem eru fram-

múrskarandi.

15 ára nemenda geta ekki greint milli þarfa og langana og taka ákvarðanir sem 
byggja á daglegri eyðslu frekar en að horfa til lengri tíma.

eru framúrskarandi nemendur sem ná að klára erfiðustu verkefnin. Þessir 
nemendur geta m.a. greint á milli þarfa og langana og hafa skýra framtíðarsýn.

15%

10%
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Samkvæmt niðurstöðum PISA hefur reynsla af fjármálum og fjármálaþjónustu jákvæð 

áhrif á fjármálalæsi - reynslan kennir manni. 

• Reynsla ungs fólks af fjármálaþjónustu hefur aukist en að meðaltali á um helmingur 

þátttakenda bankareikning og debetkort sem sýnir sterka jákvæða fylgni við 

fjármálalæsi. Sum staðar er hlutfallið hærra líkt og í Finnlandi, um 80%.  

• Þau 73%, sem hafa verslað á netinu síðustu 12 mánuði, skora hátt í fjármálalæsi.  

• Strákar versla frekar á netinu en stelpur.  

• Neikvæð fylgni er á góðu fjármálalæsi og þess að greiða með snjallsíma.  

• 39% hafa síðustu 12 mánuði greitt fyrir vöru eða þjónustu með snjallsíma.  

• Helmingur þátttakenda segist hafa gaman af því að ræða um fjármál en það hefur 

jákvæð áhrif á frammistöðu. 

• Fjórir af hverjum fimm segjast taka sjálfstæðar ákvarðanir í fjármálum og skora 

þeir hærra í fjármálalæsi.  

• Þátttakendur sýna að meðaltali mikið öryggi og sjálfstæði í meðhöndlun eigin 

fjármála. Í því felst m.a. notkun debetkorta, að fylgjast með stöðunni á reikningnum, 

að passa upp á öryggi þegar greitt er á netinu, að bera saman verð, að millifæra, og 

að greiða með snjallsíma.  

• Strákar sýna að meðaltali meira öryggi en stelpur í fjármálum.  

• 70% segjast bera saman verð á vörum og hefur það jákvæða tengingu við 

frammistöðu í fjármálalæsi.  

• Félagsleg staða skýrir fjármálalæsi og hefur það lítið breyst frá síðustu tveimur 

mælingum. Þeir sem eru með gott bakland (menntun foreldra, tekjur heimilis, 

efnislegar aðstæður) ræða frekar við foreldra og skora þá jafnan hærra í 

fjármálalæsi.

Unglingar hafa töluverða reynslu af fjármálaþjónustu.

Reynsla

Viðhorf og hegðun 

eiga bankareikning og 
debetkort

hafa greitt fyrir vöru/
þjónustu með snjallsíma 
síðustu 12 mánuði

segjast hafa verslað á 
netinu síðustu 12 mánuði

segjast oftast bera saman 
verð á hjá mismunandi 
þjónustuaðilum

segjast hafa ánægju af því 
að ræða um fjármál

54%

39%

73%

69%

52%
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• 94% telja sig fá einhverja fræðslu um fjármál hjá foreldrum eða forráðamönnum. 

Í niðurstöðum PISA kemur fram að þeir sem fræðast reglulega um fjármál heima 

fyrir , sýna þeim almennt meiri áhuga og virðast skora hærra í fjármálalæsi en hinir. 

Algengt er að stelpur ræði við foreldra og forráðamenn um fjármálin á meðan 

strákar ræða oftar við vini.  

• Ekki er  tenging við getu í fjármálalæsi og að hafa kynnst því í skólum. Þeir sem 

koma síður út í getu nefna frekar að þeir fái upplýsingar í skólanum. 

Hvaðan kemur fjármálafræðslan? 

94% telja sig fá einhverja fræðslu um fjármál 
hjá foreldrum eða forráðamönnum.
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• Flest þátttökulöndin þróa kennslu í fjármálalæsi í skólum og hefur það aukist frá 

fyrri PISA könnunum.  

• Skólar sem staðsettir eru í dreifbýli mælast hærri í fjármálalæsi en skólar í þéttbýli. 

Lítill munur þó. 

Viðauki

Hvað eru þátttökulöndin að gera þegar kemur að 
fjármálalæsi? 
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Hvar telja þátttakendur að þeir fái fjármálafræðslu?

Fjármálalæsi er fléttað inn í samfélagsgreinar 
auk þess sem það er kennt sem hluti af 
valgreinum í hagfræði og nýsköpun.

Fjármálalæsi er kennt í stærðfræði og 
samfélagsfræði.

Fjármálalæsi skal kenna tvo tíma í viku á 
yngra stigi og þrjá tíma í viku á eldra stigi.

Fjármálalæsi er kennt í stærðfræði og 
samfélagsfræði. Námskeið í boði fyrir 
kennara til að styðja þá í kennslu um fjármál.

Eistland

Kanada

Finnland

Ástralía

Árið 2011 skipaði menntamálaráðherra stýrihóp til þriggja ára með það markmið 

að finna leiðir til að efla fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum. Í stýrihópnum 

voru fulltrúar frá Menntamálastofnun, Heimili og skóla, Kennarasambandi Íslands, 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Neytendasamtökunum, Menntamálaráuneytinu, 

Landssamtökum lífeyrissjóða og Samtökum fjármálafyrirtækja. Hópurinn skilaði 

skýrslu með tillögum haustið 2014.

Helstu niðurstöður skýrslunnar:

1.  Að fjármálalæsi verði fundinn staður í námskrá, annars vegar fyrir grunnskóla og 

hins vegar fyrir framhaldsskóla. Brýnt er að festa komist á fjármálafræðsluna sem 

verður best gert með því að setja henni skýr og mælanleg hæfniviðmið þannig að ljóst 

sé hvað nemendur eigi að kunna og geta þegar námi lýkur. 

2.  Efla þarf menntun kennara svo þeir geti kennt um fjármál eins og lagt er til í 

skýrslunni. Í því skynir þarf að:

 a) bjóða upp á endurmenntun fyrir starfandi kennara

 b) skipuleggja námskeið í kennslu um fjármál í grunnnámi kennara

 c) ýta undir samstarf fjármálafyrirtækja og skóla til að auka þekkingu í  

  fjármálalæsi.

3.  Lagt er til að fjármálalæsishlutinn í PISA könnuninni verði framvegis lagður fyrir 

íslensk ungmenni jafnhliða öðrum þáttum könnunarinnar.

4.  Tryggja þarf að jafnan sé í boði metnaðarfullt námsefni sem kallast á við væntingar 

ungmenna og endurspegli raunverulegt umhverfi þeirra.
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www.fjarmalavit.is


