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Útdráttur 

Í heimi þar sem íbúar jarðar hafa aldrei verið ríkari, heilbrigðari eða betur menntaðir en 

nú er það þó staðreynd að tækifæri milljóna barna eru skert vegna uppruna, samfélags 

sem þau tilheyra, kyns eða annarra aðstæðna sem þau eru fædd inn í. Í þessari ritgerð er 

fjallað um áhrif menntunar stúlkna og afleiðingar kynjabils í menntun á hagvöxt ríkja. 

Sérstök áhersla er lögð á menntun stúlkna í þróunarlöndum en þar gengur að jafnaði hægt 

að loka kynjabilinu í menntun. Markmið verksins er að skoða hvort og hvernig aukin 

menntun stúlkna geti stuðlað að auknum hagvexti í þróunarlöndum. 

Til að greina áhrif menntunar stúlkna á hagvöxt eru notuð hugtökin mannauður og 

frjósemishlutfall og í fyrri hluta verksins er sambandi þeirra við hagvöxt gerð skil. Fjallað 

er um hugmyndir, kenningar og rannsóknir er varða menntun stúlkna í þróunarlöndum 

og sambandi og tengslum við lykilhugtökin tvö. Í síðari hluta verksins er kenningarlegri 

umfjöllun beitt til þess að skoða áhrif menntunar stúlkna á hagvöxt í tveimur ríkjum, Níger 

og Botsvana.  

Helsta niðurstaða verksins er sú að fjárfesting í menntun stúlkna reynist hafa jákvæð 

áhrif á hagvöxt á þann hátt að auka tekjur á mann á tvo vegu með því að draga úr 

frjósemishlutfalli annars vegar og auka mannauð og þar með framleiðni einstaklingsins 

hins vegar. Þessi niðurstaða kemur fram í greiningu á efnahagslegu umhverfi sem og 

stöðu og sögu menntakerfis Níger og Botsvana. Ályktun sem draga má af niðurstöðum 

þessa verks bendir til þess að með því að loka kynjabili í menntun á heimsvísu myndu 

líkurnar á því að hagvöxtur ykist í hagkerfum heimsins aukast. 
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1. Inngangur  

Eflaust væri hægt að halda því fram að aldrei hafi þjóðir heimsins staðið nær jafnrétti 

kynjanna en í dag og að sama skapi er eins og umræðan um ójafnrétti hafi sjaldan verið 

meiri. Barack Obama fyrrverandi Bandaríkjaforseti kemst vel að orði í ræðu sem hann hélt 

á samkomu á vegum Bill & Melinda Gates Foundation í september 2017 þar sem hann 

sagði: 

...if you had to choose any moment in history in which to be born, and you 
didn’t know in advance whether you were going to be male or female, what 
country you were going to be from, what your status was… you’d choose right 
now (Obama, 2017). 

Jarðarbúar hafa aldrei verið ríkari, heilbrigðari eða betur menntaðir en nú, færra 

fólk deyr ungt, fleiri lifa lengur og við betri lífsgæði. Hlutfallslega fleiri stúlkur njóta 

menntunar en nokkru sinni fyrr og hlutfallslega fleira fullorðið fólk er læst nú en áður 

hefur þekkst (Alþjóðabankinn, 2017). Þessar staðreyndir þýða þó ekki að ástandið 

geti ekki orðið betra eða að jafnrétti sé náð. Sannleikurinn er sá að tækifæri milljóna 

barna eru í dag skert vegna uppruna þeirra, samfélags sem þau tilheyra, kyns eða 

annarra aðstæðna sem þau eru fædd inn í (Unicef, 2016). 

Áhugi minn á stöðu þróunarlanda og jafnrétti kynjanna vaknaði í mannfræðinámi 

sem síðar leiddi mig inn í hagfræðinám. Vandi þróunarlanda, sem og jafnrétti 

kynjanna, eru viðfangsefni hagfræðinnar rétt eins og mannfræðinnar og þar 

samhverfist áhugi minn. Alþjóðaleg tölfræðileg gögn sýna að kynjabil er enn til staðar 

hvað menntun varðar og á það sérstaklega við um þróunarlönd. Innan hagfræðinnar 

hefur verið skrifað um efnahagsleg áhrif menntunar og virðast hagfræðingar í stórum 

dráttum sammála um að menntakerfi, þar sem aðgangur kynja til náms er jafn, hafi 

jákvæð áhrif, bæði samfélagsleg og efnahagsleg. Það er þó umdeilt hversu mikil áhrif 

jöfn tækifæri til menntunar hafa á hagvöxt þ.e. hver áhrif af menntun stúlkna eru í 

samanburði við áhrif af menntun drengja og með hvaða hætti slík áhrif birtist. 

Tilgangur og markmið þessa verks er að skoða hvort og hvernig aukin menntun 

stúlkna geti stuðlað að auknum hagvexti í þróunarlöndum. Til þess að svara því verður 

leitast við að kynna það sem skrifað hefur verið um áhrif menntunar stúlkna á 
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hagvöxt, annars vegar í gegnum hugtakið frjósemishlutfall og hins vegar í gegnum 

hugtakið mannauð. Rannsóknir þær sem hér er fjallað um sýna annars vegar að 

menntun stúlkna hefur jákvæð áhrif á hagvöxt sem birtist í lækkandi 

frjósemishlutfalli, þar sem það er of hátt. Á hinn bóginn kemur fram að menntun 

eykur þátttöku kvenna á vinnumarkaði og skapar þannig betra umhverfi fyrir hagvöxt 

(Knowles, Lorgelly og Owen, 2002; Barro, 1996). 

Í upphafi verður vikið að uppruna og þróun hagvaxtarkenninga ásamt þeim 

kenningum sem skýrt geta ólíkan efnahagsárangur ríkja og fjallað um helstu 

niðurstöður þeirra kenninga. Það er gert til að varpa ljósi á það hvernig 

kenningagrunnur verksins liggur. Að því loknu verða hugtökin frjósemishlutfall og 

mannauður kynnt ásamt því að sambandi mannauðs og frjósemishlutfalls við hagvöxt 

verða gerð skil. Þá verður fjallað um menntun og síðar lögð áhersla á menntun stúlkna 

í þróunarlöndum og samband hennar við frjósemishlutfall annars vegar og mannauð 

hins vegar. 

Í síðari hluta verksins verður skoðað, í samhengi við fyrri umfjöllun, hvort menntun 

stúlkna hafi þau áhrif á hagvöxt sem fram kemur í þeim fræðum sem lögð eru til 

grundvallar og er þá horft til tveggja ríkja, Níger og Botsvana. Níger og Botsvana eru 

ríki sem eiga margt sameiginlegt þó efnahagsleg staða þeirra sé ólík sem og staða 

menntakerfis þeirra. Aðgengi stúlkna að menntun verður skoðað í ríkjunum tveimur 

og staða menntunar með áherslu á, og í samhengi við, frjósemishlutfall og mannauð. 

Niðurstöðurnar verða svo bornar saman og greindar og að lokum verða efnistök dregin 

saman og framtíðarhorfur reifaðar. 
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2. Kenningaleg umfjöllun 

2.1 Þróun hagvaxtarkenninga 
Sá mælikvarði sem oftast er notaður til að bera saman velmegun þegna í ólíkum ríkjum er 

verg landsframleiðsla á mann, þ.e.a.s. meðaltekjusköpun á mann í hverju landi fyrir sig.  

Verg landsframleiðsla getur verið gagnleg til að mæla stærð hagkerfa, efnahagslegar 

framfarir milli tímabila og þegar bera á saman stærð og stöðu hagkerfa víðsvegar um 

heim. Þó skal tekið fram að VLF er ekki algildur mælikvarði á það hvort eða hve vel hefur 

tekist til í efnahagslífi ríkja en hún lýsir þeim virðisauka sem verður til í hagkerfinu, 

verðmæti afurða umfram verðmæti hráefna (Mankiw og Taylor, 2011, bls. 487- 493). 

Þegar talað er um hagvöxt er átt við aukningu í VLF milli ára, þ.e. aukningu í framleiðslu 

og neyslu á gæðum, vörum og þjónustu milli ára. Hagvöxtur vísar til þess hversu mikil 

breyting verður á efnahagslegri velgengni ríkis á tímabili þegar tekið hefur verið tillit til 

verðbólgu. Breytingar í VLF á mann eru einnig notaðar en þá er talað um hagvöxt á 

einstakling en í ríki þar sem fólksfjölgun er mikil og vex hraðar en VLF þá verður hagvöxtur 

á einstakling neikvæður, þ.e. það dregur úr hagvexti á mann (Mankiw og Taylor, 2011, 

bls. 487-493). 

Gildi hagvaxtar fyrir hagsæld hefur valdið fræðilegum deilum meðal hagfræðinga og 

annarra fræðimanna síðan byrjað var að framkvæma kerfisbundnar hagrannsóknir. 

Hagvaxtarkenningar fjalla um langtíma þróun framleiðslugetu hagkerfa ásamt vaxtarferli 

hagkerfa. Þær einblína á þá þætti sem leiða til þess að umfang skilvirkrar framleiðslu, þ.e. 

framleiðslu sem ekki gengur á framleiðslugetu vegna rányrkju eða mengunar, eykst á 

ákveðnu tímabili (Parker, 2014). Upphaf hagvaxtarfræða og hagvaxtarkenninga má, eins 

og margt annað innan hagfræðinnar, rekja til Adam Smith (1776). Thomas Malthus (1798) 

gerði einnig tilraunir til þess að skýra hagvöxt og útbjó hann líkan fyrir dýnamískt 

hagvaxtarferli þar sem hann taldi hvert ríki stefna að föstum punkti eða jafnvægi í tekjum 

á mann en Malthus var ansi svartsýnn þegar litið er til hagþróunar (Weil, 2009; Becker, 

Murphy og Tamura, 1990). 

Samkvæmt líkani Malthus ætti dánartíðni að falla og frjósemishlutfall að aukast þegar 

tekjur á mann fara fram úr jafnvægispunktinum og öfugt þegar tekjur eru undir 
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jafnvægispunkti. Malthus líkanið hafði mikil áhrif á hagfræðinga nítjándu aldar en þegar 

líða tók á tuttugustu öldina kom í ljós að frjósemishlutfall fór lækkandi þegar tekjur tóku 

að aukast á Vesturlöndum og síðar í öðrum hlutum heims, öfugt við spá Malthus. Svar 

þeirra fræðimanna sem aðhylltust nýklassískar hagvaxtarkenningar við þeim ágöllum sem 

þeir töldu felast í líkani Malthus var að líta framhjá sambandi fólksfjölda og hagvaxtar. Í 

stað þess að líta til fólksfjölgunar og frjósemishlutfalls litu nýklassískir hagfræðingar til 

sambands fjárfestinga í efnislegum auði og hagvaxtar. Samkvæmt nýklassískum 

hagvaxtarkenningum dregur úr vexti fjárfestinga í efnislegum auði þegar farið er framúr 

jafnvægispunkti tekna en þær aukast hraðar en áður ef jafnvægispunkti tekna er náð 

(Becker, Murphy og Tamura, 1990). Hvorki líkan Malthus né líkön nýklassísku 

hagfræðinganna veittu mannauði sérstaka athygli en samkvæmt Barro (1996) má þó víkka 

skilgreiningu auðs í nýklassískum líkunum frá efnislegum auði til þess að hún nái einnig 

yfir mannauð, þ.e. menntun, reynslu og heilsu. Nútímahagvaxtarkenningar, sem tóku við, 

hefur verið skipt í þrjár bylgjur en hér að neðan verður hagvaxtarkenningum síðustu aldar 

gerð skil.   

Segja má að frá því að nútímahagvaxtarfræðin komu fram á sjónarsviðið um miðja 20. 

öldina eða svo megi skipta áhuga á og grósku í hagvaxtarkenningum upp í þrjár bylgjur 

(Þráinn Eggertsson, 2007, bls. 12). Þá fyrstu má kenna við Harrod (1948) og Domar (1947), 

aðra bylgjuna er hægt að tengja við þróun nýklassíska hagvaxtarlíkansins og þriðju 

bylgjuna má kenna við innri hagvaxtarlíkön (Huggins og Thompson, 2014; Solow, 1994). 

Harrod og Domar þróuðu hvor um sig líkön sem tengja saman hagvöxt og 

fjármagnsstofn. Líkön þeirra má skilgreina sem ný-Keynesísk líkön en í hugmyndafræði 

Keynes höfðu fjárfestingar áhrif á eftirspurnarhlið hagkerfis en í líkönum þeirra eru 

fjárfestingar settar fram til að hafa áhrif á framleiðslu, þ.e. framboðshlið hagkerfisins sem 

gerir líkönin ný-Keynesísk. Framleiðslugeta hagkerfisins þróast því með einum hætti og 

nýting hennar eða eftirspurnarhlið hagkerfisins getur þróast með öðrum hætti og 

jafnvægi því ólíklegt (Jósef Sigurðsson, 2012; Þráinn Eggertsson, 2007). 

Nýklassíska hagvaxtarlíkanið tók við af líkönum Harrods og Domars en einn af göllum 

ný-Keynísku líkananna var sá að þar var ekki gert ráð fyrir tækniframförum. Nýklassíska 

hagvaxtarlíkanið, yfirleitt kennt við Robert Solow (1956) og einnig kennt við Trevor Swan 

(1956), leysti fyrri hagvaxtarlíkön af hólmi með því að bæta við tækniframförum og 
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framleiðslufalli Cobb-Douglas. Í því framleiðslufalli er litið á hagkerfi tiltekins ríkis sem eitt 

framleiðslufall. Brugðist var við viðhorfi Harrods og Domars um að vaxandi 

markaðshagkerfi væri í eðli sínu óstöðugt og hefði tilhneigingu til ofhitnunar og 

atvinnuleysis. Í nýklassíska hagvaxtarlíkaninu er þjóðarframleiðsla, Y, háð stigi 

framleiðslutækni, A, og tvenns konar aðföngum, fjármagni, K, og vinnuafli, L, ritað sem 

Y=f(A;K,L). Þegar ríki nær hagstæðasta hlutfallinu milli fjármagns og vinnuafls eru 

tæknibreytingar sem felast í bættri framleiðslutækni það eina sem getur stuðlað að 

aukinni framleiðslu á hvern íbúa. Minnkandi fólksfjölgun og tækniframfarir eru því 

samkvæmt líkaninu það eina sem bætt getur VLF á mann. Niðurstöður Solow líkansins eru 

að aukinn sparnaður leiði til hærri fjármagnsstofns á hverja vinnuaflseiningu og þar með 

til aukinnar framleiðslu á hverja vinnuaflseiningu. Hærri fjármagnsstofn leiðir svo til 

aukins hagvaxtar til skamms tíma þangað til nýjum jafnstöðupunkti er náð (Jósef 

Sigurðsson, 2012; Mankiw, Romer og Weil, 1992; Þráinn Eggertsson, 2007; bls. 14-15).  

Þessar fyrstu tvær bylgjur í nútímahagvaxtarfræðunum, ný-Keynísk og nýklassísk 

hagvaxtarfræði, virtust gefa hagfræðingum og öðrum aðilum sem unnu að stefnumótun 

þá hugmynd að vandamál þróunarríkja væru að þau skorti fjármagn og að þróunarríki 

gætu einungis náð hagvaxtarmarkmiðum sínum ef fjármögnunarbil þeirra væri fyllt með 

erlendri aðstoð, t.d. þróunaraðstoð. Slíkt viðhorf viðgekkst fram á tíunda áratug síðustu 

aldar, þar sem skortur á fjármagni var vandamál fátækra ríkja og áhrif félagseininga á 

atferli einstaklinga ekki tekin inn í myndina (Þráinn Eggertsson, 2007, bls. 16-17). 

Uppúr gagnrýni á viðhorfið um vandamál þróunarríkja sem fjármagnsskort og atburði 

á borð við hagvaxtarundrið í Asíu, efnahagsöngþveiti Afríku og sósíalískar stefnur Austur-

Evrópu reis þriðja bylgja nútíma hagvaxtarfræða á níunda áratug síðustu aldar. Þriðja 

bylgjan nær yfir kenningar um innri hagvöxt þar sem tölfræðilegu mati er beitt á orsök 

hagvaxtar með þversniðsgreiningu þar sem efnahagslegar breytur eru skoðaðar ásamt 

félagslegum og pólitískum breytum. Í samanburði við nýklassískar hagvaxtarkenningar 

eru innri hagvaxtarkenningarnar margslungnari en hafa sama markmið, að útskýra 

langtímajafnvægisvöxt í hagfræðilíkani á formlegan máta sem ekki er háður ytri 

tæknibreytingum. Forsendurnar sem gefnar eru í innri hagvaxtarlíkönum eru að 

fjárfesting einkaaðila í samkeppni í fastafjármunum og mannauði valdi jákvæðum 

úthrifum svo ný þekking sprettur af þessum fjárfestingum sem flæða svo óhindrað um 

markaðinn og hækka heildarframleiðni. Hér er áherslan á mannauð og það að 
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tækniframfarir stafi af því sem fólk gerir (Þráinn Eggertsson, 2007, bls. 19-22, Romer, 

1994). 

2.2 Mannauður og hagvöxtur 
Mannauður sem hagfræðilegt hugtak er rúmlega tveggja alda gamalt og má rekja 

viðurkenningu þess við hefðbundnar hagfræðilegar greiningar og rannsóknir til sjötta 

áratugs síðustu aldar (Mincer, 1984). Upphaflegu hugmyndina má rekja aftur til Adams 

Smith sem benti á að allir íbúar ríkis byggju yfir lærðri og gagnlegri hæfni og að hana skyldi 

flokka sem hluta af auði (Schultz, 1961). Hæfni einstaklinga er ólík, bæði erfð og lærð, en 

aðeins sú síðarnefnda er breytileg milli ríkja og eftir tímabilum. Mannauðsrannsókir fjalla 

einmitt um þessa lærðu hæfni sem fæst með formlegri sem og óformlegri menntun, í 

skólum sem og heima fyrir og með hvers kyns þjálfun og reynslu á vinnumarkaði (Mincer, 

1984). 

Eins og fram hefur komið varð mannauður ekki raunverulegt viðfangsefni 

hagvaxtarkenninga fyrr en í innri hagvaxtarkenningum. Það er ekki fyrr en farið er að beita 

hagfræðilegum rannsóknum á vandamál tengd hagvexti og tekjudreifingu að hægt er að 

leiða í ljós ágalla í skilningi hagfræðinga á þeim hugtökum og hvernig þeir hugsuðu um slík 

viðfangsefni (Mincer, 1984). Fyrir tilkomu mannauðskenninga var alþekkt sú kenning að 

aukning í framleiðslu landa kæmi til vegna aukins jarðnæðis, vinnutíma og efnislegs auðs 

(Schultz, 1961). Schultz (1961) var einn þeirra sem kom með þá skilgreiningu á mannauði 

sem hagfræðingar vinna út frá í dag. Hann taldi augljóst, líkt og Adam Smith hafði bent á, 

að fólk gæti aflað sér gagnlegrar hæfni og þekkingar þó það væri ekki augljóst að í því 

fælist auður og að slíkur auður gæti verið hluti af úthugsaðri fjárfestingu og haft með því 

mikil áhrif á hagkerfi heimsins. Megin hugmynd mannauðskenninga í dag er að lærð hæfni 

líkt og sú sem fjallað var um hér að framan felur í sér kostnað og ábata sem meta megi 

hagfræðilega. Dæmi um slíkt er fjárfesting í menntun og hefur kostnaðar og ábata 

greining henni tengd hlotið athygli meðal þeirra sem fást við greiningu á mannauði 

(Mincer, 1984). 

Í mannauðskenningum er bent á að eins og efnislegur auður, s.s. vélar, eykur 

framleiðni hagkerfisins þá hefur aukinn mannauður, sem ávinnst með menntun og 

reynslu, þau áhrif að hann eykur framleiðni einstaklingsins. Rannsóknir á uppsprettu 

hagvaxtar sýna á sannfærandi hátt fram á að menntun leikur stórt hlutverk sem þáttur í 
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bættum afköstum á hverja vinnuaflseiningu (Kingdon, 1997). Barro (1992) tekur undir það 

og telur rannsóknir sýna að fjárfesting í mannauði komi fram í auknum hagvexti og 

minnkandi tekjuójöfnuði. 

Iðnvæðing getur haft í för með sér jafnari dreifingu velmegunar sé henni fylgt eftir með 

auknu aðgengi að menntun. Ríki eins og Taívan og Suður-Kórea eru dæmi um að slíkt hafi 

tekist vel en þar hefur hagvöxtur aukist mjög hratt og á sama tíma hefur myndast aukinn 

jöfnuður í tekjuskiptingu en slíkt er talið afleiðing aukinnar áherslu á fjárfestingu í 

menntun. Aðra sögu má segja af þeim ríkjum sem fara aðrar leiðir til að ná fram hagvexti. 

Ríki þar sem hagvöxtur er t.d. byggður á stórum fjárfestingum í efnislegum auði s.s. 

verksmiðjum og minni áhersla er þá lögð á menntun og mannauð. Hefur í þeim ríkjum 

reynst erfitt að koma á jöfnuði í tekjudreifingu. Það mætti því ætla að áhersla á 

fjárfestingu í mannauði með tilliti til menntunar, feli í sér stöðu sem er til hagsbóta með 

sterkum hagvexti og auknu efnhagslegu réttlæti (Barro, 1992). 

2.3 Frjósemishlutfall og hagvöxtur 
Lýðfræðingar hafa notast við mælieiningu til þess að mæla frjósemishlutfall og er sá vísir 

kallaður heildar frjósemishlutfall (e. total fertility rate) eða TFR. Er þar vísað til þess fjölda 

barna sem gera má ráð fyrir að kona geti eignast ef hún lifir sitt frjósemisskeið og eignaðist 

börn í samræmi við aldurstengda fæðingartíðni á tilteknu ári (Unicef, e.d.; Weil, 2005, bls. 

102). Sem dæmi má nefna að ef kona á aldrinum 20 til 39 ára eignaðist að meðaltali 0,2 

börn á hverju ári og konur utan þessa aldurstímabils eignuðust engin börn, þá væri heildar 

frjósemishlutfall hennar, TFR, fjórir (Weil, 2005). Heildar frjósemishlutfall hefur á 

alþjóðavísu lækkað mikið á síðustu 150 árum. Mynd 1 sýnir hvernig þróunin hefur verið í 

heiminum síðastliðin 55 ár en heildar frjósemishlutfall heimsins hefur lækkað úr rúmlega 

5 í tæplega 2,5. 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Heildarfrjósemishlutfall heimsins frá 1960 til 2015 (Alþjóðabankinn, 2018b). 

Breytingar á frjósemishlutfalli hafa löngum sýnt sterka fylgni við hagvöxt og segja má 

að samband milli frjósemi og tekna á mann hafi einna sterkasta sýnilega fylgni í 

alþjóðlegum gögnum. Eðli sambandsins á milli frjósemi og efnahagslegrar þróunar hefur 

verið skoðað í samhengi við hagvaxtarkenningar sem og í samhengi við fjölskylduhagfræði 

(e. family economics). Í hagvaxtarkenningum er lögð áhersla á þau neikvæðu áhrif sem 

fólksfjölgun hefur á fjármagnsstofn á hverja vinnuaflseiningu og þar með á afköst 

vinnuafls en í fjölskylduhagfræðinni hefur áhersla verið lögð á að breytingar sem verða í 

efnahagslegu umhverfi þegar ríki verða efnaðri leiða til þess að það dregur úr barneignum 

fjölskyldna (Galor og Weil, 1996). 

Hinar klassísku hagfræðikenningar tengdar frjósemi undirstrika aftur á móti 

staðkvæmd milli fjölda (e. quantity) og verðleika (e. quality) barna, það er þegar 

mannauður eða verðleiki á barn hækkar, þá lækkar fjöldi barna. Ástæða þessa er að 

fórnarkostnaður við að eiga barn er meiri þegar verðleikar þeirra eru meiri (Kleven og 

Landais, 2017). Becker, Murphy og Tamura (1990) taka undir þetta og byggja hugmyndir 

sínar á líkani þar sem hátt stig mannauðs í hagkerfi eykur persónulegan ábata af 

fjárfestingu í mannauði. Í hagkerfum með hátt stig mannauðs er það fjölskyldum hagstætt 

að eignast fá börn, til að geta tryggt hverju barni hið háa stig mannauðs. Sá mannauður 

kemur svo til með að auka hagvöxt og hagvöxtur hefur því neikvæða fylgni við frjósemi. 

Becker, Murphy og Tamura (1990) ganga út frá þeirri forsendu að hærra frjósemishlutfall 

núverandi kynslóðar muni auka afföll framtíðar neyslu hvers manns í nytjafalli á milli 

tímabila, sem stýrir neyslu og öðrum ákvörðunum. Að því gefnu myndi hærra 
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frjósemishlutfall draga úr fjárfestingu í mannauði sem og efnislegum auði. Meiri auður, 

mannauður og efnislegur auður, myndi draga úr eftirspurn eftir börnum því aukinn auður 

barna eykur þann tíma sem eytt er í barnagæslu og uppeldi og þar með kostnað (Becker, 

Murphy og Tamura, 1990). Af því sem fram hefur komið hér er ljóst að breytingar í 

frjósemi koma til með að hafa áhrif á mannauð og eftirspurn eftir menntun og því getur 

reynst flókið að greina að áhrif menntunar og mannauðs á hagvöxt annars vegar og 

frjósemi á hagvöxt hins vegar þegar til langs tíma er litið (Kleven og Landais, 2017). 

2.4 Menntun og hagvöxtur 
Menntun er álitin vera einn helsti drifkraftur hagfræðilegrar og félagslegrar þróunar 

(Yumusak, Bilen og Ates, 2013). Upp frá aldamótum 1900 óx verg fjárfesting í menntun 

mun hraðar í Bandaríkjunum en verg fjárfesting í efnislegum auði. Denison (1985) komst 

í rannsóknum sínum að því að aukin viðvera Bandaríkjamanna í skóla að meðaltali í árum 

(e. years of schooling) útskýrði um það bil 25 prósent af vexti tekna á mann þar í landi á 

tímabilinu 1929 til 1982. Rannsóknir frá tæplega hundrað löndum sem gerðar voru eftir 

1960 styðja við niðurstöður Denison og sýna sömuleiðis að fjárfesting í menntun á 

sjöunda áratugnum var mikilvæg breyta í að útskýra þann vöxt í tekjum á mann sem síðar 

varð. Umtalsvert magn gagna er að finna sem styðja við þá hugmynd að þróun ríkja og 

vöxtur verði hraðari þegar þjóðir þeirra eru með hátt menntunarstig sem og færni og 

kunnáttu (Becker, Murphy og Tamura, 1990; Gylfason, 1999, bls. 101-103). 

Í framhaldinu verður hér notast við og fjallað um þrjú stig menntunar, sem eru 

frábrugðin þeirri skiptingu sem við þekkjum á Íslandi. Fyrst skal telja grunnskólamenntun 

(e. primary education) sem í mörgum löndum, sér í lagi á Vesturlöndum, er skylda. Á þessu 

menntunarstigi er kennd grunnhæfni í lestri og reikningi og grunnur lagður fyrir frekari 

menntun og þekkingaröflun á sviði vísinda, stærðfræði, sögu og annarra greina. Með 

grunnskólamenntun er yfirleitt átt við fyrstu sex til sjö ár skólagöngu, frá 6 ára aldri til 12 

eða 13 ára aldurs. Framhaldsskólamenntun (e. secondary education) vísar til næsta stigs 

á eftir grunnskólamenntun og undirbúningsnáms fyrir framhaldsnám (e. tertiary 

education). Á þessu stigi menntunar byggja nemendur ofan á grunnskólamenntun sína, 

dýpka skilning sinn ásamt því að afla sér frekari þekkingar á heiminum, umhverfi og 

menningu sinni og annarra. Framhaldsskólamenntun er oft skipt upp í efra og neðra stig 

og á yfirleitt við um nám frá 12 ára aldri til 18 ára aldurs. Á Vesturlöndum er venja að börn 
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fari áfram í framhaldsskóla eftir grunnskólamenntun en í þróunarlöndum er slík menntun 

enn víða fágætur lúxus (Lewin og Caillods, 2001). Framhaldsmenntun er svo sú menntun 

sem aflað er eftir að framhaldsskólamenntun lýkur. Í þeim hröðu þjóðfélagsbreytingum 

sem nú eiga sér stað í þekkingardrifnum hagkerfum og vaxandi hnattrænum samskiptum 

fer virði og mikilvægi framhaldsmenntunar vaxandi (Salmi, 2003). 

Unicef (2017) mælir ár hvert nettó skráningarhlutfall barna í grunnskólum í heiminum, 

þ.e. þann fjölda barna sem innritast í grunnskóla ár hvert, af þeim börnum sem eru á 

grunnskólaaldri. Árið 2017 var nettó skráningahlutfall barna í grunnskólum heimsins 90%, 

þá mældist það 80% í Afríku sunnan Sahara og 98% í Vestur-Evrópu. Af þeim börnum 

heimsins sem hefja nám í grunnskóla ljúka 77% náminu en þær tölur eru talsvert lægri 

fyrir Afríku sunnan Sahara eða 56% á móti 98% nemenda í Vestur-Evrópu. Samkvæmt 

UNESCO (2016) eru nú 263 milljónir barna og unglinga í heiminum utan skólakerfis en það 

jafngildir fjórðungi af íbúafjölda Evrópu. Af þessum fjölda er 61 milljón barna á grunnskóla 

aldri, 60 milljónir eru börn á neðra stigi framhaldsskóla og 142 milljónir á efra stigi 

framhaldsskóla. Heilt yfir er því stærsta hlutfall barna utan skólakerfis í Afríku sunnan 

Sahara, þar sem yfir fimmtungur barna á aldrinum sex til ellefu ára stundar ekki nám sem 

og þriðjungur barna á aldrinum tólf til fjórtán ára. 

2.4.1 Arðsemi menntunar 

Að meta og reikna ábata menntunar er ein algengra haggreininga og nær sagan aftur til 

síðari hluta sjötta áratugarins. Þegar farið var að hugsa um menntun sem fjárfestingu lá 

beinast við að leita svara við því hver væri ábati slíkrar fjárfestingar (Psacharopoulos, 

1985). Erfitt getur reynst að ákvarða áhrif menntunar á laun einstaklinga því erfitt er að 

greina menntun frá öðrum auði sem manneskja býr yfir. Weil (2005, bls. 163-164) 

skilgreinir þann ábata sem hlýst af menntun (e. return to education) sem þá hækkun launa 

sem starfsmaður hlyti með hverju viðbótarári af skólagöngu. Með því að skoða laun fólks 

eftir ólíku menntunarstigi sést að jákvætt samband er milli lengri skólagöngu og hærri 

launa og þetta samband finnst jafnt í þróunarlöndum sem og þróuðum (Weil, 2005, bls. 

164-175). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á arðsemi menntunar í þróunarlöndum en 

ætla má að ábatinn í þróunarlöndum geti verið ólíkur ábata í hátekjuhagkerfum að mörgu 

leyti. Má þar sér í lagi nefna lægri fjármagnsstofn og minni fjárfestingar, takmarkaðaðan 

aðgang að þekkingu og tækni og hindranir í menntakerfinu (Peet, Fink og Fawzi, 2015). 
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Hagfræðingurinn Duflo (2001) færir rök fyrir því í rannsókn sinni að arðsemi menntunar í 

þróunarlöndum sé meiri en í iðnríkjum. 

Psacharopoulos (1985) skoðaði persónulegan og þjóðhagslegan ábata af menntun og 

komst að þeirri niðurstöðu að ábati af menntun er ólíkur eftir þeim menntunarstigum 

sem hér að framan var fjallað um. Hæstur þjóðfélagslegur ábati hlýst af fjárfestingu í 

grunnskólamenntun og þar á eftir í framhaldskólamenntun en þann mun má að einhverju 

leyti rekja til þeirrar framleiðniaukningar sem verður þegar fólk lærir að lesa. 

Psacharopoulos og Patrinos (2004) studdu tilgátur Duflo með mati frá 42 löndum þar sem 

niðurstöður sýndu fram á að hæsti ábati af menntun fékkst í lágtekju- og 

meðaltekjuríkjum og meðalábati var hæstur í Rómönsku-Ameríku, ríkjum við Karíbahaf 

og Afríku sunnan Sahara en lægstur var ábatinn í hátekjuríkjum innan OECD 

(Psacharopoulos og Patrinos, 2004).  

Það sem fram hefur komið hér að frama styður við hugmynd Weil (2005, bls. 179) um 

að menntun hlíti lögmáli um minnkandi afrakstur, þ.e. þegar menntun er aukin jafnt og 

þétt og öðrum þáttum haldið föstum á meðan þá kemur að því að viðbót í menntun hættir 

að skila vexti í framleiðslu ríkja. Það má því reikna með að sú aukning í menntun og 

mannauði sem var ein stærsta uppspretta hagvaxtar á síðustu öld komi til með að hafa 

minna vægi á þessari öld. Menntunarstig margra þróunarlanda er þó ekki enn komið á 

þann stað sem mörg hinna þróuðu hagkerfa eru á og því er ástæða til að halda áfram að 

leggja áherslu á fjárfestingu í menntun í þeim löndum (Weil, 2005). 

2.5 Samantekt kenningalegrar umfjöllunar 
Af því sem fram hefur komið er ljóst að mannauður og frjósemishlutfall hafa lengi verið 

viðfangsefni hagfræðinnar og átt þátt í mótun kenninga innan hennar. Elstu 

hagvaxtarkenningar, svo sem líkan Malthus, fjölluðu um og tengdu samband hagvaxtar 

og frjósemi. Þegar í ljós kom að það samband reyndist ekki eins og Malthus hafði ímyndað 

sér hafði það þau áhrif að fólksfjölgun var gerð að ytri breytu í nýklassískum 

hagvaxtarkenningum. Eins og bent hefur verið á er að einhverju leyti hægt að bæta fyrir 

fjarveru mannauðs í nýklassískum kenningum með því að endurskilgreina fjármagn og 

efnislegan auð þannig að mannauður falli þar undir. Minnkandi fólksfjölgun og 

tækniframfarir eru þó samkvæmt nýklassíska líkani Solow það eina sem bætt getur VLF á 

mann.  
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Mannauður verður ekki raunverulegt viðfangsefni hagvaxtarkenninga fyrr en í innri 

hagvaxtarkenningum þar sem hagvöxtur er talinn orsakast af félagslegum og pólitískum 

breytum í bland við efnahagslegar. Í innri hagvaxtarkenningum er áherslan á mannauð og 

það að tækniframfarir stafi af því sem fólk gerir.  

Líta þarf út fyrir hagvaxtarkenningar til að skilja forsendur ákvarðanatöku um menntun 

stúlkna og umfang slíkra ákvarðana en til þess þarf að skoða samband frjósemi og 

efnahagslegrarþróunar út frá samhengi fjölskylduhagfræði. Hér að neðan verður reifaður 

sá lærdómur sem draga má af hefðbundnum hagvaxtarkenningum, gömlum og nýjum, 

varðandi áhrif menntunar stúlkna á hagvöxt ásamt því að skoða áhrif menntunar stúlkna 

á breytur sem ekki eru auðfellanlegar inn í hefðbundin hagvaxtarlíkön. 
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3. Menntun stúlkna 

Eins og fram hefur komið er menntun talin einn mikilvægasti drifkraftur efnahagslegrar 

og félagslegrar þróunar og hér á eftir verður sjónum beint að menntun kvenna og stúlkna. 

Megnið af því sem skrifað hefur verið um menntun stúlkna innan fræðaheimsins gefur til 

kynna að menntun stúlkna jafngildi því að mennta heila fjölskyldu og að meiri arðsemi 

fáist af því að mennta stúlkur en drengi. Jafnvel þó að mikilvægi menntunar stúlkna í 

efnahagslegri og félagslegri þróun sé vel þekkt er kynjabil í menntun enn til staðar, sér í 

lagi í þróunarlöndum (Yumusak, Bilen og Ates, 2013). 

 

Mynd 2: Kynjahlutfallsvísitala (GPI) fyrir skráningu í grunnskóla frá 1980 til 2015 (UNESCO, e.d. a) 

Af mynd 2 má sjá hvernig GPI, kynjahlutfallsvísitalan, fyrir nettó skráningarhlutfall 

barna í grunnskóla hefur þróast frá árinu 1980 til ársins 2015. Kynjahlutfallsvísitalan, GPI, 

mælir hlutfall stúlkna á móti drengjum fyrir tiltekna breytu (Unesco, e.d. b). Á myndinni 

má sjá hvernig við færumst nær því að loka kynjabilinu í grunnskólamenntun og vert er 

að veita því athygli að í Afríku eru nú 95 stelpur á móti hverjum 100 strákum sem innritast 

í grunnskóla. 
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Mynd 3: Kynjaflutfallsvísitala (GPI) fyrir innritun í framhaldsskóla frá 1980 til 2015 (UNESCO, e.d. a) 

Á mynd 3 sést aftur á móti að þegar kynjahlutfallsvísitalan fyrir nettó skráningarhlutfall 

barna í framhaldsskóla frá árinu 1980 til ársins 2015, er skoðuð sést að örlítið lengra er í 

land við lokun kynjabilsins. Í Afríku innritast nú í framhaldsskóla 90 stúlkur fyrir hverja 100 

drengi. 

Dollar og Gatti (1999, bls. 21) gerðu viðamikla rannsókn þar sem þeir skoðuðu 

samband milli kynjamisréttis, tekna og hagvaxtar og studdust við gögn frá yfir 100 

löndum. Mælingar náðu yfir þriggja áratuga tímabil með sérstakri áherslu á menntun. 

Megin niðurstaða þeirra er að kynjabil í menntun hefur slæm áhrif á hagkerfi og dregur 

úr hagvexti. Til að meta áhrif menntunar á hagvöxt skoðuðu Dollar og Gatti 

framhaldsskólagöngu stúlkna og drengja, meðal annars vegna þröskuldsáhrifanna sem 

rædd verða í næsta kafla, og harðgerðar (e. robust) niðurstöður leiddu í ljós tölfræðilega 

marktæka jákvæða fylgni milli framhaldskólagöngu stúlkna og hagvaxtar en ómarktæka 

neikvæða fylgni milli framhaldskólagöngu drengja og hagvaxtar. Niðurstöðurnar gefa til 

kynna að aukið framboð á skólaplássum fyrir stúlkur skapi frjóan jarðveg til hagvaxtar og 

sýnir að sú niðurstaða er sérlega sterk fyrir ríki með meðaltekjur. Þau samfélög sem kjósa 

síður að fjárfesta í menntun stúlkna en drengja gjalda þess með hægari hagvexti og lægri 

tekjum (Dollar og Gatti, 1999). 

Ef tekið er mið af því sem hér að framan er rakið má ætla að ef menntun kvenna auki 

mannauð, framleiðni og hagvöxt til jafns við menntun karla þá sé kynjabilið í menntun 

efnahagslega óhagkvæmt. Rannsóknir þær sem hér er fjallað um hér styðja við þá 

kenningu að efnahagslegur ávinningur af menntun kvenna sé að jafnaði sambærilegur við 
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almennan ávinning menntunar karla og jafnvel meiri. Að því sögðu má ætla að út frá 

efnahagslegu sjónarmiði sé kynjabil í menntun ekki einungis óæskilegt heldur einnig 

óhagkvæmt (Kingdon, 1997). 

3.1 Áhrif menntunar stúlkna á frjósemishlutfall 
Þar sem samband menntunar stúlkna og frjósemishlutfall hefur verið rannsakað kemur 

yfirleitt í ljós neikvætt samband, þ.e. með hækkandi menntunarstigi stúlkna fer frjósemi 

lækkandi. Aðrar breytur virðast þó hafa áhrif á menntun kvenna og þar með 

frjósemishlutfall. Menntun stúlkna og kvenna hefur einnig fylgni við menntun eiginmanna 

og annarra fjölskyldumeðlima, félagslega og efnahagslega stöðu kvennanna í samfélaginu 

og búsetu, þ.e. hvort konurnar búa í þéttbýli eða dreifbýli. Þegar búið er að leiðrétta fyrir 

breytur líkt og þær sem taldar eru hér að framan þá lækka bein áhrif menntunar stúlkna 

á frjósemishlutfall en sambandið er þó enn marktækt, í tölfræðilegum skilningi 

(Ainsworth, Beegle og Nyamete, 1996; Klasen og Lamanna, 2009). 

Orsakasamhengið er þó ekki eins umbúðalaust og ætla mætti því dæmi eru um 

svokölluð „þröskuldsáhrif“ (e. threshold effect) sem lýsa má þannig að skólaganga virðist 

ein og sér ekki næg til að draga úr frjósemishlutfalli heldur skiptir máli hversu lengi stúlkur 

ganga í skóla. Það virðist sem fara þurfi yfir ákveðinn þröskuld í skólagöngunni til að 

skólagangan hafi áhrif á frjósemishlutfall. Þröskuldurinn er ólíkur eftir svæðum og ríkjum 

en yfirleitt er miðað við sex til sjö ára skólagöngu sem þröskuld. Þetta á bæði við um svæði 

og umhverfi þar sem menntun og skólaganga barna er almenn og ekki talin til forréttinda 

og á svæðum þar sem almenn menntun er lítil. Áhrifin á frjósemishlutfall eru þó minni á 

þeim svæðum þar sem skólaganga barna og stúlkna er almenn (Jeffery og Jeffery, 2005, 

bls. 245-246).  

Víðtæk hagrannsókn unnin af Subbarao og Raney (1995) styður enn frekar við 

neikvæða fylgni frjósemishlutfalls við menntun stúlkna og kenningu Jeffery og Jeffery 

(2005) um þröskuldsáhrifin. Gögn um þjóðarmeðaltöl voru notuð frá 72 löndum þar sem 

skoðað var skráningahlutfall beggja kynja í framhaldskóla frá árinu 1975 og heildar 

frjósemishlutfall sama ár var borið saman við niðurstöður 10 árum seinna. Markmiðið var 

að skoða áhrif menntunar á frjósemi, þar sem leiðrétt var fyrir öðrum þáttum sem áhrif 

gætu haft. Niðurstöður sýndu að skráningahlutfall kvenna í framhaldsskóla, tafið (e. 

lagged) um 10 ár, hafði neikvæða fylgni við heildar frjósemishlutfall en skráningahlutfall 
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karla hafði enga fylgni. Að sama skapi með aðfallsgreiningu á dánartíðni ungbarna (e. 

infant mortality rate) árið 1985 á móti skráningahlutfalli beggja kynja í framhaldsskóla, 

tafið um 10 ár, var ljóst að meðan menntun kvenna hélst í hendur við minnkandi 

ungbarnadauða, þá hafði menntun karla ekki tölfræðilega marktæk áhrif (Kingdon, 1997). 

Þetta styður við hugmyndina um „þröskuldsáhrifin“ og það gera hugmyndir Klasen (2002) 

sömuleiðis en samkvæmt kenningum hans og rannsóknum hefur framhaldsskólamenntun 

stúlkna mesta fylgni við frjósemishlutfall meðan grunnskólamenntun virðist hafa óbein 

áhrif á frjósemishlutfall með því að lækka dánartíðni barna sem síðar hefur áhrif 

frjósemishlutfall. Fræðimenn virðast því meira og minna vera sammála um að áhrif 

menntunar stúlkna á frjósemishlutfall séu bæði bein og óbein. Dæmi um óbein áhrif eru 

áhrif á heilsu barna þeirra kvenna sem hljóta menntun, áhrif á heilsu móður og þar með 

talið kynheilbrigði (Baliamoune–Lutz og McGillivray, 2015). 

Jeffery og Jeffery (2005, bls. 247) leggja þó áherslu á að líta skuli á áhrif menntunar 

stúlkna umfram áhrif hennar á frjósemishlutfall. Líta eigi á menntun kvenna sem 

framsækið og jákvætt gangverk þar sem menntun er líkleg til að auka sjálfræði kvenna og 

minnka fæðingatíðni þeirra um leið. Indverski hagfræðingurinn og heimspekingurinn 

Amartya Sen (1999) tekur undir áherslur Jeffery og Jeffery og fjallar um atbeini (e. agency) 

kvenna og hvernig valdefling kvenna og menntun hefur haft mikilvæg áhrif á lækkandi 

frjósemishlutfall. Sen telur skaðleg áhrif hárrar fæðingartíðni geta birst í takmörkuðu frelsi 

kvenna vegna langvarandi barneigna og barnauppeldis og sem dæmi um það má nefna 

að frelsi kvenna í Afríku og Asíu hefur ítrekað verið skert með þeim hætti (Sen, 1999, bls. 

198). Inn á þetta verður komið í næsta kafla þar sem fjallað verður um áhrif menntunar 

stúlkna á mannauð. 

3.2 Áhrif menntunar stúlkna á mannauð 
Gefnar eru þær forsendurnar að strákar og stelpur hafi að jafnaði sambærilega meðfædda 

vitsmunalega getu, ekki eru til staðfastar heimildir fyrir öðru, og að það barn sem hefur 

meiri hæfni er líklegra til að hljóta menntun. Að þessum forsendum gefnum og því að 

kynjabilið í menntun sé enn til staðar er hægt að draga þá ályktun að síður færir strákar 

hljóti frekar menntun en stúlkur. Afleiðing þess er sú að hæfni þeirra barna sem hljóta 

menntun verður minni en ef stelpur og strákar hefðu jöfn tækifæri til náms. Ef gengið er 

út frá því að mannauður felist annars vegar í meðfæddri getu og hins vegar í þeirri hæfni 
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sem fæst með menntun þá veldur kynjabilið í menntun því að að jafnaði er minni 

mannauður í hagkerfinu og þar með minni hagvöxtur. Af sömu ástæðu myndi kynjabilið í 

menntun draga úr áhrifum menntunar drengja á hagvöxt og auka áhrif menntunar stúlkna 

(Knowles, Lorgelly og Owen, 2002; Klasen, 2002). 

Minni mannauður af völdum kynjabils í menntun hefur bein áhrif á hagvöxt með því 

að draga úr aukningu hans. Þýski þróunarhagfræðingurinn Stephan Klasen (2002) reiknaði 

í grófum dráttum út að tap af kynjabili, í löndum þar sem ekki hefur tekist að jafna slíkt 

bil, nemi að jafnaði 0,3% samdrætti í hagvexti. Til að draga þessa ályktun ber hann saman 

lönd þar sem augljóst kynjabil í menntun er enn til staðar og lönd þar sem ekkert kynjabil 

er til staðar í menntun. Þá hafa ekki verið reiknuð inn þau óbeinu áhrif af minni mannauði 

á hagvöxt í gegnum skerta fjárfestingu en í löndum með minni mannauð er minni arðsemi 

af fjárfestingu og þar með minni fjárfesting sem hefur áhrif á hagvöxt. Klasen heldur því 

einnig fram að ef lönd Afríku sunnan Sahara, Norður-Afríku, Suður-Asíu og 

Miðausturlanda hefðu sett sér skýra stefnu í bættu aðgengi til menntunar á sjöunda 

áratug síðustu aldar þá væri árlegur hagvöxtur þeirra um 0,9% meiri en hann er nú 

(Klasen, 2002; Klasen og Lamanna, 2009).  

Önnur óbein áhrif menntunar kvenna á mannauð, og þar með hagvöxt, sem vert er að 

staldra við eru jákvæð fylgni menntunar móður á menntunarferil barna hennar. Menntun 

eykur á skilvirkni framleiðslu mannauðs vegna þess að betur menntaðar mæður eru að 

jafnaði betur í stakk búnar til að leiðbeina börnum sínum í formi stuðnings og þess 

umhverfis sem menntaðar mæður geta boðið börnum sínum uppá. Af því getum við leitt 

þá niðurstöðu að jafnara aðgengi stúlkna og drengja til menntunar myndi bæta mannauð 

komandi kynslóða sem síðar stuðlaði að auknum hagvexti (Alþjóðabankinn, 2001, bls. 84, 

Deaton, 2015, bls. 105). Klasen (2002) bætir við að systkini sem hljóta sömu tækifæri til 

menntunar geti lært hvert af öðru og aukið með því þekkingu sína og mannauð enn frekar. 

Það má þó færa rök fyrir því að margar hinna menntuðu kvenna fari ekki inn á formlegan 

vinnumarkað og að mannauður þeirra verði því ekki til þess að stuðla að auknum mældum 

hagvexti. 

Mikið af rekstrarhagfræðilegum gögnum sýna fram á að aukin menntun kvenna leiðir 

að jafnaði til aukinnar þátttöku á vinnumarkaði og hærri launa. Aukin þátttaka og hærri 

tekjur kvenna eru taldar hafa góð áhrif á stöðu þeirra og samningamöguleika (e. 
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bargaining power) innan heimilisins og það er talið hafa góð áhrif á börn þeirra þar sem 

stærri hluta tekna kvenna er eytt í börnin fremur en tekna karla (Kingdon, 1997). Abu-

Ghaida og Klasen (2004) taka undir þetta og benda á að rannsóknir sýni að menntaðar 

konur séu líklegri til að fara út á formlegan vinnumarkað en ómenntaðar konur og að 

einnig megi bera fyrir sig rök sem hafa verið sett fram hér að framan um það að 

menntaðar konur skapi umhverfi fyrir börn sín og sýni þeim stuðning á þann hátt að 

menntun þeirra bæti mannauð komandi kynslóða þó mannauður þeirra sjálfra hafi ekki 

bein áhrif á hagvöxt. Það virðist því ekki skipta öllu máli hvort menntaðar konur fari út á 

vinnumarkaðinn eður ei, menntun þeirra virðist hafa jákvæð áhrif á mannauð. 

Ónefnd afleiðing kynjabilsins í menntun er kynjaskipting á vinnumarkaði en slík 

skipting og aðgreining er bæði orsök og afleiðing félagslegrar og menningalegrar stöðu 

kvenna víðsvegar í heiminum. Það umfjöllunarefni væri efni í aðra ritgerð en mikilvægt er 

að hafa í huga að staðalímyndir sem eru uppspretta slíkrar aðgreiningar eru tengdar 

sögulegum og menningarlegum þáttum í hverju samfélagi fyrir sig og slíkar staðalímyndir 

þrífast einmitt best í samfélögum þar sem menntunarstig er lágt (Barker og Feiner, 2004, 

bls. 63-69). Lítillega verður komið inná þessar staðalímyndir í kaflanum hér að neðan þar 

sem fjallað verður um þær hindranir sem standa í vegi stúlkna til þess að sækja sér 

menntun. 

3.3 Hindranir stúlkna til menntunar 
Gertler og Alder (1997) telja til þrjár mögulegar ástæður þess að kynjabilið sé eins mikið 

og raun beri vitni, það er hvers vegna foreldrar velji að fjárfesta frekar í menntun drengja 

en stúlkna. Í fyrsta lagi mætti nefna að fjölskyldur sjá minni arðsemi af menntun stúlkna 

en menntun drengja en það er einungis möguleiki ef vinnuafl kvenna og karla eru 

ófullkomnar staðkvæmdarvörur þar sem menntun drengja er hagkvæmari kostur fyrir 

fjölskylduna. Önnur möguleg ástæða sem Gertler og Alder nefna er að arðsemi 

menntunarinnar sé álitin sú sama en foreldrar sjái hag sinn í því að mennta drengi fremur 

en stúlkur vegna þess að synir eru yfirleitt þeir sem sjá fyrir foreldrum sínum á efri árunum 

meðan dætur giftist og verði þannig hluti af öðru heimilishaldi og annarri efnahagslegri 

einingu. Þar má því segja að persónuleg arðsemi skarist við arðsemi menntunar fyrir 

samfélagið allt sem skapi markaðsbrest. Persónuleg ákvörðun foreldra um að mennta 

síður dætur er því líkleg til að vera samfélagslega óhagkvæm. Í þriðja lagi má telja að 
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foreldrar velji einfaldlega að mennta syni sína frekar en dætur en slíkt getur verið afleiðing 

þess að almennt er lítið fjárfest í menntun stúlkna og það litar mat og skoðun heillar 

þjóðar á því hvort hagkvæmara sé að mennta stúlkur eða drengi (Dollar og Gatti, 1999). 

Hindranir sem verða á vegi stúlkna til menntunar í Níger og Botsvana verða greindar 

betur hér að neðan en fyrst verða efnahagsaðstæður ríkjanna tveggja skoðaðar með 

áherslu á menntun, frjósemishlutfall og mannauð. 
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4. Níger 

4.1 Hagkerfi Níger 

Fyrra ríkið sem fjallað verður um er Níger. Níger er landlukt ríki í Afríku sunnan Sahara. 

Ríkið hefur landamæri að Malí, Líbíu, Alsír, Tsjad, Nígeríu, Benín og Búrkína Fasó en 

Sahara-eyðimörkin þekur stóran hluta landsins. Mörg þeirra ríkja sem Níger á landamæri 

að hafa glímt við pólitískan óstöðugleika sem hefur gert landamærin að gátt fyrir ólöglega 

starfsemi til og frá ríkjunum og má þar t.d. nefna mansal. Það er því auðvelt að ímynda 

sér að við slíkar aðstæður geti reynst erfitt að efna til efnahagslegra og pólitískra umbóta 

(BTI, 2016). Níger er í 187. sæti af 188 löndum sem finna má á lista yfir lífskjaravísitölu (e. 

Human development index) Sameinuðu þjóðanna árið 2016 (UNDP, 2016). 

Níger tilheyrði Frönsku Vestur-Afríku en fékk sjálfstæði sitt frá Frökkum árið 1960 og 

er Níger nú lýðveldi þar sem forseti er þjóðarleiðtogi. Eftir að ríkið hlaut sjálfstæði hefur 

mátt greina hægan hagvöxt vegna takmarkana sem rekja má til staðsetningar við 

eyðimörkina sem og vegna takmarkaðrar nýtingar auðlinda sem geta verið undirstaða 

útflutnings (e. export resources). Hagkerfi Níger byggir að mestu leyti á landbúnaði, 

jarðrækt og búrekstri og er því mjög háð úrkomu ár hvert en árið 2016 bjó aðeins 19% 

þjóðarinnar í þéttbýli eða borgum (Alþjóðabankinn, 2005; Alþjóðabankinn, 2018i) 

Alþjóðabankinn (2017) flokkar Níger sem land sem ríkt er af auðlindum, í flokki málma 

og steinefna. Undir lok sjöunda áratugarins hófst gröftur eftir úrani í norðurhluta Níger 

og ríkið er nú fjórði stærsti úranframleiðandi í heimi. Á áttunda áratugnum hækkuðu 

útflutningstekjur þjóðarinnar vegna úranframleiðslunnar sem gerði Níger kleift að fá 

aðgang að erlendu lánsfjármagni. Í kjölfarið fór Níger í gegnum stutt hagvaxtarskeið en 

árið 1978 var hagvöxtur þar rúmlega þrettán prósent. Á þessu hagvaxtarskeiði voru 

gerðar stórtækar fjárfestingar í innviðum svo sem í heilbrigðiskerfi, menntun, notkun 

framleiðsluþátta, samgöngum og öðrum opinberum framkvæmdum. Þetta 

hagvaxtartímabil áttunda áratugarins entist ekki lengi en undir lok hans var viðskiptahalli 

orðinn mikill og nam á tímabili tíu prósentum af vergri landsframleiðslu. Árið 1984 

mældist hagvöxtur neikvæður um tæp sautján prósent. Þessi mikli halli gerði það að 

verkum að í upphafi níunda áratugarins tóku stjórnvöld í Níger upp þjóðhagfræðilega 

stöðugleikastefnu í samráði við Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. 

Stöðugleikastefnan fólst í því að takmarka almenna eftirspurn til að draga úr innflutningi 
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og hækka verðlag til að endurheimta aðstæður þar sem hagvöxtur gæti þrifist án óhóflegs 

viðskiptajöfnuðar. Stöðugleikastefnan leiddi þó af sér margþættan efnahagslegan og 

félagslegan vanda sem meðal annars fólst í pólitískum óstöðugleika, flótta hins opinbera 

frá fjárfestingu í innviðum og minnkandi kaupmætti sem mest áhrif hafði á þann hluta 

þjóðarinnar sem stóð höllum fæti (Alþjóðabankinn, 2005). 

 

Mynd 4: Árlegur brúttó hagvöxtur (e. GDP growth) í Níger frá 1961 til 2016 (Alþjóðabankinn, 2018k) 

Í dag vinnur stærstur hluti þjóðarinnar við landbúnað og búfjárrækt. Þessar 

atvinnugreinar eru viðkvæmar fyrir utanaðkomandi áföllum á borð við þurrka og flóð og 

stjórnast hagvöxtur landsins því að miklu leyti af veðurfari (Alþjóðabankinn, 2005). Á 

mynd fjögur hér að ofan má sjá þróun hagvaxtar í Níger frá sjálfstæði ríkisins árið 1960 til 

ársins 2016 og þar má sjá að eftir árið 2000 tekur við stöðugra hagvaxtarskeið en áður 

sem nær til dagsins í dag. Þennan stöðugleika má rekja til nýtingar nýrrar auðlindar en 

með tilkomu olíuvinnslu hefur Níger aukið fjölbreytni útflutningsframleiðslu sinnar sem 

dreifir áhættunni fyrir utanaðkomandi áhrifum en áhugi Vestursins á úrani hefur farið 

dvínandi. Stjórnvöldum í Níger hefur hingað til ekki tekist að stuðla að jöfnuði og 

efnahagslegri þróun þrátt fyrir að landið sé ríkt af auðlindum. Hugsanlegt er að 

olíuframleiðslan gæti aukið við spillingu og þann ójöfnuð sem nú ríkir í Níger þó of 

snemmt sé að segja til um slíkt (Goumandakoye, 2016). Það sem talið er ógna 

efnahagsástandi Níger á næstu árum snýr að öryggismálum ríkisins, loftslagsbreytingum 

og óstöðugleika á verði úrans og olíu. Spá um hagvöxt er þó jákvæð og er 5,4% hagvöxtur 

áætlaður 2018 og 5,2% árið 2019 en það er vegna ætlaðrar framleiðsluaukningar í olíu og 

landbúnaði (Afríski þróunarbankinn, 2018). 
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Verg landsframleiðsla á mann hefur þó ekki aukist hratt á síðustu árum þó að í Níger 

hafi verið jákvæður hagvöxtur eftir 2009 en það er vegna mikillar fólksfjölgunar. Níger 

hefur hæsta fæðingarhlutfall allra ríkja í heiminum ásamt því að dánartíðni fer lækkandi 

sem gerir Níger að einni yngstu þjóð í heimi (Alþjóðabankinn, 2005; Alþjóðabankinn, 

2018a; Alþjóðabankinn, 2018b; Alþjóðabankinn, 2018c; Alþjóðabankinn, 2018j). 

Mikil fólksfjölgun kallar á viðbrögð. Næst verður fjallað um stöðu menntunar í Níger 

og litið sérstaklega til menntunar stúlkna. Þá verður samspil menntunar stúlkna og 

frjósemishlutfall skoðað sem og áhrif menntunar á mannauð í Níger. 

4.2 Staða menntunar í Níger 

Þjóðtunga Níger er franska og eins og fram hefur komið hlaut Níger sjálfstæði sitt frá 

Frökkum árið 1960. Árið 2005 voru 12,5% íbúa þjóðarinnar yfir tíu ára aldri læsir á frönsku 

(Alþjóðabankinn, 2005). Tölum um læsi í Níger er ábótavant en þær nýjustu frá 

Alþjóðabankanum (2018d) eru frá árinu 2012. Samkvæmt þeim eru 15,5% íbúa 

þjóðarinnar, yfir 15 ára aldri læs. Tæplega 9% kvenna eru læsar en 23% karla. Tölur frá 

sama ári sýna að meðal ungs fólks á aldrinum 15 til 24 ára er læsi örlítið hærra og nemur 

23,5%, 15% fyrir ungar konur en 34% fyrir unga karla (Alþjóðabankinn, 2018d). Þetta 

verða að teljast lágar tölur í ljósi þess að læsi ungs fólk á aldrinum 15 til 24 ára í heiminum 

er að meðaltali er 91%. 

Af tölfræðinni hér að framan má ljóst vera að það hafa ekki öll börn aðgengi að 

menntun eða búa við aðstæður sem bjóða ekki upp á að þau mennti sig. Lestur lærist 

yfirleitt á fyrsta stigi skólakerfisins og því liggur beinast við að skoða hlutfall þeirra barna 

sem fá tækifæri til grunnskólamenntunar. Í Níger er fyrsta skólastigið, grunnskóli sem 

spannar sex skólaár, frá 6 ára aldri til 12 ára, og eftir það tekur við 

framhaldsskólamenntun sem er sjö ár og skiptist í neðra og efra stig (Wynd, 1999). 

Samkvæmt opinberum tölum hafa stjórnvöld í Níger lagt upp með að eyða þremur til 

fjórum prósentum af fjárlögum hvers árs til menntunar en það hefur verið gagnrýnt af 

Sameinuðu þjóðunum fyrir það að þau fjárframlög hafi ekki náð til þeirra sem þurfa á 

þeim að halda (BTI, 2016). 
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Mynd 5: Vergt innritunarhlutfall í Níger árið 2015, eftir kyni (Alþjóðabankinn, 2018e; Alþjóðabankinn 
2018g) 

Vergt innritunarhlutfall í grunnskóla, þ.e. innritun barna í grunnskóla óháð aldri þar 

sem hlutfall miðast við stærð þess árgangs sem hefja á nám, nam í Níger rúmlega 70% 

árið 2015. Það verður að teljast framför frá rúmum 30% árið 2000 svo ljóst er að tækifæri 

til menntunar fara batnandi (Alþjóðabankinn, 2018e). Þá er mikilvægt að líta til þess 

hversu margir þeirra nemenda sem innritast á fyrsta skólastig ljúka því. Alþjóðabankinn 

(2018f) geymir tölur um það hversu stórt hlutfall þeirra nemenda sem innritast í 

grunnskóla eru þar fram á síðasta skólaár. Samkvæmt nýjustu tölum frá árinu 2013 eru 

aðeins 64% þeirra barna sem innritast enn við nám á síðasta ári fyrsta skólastigs, þ.e. 

meira en þriðjungur barna fellur frá námi á því skólastigi. Á framhaldsskólastiginu lækkar 

hlutfall þeirra sem innritast en verg innritun í framhaldsskóla var 21% árið 2015, 17% 

stúlkna og 24% drengja (Alþjóðabankinn, 2018g). Kynjahlutfallsvísitalan sem fjallað var 

um hér að framan og mælir hlutfall stúlkna á móti drengjum fyrir tiltekna breytu er því 

0,7 fyrir innritun í framhaldsskóla í Níger árið 2015, þ.e. sjö stelpur innritast fyrir hverja 

tíu stráka. Það er því ljóst að margt mætti betur fara þegar kemur að menntamálum í 

Níger. Um 70% ungmenna á aldrinum 15-24 ára í Níger eru án nokkurrar formlegrar 

menntunar. Minna en helmingur barna þar í landi lýkur grunnskólamenntun, þ.e. meira 

en helmingur barna hættir í námi fyrir 12 ára aldur. Aðeins fimmtungur barna innritast í 

framhaldsskólanám og hallar þar verulega á stúlkur sem rekja má til þrýstings á stúlkur 

um að ganga í hjónaband og eiga börn (Alþjóðabankinn, 2005; Alþjóðabankinn, 2017). 
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4.3 Áhrif menntunar stúlkna á frjósemishlutfall í Níger 

Mynd sex sýnir þróun frjósemishlutfalls í Níger frá 1967 til ársins 2015 ásamt dánartíðni 

ungbarna, af hverjum þúsund börnum sem fæðast, yfir sama tímabil. Af myndinni má sjá 

að frjósemishlutfall hefur ekki lækkað mikið á þessum 55 árum sem liðin eru frá sjálfstæði 

ríkisins sem er óvenjulegt ef miðað er við önnur ríki heims en Níger er í dag með hæstu 

fæðingartíðni allra ríkja í heiminum (Alþjóðabankinn, 2018b). Dregið hefur úr dánartíðni 

ungbarna en árið 1967 voru tæplega þrettán prósent barna sem ekki náðu eins ár aldri en 

hafði árið 2015 lækað niðrí rúmlega fimm prósent barna (Alþjóðabankinn, 2018j). 

 

Mynd 6: Heildar frjósemishlutfall og dánartíðni ungbarna (á hver þúsund börn) í Níger frá 1967 til 2015 
(Alþjóðabankinn, 2018b; Alþjóðabankinn, 2018j) 

Í kafla 3.1. hér að framan þar sem fjallað er um áhrif menntunar stúlkna á 

frjósemishlutfall var sagt frá svokölluðum „þröskuldsáhrifum.“ Þau hverfast um það að 

skólaganga ein og sér virðist ekki duga til þess að lækka frjósemishlutfall heldur virðist 

vera ákveðinn þröskuldur í skólagöngunni og þegar yfir hann er farið fer menntun að hafa 

áhrif á frjósemishlutfall. Yfirleitt miðast þrepið við sex til sjö ára skólagöngu og í tilfelli 

Níger má ætla að það sé svo því ef miðað er við að sjö ára þröskuld þá fellur það að 

innritun í framhaldsskóla þar í landi. Fram hefur komið hér að framan að minna en 

fimmtungur stúlkna innritast í framhaldsskólanám og því er hægt að álykta að lágt 

innritunarhlutfall ungra kvenna í framhaldskóla geti að einhverju leyti útskýrt það hversu 

hægt dregur úr frjósemishlutfalli í Níger. Mboup og Saha (1998) taka undir þetta og 

staðfesta með rannsókn að konur í Níger sem enga menntun hafa eignast að meðaltali 

tveimur til þremur fleiri börn en konur sem fengið hafa framhaldsskólamenntun. Konur 
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sem hljóta framhaldsskólamenntun hafa því lægri fæðingartíðni og eignist fyrsta barn 

síðar en konur án slíkrar menntunar. 

Sambandið milli frjósemishlutfalls og stöðu menntunar í Níger er þó flókið því hátt 

frjósemishlutfall ógnar stöðu menntunar þar í landi. Hátt frjósemishlutfall í Níger, það 

hæsta í heimi, og sú staðreynd að dregið hefur verulega úr ungbarnadauða á síðustu 

áratugum, sem og dánartíðni barna undir fimm ára aldri, gerir það að verkum að þar er 

mikil fólksfjölgun. Árið 2016 nam fólksfjölgun 3,8% á ári sem er þrefalt hraðari fjölgun en 

að meðaltali í heiminum sama ár (Alþjóðabankinn, 2018c; Aþjóðabankinn, 2018h). Slík 

fólksfjölgun ógnar bágri stöðu menntunar í Níger en þó svo að draga myndi úr 

frjósemishlutfalli þjóðarinnar þá myndi börnum á grunnskólaaldrinum 6 til 12 ára samt 

sem áður fjölga mikið á komandi árum. Fjölgun barna á skólaaldri í ríki þar sem einungis 

tveir þriðju hlutar barna innritast í grunnskóla og þriðjungur lýkur náminu gerir 

stjórnvöldum erfiðara fyrir að efla menntun til framtíðar (Alþjóðabankinn, 2005). Potts 

(2006) telur það ljóst að ef ekki dragi úr frjósemishlutfalli í Níger á næstu árum þá muni í 

kjölfarið tugir milljóna íbúa ríkisins verða án menntunar, atvinnu og undir 

fátæktarmörkum. 

4.4 Áhrif menntunar stúlkna á mannauð í Níger 
Mikilvægi menntunar í þróunarlöndum hefur verið rætt hér að framan og það má því ætla 

það skynsamlegt þegar unnið er að efnahagslegri og félagslegri þróun ríkja að setja 

menntun allra meðlima samfélagsins í forgrunn. Sterkar vísbendingar eru þó um að það 

borgi sig að leggja áherslu á menntun stúlkna því konur í Afríku sunnan Sahara bera 

yfirleitt ábyrgð á því að koma börnum sínum á legg, menntun þeirra og félagsmótun og 

leika þar með lykilhlutverk í félagslegri þróun ríkja (Browne og Barrett, 1991). 

Í ríki eins og Níger þar sem landbúnaður spilar stórt hlutverk í hagkerfinu, stærstur hluti 

þjóðarinnar býr í dreifbýli og vinnur við landbúnað og landrækt er menntun stúlkna ekki 

síður mikilvæg. Í Vestur-Afríku hefur lengi verið hefð fyrir því að konur taki virkan þátt í 

landbúnaði og landrækt og eigi jafnvel lönd til ræktunar sem ganga í kvenlegg 

(Slavchevska, Kaaria og Taivalmaa, 2016). Konur spila því ekki einungis lykilhlutverk í 

félagslegri þróun með því að koma nýjum kynslóðum á legg heldur eru þær sem bændur, 

verslunarmenn og efnahagslega virkir þegnar samfélagsins, mikilvægar í efnahagslegri 

þróun. Aukin menntun kvenna í Níger gæti leitt til jákvæðra áhrifa á matvælaframleiðslu, 
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aukinna afkasta í landbúnaði og í kjölfarið skapað betri næringu fyrir fjölskyldur. Að sama 

skapi gæti aukin menntun stúlkna gert það að verkum að konur yrðu í störfum sínum 

betur í stakk búnar til að bregðast við óvæntum utanaðkomandi áhrifum sem 

landbúnaðurinn er svo viðkvæmur fyrir (Browne og Barrett, 1991). 

Félagsleg áhrif af menntun stúlkna þegar horft er til heilsu, næringar og uppeldis barna 

gætu einnig komið til með að hafa áhrif á aukin afköst í landbúnaði. Konur sem hlotið hafa 

menntun eru líklegri til að hafa minni áhyggjur af veikindum barna sinna en einnig er 

líklegt að þær njóti sjálfar betri heilsu og glími síður við kvíða vegna álags við barneignir, 

ef frjósemishlutfall lækkar. Sá tími og orka sem sparast með færri barneignum og þar af 

leiðandi minni tíma við uppeldi nýtist þá til vinnu í landbúnaði (Browne og Barret, 1991). 

Það er því erfitt að slíta í sundur þau áhrif sem menntun stúlkna hefur á frjósemishlutfall 

annars vegar og mannauð hins vegar. 

Mannauður vex með menntun og má því ætla að þau félagslegu og efnahagslegu áhrif 

menntunar sem hér er lýst séu hindruð með áframhaldandi kynjabili í menntun í Níger. 

Hægt er að draga þá ályktun að á meðan kynjabilið sé til staðar hljóti drengir sem ekki eru 

í hópi þeirra bestu, eða síður færir, menntun fram yfir færar stúlkur. Afleiðingin verður þá 

sú að hæfni þeirra barna sem hljóta menntun verður lakari en ef tækifæri til náms væru 

jöfn. Slíkt kemur í veg fyrir að mannauður samfélagsins nýtist til fulls en þess ber þó að 

geta að lágt innritunarhlutfall beggja kynja í nám í Níger, sér í lagi í framhaldsskóla, kemur 

einnig í veg fyrir slíkt. 

Af þeim jákvæðu áhrifum sem aukinn mannauður og lækkandi frjósemishlutfall hefur 

á hagvöxt og fjallað var um í upphafi þessa verks má ætla að Níger gæti verið betur sett 

efnahagslega ef meiri áhersla væri lögð á menntun og þá menntun stúlkna sér í lagi. Því 

er rétt að spyrja hvað komi í veg fyrir breytingar á núverandi skipulagi ríkisins ef annað og 

hagkvæmara skipulag er mögulegt og hvaða aðferðum þurfi að beita til að ná slíkum 

breytingum fram. 

4.6. Hindranir til menntunar og mögulegar leiðir til úrbóta í Níger 

Ólíkt stjórnvöldum í mörgum ríkjum Afríku þá hafa stjórnvöld í Níger aldrei sett fram 

heildar- eða langtímaáætlun til að taka á þeim félagshagfræðilega (e. socioeconomic) 

vanda sem ríkið býr við. Engin áætlun er til um slíka uppbyggingu og eru stjórnvöld í Níger 
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oft talin vinna fyrst og fremst að eigin hagsmunum (BTI, 2016). Í skýrslu Alþjóðabankans 

frá 2005 kemur fram hvernig aukinni eftirspurn um skólavist, samfara aukinni fólksfjölgun 

á árunum 1995-2005, var svarað með því að draga úr fjármagni ríkisins til menntamála. 

Megnið af því fjármagni sem veitt var til menntunar var notað til almenns reksturs skóla 

og því lítið svigrúm til uppbyggingar nýrra skóla eða viðhalds á þeim sem fyrir voru. Þetta 

skapaði slæmt ástand í skólakerfinu þar sem framboð náði ekki að svara eftirspurn og þar 

að auki var gæðum þeirrar menntunar sem í boði var ábótavant (Aþjóðabankinn, 2005). 

Þegar fjallað er um hömlur til menntunar skal tekið fram að vandinn er ekki einungis 

kerfislegur. Hugmyndum Dollar og Gatti (1999) um menningarlegar hömlur þess að börn, 

sér í lagi stúlkur, séu ekki send í skóla hafa verið gerð skil og má ætla að nokkrar þeirra 

hugmynda geti átt við í tilfelli Níger. Til dæmis það hvernig foreldrar sjái hag sínum betur 

borgið í því að mennta drengi fremur en stúlkur vegna þess að synir eru yfirleitt þeir sem 

sjá fyrir foreldrum sínum á efri árum meðan dætur giftast og verða þannig hluti af öðru 

heimilishaldi og annarri efnahagslegri einingu. Þetta á við í tilfelli Níger en ungar stúlkur 

verða fyrir efnahagslegri og félagslegri aðgreiningu kyns síns vegna. Meira en þriðjungur 

stúlkna er giftur fyrir 15 ára aldur og þrír fjórðu fyrir 18 ára aldur. Giftingaraldur kvenna 

er 17,6 ár í Níger og er lægstur í heimi. Um sjö ára aldur eru margar stúlkur farnar að vinna 

fyrir einhverjum tekjum með það að markmiði að undirbúa brúðarkistil sinn (e. trousseau) 

en slíkt getur tafið og komið í veg fyrir skólagöngu (Kielland, 2016). Einnig er til í dæminu 

að foreldrar velji einfaldlega að mennta syni sína frekar en dætur en slíkt getur verið 

afleiðing þess að ekki er hefð fyrir menntun stúlkna og það litar mat og skoðun heillar 

þjóðar á því hvort hagkvæmara sé að mennta stúlkur en drengi. 
Í dreifbýli þar sem um 80% þjóðarinnar býr eru stúlkur giftar ungar meðal annars til að 

koma í veg fyrir barneignir utan hjónabands. Barneignir utan hjónabanda geta haft 

verulegar afleiðingar, bæði félagslegar og efnahagslegar, fyrir stúlkur og fjölskyldur 

þeirra. Slæm staða í menntakerfinu ýtir undir það að stúlkur giftist ungar vegna þess að 

menntunin sem er í boði skilar þeim ekki ætluðum ábata. Það og hræðsla við barneignir 

utan hjónabands útskýrir mikið brottfall stúlkna úr menntakerfinu (Wodon, Male, 

Onagoruwa og Yedan, 2017). 

Það getur einnig verið að í Níger vanti ungar stúlkur og fjölskyldur þeirra fyrirmyndir, 

ungar menntaðar konur sem náð hafa ákveðnum árangri. Wynd (1999) fjallar um 
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mikilvægi hugtaksins „árangur“ (e. success) í Níger og vísað er til þess, eða vöntunar þess, 

þegar réttlætt er að senda stúlkur ekki í skóla. Árangurinn felst í að tryggja sér vinnu hjá 

hinu opinbera að námi loknu. Utan hins opinbera er lítið um launaða vinnu en hagkerfið 

byggir að miklu leyti á óformlegum iðnaði og lítið er um störf í einkageiranum. Ungar 

konur í dreifbýli í Níger eru sá hópur sem glímir við mest atvinnuleysi en um helmingur 

kvenna í dreifbýli er án atvinnu (Alþjóðabankinn, 2005). Mikil áhersla er lögð á launuð 

störf að námi loknu en eins og rætt var hér að framan, þegar fjallað var um mannauð, eru 

hærri laun eða launuð störf yfir höfuð ekki eini ávinningur bættrar menntunar. Það er 

mýta sem þarf að vinna á ásamt því að fjölga starfstækifærum fyrir ungt fólk. 

Það nægir því ekki að stjórnvöld setji fjármagn í skólakerfið, þó þess sé vissulega þörf, 

heldur þarf að fræða íbúa samfélagsins um áhrif menntunar og þau tækifæri sem felast í 

menntun. Með menntun, fræðslu og fjármagni væri hægt að byggja upp stöðugra hagkerfi 

sem ekki væri eins háð auðlindum og Níger er í dag. Til að bregðast við þeirri stöðu sem 

upp er komin væri tækifæri fyrir stjórnvöld í Níger að nýta þann arð sem fæst af hinni nýju 

olíuauðlind í að byggja upp viðunandi skólakerfi sem stuðlað gæti að áframhaldandi og 

stöðugri hagvexti. 
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5. Botsvana 

5.1 Hagkerfi Botsvana 
Botsvana er líkt og Níger landlukt ríki í Afríku sunnan Sahara. Botvana hefur landamæri 

að fjórum ríkjum, Suður-Afríku, Simbabve, Namibíu og svo stutt og illa skilgreind 

landamæri að Sambíu í norðri. Ólíkt Níger flokkast Botsvana ekki lengur til þróunarlanda 

(e. developing countries) heldur fellur undir ríki sem búa við miðlungs þróun (e. middle 

human development). Á lista yfir lífskjaravísitölu ríkja heims árið 2016 er Botsvana í 108. 

sæti af 188 ríkjum listans, tæpum 80 sætum framar en Níger (UNDP, 2016). Botsvana á 

það sameiginlegt með Níger að vera land sem telst ríkt af auðlindum á sviði málma og 

steinefna en demantar eru ein stærsta auðlind landsins (Alþjóðabankinn, 2017). 

Frá því að Botsvana fékk sjálfstæði frá Bretum árið 1966 hefur Botsvana verið talið eitt 

friðsamasta ríki Afríku. Árið 2016 var Botsvana í 27. sæti á lista árlegrar friðarvísitölu og 

meðal fjögurra ríkja í heiminum þar sem engin spenna er við nágrannaríki og hvorki 

innlend né alþjóðleg átök eða ágreiningur. Þegar Botsvana fékk sjálfstæði var ríkið þó 

meðal fátækustu og minnst menntuðu ríkja í heiminum, umkringt ríkjum þar sem ríktu 

borgarastyrjaldir, með hagkerfi sem byggðist að stórum hluta á einni náttúruauðlind og 

þjóð sem samanstóð af mörgum ólíkum þjóðarbrotum (e. ethnic groups) þar sem eitt 

þeirra var ráðandi (Mulimbi og Dryden-Peterson, 2018).  

Sá friður og sú efnahagslega velgengi sem náðst hefur í Botsvana á sér því fáar 

hliðstæður. Stjórnvöld í Botsvana hafa frá sjálfstæði þróað þá nálgun í stefnumótun 

ríkisins að þegnar hafa verið upplýstir um stöðu mála og hafa haft eitthvað að segja um 

þær ákvarðanir sem teknar eru. Ólíkt Níger þá hefur Botsvana ekki þurft að reiða sig á 

hjálp frá alþjóðlegum stofnunum eins og Alþjóðabankanum og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 

Þegar fjármálakreppa á níunda áratugnum hafði áhrif á stærstu atvinnugreinarnar, 

nautgriparæktina og demantaiðnaðinn gátu stjórnvöld í Botsvana, með hjálp frá óháðum 

fjármálaráðgjöfum hafnað tillboði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um aðlögunaráætlanir (e. 

structural adjustment). Stjórnvöld neituðu að gangast undir þær áætlanir, þau þrengdu 

að og útbjuggu sínar eigin áætlanir og sigruðust á vandanum. Sú ákvörðun leiddi ekki til 

félagslegs umróts enda treystu íbúarnir stjórnvöldum og gagnsæi aðgerða þeirra og 

treystu því að stjórnvöld bæru hag íbúa fyrir brjósti. Í dag er í ríkinu það hagkerfi sem 

hraðast vex í heimsálfunni og er stundum kallað „efnahagsundur Afríku“ (Ofori, 2009). 
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Á mynd sjö má sjá hvernig hagvöxtur í Botsvana ríkur upp eftir að ríkið fékk sjálfstæði 

árið 1966 og hefur sveiflast ofan við núll meira og minna síðan. 

 

Mynd 7: Árlegur brúttó hagvöxtur (e. GDP growth) í Botsvana frá 1961 til 2016 (Alþjóðabankinn, 2018k) 

Efnhagur Botsvana er háður demantaframleiðslu til útflutnings og það gerir Botsvana 

viðkvæmt fyrir skyndilegum utanaðkomandi áhrifum. Bakslag varð í hagvexti árið 2015 

eins og sjá má á mynd sjö en þá mældist hagvöxtur neikvæður upp á 1,7%. Bakslagið varð 

vegna lítillar eftirspurnar eftir demöntum, þurrka og langvarandi skorts á framboði á 

raforku og vatni. Árið 2016 hækkaði hagvöxtur í 4,3% og var sá hagvöxtur að mestu 

keyrður áfram af þenslu í starfsemi óháðri demantaiðnaðinum, s.s. í verslun, hótel- og 

veitingarekstri, samgöngum og byggingavinnu en áætlað er að hagvöxtur ársins 2018 

verði um 5% (Afríski þróunarbankinn, 2018). 

Botsvana hefur meðfram efnhagslegri velgengni sinni lagt áherslu á uppbyggingu 

innviða og áhrifa þeirrar stefnu gætir í menntakerfinu.  

5.2 Staða menntunar í Botsvana 
Í Botsvana er skólaskylda í grunnskóla og á neðra stigi framhaldsskóla. Grunnskólinn 

samanstendur af sjö bekkjum frá sex ára aldri og framhaldsskólinn af fimm bekkjum þar 

sem þrír eru á neðra stigi og tveir á því efra (EPDC, 2014). Nýjustu tölur um stöðu læsis í 

Botsvana eru frá árinu 2003 en það ár var 81% þjóðarinnar, 15 ára og eldri læst og hlutfall 

læsis það sama meðal beggja kynja. Læsi ungs fólks á aldursbilinu 15 til 24 ára, það sama 

ár, var 94%, 95,5% meðal ungra kvenna og 92% meðal ungra karla en allar þessar tölur 

eru yfir meðaltali á alþjóðavísu (Alþjóðabankinn, 2018d). Þess má geta að þegar Bretar 
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yfirgáfu Botsvana við sjálfstæði árið 1966 höfðu 22 íbúar þar í landi lokið háskólamenntun 

og 100 íbúar lokið framhaldsskólamenntun (Harvey, 2015). Hærra læsi kvenna fer saman 

við vergt innritunarhlutfall kynjanna í nám en af mynd átta má sjá að fleiri stúlkur klára 

grunnskólanám og halda áfram til framhaldsskólanáms en drengir sem gæti útskýrt hærra 

læsishlutfall stúlkna. 

 

Mynd 8: Vergt innritunarhlutfall árið 2008 í Botsvana, eftir kyni (Alþjóðabankinn, 2018e; Alþjóðabankinn, 
2018g) 

Vergt innritunarhlutfall í grunnskóla í Botsvana, þ.e. innritun barna í grunnskóla óháð 

aldri þar sem hlutfall miðast við stærð þess árgangs sem hefja á nám, nam rúmlega 107% 

árið 2014 en slíkur vísir hefur verið yfir 100% síðan 1988 en verg innritun á fyrsta 

skólastigið hækkaði hratt á árunum 1970 til 1990 (Alþjóðabankinn, 2018e). Þá er 

mikilvægt að líta til þess hversu margir þeirra nemenda sem innritast á fyrsta skólastigið 

ljúka því. 

Alþjóðabankinn (2018f) býr yfir gögnum um það hversu stórt hlutfall þeirra nemenda 

sem innritast í grunnskóla eru þar fram á síðasta ár en í Botsvana voru 94% þeirra barna 

sem innritast enn við nám á síðasta ári þessa skólastigs árið 2012. Þegar kemur yfir á 

framhaldsskólastigið er gögnum ábótavant en samkvæmt nýjustu tölum frá árinu 2008 

var verg innritun í framhaldsskóla 76% sem er á pari við meðaltal heimsins árið 2015. Árið 

2008 eru stúlkur í meiri hluta þeirra sem innritast í framhaldsskóla eða um 80% meðan 

hlutfall drengja er 73% (Alþjóðabankinn, 2018g). Kynjahlutfallsvísitalan sem mælir hlutfall 

stúlkna á móti drengjum fyrir tiltekna breytu er því tæplega 1,1 fyrir innritun í 

framhaldsskóla í Botsvana árið 2008, þ.e. 11 stelpur innritast fyrir hverja 10 stráka. 
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Botsvana er ásamt nokkrum öðrum ríkjum Afríku nálægt því að ná alþjóðamarkmiðum 

hvað grunnskólamenntun varðar (Alþjóðabankinn, 2017). Þegar að innritunarhlutfalli í 

grunnskóla kemur má sjá að breytingar voru hvað hraðastar á áttunda áratugnum en verg 

innritun stúlkna fór úr 59% árið 1971 í 100% árið 1983 og hefur verið yfir 100% síðan sem 

gefur það til kynna að stúlkur óháð aldri fá nú tækifæri til þess að afla sér 

grunnskólamenntunar en höfðu áður ekki þann möguleika. Eftir aldamótin 2000 tókst 

stjórnvöldum í Botsvana að jafna kynjabilið í grunnskólamenntun og síðan þá hafa fleiri 

stúlkur verið innritaðar í grunnskóla en drengir. Innritun stúlkna í framhaldsskóla óx þó 

ekki jafn hratt þar sem árið 1983 innrituðust aðeins 23% stúlkna en það hækkaði svo jafnt 

og þétt. Árið 1990 innritaðist um helmingur ungra kvenna í framhaldsskóla en hlutfallið 

náði svo 80% árið 2008 (Alþjóðabankinn, 2018e; Alþjóðabankinn, 2018g). 

Innritunartölur í Botsvana fyrir 30 árum síðan voru því ansi ólíkar þeim sem við sjáum 

nú en breytingin verður í kjölfar mikillar fjárfestingar í menntun með sérstakri áherslu á 

menntun stúlkna. 

5.3 Áhrif menntunar stúlkna á frjósemishlutfall í Botsvana 

Af mynd níu má sjá hvernig heildar frjósemishlutfall hefur farið lækkandi úr tæplega sjö, 

árið 1970 og niður í tæplega þrjá, árið 2015. Af myndinni má einnig sjá hvernig dregið 

hefur úr dánartíðni ungbarna um fimm prósent á sama tímabili.  

 

Mynd 9: Heildar frjósemishlutfall og dánartíðni ungbarna (á hver þúsund börn) í Botsvana frá 1970 til 
2015 (Alþjóðabankinn, 2018b; Alþjóðabankinn, 2018j) 
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Mynd níu sýnir hvernig frjósemishlutfall fellur ekki fyrr en uppúr 1980. Það kemur heim 

og saman við það sem fram hefur komið um að frjósemishlutfall hafi beina tengingu við 

framhaldsskólamenntun stúlkna og það sem áður hefur komið fram um þröskuldsáhrifin. 

Á áttunda áratugnum hækkaði vergt innritunarhlutfall stúlkna í grunnskóla hratt en eins 

og sjá má á mynd níu lækkaði frjósemishlutfallið ekki samfara því. Á níunda áratugnum 

jókst innritunarhlutfall í framhaldsskóla um 30%, hélt áfram að aukast eftir það og hélst 

þá í hendur við lækkandi frjósemishlutfall í ríkinu. 

Niðurstöður frá Botsvana styðja við þær hugmyndir Klasen (2002) um að 

framhaldsskólamenntun hafi bein áhrif á frjósemishlutfall en grunnskólamenntun stúlkna 

hafi óbein áhrif á frjósemishlutfall með því að lækka dánartíðni barna. Við sjálfstæði 

Botsvana árið 1966 var dánartíðni ungbarna um 10%, þ.e. um 10 börn af hverjum þúsund 

börnum létust áður en þau náðu fyrsta aldursári. Frá sjálfstæði og fram til 1990 dróst 

dánartíðnin ungbarna saman og varð um fjögur prósent (Alþjóðabankinn, 2018j). Eins og 

fram hefur komið þá hækkaði innritunarhlutfall stúlkna í grunnskóla hvað mest á árunum 

eftir sjálfstæði og fram á níunda áratuginn og það styður við kenningar Klasen. 

Fjallað hefur verið um hugmyndir Jeffery og Jeffery (2005) um það hvernig á svæðum 

eða í umhverfi þar sem menntun og skólaganga barna er almenn og ekki talin til 

forréttinda eru áhrifin á frjósemishlutfall minni en á svæðum þar sem almenn menntun 

er lítil. Líklegt er að  í Botsvana hafi á síðustu áratugum myndast grundvöllur fyrir slíku 

umhverfi, þ.e. að menntun stúlkna á níunda og tíunda áratugnum hafi haft meiri áhrif á 

frjósemi en á áratugunum þar á eftir. Mynd níu hér að framan sýnir hvernig 

frjósemishlutfall hefur nokkurn veginn staðið í stað eftir 2005 en þá hafði staða 

menntunar stúlkna í Botsvana náð meðaltali heimsins. 

5.4 Áhrif menntunar stúlkna á mannauð í Botsvana 

Staða Botsvana í menntamálum er mjög ólík stöðu Níger sem fjallað var um hér að framan 

en áhrif menntunar stúlkna á félagslega og efnahagslega þróun skipta þó ekki minna máli 

þar í landi. Vergt innritunarhlutfall stúlkna í grunnskóla hefur verið yfir 100% síðan í 

upphafi níunda áratugarins og það er ljóst að stærstur hluti ungra kvenna sem hóf nám 

þá hefur haldið áfram í framhaldsskóla sé litið til talna frá níunda og tíunda áratugnum. 

Af því sem farið hefur verið yfir um mikilvægi menntunar mæðra í félagslegri þróun ríkja 
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má ætla að þær stúlkur sem hlotið hafa menntun á þessum tíma séu nú að ala upp nýja 

kynslóð sem er líklegri til lifa af, njóta betra fæðuöryggis og líklegra er að foreldrar fjárfesti 

í mannauði barna sinna. Þetta gerir það að verkum að þau börn sem nú alast upp í 

Botsvana eru líklegri til að verða í kjölfarið betri samfélagsþegnar, heilbrigðari, betur 

menntuð og tilfinningalega betur tilbúin til að takast á við lífið (Hobcraft, 1993). 

Aukin menntun kvenna leiðir að jafnaði til aukinnar þátttöku á vinnumarkaði og hærri 

launa en menntaðar konur eru líklegri til að fara út á formlegan vinnumarkað en 

ómenntaðar konur. Siphambe (2000) skoðar ábata af menntun í Botsvana og kemst að 

því að almennar tekjur hækka með aukinni menntun eins og hefði mátt ætla. Samkvæmt 

rannsókn Siphambe hafa konur sem lokið hafa efra stigi framhaldsskólamenntunar að 

meðaltali þrettán sinnum hærri laun en kynsystur þeirra sem enga menntun hafa hlotið. 

Konur hafa þó að jafnaði lægri laun en karlar í Botsvana en launamunur milli kynja dregst 

saman með hækkandi menntunarstigi, þ.e. kona með enga menntun fær laun sem nema 

46% af því sem karl með enga menntun hlýtur en kona sem lokið hefur framhaldsnámi 

hlýtur 98% launa karlmanns með sömu menntun. Mismunun kynjanna á sér því stað á 

meðal þeirra sem minnsta menntun hafa. Vinnumarkaðurinn er kynjaskiptur þar sem 

ómenntaðar konur vinna lægst launuðu störfin. Vegna þessa er persónulegur ábati 

kvenna af menntun meiri en karla sem birtist í hærra innritunarhlutfalli stúlkna í 

framhaldsskóla. Konur sjá hag sinn í að sækja sér meiri menntun ólíkt því sem fjallað var 

um hér að ofan í sambandi við Níger. 

Af framansögðu má gera ráð fyrir að á næstu árum bætist verulega í menntaðan 

mannafla Botsvana sem kemur til með að efla atvinnumarkað þar í landi með betur 

menntuðum konum og hvort sem þær enda á vinnumarkaði eða ekki munu þær auka við 

mannauð landsins og hafa þannig jákvæð áhrif á hagvöxt, beint eða óbeint. 

5.5 Hindranir til menntunar og leiðir til úrbóta í Botsvana 

Hlutfall innritunar í skóla í Botsvana gefur til kynna að ekki séu margar hindranir á vegi 

kvenna til menntunar þar í landi. Frá sjálfstæði hafa íbúar Botsvana búið við stækkandi 

hagkerfi og jákvæðan hagvöxt sem hefur leitt til stöðugra úrbóta í menntakerfinu. Gott 

aðgengi stúlkna að menntun eins og í Botsvana er ekki sjálfgefið. Að baki slíku aðgengi að 

menntakerfinu liggja reglugerðir og fjármagn frá stjórnvöldum. Stjórnvöld settu 
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skólaskyldu á fyrstu tvö skólastig menntakerfisins, grunnskóla og neðra stig 

framhaldsskóla. Skólaganga er nánast gjaldfrjáls en þeir foreldrar sem ekki standa skil á 

lágum gjöldum eru leystir undan þeim. Góða stöðu menntakerfisins má rekja til tveggja 

reglugerða, sú fyrri var innleidd árið 1977 þar sem markmiðið var að auka aðgengi að 

menntun og skólum var fjölgað. Sem dæmi um það hversu vel heppnuð þessi framkvæmd 

var þá fjölgaði grunnskólum landsins úr 500 í 700 og framhaldsskólum úr 23 í 230 á 

árunum 1979 til 1991. Með síðari reglugerðinni sem komið var á árið 1994 var lögð 

áhersla á að auka gæða þeirrar menntunar sem stóð til boða en það var gert með því að 

setja ákveðnar reglur og kröfur um menntun kennara þar í landi (Sikwibele og Mungoo, 

2009).  

Stjórnvöld í Botsvana tóku þátt í ráðstefnu sem bar yfirskriftina Menntun fyrir alla og 

var haldin á vegum UNESCO í Dakar í Senegal árið 2000. Þar var lögð sérstök áhersla á 

menntun stúlkna og settu stjórnvöld í Botsvana sér það markmið að afnema kynjabil í 

grunn- og framhaldsskólamenntun fyrir árið 2005 og koma á jafnrétti kynja til menntunar 

fyrir árið 2015. Það átti að gera með því að tryggja stúlkum fullan og jafngildan aðgang að 

skólakerfinu og árangur til jafns við drengi (Ministry of education and skills development, 

2015). Þessi stefnumótunarvinna hefur gert það að verkum að fáar hindranir standa í vegi 

stúlkna til menntunar. Þegar litið er til menningarlegra hindrana sem verða á vegi stúlkna 

til náms er líklegt að þeim hafi einnig farið fækkandi á þeim 40 árum sem liðin eru frá því 

að fyrsta reglugerðin um bætt aðgengi til menntunar leit dagsins ljós. Menningarlegar 

breytingar taka langan tíma en í Botsvana hefur náðst betri árangur en í grannríkjunum. 
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6. Samanburður á niðurstöðum Níger og Botsvana 

Í umfjöllun um Níger og Botsvana hér að framan kemur fram að saga og staða þessara 

tveggja ríkja er ólík. Bæði eru þau þó landlukt ríki í Afríku sunnan Sahara, rík af auðlindum, 

laus við innanlandsátök en umkringd löndum þar sem deilur og styrjaldir hafa geisað 

áratugum saman. Þrátt fyrir það hefur efnahagsleg þróun frá sjálfstæði ríkjanna verið ólík 

eins og kemur fram á mynd tíu. 

 

 

Mynd 10: Samanburður á hagvexti í Níger og Botsvana frá 1961 til 2016 (Alþjóðabankinn, 2018k) 

Hagvöxtur í Níger hefur frá sjálfstæði tekið miklum sveiflum sem má rekja til þess 

hversu viðkvæmt hagkerfið er fyrir ófyrirséðum utanaðkomandi breytingum svo sem 

breytingum á verði og eftirspurn eftir úrani og þurrkum og flóðum. Botsvana er að vissu 

leyti líka háð auðlind sinni, demöntunum, verði þeirra og eftirspurn en hefur nýtt þann 

arð sem auðlindin hefur gefið af sér til að byggja upp sterkt félagskerfi. Kerfi sem hefur 

gert hagkerfi Botsvana betur kleift að takast á við samskonar óvæntar utanaðkomandi 

breytingar. 

Munur á menntun stúlkna og aðgengi þeirra til menntunar er mikill á milli ríkjanna 

tveggja. Innritunarhlutfall stúlkna í Botsvana er hærra en í Níger á öllum skólastigum. Það 

gæti verið ástæða mismunar í frjósemishlutfalli ríkjanna tveggja sem og efnahag. Af mynd 

11 má sjá hvernig á sjöunda áratugnum og fram á þann áttunda munaði harla litlu á 

frjósemishlutfalli ríkjanna tveggja en uppúr 1980 lækkar frjósemishlutfall Botsvana hratt 

á meðan það stendur í stað í Níger. Af þeim upplýsingum sem liggja fyrir um 
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framhaldsskólamenntun í ríkjunum tveimur er auðvelt að sjá samsvörun við 

frjósemishlutfall ríkjanna sem Klasen (2002) hefur fjallað um. Kynjabil í 

framhaldsskólamenntun í Botsvana er ekki lengur fyrir hendi en þess gætir enn í Níger. 

Áhrif menntunar stúlkna á frjósemishlutfall er ljóst en áhrif frjósemishlutfalls á hagvöxt er 

ekki eins ljóst. 

 

Mynd 11: Samanburður á frjósemishlutfalli í Níger og Botsvana frá 1960 til 2015 (Alþjóðabankinn, 2018b) 

Hjá vel menntaðri þjóð er ólíklegra að óvænt utanaðkomandi áhrif á auðlindir valdi 

stórum sveiflum í hagvexti. Eins og sjá má á mynd 10 var Botsvana fljótt að vinna sig fram 

úr slíkum utanaðkomandi áhrifum árið 2015. Með tilkomu olíuframleiðslu í Níger er óljóst 

hvernig fólksfjölgun vegna hás frjósemishlutfalls kemur til með að hafa áhrif á efnahag 

ríkisins. Það er þó ljóst að við mikla fólksfjölgun verður minni efnislegur auður fyrir hverja 

vinnuaflseiningu sem minnkar afköst vinnuaflsins, ef fjármagn er stöðugt (Weil, 2005). 

Hvað áhrif menntunar stúlkna á mannauð varðar er erfiðara að sjá hvernig áhrifin 

koma fram í hagvexti.  Þegar það er skoðað í hvoru landi fyrir sig er ljóst að aukin menntun 

stúlkna hefur og kæmi til með að hafa jákvæð áhrif á mannauð hvort heldur er með 

menntaðra uppeldi komandi kynslóða eða aukinni þátttöku menntaðra þegna á 

vinnumarkaði.  

Þær reglugerðir sem settar hafa verið varðandi menntun í Botsvana og fjallað hefur 

verið um eru að mörgu leyti það sem talið var vanta og talið að hindraði aðgang stúlkna 

að menntun.  Annars vegar með fjölgun skólaplássa og hins vegar með auknum gæðum 

menntunar. Þegar hvort tveggja er í ólagi getur verið erfitt að koma börnum í skóla og að 

halda þeim þar ef þau hefja nám. Það er þó margt í Níger sem gerir aðgengi að menntun 
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örlítið erfiðara en í Botsvana. Níger er strjálbýlt land en meirihluti þjóðarinnar í Botsvana 

býr í þéttbýli eða tæplega 60% íbúanna á móti 20% í Níger (Alþjóðabankinn, 2018i). Þrír 

fjórðu af landi Níger tilheyra Sahara eyðimörkinni þar sem hluti þjóðarinnar lifir 

hirðingjalífi. Aðeins 14 manns búa á hvern ferkílómetra landsins. Að sjá fyrir menntun 

barna í hirðingasamfélögum og á öðrum strjálbýlum svæðum getur reynst erfitt (Kielland, 

2016). Óháð þeim menningarlegu og kerfislegu hindrunum til menntunar í Níger sem 

fjallað hefur verið um gera landfræðilegar hindranir verkefnið ekki auðveldara. 

Hátt brottfall stúlkna úr framhaldsskóla vegna menningarlegra og félagshagfræðilegra 

hindrana gerir ríki eins og Níger erfitt fyrir að lækka frjósemishlutfall sem dregur úr 

hagvexti. 
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7. Lokaorð 

Í þessu verki var leitast við að svara því hvort og hvernig aukin menntun stúlkna í 

þróunarlöndum hefur áhrif á hagvöxt. Því sambandi hafa verið gerð skil og leitt hefur verið 

í ljós að fjárfesting í menntun stúlkna reynist hafa jákvæð áhrif á hagvöxt á þann hátt að 

auka tekjur og hagvöxt á mann á tvo vegu. Annars vegar með því að draga úr 

frjósemishlutfalli og hins vegar með því að auka mannauð og þar með framleiðni 

einstaklingsins. 

Megin niðurstaðan er sú að samkvæmt rannsóknum virðist framhaldsskólamenntun 

stúlkna, þ.e. það nám sem fram fer frá 12-18 ára, hafa sterkust áhrif á frjósemishlutfall og 

styðja athuganir á gögnum frá Níger og Botsvana við þá kenningu. Munur á háu 

frjósemishlutfalli í Níger og lágu hlutfalli í Botsvana má því að einhverju leyti skýra með 

þessum hætti en mikill munur er á innritunarhlutfalli stúlkna í framhaldsskóla í ríkjunum 

tveimur. Hækkandi innritun í framhaldsskóla virðist hafa marktæk neikvæð áhrif á 

frjósemishlutfall vegna svokallaðra „þröskuldsáhrifa“ sem hverfast um það að ákveðinn 

þröskuldur virðist vera til staðar í skólagöngu stúlkna og þegar yfir hann er farið fer 

menntun að hafa áhrif á frjósemishlutfall og þar með á hagvöxt (Dollar og Gatti, 1999; 

Jeffery og Jeffery, 2005; Klasen, 2002). Grunnskólamenntun hefur þó einnig áhrif á 

frjósemishlutfall þó áhrifin séu ekki jafn sterk og grunnskólamenntun sýnir sig hafa bein 

neikvæð tengsl við dánartíðni barna sem síðan hefur áhrif á frjósemishlutfall (Klasen, 

2002). 

Ólíkt innritunarhlutfall stúlkna í nám á Vesturlöndum annars vegar og í Afríku sunnan 

Sahara hins vegar virðist að einhverju leyti hægt að útskýra með félags- og 

menningarlegum hindrunum í Afríku sunnan Sahara. Eftir að hafa skoðað ólíka stöðu 

menntunar stúlkna í Níger og Botsvana er ljóst að slíkar hindranir eru ekki raunveruleiki 

sem blasir við í öllum löndum í Afríku sunnan Sahara þar sem í Botsvana hefur nánast 

tekist að loka kynjabili í menntun í grunn- og framhaldsskóla. Félags- og menningarlegar 

hindranir er þó víðs vegar að finna í Níger og geta þær að mörgu leyti útskýrt lágt 

innritunarhlutfall stúlkna í nám þar í landi og þar með hátt frjósemishlutfall. Til að draga 

úr slíkum hindrunum þurfa stjórnvöld að setja fjármagn í menntakerfið og samhliða því 

að fræða íbúa samfélagsins um þau jákvæðu áhrif menntunar sem hér hefur verið rætt 

um og þau tækifæri sem felast í menntun.  
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Arðsemi af menntun stúlkna er jákvæð á þann hátt að það er bæði þjóðfélagslegur 

ábati af henni og persónulegur ábati þeirra sem hljóta menntunina. Rannsóknir hafa sýnt 

að það að mennta stúlku jafnist á við að mennta heila fjölskyldu og því sé þjóðfélagslegur 

ábati af menntun þeirra meiri en af menntun drengja. Ábati fjölskyldu af menntun stúlkna 

fer þó að mörgu leyti eftir því menningarlega umhverfi sem stúlkurnar búa við eins og 

birtist í tilfelli Níger. Þar skapast markaðsbrestur vegna þess að persónuleg arðsemi 

skarast á við arðsemi menntunar fyrir samfélagið allt. Persónuleg ákvörðun foreldra um 

að mennta síður dætur er því líkleg til að vera samfélagslega óhagkvæm. Með aukinni 

áherslu á menntun stúlkna bæta ríki menntaðan mannafla sinn sem kemur til með að efla 

atvinnumarkaðinn og hvort sem menntaðar stúlkur fari út á vinnumarkað eða ekki munu 

þær auka við mannauð og hafa jákvæð áhrif á hagvöxt, beint eða óbeint.  

Með vísun í það sem reifað hefur verið hér er hægt að draga þá ályktun að með því að 

stefna að því að loka kynjabili í menntun á heimsvísu þá myndu líkurnar á því að hagvöxtur 

ykist í hagkerfum heimsins aukast. Kynjabilið er meira þegar kemur að innritun í 

framhaldsskóla en grunnskóla og til þess að lækka frjósemishlutfall kvenna í heiminum, í 

þróunarlöndum sér í lagi, er mikilvægt að vinna að því markmiði að auðvelda aðgengi 

stúlkna að framhaldsskólanámi og koma í veg fyrir brottfall. Slíkt gæti lækkað það háa 

frjósemishlutfall sem víða er enn að finna í Afríku sunnan Sahara og þar með hækkað 

hagvöxt á mann í þeim ríkjum. 
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