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Formáli 

Ritgerð þessi gildir til 6 eininga og er lokahnykkur í námi mínu í viðskiptafræði við Háskóla 

Ísland. Ég staðfesti hér með að fylgt var eftir öllum siðareglum Háskólans og að vitnað sé 

í heimildir í öllum þeim tilvikum sem við á. 

Kann ég leiðbeinanda verkefnisins, Gylfa Magnússyni, miklar þakkir fyrir aðstoðina 

ásamt fjölskyldu minni fyrir veitta þolinmæði síðustu ár. Það er von mín og trú að verkefni 

þetta nýtist fyrir framtíðarnemendur háskólanna þegar þeir eru að velta fyrir sér hvaða 

menntun væri hagstæðust ef ekkert sérstakt áhugasvið er til staðar. Einnig vil ég þakka 

Atla Þór Sigurðssyni fyrir að hafa komið mér á bragðið og á hann þátt í því að vegferð 

minni sé að ljúka. 
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Útdráttur 

Menntun er talin ofmetin af mörgum þeim sem vinna erfiðisvinnu dag og nætur en 

aðrir vilja meina að mennt sé máttur. Það er morgunljóst að lífið snýst ekki um peninga 

og getur nám veitt ávinning sem ekki mælist til fjár. Fólk eignast vini til framtíðar og 

myndar tengsl sem geta komið sér vel seinna á lífsleiðinni. Einnig lærir fólk að tileinka sér 

ákveðin vinnubrögð, vinna undir tímapressu og vinna fjölbreytt verkefni. Þessi ritgerð er 

hins vegar einskorðuð við fjárhagslegan ávinning menntunar og því verður horft framhjá 

öðrum ávinningi.  

Niðurstöður verkefnisins benda til þess að menntun borgi sig fjárhagslega en margar 

breytur hafa áhrif á það hversu fljótt hún gerir það. Til eru tilvik þar sem einstaklingar fara 

í dýrt nám erlendis og ef þeir fá ekki starf þar sem launin eru góð þá er það mjög seint á 

lífsleiðinni að komast á núllpunkt. Hinn venjulegi námsmaður, sem stundar nám hér á 

landi og fer jafnvel í framhaldsnám er í um það bil 10 ár að komast á núllpunkt. Ef miðað 

er við að núllpunkturinn sé samanburður á þeim menntaða og þeim ómenntaða þá gæti 

það tekið 15-25 ár að ná þeim skurðpunkti. Námslán hafa talsverð áhrif á niðurstöðuna 

og því er vert að huga að því fyrir komandi námsmenn hvort þeir þurfi á láninu að halda 

eða hvort þeir gætu lifað af án þess. Einnig væri ráð fyrir unga námsmenn að vinna með 

náminu til þess til dæmis að fá hina ýmsu styrki hjá stéttarfélögunum og jafnvel byrja að 

safna lífeyrisréttindum og öðru sem bætir hag þeirra til framtíðar. 
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1  Inngangur 

Í þessari ritgerð verður farið yfir víðan völl. Markmið ritgerðarinnar er að komast að því 

hvort mennt sé máttur eins og máltækið segir til um og svarað verður 

rannsóknarspurningunni hvort háskólanám skili fjárhagslegum ávinningi. Margar breytur 

koma við sögu og því erfitt að komast að einhlítri niðurstöðu um það hvort 

háskólamenntun borgi sig eða ekki. Aftur á móti er hægt að fá hugmynd um það hvort 

nám sé arðbær fjárfesting og hvenær það verður arðbært. 

Í upphafi ritgerðarinnar verður háskólaumhverfið skoðað og þróun þess frá 

aldamótum. Mikið hefur breyst og eiga tækniframfarir stóran hluta af þeim breytingum. 

Flestir námsmenn eru með sínar eigin fartölvur og aðgengi að upplýsingum er orðið miklu 

betra með tilkomu leitarvéla. Höfundur taldi aldamótin vera góðan upphafspunkt fyrir 

svona stutt verkefni því þessi kafli er einungis gerður til að dýpka skilning lesanda á efninu. 

Fjármögnun náms er mjög mikilvæg og oft á tíðum veltur námið á öruggri fjármögnun 

og þurfa nemendur að passa að skuldsetja sig ekki of mikið að óþörfu fyrir framtíðina. 

Gerð verður grein fyrir þeim tekjum og gjöldum sem námsmenn standa frammi fyrir og 

þeim fjármögnunarmöguleikum sem þeir eiga. 

Vinnumarkaðurinn spilar lykilhlutverk fyrir námsmenn því þangað stefna flestir sem 

eru að mennta sig. Litið verður á það hvernig fyrirtæki líta á menntun og hvort starfsmenn 

fái menntun sína viðurkennda til launa. 

Að lokum verður gerður samanburður á fólki á mismunandi stað í lífinu til þess að reyna 

að komast að niðurstöðu hvort nám borgi sig fjárhagslega. Í samanburðinum verða sett 

upp nokkur dæmi þar sem sambærilegir einstaklingar velja sér sitthvora leiðina í átt að 

farsælum frama. 

Í ljósi stærðar ritgerðarinnar er þörf á talsverðri einföldun til þess að fá marktæka 

niðurstöðu. Því verður gert ráð fyrir því að einstaklingarnir sem eiga í hlut séu venjulegir 

ungir einstaklingar sem eru að læra að fóta sig sjálfir. Þeir kaupa vörur á uppgefnu verði 

og fara eftir lögum og reglum. Að sjálfsögðu eru ýmsar leiðir sem fólk getur farið til þess 

að hagræða en neyslumynstur er misjafnt og því var þessi ákvörðun tekin. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Til þess að ná utan um viðfangsefnið er mikilvægt að lesandi skilji aðeins 

námsumhverfið og þá þróun sem hefur átt sér stað frá aldamótum. Mikið vatn hefur 

runnið til sjávar með alþjóða- og tæknivæðingu og ýmislegt hefur breyst til hins betra. Í 

þessum kafla verður stuttlega farið yfir háskólaumhverfið á Íslandi og þróun þess og 

samkeppnisumhverfisins. Með því móti hefur lesandi betri möguleika á að setja 

niðurstöðurnar í samhengi. 

2.1 Þróun háskólaumhverfisins frá aldamótum 
Á Íslandi í dag eru starfræktir 7 háskólar víða um land. Á töflu 1 hér að neðan má sjá 

að 4 af þessum skólum eru opinberir og 3 eru einkareknir. Á höfuðborgarsvæðinu er 

Háskóli Íslands (hér eftir HÍ) eini opinber háskólinn og Háskólinn í Reykjavík (hér eftir HR) 

eini einkarekni háskólinn en aðrir skólar eru dreifðir um allt land. Háskólinn á Bifröst (hér 

eftir HB) og Háskóli Akureyrar (hér eftir HA) eru hinir skólarnir sem bjóða upp á almennt 

bóknám en 3 skólar af þessum 7 bjóða upp á sérhæft nám.1  

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 (Stjórnarráð Íslands, e.d. -a) 

Tafla 1 - Háskólar á Íslandi 

Skóli Rekstur Staðsetning Sérhæfing
Háskólinn í Reykjavík Einkarekinn Reykjavík Almennt bóknám
Háskóli Íslands Opinber Reykjavík Almennt bóknám
Háskólinn á Akureyri Opinber Akureyri Almennt bóknám
Háskólinn á Bifröst Einkarekinn Borgarbyggð Almennt bóknám
Háskólinn á Hólum Opinber SauðárkrókurHestafræði, fiskeldi og ferðamál
Landbúnaðarháskóli Íslands Opinber Hvanneyri Landbúnaður
Listaháskóli Íslands Einkarekinn Reykjavík Listir
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2.1.1 Framboð og eftirspurn námsbrauta  

Námsframboðið er talsvert hér á landi þótt enn séu dæmi um það að fólk þurfi að fara 

erlendis til þess að finna sitt nám eða sérhæfa sig í ákveðinni grein. Dæmi um sérhæfingar 

sem ekki eru í boði hér á landi eru til dæmis réttarmeinafræði og réttarlíffræði2. Mikið af 

öðru sérhæfðu námi er í boði víða um heim en óþarfi er að tíunda það.3 Með tilkomu 

alþjóðavæðingar mætti ætla að fólk sæki í auknum mæli í nám erlendis en samkvæmt 

gögnum Hagstofunnar þá virðist það ekki vera. Mynd 1 hér að neðan sýnir þróun á fjölda 

námsmanna erlendis frá árinu 2000 og má sjá að það er smávægileg aukning á milli ára 

en frá hruni hefur dregist úr fjöldanum á hverju ári. Ekki er tekið fram í gögnum 

Hagstofunnar hvernig námsmenn þetta eru en þetta gætu verið skiptinemar eða 

nemendur á eigin vegum. Einnig er ekki tekið fram á hvaða menntunarstigi þessir 

nemendur eru.4 

Þegar litið er á námið hérna heima þá er ekkert sem bendir til þess að mikil breyting 

hafi orðið á eftirspurn í ákveðnar námsleiðir. Skoðaðar voru tölur frá aldamótum og til 

ársins 2017 og sveiflurnar eru ekki miklar. Mynd 2 sýnir skiptinguna árið 2000 en hæsta 

                                                      

2 Bjarni (2014) 

3 Top Universities (2016) 

4 (Hagstofa Íslands, 2015) 

Mynd 1 - Námsmenn erlendis frá árinu 2000 til ársins 2017 
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hlutfall nemanda stundaði nám í félagsvísindum, viðskipta- og lögfræði. Fæstir stunduðu 

nám tengt þjónustu, landbúnaði og dýralækningar.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 3 má sjá sömu tölfræði fyrir árið 2017. Glöggt auga sér strax að kökurnar eru 

allar mjög svipaðar en eftirspurnin í hugvísindi, listir og menntun hefur minnkað mest.6 

Líkleg skýring á breytingunni á námi tengdu menntun er sú að kennaranámið var lengt um 

2 ár. Mesta aukningin á sér stað í þjónustu annars vegar og þar á ferðamálaiðnaðurinn 

líklega stóran hluta en hins vegar verkfræði, framleiðslu og mannvirkjagerð. 

 

 

 

                                                      

5 (Hagstofa Íslands, e.d. -a) 

6 (Hagstofa Íslands, e.d. -a) 

Mynd 2 – Fjöldi nemanda eftir námsbrautum árið 2000 
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Samanburðinn má sjá á mynd 4 hér að neðan. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

7 (Hagstofa Íslands, e.d. -a) 

 

Mynd 3 - Fjöldi nemanda eftir námsbrautum árið 2017 

Mynd 4 - Samanburður á eftirspurn eftir námsbrautum árin 2000 og 2017 
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Mögulega skýring á því að viðskiptafræði og lögfræði eru vinsælustu greinarnar gæti 

verið að útskrift frá þessum brautum býður upp á flest fjölbreytt störf og almennan grunn 

fyrir fólk sem er ekki alveg ákveðið um hvað það vill gera.  

2.1.2 Samkeppni 

Þegar litið er til samkeppni á Íslandi þá er hún oft ekki mikil. Hvort sem litið er til 

olíumarkaðsins, fjarsamskipta eða flugfélaga þá er yfirleitt um fákeppni8 að ræða hér á 

landi enda ekki svo margir íbúar.  

Háskólanám er að öllu jöfnu í boði fyrir þá einstaklinga sem hafa náð þeim 

lágmarkskröfum sem skólinn og viðeigandi námsbraut biður um. En til þess að bera saman 

skólana á sem skilvirkastan hátt þá eru margar breytur sem þarf að skoða. Þegar litið er 

til stærð verkefnis er ómögulegt að bera saman alla skólana en höfundur taldi gagnlegt 

að gera smá samanburð svo lesandi átti sig betur á umhverfinu. Samanburður verður 

gerður á stærstu kökusneiðunum á myndunum hér að ofan en þær eru félagsvísindi, 

viðskiptafræði og lögfræði. Þeir skólar sem bjóða upp á það nám eru HA, HÍ, HB og HR. 

Til að byrja með þá er staðsetningin svipuð á HÍ og HR og auðvelt að draga þá ályktun 

að fólk búsett á höfuðborgarsvæðinu sæki í nám í félagsvísindum í þessa 2 skóla. HA 

verður sennilega fyrir valinu fyrir nemendur sem búa nærri þeirri stofnun en aftur á móti 

hefur framboðið af fjarnámi aukist síðustu ár og eru HA og HB mjög framarlega í þeim 

efnum. 

Í skýrslu sem gerð var af Ríkisendurskoðun um gæði, kostnað og skilvirkni 

háskólakennslu kom fram að HÍ og HR koma betur út en HA og HB. HÍ var með sterkustu 

akademísku stöðuna í 3 námsgreinum og skilvirkastur í 2 þeirra. Brottfallið er hins vegar 

mest frá HÍ. Ánægja nemanda var mest við viðskiptafræði í HR en HR varð 7 sinnum í 2. 

sæti af 11 atriðum sem horft var til. Í samanburði við erlenda háskóla eiga þeir íslensku 

langt í land þegar litið er til akademískrar stöðu og skilvirkni.9 

Erfitt er að bera saman gæði kennaranna og aðstæðna í boði en þegar litið er á tengsl 

skólanna við atvinnulífið þá ber HR af. Þeir bjóða upp á starfsnám og lærlingsstöður út um 

                                                      

8 (Economics Online, e.d.) 

9 (Ríkisendurskoðun, 2010) 



  14 

allan heim.10 Sömu sögu er að segja um skipulag námsins en það má segja að HR og HB 

séu skrefi á undan HA og HÍ því þar er flest ef ekki allt námsefni tekið upp svo nemendur 

geti lært á sínum eigin tíma. 

 

2.2 Tekjur og gjöld 
Í  þessum kafla verður farið yfir þær tekjur og þau gjöld sem þarf að hafa í huga 

þegar litið er til háskólamenntunar. Nemendur þurfa ekki einungis að borga 

skrásetningargjöld eða skólagjöld heldur þarf einnig að greiða fyrir skólabækur, námsefni, 

ritföng, bækur og ýmislegt annað. Þar að auki þá fer oft mikill tími í að mennta sig og ekki 

allir sem hafa kost á því að vinna með námi og því þurfa margir að taka námslán og treysta 

á að þeim gangi vel á hverri önn svo þeir fái námslán. Ef allt fer á versta veg þá gæti 

nemandi þurft að taka fyrir fram lán til þess að lifa af önnina og nær síðan ekki lágmarki 

og verður sú skuld því ekki námslán heldur bankalán. 

2.2.1 Kostnaður nemenda í námi 

Þegar einstaklingur ákveður að fara í nám þá er að mörgu að huga. Hann þarf að velja 

sér nám sem honum líst vel á og svo þarf hann að meta hvort hann vilji greiða fyrir 

skólagjöld í einkareknum háskóla eða fara ódýrari leið í gegnum opinberan háskóla. 

Þegar litið er til kaupa á skólabókum og námsefni þá er verðið mjög misjafnt og fer það 

eftir hverri námsbraut. Einnig geta sniðugir nemendur keypt notaðar bækur og sparað sér 

talsvert fjármagn og að loknu námi geta þeir síðan selt bækurnar á svipuðu verði. Einnig 

er vert að benda á að í einhverjum tilvikum er hægt að niðurhala námsefninu á netinu 

gegn gjaldi eða án þess. Aftur á móti þá renna ákveðnar námsbækur út þar sem 

framleiðendur endurnýja bækurnar og breyta þeim. En með rannsóknina í huga þá 

munum við ganga út frá því að nemendur borgi fullt gjald fyrir þau gögn sem gert er ráð 

fyrir að nemandi þarf. Helstu gjöld eru: 

 Skóla eða skrásetningargjöld 

 Námsbækur og námsefni 

                                                      

10 (Háskólinn í Reykjavík, e.d. -a) 
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 Ritföng og tölvur 

 Annað 

 

Þegar litið er til skólagjalda eða skráningargjalda þá er mikill munur á gjöldum í 

opinberum skólum annars vegar og einkareknum skólum hins vegar. Á töflu 2 má sjá 

samanburð á skólagjöldum hjá íslensku skólunum. Opinberu háskólarnir eru allir með 

sama skrásetningargjald sem nemur 75.000 kr. fyrir árið en af einkaskólunum þá er 

grunnnám í Listaháskólanum dýrast en framhaldsnám er dýrast í HB. 11,12,13,14,15,16,17  

Tafla 2 - Samanburður á inntökugjöldum íslensku háskólanna 

 

Höfundur telur hins vegar kostnað vegna bókakaupa og ritfanga vera óverulegan og 

mjög lágt hlutfall af heildarkostnaði og þar af leiðandi hefur sá kostnaður ekki mikil áhrif 

á útkomu verkefnisins. Í ljósi þess að heil önn eru 30 ETCS einingar og flestir áfangar eru 

6 einingar þá er heildarverð líklega svipað á milli skóla. 

2.2.2 Fórnarkostnaður 

Mikilvægt er að taka fórnarkostnað inn í jöfnuna en í honum felst að þegar 

einstaklingur velur eitthvað þá missir hann af einhverju öðru í staðinn. Ef venjulegur 

                                                      

11 (Háskólinn á Akureyri, e.d.) 

12 (Háskólinn í Reykjavík, e.d. -b) 

13 (Háskólinn á Bifröst, e.d.) 

14 (Listaháskóli Íslands , e.d.) 

15 (Háskólinn á Hólum, e.d.) 

16 (Landbúnaðarháskóli Íslands, e.d.) 

17 (Háskóli Íslands, e.d.) 

Skóli
Inntökugjald fyrir önn í grunnnám 
miðað við 30 einingar

Inntökugjald fyrir önn í framhaldsnám 
miðað við 30 einingar

Háskólinn á Akureyri 37.500 37.500
Háskóli Íslands 37.500 37.500
Háskólinn í Reykjavík 243.000 435.667
Háskólinn á Bifröst 260.000 618.000                                                              
Háskólinn á Hólum 37.500 37.500
Landbúnaðarháskóli Íslands 37.500 37.500
Listaháskólinn 271.625 277.263
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einstaklingur fjárfestir til dæmis í dýru tæki þá þarf hann mögulega að fórna 

utanlandsferðinni sem hann gæti farið í staðinn. 18 

Þegar litið er á fórnarkostnað hins venjulega nemanda þá eru eftirfarandi fórnir þær 

algengustu: 

 Að vera ekki í vinnu og missa þar af leiðandi af tekjum, aðgengi að mötuneyti 
og öðrum gæðum sem fylgja mörgum störfum. Á sama tíma vinna þeir sér ekki 
inn lífeyrisréttindi og orlofsréttindi. Starfsmannafélög fyrirtækja, stéttarfélög 
og fyrirtækin sjálf bjóða oft upp á niðurgreiðslur á ýmsum kostnaði eins og 
líkamsrækt og fleiru og nemandi missir því af þeim niðurgreiðslum. 

 Háskólafólk fær sér almennt séð sumarstarf og því er ekki um neitt sumarfrí að 
ræða. Sumarstarf gerir það einnig að verkum að tekjurnar aukast og fær 
einstaklingur því minna lánað frá Lánastofnun íslenskra námsmanna (hér eftir 
kallað LÍN). 

 Það sama gildir um jólin. Prófum lýkur 1-2 vikum fyrir jól og stundum er um 
endurtektarpróf að ræða og því verða jólin ekki gott frí. 

 

2.2.3 Fjármögnun 

Algengt er fyrir íslenska nemendur að taka námslán. Möguleikarnir eru mjög 

takmarkaðir en eini valmöguleikinn var lengi vel LÍN. Árið 2014 var Framtíðin stofnuð en 

til að byrja með sérhæfðu þeir sig í námslánum en hefur sjóðurinn síðan stækkað og 

býður í dag upp á húsnæðislán og almenn lán.19 

2.2.3.1 Að taka lán 

Það er misjafnt eftir stöðu námsmanna hvernig þeir kjósa að fá lán ef þeir þurfa þess 

yfir höfuð. Hægt er að sækja um skólagjaldalán, framfærslulán, ferðalán og önnur 

sértæk lán en framfærslulánið er stærsti bitinn og því verður einungis unnið út frá slíku 

láni í þessari ritgerð. Skólagjaldalán telur vissulega ef námið er dýrt en til einföldunar þá 

verður einblínt á framfærsluna eins og áður sagði. 

 Þegar litið er til framfærslulánsins þá eru sumir sem þurfa eða vilja fá það 

fyrirframgreitt en þá er það bankinn sem lánar út frá þeim forsendum sem LÍN reiknar 

og í lok hverrar annar greiðir LÍN síðan út. Ýmis atriði hafa áhrif á upphæðina sem býðst 

                                                      

18 (Britannica, e.d.) 

19 (Framtíðin, e.d. -a) 
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hverjum og einum og fyrir námsárið 2017-2018 var grunnframfærsla 177.107 kr. á 

mánuði miðað við einstakling sem býr í leigu- eða eigin húsnæði. 20  

Skilyrði fyrir því að fá greitt frá LÍN eru hins vegar þau að nemandi þarf að ná lágmarks 

fjölda eininga þannig að pressan fyrir nemanda að ná árangri er gríðarleg.21 Ef lágmarki 

er ekki náð þýðir það að ef nemandi tók fyrir fram lán með aðstoð bankans þá verður sú 

skuld gjarnan að skuldabréfi hjá bankanum og á hærri vöxtum heldur en LÍN lánið. Í 

Noregi, og eflaust víðar, er það hins vegar þannig að nemendur taka lán fyrir náminu en 

ef lágmarks árangri er náð þá verður hluti af láninu styrkur.22 Í grunnnámi er möguleiki 

fyrir nemendur að fá helming af lánsupphæðinni sem lán og helming sem styrk alveg 

upp að 67.191 NOK en það samsvarar tæplega 900.000 kr. Styrkur nær síðan allt að 70% 

vegna framhaldsnáms. Einhverjum skilyrðum ber þar einnig að fullnægja og er til dæmis 

ekki hægt að fá styrk ef maður býr heima hjá foreldrum sínum.23 

Framtíðin er hinn kosturinn sem er í boði fyrir íslenska námsmenn. Þar geta lánþegar 

valið hvort þeir taki verðtryggt eða óverðtryggt lán og námsframvindan er einnig 

sveigjanlegri þar en inn á heimasíðu þeirra má sjá að þeir reyna að aðlaga sig að þörfum 

hvers og eins. Tekjur hafa ekki áhrif á lánið sem verður að teljast jákvætt fyrir þá sem 

vinna með náminu eða fá vel launaða sumarvinnu.24 

 

2.2.3.2 Að greiða niður lán 

Að námi loknu þurfa lánþegar að greiða niður lánin sín. Reglurnar eru misjafnar hjá 

Framtíðinni annars vegar og LÍN hins vegar en bæði eiga þau það sameiginlegt að vilja 

fá endurgreitt með ákveðinni ávöxtunarprósentu svo það borgi sig fyrir þau að lána út. 

Munurinn á LÍN og Framtíðinni er hins vegar sá að Framtíðin er einkarekið fyrirtæki þar 

sem eigendur fyrirtækisins hafa það væntanlega sem eitt af aðalmarkmiðunum að fá 

                                                      

20 (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d. -a) 

21 (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d. -b)  

22 (Lånekassen, e.d. -a) 

23 (Lånekassen, e.d. -b) 

24 (Framtíðin, e.d.-b) 
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góða ávöxtun á eigið fé. LÍN er hins vegar ríkisstofnun sem var stofnuð til þess að 

aðstoða námsmenn og því eru vextirnir hjá þeim hagstæðari. 

Hjá LÍN segja reglurnar til um að endurgreiðsla hefjist 2 árum eftir útskrift nemanda. 

Greiðslurnar eru tvisvar sinnum á ári en önnur afborgunin er föst afborgun og hin er 

tekjutengd. 25 Reglurnar hafa aðeins breyst með árunum en í upphafi voru V-lán veitt en 

þau voru í boði frá árinu 1976 til 1982, endurgreiðslur hófust þremur árum eftir námslok 

og hámarkstími endurgreiðslu var 20 ár. S-lán tóku síðan við af þeim og síðar R-lán en í 

dag eru veitt G-lán og hafa þau verið veitt frá árinu 2005. Endurgreiðslutíminn er þangað 

til skuld hefur verið greidd niður eða lánþegi fellur frá. Öll eiga þessi lán það sameiginlegt 

að bera 1% vexti og vera verðtryggð.26 Fasta afborgunin er í dag 132.190 kr. og er 

gjalddagi 1. mars en tekjutengda afborgunin er 1. september og er hún 3,75% af 

tekjustofni.27 

Eins og áður sagði býður Framtíðin upp á bæði verðtryggt og óverðtryggt lán. 

Vextirnir á verðtryggða láninu eru talsvert hærri en hjá LÍN en þeir nema 6,7%. 

Óverðtryggðu lánin bera 9,1% vexti. Endurgreiðslutíminn er að hámarki 12 ár og hefjast 

endurgreiðslur 6 mánuðum eftir námslok.28 

2.3 Vinnumarkaðurinn 
Vinnumarkaðurinn er stór breyta fyrir nemendur, hvort sem þeir taka lán eða ekki. Ekki 

er nóg fyrir nemendur að útskrifast með háskólagráðu heldur þarf fólk að fá vinnu þar 

sem menntunin nýtist og það er hægara sagt en gert í mörgum tilvikum. Í þeim tilvikum 

sem fólk fær ekki draumastarfið þarf það oft að taka tímabundnar vinnur til að framfleyta 

sér og er líklega allur gangur á því hvort það starf sé vel launað og krefjandi og getur þetta 

starf endað sem framtíðarstarf hjá einstaklingnum, þótt hann sé búinn að mennta sig í 

                                                      

25 (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d. -c) 

26 (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d. -d) 

27 (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d. -e) 

28 (Framtíðin, e.d. -c) 
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einhverju allt öðru. En þótt menntunin nýtist ekki beint í starfi hjá viðkomandi þá má líta 

á menntunina sem fjárfestingu sem fjárfestir vill að sjálfsögðu að sé arðbær.29  

Til þess að fjárfestingin verði arðbær þá er grundvallaratriði að útskrifaður nemandi fái 

starf. Á mynd 5 má sjá atvinnuleysi á Íslandi frá áramótum og eru áhrif hrunsins auðséð 

þar sem atvinnuleysi fer úr 3% í meira en 7% árið 2009. Frá aldamótum og að hruni var 

atvinnuleysi í kringum 3%. Atvinnuleysið minnkaði jafnt og þétt alveg til ársins 2017 en ef 

samanburður er gerður við þjóðir í Evrópusambandinu þá stendur Ísland vel að vígi.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

29 Becker, G.s. (1962) 

30 (Hagstofa Íslands, e.d. -b) 

Mynd 5 - Atvinnuleysi á Íslandi frá árinu 2000 til ársins 2017 
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Mynd 6 sýnir samanburðinn frá árinu 2003 en ekki eru til eldri gögn um Ísland og því 

þurfti 2003 að duga. Myndin sýnir vel að Ísland er í flokki með þeim þjóðum sem eru með 

lægsta atvinnuleysisstigið en ekki er tekinn samanburður á milli ára heldur einungis 

heildartala yfir þetta tímabil. Því má segja að fólk á Íslandi sé líklegra en fólk í Evrópu til 

að fá starf og eru það jákvæðar fréttir fyrir fólk hérlendis.31 

 

2.3.1 Án menntunar 

Lágmarkslaun á Íslandi í dag eru 300.000 kr. á hinum almenna vinnumarkaði og hjá 

ríkinu og sveitarfélögum.32 Ef þeirri tölu er slegið upp í payroll, sem er heimasíða sem 

aðstoðar fólk við að reikna út útborguð laun, fæst tæplega 240.000 kr.33 Það er rétt 

rúmlega lágmarks neyslu viðmiðið sem ríkið setur fram og er það gott.34 Launin hækka 

síðan að jafnaði með starfsaldri og reynslu og einnig býðst starfsmönnum oft að sitja 

námskeið eða sérhæfa sig í starfi og geta þannig öðlast meiri ábyrgð og unnið sig upp 

                                                      

31 (OECD, e.d.) 

32 (Efling, e.d.) 

33 (Virtus, e.d.) 

34 (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b) 

Mynd 6 - Samanburður á atvinnuleysi á Íslandi og hjá þjóðum í Evrópusambandinu frá árinu 2003 - 2017 
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innan fyrirtækisins. Það er auðvitað einstaklingsbundið hve mikill metnaðurinn er og 

hvort fólk vilji yfir höfuð taka ábyrgð, vinna meira og fá greitt fyrir það. 

 

2.3.2 Með tilliti til menntunar 

Ef litið er aftur til aldamóta má sjá að menntunarstig á Íslandi hefur aukist. Eins og sjá má 

á mynd 7 hefur fjöldi einstaklinga sem útskrifast með fyrstu háskólagráðu aukist töluvert 

frá aldamótum og frá árinu 2007 hafa nánast alltaf útskrifast meira en 2.500 einstaklingar 

frá þessu grunnnámi.  Fyrstu 4 árin eftir hrun voru með heldur færri útskriftir en fyrsta 

háskólagráðan er að jafnaði þriggja ára nám og því eru þetta líklega einstaklingar sem 

skráðu sig í nám rétt fyrir hrun eða í hruninu.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 8 má hins vegar sjá að fjöldi þeirra sem hafa útskrifast með meistaragráðu hefur 

farið stigvaxandi frá aldamótum eða frá því að vera um 100 í það að vera meira en 1.000 

og frá skólaárinu 2009 til 2010 hafa fleiri en 1.000 útskrifast á hverju ári með 

meistaragráðu.36 

 

                                                      

35 (Hagstofa Íslands, e.d.-c) 

36 (Hagstofa Íslands, e.d.-c) 

151215391717
19972180

244425032436
2125

2421245425942589256226282753

0
500

1000
1500
2000
2500
3000

Brautskráningar, beggja kynja;
fyrsta háskólagráða

Mynd 7 - Brautskráningar frá árinu 2000 til ársins 2016; fyrsta háskólagráða 
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Svipaða sögu er að segja af brautskráningu úr doktorsnámi. Á mynd 9 má sjá að 

aukningin í útskrifuðum nemendum með doktorsgráðu er gríðarleg en skólaárið 2000-

2001 útskrifuðust 5 með doktorsgráðu en skólaárið 2013-2014 náðu 84 þessum merka 

áfanga en það er mesti fjöldi útskrifaðra frá þessu menntunarstigi. Af þessu má sjá að 

menntunarstig almennt hefur aukist síðustu ár á Íslandi og þá sérstaklega æðri 

menntunarstig. En þótt menntun sé að aukast þá þurfa fyrirtæki að borga laun fyrir 

menntunina svo fólk hafi arðsemi af fjárfestingunni sinni.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

37 (Hagstofa Íslands, e.d.-c) 

Mynd 9 - Brautskráningar frá árinu 2000 til ársins 2016; Doktorsgráða 

Mynd 8 - Brautskráningar frá árinu 2000 til ársins 2016; Meistaragráða 
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Það eru eflaust ekki allir sem hugsa þannig. Margir mennta sig til að uppfylla 

grunnþarfir á þekkingu eða verða viðurkenndur innan ákveðins hóps en síðast en ekki síst 

til þess að geta mögulega starfað við ástríðu sína því ef allir menntuðu sig til þess að þéna 

vel þá myndi samfélagið sennilega ekki ganga upp. Rannsóknir hafa líka sýnt fram á að 

almenn þekking hafi aukist við menntun og þeir sem eru menntaðir eru meðvitaðri um 

umhverfið, sveigjanlegri og lausnamiðaðri.38 Gary Dessler tekur í svipaðan streng en hann 

komst að því að nám felur í sér aukna færni og þekkingu sem leiðir af sér varanlega 

breytingu á hegðun.39 

Á mynd 10 hér að neðan má sjá að atvinnuleysi einstaklinga með háskólamenntun 

hefur aukist mikið frá hruni eða árinu 2008 og fór úr 600 einstaklingum árið 2008 í 2.100 

einstaklinga árið 2009. Atvinnuleysið hefur haldist nokkuð hátt en árið 2016 varð mikil 

bæting og hægt er að meta það sem svo að Ísland sé loksins að jafna sig eftir 

efnahagshrunið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í ljósi ofangreindra gagna má sjá að Íslendingar standa vel að vígi hvað varðar að fá 

starf. En þegar litið er á atvinnuleysi hjá viðskiptafræðingum og lögfræðingum þá var 

staðan sú að í byrjun árs voru 1.100 háskólamenntaðir atvinnulausir en þar af voru 150 

                                                      

38 Pallas, A.M. (2000) 

39 Dessler, G (2005) 

 

Mynd 10 - Fjöldi atvinnulausra með háskólamenntun frá árinu 2000 til ársins 2017 
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viðskiptafræðingar og 54 lögfræðingar.40 Þetta þarf ekki að þýða að enga vinnu sé að hafa 

fyrir þessa einstaklinga heldur gætu verið margar ástæður fyrir því að þetta fólk sé skráð 

atvinnulaust. Það var nýbúið að vera sagt upp eða hætta störfum sjálft í leit að réttri hillu 

í lífinu, hafi hætt að vinna og farið í til dæmis í nám eða ekki getað unnið vegna 

heilsuástæðna. 

Ef litið er til ráðstöfunartekna þeirra háskólamenntuðu þá sést ágætlega í skýrslu 

hagstofunnar frá árinu 2014 að staða Íslands í samanburði við önnur lönd er ekki góð 

þegar litið er til ráðstöfunartekna en gögnin eru frá árinu 2013. Einnig kemur fram í 

þessari skýrslu að miðgildi atvinnutekna einstaklinga með grunnmenntun var 296.000 kr. 

á mánuði, 388.000 hjá fólki með framhaldsmenntun og 460.000 kr. hjá fólki með 

háskólamenntun.41 

Eldri rannsóknir virðast styðja við þetta en í rannsókn einni sem birt var árið 1975 kom 

fram að af 10.000 svarendum, allt karlmenn á miðjum aldri að þeir sem voru menntaðir 

voru að meðaltali með hærri laun en þeir ómenntuðu.42 

3 Samanburður hins menntaða og hins ómenntaða 

Í þessum kafla verður skoðaður samanburður á nokkrum einstaklingum til þess að 

reyna að varpa ljósi á það hvort menntun borgi sig fjárhagslega eða ekki. Bent er á í þessu 

samhengi að einföldunin er mikil og atriði eins og lífeyrisréttindi eru ekki tekin inn í 

jöfnuna. Fólk getur valið sér ýmsa möguleika í þeim efnum og um leið og fólk hefur störf 

þá byrja þessi réttindi að safnast upp og einnig er hægt að fá mótframlag frá 

atvinnurekanda. Þeir sem koma seinna inn á vinnumarkaðinn jafnvel eftir allt námið sitt 

byrja mögulega á hærri launum og safna því þessum réttindum hraðar. Einnig er ýmis 

kostnaður sem stéttarfélög og fyrirtæki greiða fyrir fólkið sitt en það er ekki tekið inn í 

þessa útreikninga sökum umfangs verkefnisins. 

                                                      

40 Jónsson, Ó Stefán (2018) 

41 Hagtíðindi (2015) 

      42 Beaton, A.E. (1975) 
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Skapaðar verða 4 persónur til þess að ná yfir eins vítt svið og mögulegt er. Þessar 

persónur eru Ari, Brynja, Chris og Dísa. Öll eru þau íslensk og eru með góð tök á íslenska 

tungumálinu. Þau kláruðu öll framhaldsskóla samhliða því að stunda sín áhugamál og 

útskrifuðust með svipaðar einkunnir. Þau verða öll 30 ára á þessu ári en eru á sitthvorum 

staðnum í lífinu. Öll myndu þau teljast góðir starfskraftar með góða heilsu, mæta 

stundvíslega og skila af sér þeirri vinnu sem þau eru beðin um. Til einföldunar eru þau 

einnig öll einhleyp og barnlaus og búa í úthverfum Reykjavíkur í 70 fermetra íbúð sem þau 

eiga og koma þau af efnalitlum fjölskyldum. 

Ari og Brynja eru bæði menntuð en Ari er með BSc gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla 

Reykjavíkur en Brynja er með kennararéttindi frá Kennaraháskólanum. Þau eru bæði 

ánægð í sínum vinnum en Ari vinnur hjá N1 sem sölumaður á fyrirtækja sviði en Brynja 

starfar sem umsjónakennari í grunnskóla í hverfinu sínu. Þau tóku bæði námslán en Ari 

vann á sumrin í 3 mánuði  á milli anna á meðan Brynja fór austur fyrir fjall að hjálpa afa 

sínum í búskap og leika sér í golfi. 
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Eins og sjá má á mynd 11 hér að ofan þá er heildartapið rúmlega 9.000.000 fyrir Ara 

en um það bil 16.000.000 kr. hjá Brynju enda fór hún í framhaldsnám. Skólagjöldin eru 

talsvert hærri í HR eins og nefnt var áður í ritgerðinni og bækur og ritföng eru dýrari hjá 

Brynju þar sem hún fór í framhaldsnám. Tóku þau námslán fyrir öllum mánuðunum sem 

þau voru í námi og fengu þau 95.500 á mánuði miðað við að þau bjuggu frítt hjá ættingjum 

og tekjurnar voru undir viðmiðum.43 Stærsti hlutinn af fórnarkostnaðinum eru þær tekjur 

sem þau vinna sér ekki inn þegar þau eru í skólanum og nemur sá kostnaður um 7.000.000 

kr. fyrir Ara en 11.500.000 kr. fyrir Brynju. Áunnin lífeyrisréttindi, aðgengi að ódýrari 

hádegismat, styrkir frá atvinnurekanda og stéttarfélögum er einnig hluti af fórnarkostnaði 

nemanda sem ekki má gleyma en eins og nefnt var í upphafi 3. Kafla þá verður ekki fjallað 

                                                      

43 (Lánasjóður íslenskra námsmanna e.d. -f) 

Mynd 11 - Samanburður á gjöldum vegna háskólamenntunar 2 einstaklinga 

Tekjur og gjöld tengd menntun Ari Brynja

Skóli HR HÍ
Skólagjöld eða innritunargjöld (1.458.000)        (225.000)            
                vegna framhaldsmenntunnar (150.000)            
Bækur og ritföng, allar annir (180.000)            (300.000)            
Tölvur og tölvubúnaður (100.000)            (100.000)            

Samtals upphafskostnaður (1.738.000)        (775.000)            

Námslán á mánuði (95.500)              (95.500)              
 Grunnnám = 27 mánuðir (2.578.500)        (2.578.500)        

Framhaldsnám = 18 mánuðir (1.719.000)        
Samtals skuldir stofnaðar vegna LÍN (2.674.000)        (4.393.000)        

Fórnarkostnaður
Tekjumissir (eftir skatt) á mánuði (250.000)            (250.000)            

Grunnnám = 27 mánuðir (6.750.000)        (6.750.000)        
Framhaldsnám = 18 mánuðir (4.500.000)        

Samtals fórnarkostnaður (7.000.000)        (11.500.000)      

Sumarvinna eftir skatt, 9 mánuðir 2.250.000          
Samtals (9.066.500)        (16.572.500)      

Kostnaður fyrir hvert ár (3.022.167)        (3.314.500)        

Tekjur

GJÖLD
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nánar um þessi atriði en nánari upplýsingar um fórnarkostnað má finna í kafla 2.2.2. en 

erfitt er að meta sum atriði til tekna. Sumarstarfið hjá Ara skilar honum rúmlega 2.000.000 

kr. en þar er miðað við 250.000 kr. á mánuði sem er rétt rúmlega lágmarkslaun en þær 

tekjur skerða ekki námslánið hjá LÍN. Til þess að draga þetta saman þá er kostnaður þeirra 

við að mennta sig að meðaltali rúmlega 3.000.000 kr. á ári. 

Chris og Dísa eru hins vegar ómenntuð. Sumarið eftir framhaldsskóla fékk Chris fína 

vinnu sem sölumaður hjá Heimilistækjum og ætlaði hann að taka sér 1 ár í frí frá námi. 

Honum gekk vel í vinnunni og hafði gaman af henni  og hefur hann haldist í því starfi síðan. 

Dísa er í svipuðum sporum og Chris en hún var alltaf staðráðin í því að vinna með börnum 

og hefur starfað sem leiðbeinandi á leikskóla síðan hún útskrifaðist úr framhaldsskóla. 

3.1 Núllpunkti náð 
Það er augljóst að núllpunkturinn hjá Chris og Dísu er ekki til staðar þar sem þau þurftu 

ekki fjármagn til þess að hefja störf á sínum vinnustöðum og því fara þau aldrei í mínus. 

Skoðaður verður núllpunkturinn hjá Ara og Brynju annars vegar og hins vegar verður 

athugað á hvaða tímapunkti, ef einhvern tímann, menntaða fólkið nær hinu ómenntaða 

fjárhagslega. Miðað er við venjulegt líf ungs fólk og allir með sambærilegt neyslumynstur. 

Einnig verður ekki gert fyrir reglulegum launahækkunum sem kjarasamningar segja til um 

heldur verður þeim öllum gefin sanngjörn hækkun með árunum því öll eru þau gott 

starfsfólk. 

Eins og fram kom að ofan þá var kostnaður námsmannanna að meðaltali um 

10.000.000 kr. Ef við miðum við tölurnar frá hagstofunni í kafla 2.3.2 hér á undan þá 

getum við gefið okkur að laun Ara og Brynju séu með 460.000 kr. á mánuði. Reyndar hafa 

verið launahækkanir síðustu ár og þau eru ótrúlega klár þannig að við notumst við 

500.000 á mánuði en við bætum 20.000 við Brynju þar sem hún er með meistaragráðu. 

Þau útskrifast bæði á tilsettum tíma og Ari er því 22 ára þegar hann byrjar að vinna en 

Brynja er 24 ára því bæði tóku þau framhaldsskólann á þremur árum. Mynd 12 sýnir skýrt 

að núllpunktur Ara næst á rúmlega 7 árum en hjá Brynju er það eftir 12 ár. Á hverju ári fá 

þau rúmlega 1.000.000 kr. en ef þau hefðu ekki menntað sig og kostnaðurinn vegna 

námsins er á mynd 12. 
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Það er ljóst að á rúmum 7 árum er grunnmenntunin farin að borga sig og eru það um 

það bil 100.000 kr. sem telja á hverjum mánuði með góða möguleika á hækkun á þeirri 

tölu í framtíðinni. Fyrir Brynju tekur það um það bil 12 að ná núllpunkti.  

Ef litið er á mynd 13 á næstu blaðsíðu má sjá skurðpunktinn hjá menntaða fólkinu og 

hinu ómenntaða. Tölurnar, meðaltal í sviga, eru fengnar úr neðstu tölunni í mynd 12. Það 

tekur Ara 14 ár að ná Chris vegna hans uppsöfnuðu tekna frá því að hann byrjaði að vinna 

en það myndi taka Brynju 24 ár að ná þeim ómenntuðu þar sem hún fór í framhaldsnám. 

Hún á samt góða möguleika á því að lækka þessa tölu ef hún fær gott starf sem hún er 

góð í og fær borgað í samræmi við það.  

Eflaust er hægt að nálgast niðurstöðuna með misjöfnum og misflóknum aðferðum en 

samkvæmt skýrslu BHM (Bandalag háskólamanna) þar sem stuðst var við gögn frá árinu 

1998 til ársins 2008 þá var hreinn ágóði háskólamenntunar, að frádregnum kostnaði við 

menntunina 11.500.000 kr. til 14.000.000 kr., eftir því við hvort miðað sé við 

tekjuskattsreglur ársins 2008 og 2009. Ef við umbreytum þessu í aðferðafræði 

verkefnisins þá væri meðaltal talnanna tveggja 12.750.000 kr. Fyrir einstakling sem 

útskrifast 25 ára úr háskólanámi og deyr 80 ára þá er hann að græða 231.818 á hverju ári 

fyrir menntunina sína eða tæplega 20.000 kr. á mánuði þar sem upphæðinni er deilt niður 

á 55 ár. Sú niðurstaða er talsvert lægri niðurstaðan sem fékkst með aðferðarfræði 

Mynd 12 - Leitin af núllpunkti unga fólksins 

Núllpunktur menntaða fólksins Ari Brynja

Kostnaður vegna náms (9.066.500)        (16.572.500)        
Tekjur á mánuði fyrir skatt 500.000             520.000               
Lögbundinn lífeyrissjóður (20.000)              (20.800)                
Stéttarfélag (3.500)                (3.640)                  
Tekjuskattur (100% persónuafsláttur) (123.417)           (130.509)              

Útborgað eftir skatt á mánuði 353.083             365.051               
Á ári (12 mánuðir) 4.236.996         4.380.612            

Lágmarkstekjur á ári án háskólamenntunnar 3.000.000         3.000.000            
Tekjur yfir lágmarkstekjurnar á ári 1.236.996         1.380.612            

Tekjur yfir lágmarkstekjurnar á mánuði 103.083             115.051               
Núllpunktur í árum (7,3)               (12,0)               
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verkefnisins en þar varð niðurstaðan um það bil 109.000 kr. á mánuði enda er skýrslan 

mjög ítarleg og fleiri breytur voru skoðaðar og tölur voru núvirtar.44 

 

    Mynd 13 - Skurðpunktur hins menntaða og hins ómenntaða 

 

Þetta er að sjálfsögðu mikil einföldun eins og áður hefur verið tekið fram en með 

þessum gögnum má sjá að það er þess virði fjárhagslega að fara í háskóla. Margt þarf að 

ganga upp eins og til dæmis starf og búseta og einnig geta veikindi, börn og fullt af öðrum 

breytum haft mikil áhrif. En um leið og einstaklingur velur sér mjög dýrt nám til dæmis í 

Bandaríkjunum þá væri áhugavert að sjá hvenær fjárhagslegur núllpunktur ætti sér stað. 

 

 

                                                      

44 (Bandalag háskólamanna, e.d.) 

Skurðpunktur menntaða fólksins við hið ómenntaða Menntun Ekki menntun

Kostnaður vegna náms (12.819.500) N/A
Tekjur á mánuði fyrir skatt 510.000         330.000                   
Lögbundinn lífeyrissjóður (20.400)          (13.200)                   
Stéttarfélag (3.570)            (2.310)                      
Tekjuskattur (100% persónuafsláttur) (126.963)       (63.131)                   

Útborgað eftir skatt á mánuði 359.067         251.359                   
Á ári (12 mánuðir) 4.308.804     3.016.308               

Lágmarkstekjur á ári án háskólamenntunnar 3.000.000     N/A

Tekjur yfir lágmarkstekjurnar á ári (meðaltali) 1.308.804     N/A
Núllpunktur nemenda í árum (meðaltal) (9,67)              N/A

Kostnaður fyrir 3 ára grunnnám (meðaltal) og tekjur 
fyrir 3 ár í vinnu

(9.505.000)    9.048.924,0           

Kostnaður fyrir 2 ára framhaldsnám (meðaltal) og 
tekjur fyrir 2 ár í vinnu (6.336.667)    6.032.616,0           

Upphafspunktur: miðað við 3 ára grunnnámið
Upphafspunktur: miðað við 2 ára viðbótarnámið

Tekjur yfir lágmarkstekjurnar á ári 1.308.804     N/A
Skurðpunktur miðað við 3 ára grunnnám 14 ár
Skurðpunktur miðað við 2 ára viðbótarnám 24 ár

Meðaltöl frá mynd 11

             18.553.924 
12.369.283                                         

18.553.924
12.369.283
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4 Umræða 

Það væri mjög áhugavert að kafa dýpra í þetta umfangsefni og taka stórt úrtak af fólki 

og reikna út frá námsbrautum hver meðalnúllpunkturinn sé fyrir einstaklinga. Það er að 

segja á hvaða aldri er fólk búið að vinna sér inn fyrir þeim kostnaði sem hlaust af 

háskólanáminu. Einnig er það svo að fólk sem er í vinnu hefur yfirleitt aðgengi að ódýrari 

hádegismat og jafnvel einhverjum fríðindum en það fer auðvitað eftir vinnustöðum. 

Lífeyrisréttindi þyrfti einnig að taka inn í jöfnuna þar sem nemendur vinna sér ekki inn slík 

réttindi á meðan fólk á vinnumarkaði getur þegið mótframlag atvinnurekanda ofan á 

grunn ávinnslu. Samanburður við námsmenn erlendis væri líka áhugavert viðfangsefni þar 

sem til dæmis Norðurlöndin virðast vinna með annað náms módel hvað varðar 

fjármögnun.  

Ekki var farið í kynjaskiptinguna þegar menntunin var skoðuð en áhugavært væri að sjá 

kynjahlutfall í brautskráningum og hvort marktækur munur sé á því hvaða brautir verða 

fyrir valinu hjá hvoru kyninu og af hverju. 
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5  Lokaorð 

Það er ljóst að það er ekki ókeypis að mennta sig hér á landi og ef nemendur vilja 

hámarka fjárhagslegt virði námsins þurfa þeir að velja þá fjármögnun sem hentar best 

fyrir hann á hverri stundu. Höfundur telur ólíklegt að margir velti þessu fyrir sér þegar þeir 

velja sér námsleið enda snýst menntun ekki endilega um að hámarka arðsemi heldur að 

mynda tengsl, læra ákveðin vinnubrögð og eiga fleiri valmöguleika þegar kemur að því að 

koma sér inn á vinnumarkaðinn. 

Neyslumynstur einstaklinga er mjög misjafnt og á meðan sumum einstaklingum hentar 

til dæmis vel að sitja við skrifborð í 8 tíma á dag þá hentar öðrum betur að vinna líkamlega 

vinnu eða í vaktafyrirkomulagi. Þessi störf skila misjöfnum tekjum, mismunandi 

vinnutímum og misjöfnu álagi og því er erfitt að finna eitt rétt svar við spurningunni um 

hvort háskólamenntun borgi sig eða ekki. Í þessu verkefni var hins vegar leitað eftir 

fjárhagslegu virði háskólamenntunar sem er talsverð einföldun en verður að duga. 

Almennt standa Íslendingar vel að vígi þegar kemur að atvinnuöryggi og sýna gögnin fram 

á að atvinnuleysi sé almennt lágt hér miðað við Evrópuþjóðirnar og það er eitthvað sem 

þarf að taka með í jöfnuna þegar metið er hvort nám sé þess virði að fara í og hvort það 

muni borga sig. 

Það bendir allt til þess að háskólamenntun borgi sig fjárhagslega. Miðað við dæmin af 

Ara og Brynju sem eru ósköp venjulegt fólk þá er núllpunkturinn í kringum 9 ár ef allt 

gengur upp hjá þeim. Þegar litið er á skurðpunktinn á þeim einstaklingum sem menntuðu 

sig og menntuðu sig ekki þá er hann undir 20 árum og því er meirihluti starfævinnar að 

skila þeim menntaða hreinum hagnaði á móti þeim ómenntaða. 

Mennt(un) er máttur. 
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