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Útdráttur 

Með komu faraldurs kórónuveirunnar til Íslands voru takmarkanir settar á samfélagið í heild sinni 

og með íþyngjandi takmörkunum jókst atvinnuleysi í landinu. Fjöldi úrræða voru í boði fyrir 

almenning en voru námsmenn að miklu leiti undanskildir úrræðum. Markmið þessarar rannsóknar 

var að kanna stöðu háskólanema í faraldri kórónuveirunnar. Könnuð voru áhrif 

samfélagstakmarkana á starfshlutfall og tekjuöflun háskólanema sem og upplifun þeirra af 

takmörkunum og áhrifum þeirra. Leitast var eftir að sjá hvort tölfræðilega marktæk tenging væri á 

milli neikvæðrar upplifunar af samfélagstakmörkunum og lækkunar tekna. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að samfélagstakmarkanir höfðu neikvæð áhrif á 

starfshlutfall og tekjuöflun háskólanema við Háskólann í Reykjavík. Úrræði stjórnvalda vegna 

tekjuskerðingar nýttust námsmönnum almennt illa og nemendum þótti lítið gert til að mæta 

tekjuskerðingu stúdenta. Upplifun háskólanema af samfélagstakmörkunum voru neikvæð en 

upplifun háskólanema af breytingum á fjárhagsstöðu vegna samfélagstakmarkana voru þó ekki 

mikil. Þrátt fyrir minnkandi tekjur virtust nemendur ekki upplifa verri kjör fjárhagslega. Ekki 

reyndist vera tölfræðilega marktæk tengsl milli neikvæðrar upplifunar og lækkunar tekna.  
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1 Inngangur 

Covid-19 er nýuppgötvaður kórónuveiru sjúkdómur sem á rætur að rekja til Hubei héraðs í Kína. 

Veiran er bráðsmitandi og líkjast einkenni hennar helst inflúensusýkingu, en einnig getur hún 

valdið veikindum með neðri öndunarfærisýkingum og lungnabólgu. (Embætti Landlæknis, 2021) 

Sjúkdómurinn hefur náð útbreiðslu um allan heim á skömmum tíma, sem skapað hefur mikinn ótta 

og óöryggi í samfélaginu. Með tilkomu veirunnar breyttust lifnaðarhættir einstaklinga alls staðar í 

heiminum. Fyrsta tilfelli kórónuveirunnar Covid-19 á Íslandi greindist þann 28. febrúar (Thor, A. 

o.fl., 2021). Sóttvarnarreglur hafa umbreytt Íslensku samfélagi þar sem almenningur neyðist til að 

forðast öll óþarfa félagssamskipti. 

 Ráðstafanir ríkisstjórnar, í von um að hefta útbreiðslu á vírusnum voru breytingar á 

sóttvarnarlögum sem og að semja nýjar reglugerðir um takmörkun á samkomum meðal fólks. Tóku 

þessar reglugerðir fjölda breytinga og með tilkomu íþyngjandi takmarkana jókst atvinnuleysi í 

landinu (Hagstofa Íslands, 2020). Í umsögn Stúdentaráðs Háskóla Íslands varðandi frumvarp um 

breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um ábyrgðasjóð launa kemur fram að 

fjárhagserfiðleikar er ein þriðja algengasta ástæðan fyrir töfum í námi stúdenta og 71 prósent 

námsmanna segja að ef þeir væru ekki í launaðri vinnu, hefðu þeir ekki efni á því að vera í skóla 

(Jóna Þórey Pétursdóttir, 2019-2020). 

Úrræði stjórnvalda við auknu atvinnuleysi voru meðal annars breytingar á lögum um 

atvinnuleysistryggingar svo að vinnuveitendur haldi ráðningarsambandi við hlutastarfsmenn sína. 

Þá er gert ráð fyrir að launamaður sem sækir um atvinnuleysisbætur samhliða minnkuðu 

starfshlutfalli eigi rétt á atvinnuleysisbótum sem nemur mismun á starfshlutfalli. Eru námsmenn 

að mestu leiti útilokaðir frá þessu úrræði (Lög um atvinnuleysistryggingar, 2006) 

Umræddar takmarkanir hafa skert stöðu háskólanema á vinnumarkaði þar sem nemar eru 

ýmist í hlutastarfi og/eða fá greidd námslán. Mörg fyrirtæki hafa neyðst til að segja upp 

hlutastarfsmönnum í kjölfar takmarkanna og erfitt er fyrir nemendur að breyta starfshlutfalli sínu 

til að skerða ekki námslán, en á árinu 2020 má námsmaður hafa allt að 1.364.000 kr. í tekjur 

(Menntasjóður, e.d.-a). Þar að auki eiga nemendur ekki rétt á atvinnuleysisbótum nema þeir hætti 

í námi. Ritgerð þessi fjallar um áhrif samfélagstakmarkana vegna Covid-19 á háskólanemendur. 

Varpað verður ljósi á allar helstu aðgerðir stjórnvalda til að koma í veg fyrir óhefta útbreiðslu 
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sjúkdómsins. Þá verður fjallað um upplifanir og efnahagsleg áhrif innan samfélagsins. Einnig 

verða tekin fram helstu úrræði af völdum stjórnvalda sem samin voru til að takast á við aukið 

atvinnuleysi í landinu.  

1.1 Val á viðfangsefni 

 

Rannsóknin er tvíþætt.  Annarsvegar verður fjárhagur háskólanema rannsakaður, það er tekjur og 

starfshlutfall í krónutölum og prósentum fyrir og eftir sóttvarnaraðgerðir. Hins vegar tengist 

rannsóknin upplifun háskólanema af samfélagslegum takmörkunum og áhrifum þeirra á 

fjárhagsstöðu námsmanna. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort erfiðleikar við framfærslu 

hafði áhrif á upplifun nemenda af samfélagstakmörkunum. Gildissvið rannsóknarinnar miðast við 

árið 2020. Rafrænn spurningalisti var saminn og sendur á háskólanemendur við Háskólann í 

Reykjavík. Í rannsókninni er stuðst við megindlega rannsóknaraðferð, verður hún sett upp með 

lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði að meta og greina framfærslu og upplifun háskólanema.  

Lagðar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

• Hvaða áhrif höfðu samfélagslegar takmarkanir vegna Covid-19 á starfshlutfall og 

tekjuöflun háskólanemenda á Íslandi? 

• Hver var upplifun háskólanemenda af samfélagstakmörkunum og áhrifum þeirra? 

 Í fyrri rannsóknarspurningu eru matsspurningar lagðar fram varðandi framfærslu og 

atvinnuleysi nemenda á tímabili faraldursins. Þá er einnig kannað hvort úrræði stjórnvalda hafi 

nýst nemendum vegna tekjuskerðingar. Í seinni rannsóknarspurningu er upplifun háskólanemenda 

af samfélagslegum takmörkunum metnar eftir gildandi takmörkunum, það að auki eru áhrif 

samfélagstakmarkana metnar eftir upplifun nemenda af breytingum á fjárhagsstöðu þeirra og 

viðhorfi á nýtingu úrræða fyrir nemendur. 

 Fræðilegur hluti verkefnisins stendur saman af köflum þrjú til fimm. Ritgerðin hefst á stuttri 

umfjöllun um kórónuveiruna og upptökum hennar á Íslandi. Í kafla þrjú er fjallað um 

sóttvarnaraðgerðir og fyrri rannsóknir af upplifun samfélagstakmarkana og áhrifum þeirra. Kafli 

fjögur felur í sér umfjöllun varðandi efnahagsleg áhrif samfélagsins og fjárhagslega stöðu 

háskólanema. Í fimmta kafla er farið yfir helstu úrræði stjórnvalda vegna faraldursins og hversu 

takmarkandi áhrif úrræða eru á nemendur. Aðferðarfræði rannsóknar hefst í sjötta kafla. 
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2 Kórónuveiran 
 

Kafli þessi byrjar á sögulegri lýsingu um eðli kórónuveira og helstu einkennum þeirra. Fjallað 

verður um kórónuveiruna sem veldur Covid-19 og upptökum hennar í Kína. Að lokum verður gerð 

grein fyrir upphafi kórónuveirunnar á Íslandi og framvindu hennar fyrstu mánuði ársins 2020. 

2.1 Kórónuveiran sem veldur Covid-19 

 

Kórónuveirur eru af sérstakri gerð veira sem smitast hefur úr dýrum yfir í menn. Ósundraður 

veiruhjúpur með einþátta RNA einkennir kórónuveirur sem valda sjúkdómum hjá mönnum og 

dýrum. Fyrsta þekkta tilfelli þar sem kórónuveira smitaðist yfir í menn var árið 1960. Þá spruttu 

upp tvær gerðir af kórónuveiru, HCoV-229E og HCoV-OC47. Töldust þessar veirur vægar og ollu 

aðeins minniháttar kvefeinkennum (Mittal o.fl., 2020). Árið 2003 uppgötvaðist ný kórónuveira að 

nafni SARS-CoV og árið 2012 kom veiran MERS-CoV. Þessar veirur breyttu sýn manna á 

kórónuveirum þar sem bæði SARS og MERS ollu bráð alvarlegum öndunarfærasjúkdómum. Menn 

veiktust alvarlega og var dánartíðni þeirrar fyrrnefndu um 10% og síðnefndu um 35% (Embætti 

Landlæknis, 2021). 

Kórónuveiran sem veldur sjúkdómnum Covid-19 hlaut nafnið SARS-CoV-2 vegna mikils 

skyldleika við eldri SARS veiruna (Mittal o.fl., 2020). Veiran smitast í gegnum loft og er 

bráðsmitandi ef sjúklingur er í nánu sambandi við veikan aðila. Einkenni eru mismunandi milli 

manna en líkjast þau helst inflúensusýkingu. Það er hiti, hósti, þreyta, hálssærindi, vöðva- og 

beinverkir, meltingafæraeinkenni og andþyngsli (Einkenni COVID-19, e.d.). Til að draga úr 

smithættu var fólki ráðlagt að forðast náin samskipti við veika manneskju sem og heimsóknir á 

markaði og staði þar sem dýr eru afgreidd. Auk þess var fólki ráðlagt að þvo sér reglulega með 

sápu og sótthreinsa á sér hendurnar (Kumar o.fl., 2020). 

2.2 Upphafið að Covid-19 

 

Kórónuveiran sem veldur sjúkdómnum Covid-19 átti upptök sín í Kína. Þann 31. desember 2019 

kom tilkynning um dularfullan sjúkdóm í heilbrigðiseftirlitið í borginni Wuhan. Barst tilkynningin 

frá Huanan Seafood Wholesale Market, fiskmarkaði í borginni þar var yfir helmingur starfsmanna 

smitað af veirunni (Wu o.fl., 2020).  Í von um að hefta alþjóðlega útbreiðslu á sjúkdómnum settu 

yfirvöld í Kína á svokallað ferðabann þar sem fólki var bannað að ferðast inn og út úr borginni. 
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Flugvöllum var lokað og takmarkanir settar á ferðalög milli borga (Chinazzi o.fl., 2020). 

Sjúkdómurinn dreifðist þó hratt um löndin í kring og þrátt fyrir umræddar aðgerðir hefur veiran 

náð útbreiðslu um nær allan heim (World Health Organization, 2020). 

2.3 Upptök Covid-19 á Íslandi 

 

Vegna stöðugra upplýsinga í gegnum netið var fólki kleift að fylgjast með þegar Covid-19 

sjúkdómurinn átti upphaf sitt. Almenningur fylltist skelfingu og siðferðisleg læti (e. moral panic) 

mynduðust á samfélagsmiðlum. Ein ástæða fyrir þessum látum var að upplýsingum frá 

sérfræðingum voru ekki dreift nógu vel til að ná til samfélagsins á réttum tíma (Nicomedes og 

Avila, 2020).  Vegna snöggrar útbreiðslu veirunnar í Evrópu óttuðust Íslendingar að veiran myndi 

ná til landsins fyrr eða síðar. Undirbúningur við komu veirunnar til landsins stóð að 

viðbragðsáætlun almannavarna sem samin var af sóttvarnarlækni í samvinnu við 

almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. Var þessi viðbragðsáætlun samin í þeim tilgangi að rétt yrði 

brugðist við, ef veiran kæmi til landsins (Embætti Landlæknis, 2020a).  

Þann 25. febrúar mælti sóttvarnarlæknir gegn ástæðulausum ferðalögum til norður Ítalíu 

vegna fjölgandi tilfella veirunnar í fjórum héruðum. Náðu þó ráðleggingar ekki til skíðasvæða á 

Norður Ítalíu (Embætti Landlæknis, 2020b). Þrem dögum seinna, 28. febrúar loguðu fréttasíður 

vegna fyrsta staðfests smits á Íslandi. Var það íslenskur karlmaður á fimmtugsaldri sem greindist 

með Covid-19 í sýnatöku á Landsspítalanum. Stuttu fyrir veikindin hafði hann verið staddur á 

skíðasvæði í Norður-Ítalíu (Sunna K. Hilmarsdóttir, 2020). 

Var þetta aðeins upphafið að löngum og ströngum tíma  en 1. mars greindust þrír til viðbótar 

og þann 6. mars bárust fyrstu sýkingar á milli manna innan landsins. Jókst þá fjölgun smita ört á 

milli daga og biðlaði sóttvarnarlæknir til fólks að gæta hreinlætis og þá sérstaklega eldri 

einstaklinga og fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Einnig var þeim ráðlagt að forðast óþarfa 

mannamót (Embætti Landlæknis, 2020c). Yfir mars mánuðinn fjölgaði smitum hratt innan 

landsins og ekki tókst að ná tökum á faraldrinum fyrr en í maí 2020. Þann 22. Júlí hafði enginn 

smitast af kórónuveirunni í sex daga, en daginn eftir fór smitum að fjölga að nýju (Thor o.fl., 

2021). Enn hefur ekki tekist að ná tökum á veirunni á Íslandi og glíma margar þjóðir við afleiðingar 

hennar rúmlega ári seinna. 
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3 Viðbrögð og upplifanir 

 
Þessi kafli skiptist í tvo hluta. Í fyrri hluta kaflans verður fjallað um helstu viðbrögð stjórnvalda til 

að koma í veg fyrir óhefta útbreiðslu kórónuveirunnar. Í þeim síðari verður fjallað um fyrri 

rannsóknir af upplifunum og áhrifum sóttvarnaraðgerða innan samfélagsins. Lögð verður áhersla 

á rannsóknir tengdar andlegri líðan og fjárhagsáhyggjum Íslenskra háskólanema.  

3.1 Viðbrögð stjórnvalda 

 

Ísland var í stakk búið að takast á við komandi tíma. Ríkislögreglustjóri og sóttvarnarlæknir sömdu 

landsáætlun CBRNE um alvarlega smitsjúkdóma í samræmi við fyrirliggjandi viðbragðsáætlun 

um sóttvarnir á alþjóðaflugvöllum. Áætlunin tók gildi 31. janúar, tæplega mánuði áður en 

kórónuveiran barst til landsins. CBRNE stendur fyrir Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, 

Explosive eða atvik að völdum efna, baktería/veira, geislunar eða sprengingar sem geta valdið 

lýðheilsuógn. Markmið áætlunar er að lágmarka þann skaða sem getur orðið vegna CBRNE atviks 

(Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2020) 

Almannavarnastigum er skipt niður í þrjá flokka eftir háskastigum hvers og eins. Óvissustig, 

hættustig og neyðarstig. Ef grunur er til staðar um atburð sem getur valdið ógn lýðheilsu eða fellur 

undir skilgreiningu á CBRNE atviki er lýst yfir óvissustigi almannavarna. Þá er vöktun með atviki 

efld, birgðastaða könnuð, samstarf stofnanna aukið og fræðsluefni miðlað til hagsmunaraðila. Ef 

lýst er eftir hættustigi almannavarna er talið líklegt að atvik af völdum smits eða CBRNE ógni 

þjóðinni. Viðbragðsaðilar hefja undirbúning, ferli úr óvissustigi er flýtt og önnur minni verkefni 

sett til hliðar. Í alvarlegustu aðstæðum er lýst eftir neyðarstigi almannavarna. Er það einungis gert 

ef staðfesting eða sterk vísbending sé að atvik af völdum smits komi upp sem talið er ógna 

lýðheilsu. Er þá notast við handbók CBRNE við skipulagningu á frekari aðgerðum og önnur 

verkefni sett til hliðar (Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2020).  

27. janúar var lýst yfir óvissustigi vegna kórónuveirunnar á Íslandi. Tveim dögum seinna 

ráðleggur sóttvarnarlæknir gegn ferðalögum til Kína og mælir með að þeir sem þaðan koma fari í 

fjórtán daga heimasóttkví. Eftir að fyrsta Covid-19 smitið var staðfest hér á landi var hættustig 

almannavarna virkjað þann 28 febrúar. Ísland skilgreindi lönd sem áhættusvæði og öllum sem 

þaðan koma var skylt að sæta fjórtán daga sóttkví. Þegar fyrsta smit barst á milli manna innan 

landsins, þann 6. mars lýstu stjórnvöld yfir neyðarstigi almannavarna (Viðbrögð á Íslandi, e.d.). 
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3.1.1 Samfélagstakmarkanir 

 

Sökum þess hve lítið er vitað um veiruna tóku stjórnvöld ákvörðun um að setja takmarkanir á 

samfélagið í heild. Voru þessar takmarkanir vægar hér á landi samanborið við flest önnur 

Evrópuríki. Í þessum kafla er fjallað um helstu takmarkanir innan samfélagsins. Farið verður yfir 

helstu tímasetningar og framvindu fjöldatakmarkana, nálægðartakmarkana, lokun skólanna, lokun 

líkamsræktarstöðva og sundlauga, bann við íþrótta- og tómstundarstarfi og aðrar breyttar aðstæður 

í samfélaginu. Í heild sinni verða þessar takmarkanir hér eftir nefndar samfélagstakmarkanir.  

Fjöldatakmörkun 

Í því markmiði að hægja á útbreiðslu sjúkdómsins settu stjórnvöld á tímabundna takmörkun á 

samkomum meðal fólks. Nýjar reglugerðir voru samdar sem tóku örum breytingum yfir árið. 

Meðal annars voru breytingar gerðar á reglum varðandi almenningssamgöngur, vinnustaði og  

verslanir, vínveitingastaði, skemmtistaði, líkamsræktarstöðvar og sundlaugar, íþróttastörf og fleira 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.-b).  

Innan samfélagsins nefndist þessi takmörkun samkomubann. Upplifanir fólks á aðgerðum 

voru mismunandi en hver og ein takmörkun var bundin við samkomubann. Ekki hafa verið birtar 

margar rannsóknir tengdar upplifun fólks um þess efnis hér á landi. Á mynd eitt má sjá 

tímasetningar og framvindu fjöldatakmarkana. 

 

Mynd 1. Fjöldatakmörkun 2020  a(Auglýsing um takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 217, 2020) , b(Auglýsing um 

takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 243, 2020), c(Auglýsing um takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 360, 2020), 
d(Auglýsing um takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 470, 2020), e(Auglýsing um takmörkun á samkomum vegna farsóttar 

nr. 585, 2020), f(Auglýsing um takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 758, 2020), g(Reglugerð um takmörkun á samkomum 

vegna farsóttar nr. 864, 2020), h(Reglugerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 957, 2020), i(Reglugerð um 

takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 1051, 2020) 
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Nálægðartakmörkun 

Í sóttvarnaraðgerðum var sett regla um nálægðartakmörkun. Í henni fólst að reglur varðandi 

fjöldatakmörkun sé með þeim hætti að einstaklingar haldi 2 metrum á milli hvors annars, séu þeir 

ekki í nánum tengslum (Auglýsing um takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 360, 2020). 

Fólkið í samfélaginu kallaði þessa reglu „tveggja metra regluna“. Í tilkynningu frá sóttvarnarlækni 

er tekið fram að tveggja metra reglan sé ein af grunnstoðum sýkingarvarna (Embætti Landlæknis, 

2020d). Tveggja metra reglan tók fjölda breytingum yfir árið. Þurfti meðal annars að taka tillit til 

snertingar í ýmsum þjónustum. Á miðju ári var hún skilgreind að nýju svo að fólk mátti standa þétt 

en einstaklingar hvattir til að halda tveim metrum sín á milli (Auglýsing um takmörkun á 

samkomum vegna farsóttar nr. 470, 2020). 

Upplifun einstaklinga af tveggja metra reglunni hefur enn ekki verið rannsökuð en rannsókn 

varðandi sóttvarnarreglur gefa til kynna að um fjórðungur landsmanna taldi sig alltaf fara eftir 

reglunni (Gallup, 2020). 

 

Lokun skólanna 

Takmörkun var sett á gildissviði sóttvarnarreglna varðandi skólastarf. Reglur á almennu skólastarfi 

tók örum breytingum líkt og aðrar samfélagstakmarkanir. Fengu skólar ýmist undanþágur frá 

fjölda- og nálægðartakmörkunum svo hægt væri að sinna kennslu með hefðbundnum hætti. Með 

hertum sóttvarnaraðgerðum var öll kennsla færð yfir á stafrænt form og háskólum landsins var 

lokað að öllu leiti frá 16. mars til 4. maí (Stjórnarráð Íslands, 2020b), (Þórólfur Guðnason, 2020). 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hóf söfnun reynslusagna um skólastarf í 

samkomubanni. Markmiðið er að draga lærdóm af aðgerðum og nýta reynslu til framtíðar. 

Niðurstöður hafa ekki verið birtar en verða til umfjöllunar á ráðstefnu vorið 2021. Efnið verður 

einnig nýtt í bók sem kemur út á svipuðum tíma (Samband íslenskra sveitafélaga, 2020). 

Nemendur við Háskóla Íslands fundu fyrir miklum kvíða eftir ákvörðunartöku stjórnvalda um 

lokun háskólanna. Námsmenn óskuðu þess að ákveðið yrði strax hvernig lok annarinnar yrði 

háttað. Algengar athugasemdir þeirra var að sleppa lokaprófum, fá verkefni eða heimapróf í stað 

lokaprófa eða fara sömu leið og Háskólinn í Reykjavík sem bauð nemendum að velja einkunnina 

„staðið/fallið“ (Stúdentaráð Háskóla Íslands, e.d.). 
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Lokun líkamsræktarstöðva og sundlauga 

Sundlaugar og líkamsræktarstöðvar voru bundnar við fjölda- og nálægðartakmarkanir. Voru þeim 

einnig gefin ákveðnar reglur og takmarkanir sökum sérstakrar áhættu á dreifingu smita. Lokað var 

að öllu leiti bæði sundlaugum og líkamsræktarstöðvum tvisvar yfir árið (Auglýsing um takmörkun 

á samkomum vegna farsóttar nr. 243, 2020), (Reglugerð um takmörkun á samkomum vegna 

farsóttar nr. 957, 2020) 

Rannsóknir hafa sýnt að regluleg líkamsrækt hafi jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu 

einstaklinga (Vina o.fl., 2012). Margir kvörtuðu yfir þessum takmörkunum og þá sérstaklega fólk 

sem stundar líkamsrækt til að viðhalda andlegri heilsu, en gátu þau ekki lengur mætt í ræktina. 

Aðrir sem höfðu áhyggjur af dreifingu smita í samfélaginu tóku þessum takmörkunum fagnandi.  

Niðurstöður rannsóknar sem tekin var saman af mennta- og menningarmálaráðuneytinu árið 

2018 gefa til kynna að heilsufarsvandamál Íslenskra háskólanema séu hærri en á öðrum 

norðurlöndum. Níu prósent nemenda glíma við langvarandi sjúkdóma og 15 prósent námsmanna 

búa við andleg veikindi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018). 

Bann við íþrótta- og tómstundarstarfi 

Frá upphafi samfélagstakmarkana hefur fjöldatakmörkun meðal annars miðast við íþróttaviðburði 

og samkomustaði enda er það starfsemi þar sem aukin hætta er á snertingu milli fólks. Sérstakar 

reglur voru samdar um skipulagt íþróttastarf í upphafi maí (Auglýsing um takmörkun á samkomum 

vegna farsóttar nr. 360, 2020). Opinberar skemmtanir, vínveitingastaðir, spilasalir, söfn, leikhús 

og bíó var allt takmarkað við fjölda- og nálægðartakmarkanir sem tóku fjölda breytingum yfir árið. 

Aðrar breyttar aðstæður í samfélaginu 

Fjallað hefur verið um helstu aðgerðir stjórnvalda og rannsóknir þeim tengdum sem núverandi 

þekking er til staðar. Aðrar breyttar aðstæður sem hafa áhrif á samfélagið í heild var skylda á 

grímunotkun sem tók gildi 14. ágúst. Krafist er þess þar sem ekki er hægt tryggja að tveir metrar 

séu á milli einstaklinga, skuli nota andlitsgrímu sem hylur munn og nef. Einnig hafa margir 

vinnustaðir neyðst til að skipta svæðum í rými og takmarka fjölda starfmanna (Auglýsing um 

takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 792, 2020). Bitnar þetta að sjálfsögðu á efnahagslífinu 

en farið verður betur út í það í kaflanum um efnahagsleg áhrif. 
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3.2 Upplifun 

 

Með komu faraldursins og íþyngjandi samfélagstakmörkunum skapaðist óvissa meðal 

landsmanna. Áhrif af samfélagstakmörkunum geta verið margþætt og mismunandi eftir mönnum. 

Geta þau meðal annars verið andleg, félagsleg eða fjárhagsleg. Í þessum kafla fjallað um fyrri 

rannsóknir tengdar almennri líðan landsmanna í kjölfar samfélagstakmarkana.  

3.2.1 Upplifun samfélagsins 

 

Samfélagsmælikvarðar Gallup endurspegla Íslensku þjóðina út frá kyni, aldri menntun og búsetu. 

Könnun þeirra samanstendur af sex spurningum þar sem metin er andleg líðan samfélagsins. 

Niðurstöður eru flokkaðar í hamingju og áhyggjur. Á mynd tvö má sjá að bilið á milli þessara 

tveggja þátta þann 29. mars er töluvert minni en verið hefur seinasta áratug (Gallup, e.d.-a). Ekki 

er hægt að draga ályktun um orsök niðurstaðna. En vegna mikillar óvissu sem staðið hefur yfir á 

tímum kórónuveirunnar og með hertum samfélagstakmörkunum 25. mars má telja líklegt að 

tenging sé þar á milli. 

 

Mynd 2. Samfélagsmælikvarðar Gallups af hamingju og áhyggjum landsmanna í gegnum tíðina (Gallup, e.d.-a) 

 

3.2.2 Upplifun Íslenskra háskólanema   

 

Viðhorfskönnun á atvinnuhorfum og líðan háskólanema var send út á alla háskólanemendur á 

vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins, landssamtökum Íslenskra stúdenta og 

aðildarfélögum þess. Niðurstöður hafa ekki verið birtar (Háskóli Íslands, 2020). 
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Stúdentaráð Háskóla Íslands stóð fyrir rannsóknum um líðan Íslenskra háskólanema í kjölfar 

samfélagstakmarkana. Kannanirnar voru fimm talsins og að mestu leiti bundnar við nemendur í 

Háskóla Íslands, nema annað sé tekið fram. 

Fyrsta könnun var send út 22. mars, um það bil viku eftir að samfélagstakmarkanir voru settar 

á í fyrsta skipti. Sneri sú könnun að velferð stúdenta. Nemendur voru spurðir hvernig þeim liði í 

þáverandi aðstæðum á skalanum einn til tíu. Einn merkir að nemendum líði mjög illa, fimm 

sæmilega og tíu þýðir að nemendum líði mjög vel. Rúmlega 63 prósent nemenda merktu við líðan 

sína á skalanum fimm eða undir. Þegar spurt var út í kvíða töldu 56 prósent námsmanna upplifa 

mikinn kvíða á þeim tíma (Stúdentaráð Háskóla Íslands, e.d.). 

Önnur könnun var send út 6. apríl og stóð að stöðu stúdenta á vinnumarkaði sumarið 2020 og 

líðan þeirra á tímum Covid-19. Samanburður við fyrri könnun gefur til kynna að andleg líðan 

námsmanna hafi versnað. Enn fleiri nemendur töldu sig upplifa kvíða í kjölfar faraldursins og 

rúmlega helmingur námsmanna fundu fyrir miklum eða mjög miklum fjárhagsáhyggjum 

(Stúdentaráð Háskóla Íslands, 2020a). 

Þriðja könnun sneri að atvinnumálum og aðstæðum námsmanna. Var hún send út þann 14. maí 

á nemendur í sjö háskólum landsins. Stúdentaráð framkvæmdi könnunina í samstarfi við LÍS og 

mennta- og menningarmálaráðuneytið. Flest svör komu frá nemendum úr Háskóla Íslands, yfir 

helmingur þátttakenda. Því næst voru flest svör frá nemendum við Háskólann í Reykjavík, rúmlega 

28 prósent. Aðeins 6,5% svörun kom frá námsmönnum úr Háskólanum á Akureyri. Andleg líðan 

nema mældist betri en fyrri rannsóknir gáfu til kynna og voru nú aðeins um 47 prósent námsmanna 

sem leið illa. Hins vegar stóðu fjárhagsáhyggjur námsmanna í stað (Stúdentaráð Háskóla Íslands 

o.fl., 2020). 

Fjórða könnun ársins var framkvæmd af Maskínu fyrir hönd Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Könnunin var send út 29. maí, voru þá samfélagstakmarkanir vægar 

samanborið við fyrri rannsóknir. Var hún send út á nemendur í sjö háskólum og tæplega 61 prósent 

svörun kom frá Háskóla Íslands. Hlutfall þátttakenda við nám í Háskólanum í Reykjavík var 16 

prósent og tæplega 11 prósent svörun kom frá nemendum úr Háskólanum á Akureyri. Spurt var út 

í almenna hamingju námsmanna á skalanum 1-10, þar sem einn merkir mjög óhamingjusamur/söm 

og tíu merkir mjög hamingjusamur/söm. Mældist hamingja allra háskólanna að meðaltali 7,11.  
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Hamingja meðal námsmanna við Háskóla Íslands mældist 7,06 að meðaltali og við Háskólann í 

Reykjavík mældist meðaltalið 7,22. Spurt var út í fjárhagsáhyggjur vegna Covid-19 á skalanum 1-

10. Þar merkir einn mjög litlar fjárhagsáhyggjur og tíu mjög miklar. Svörin voru mjög dreifð en 

að meðaltali mældust áhyggjur vegna fjárhagsaðstæðna 5,69 meðal allra háskólanna. 

Fjárhagsáhyggjur námsmanna í Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík mældist sú sama, 

5,77 (Maskína, 2020). 

Síðasta könnun ársins á vegum Stúdentaráðs var send út 9. október, voru þá í gildi harðar 

samfélagstakmarkanir. Andleg líðan háskólanema hafði hrakað, nú voru rúmlega 67 prósent 

námsmanna sem leið frekar eða mjög illa í þeim aðstæðum sem voru (Stúdentaráð Háskóla Íslands, 

2020b). 

Við samantekt á öllum rannsóknum sem framkvæmdar voru sýna niðurstöður að áhyggjur og 

andleg líðan háskólanema var neikvæð. Virðist svo sem kannanir meðal nemenda við Háskóla 

Íslands komi verr út, samanborið við kannanir sem framkvæmdar voru í sjö háskólum landsins. 

Eru kannanirnar þó allar framkvæmdar á mismunandi tíma, þegar mismunandi takmarkanir voru í 

gildi. Á þeim tíma sem önnur könnun var framkvæmd, hafði staða námsmanna versnað frá fyrri 

könnun. Ef litið er til tímalínu fjöldatakmarkana má sjá að takmarkanir voru hertar á því tímabili. 

Þriðju og fjórðu kannanir voru framkvæmdar á tímabili við rýmri samfélagstakmarkanir og 

mældist andleg líðan námsmanna betri. Í fimmtu og síðustu könnun ársins voru takmarkanir í 

samfélaginu harðar og hafði staða námsmanna versnað enn á ný.  
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4 Efnahagsleg áhrif  
 

Í þessum kafla verður fjallað um efnahagsleg áhrif af völdum faraldsins. Kaflanum verður skipt 

niður í tvo hluta. Í fyrri hluta er fjallað um kostnað samfélagsins vegna faraldursins og almennt 

atvinnuleysi í landinu. Í síðari hluta verður fjallað um stöðu Íslenskra háskólanema, framfærslu 

þeirra og atvinnuleysi í kjölfar takmarkana.  

4.1 Kostnaður samfélagsins 

 

Með faraldri kórónuveirunnar fylgir margvíslegur kostnaður og hægt er að skipta kostnaðinum í 

tvo flokka. Annarsvegar er það kostnaðurinn við heilsufarslegar afleiðingar sjúkdómsins og hins 

vegar efnahagslegur kostnaður við sóttvarnaraðgerðir. Ekki er hægt að segja til um nákvæman 

heildarkostnað við heilsufarslegar afleiðingar en velferðaráhrif faraldursins hafa verið metnar til 

fjár. Þá er talið að áhrif sóttvarnaraðgerða innanlands og þeirra takmarkana sem settar hafa verið 

á hegðun fólks nemi 45,9 ma.kr. árið 2020. Áhrif af sóttkví og einangrun á velferð þeirra 

einstaklinga sem þurfa að sæta þessum takmörkunum eru metnar 25,2 ma.kr. Áhrif heilsutaps af 

þeim sem hafa smitast með Covid-19 er metið 2,9 ma.kr og áhrif skaða af ótímabærum andlátum 

er metið 1,4 ma.kr. Auk þess eru tekin til greina áhrif vegna óvissu sem faraldurinn veldur þ.e. ótti 

við að smitast og áhrif á börn vegna breytts fyrirkomulags menntunar. Erfitt er að meta slíkan 

kostnað að svo stöddu, því hafa þessir tveir fyrrnefndu þættir ekki verið metnir til fjár (Stjórnarráð 

Íslands, 2020a). 

 Eftir því sem faraldurinn dregst á langinn, eykst hætta á að hagkerfi skaðist. En efnahagslegur 

kostnaður við sóttvarnaraðgerðir er talinn vera lægri en kostnaðurinn við óhefta útbreiðslu 

faraldursins og þó sóttvarnaraðgerðir hafi 

neikvæð efnahagsleg áhrif til skamms tíma 

munu áhrifaríkar sóttvarnir draga úr 

neikvæðum efnahagslegum áhrifum til lengri 

tíma, sjá mynd þrjú (Stjórnarráð Íslands, 

2020c).  

 Mynd 3. Aðgerðir miða að því að fletja bæði faraldurs- og 

efnahagskúrfuna (Stjórnarráð Íslands, 2020c) 
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Aðgerðir hafa bitnað fremur illa á fyrirtækjum og einstaklingum í landinu. Til skamms tíma dróst 

einkaneysla saman og stór tekju brestur var á ferðaþjónustunni. Efnahagshorfur versnuðu hratt er 

almenningur áttaði sig á alvarleika veirunnar og vegna ótta almennings við tekjuskerðingu og 

aukið atvinnuleysi dróst neysla saman á heimilum landsins. 

Einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi stóðu þó betur samanborið við 

einstök OECD-ríki þar sem beitt var stífari samfélagslegum 

takmörkunum (Stjórnarráð Íslands, 2020c). Einkaneysla dróst 

minna saman á Íslandi en í nágrannalöndum. Á milli annars og 

þriðja ársfjórðungs árið 2020 dróst hún saman um 2%, sjá mynd 

fjögur (Stjórnarráð Íslands, 2020a).   

Efnahagslegur kostnaður við faraldurinn er margþættur. Meðal 

annars tóku stjórnvöld á sig mikinn kostnað til að styðja við fyrirtæki 

og einstaklinga í landinu, en ríkisfjármálaaðgerðir námu 6,5% af vergri landsframleiðslu árið 2020. 

Heildarráðstafanir stærstu sértæku stuðningsaðgerða til heimila og fyrirtækja eru talin nema 89 

milljarða króna að meðtöldu fjárfestingarátaki árið 2020. Í skýrslu stjórnarráðs sem gefin var út í 

Apríl 2021 er tekið fram að efnahagslegur kostnaður við mótvægisaðgerðir vegna kórónuveirunnar 

nemur rúmlega 190 milljörðum króna. Þar af var stærsta umfang sértækra stuðningsaðgerða til 

heimila og fyrirtækja. Af þeim kostnaði hefur um 55 ma.kr. verið í formi tilfærslna, ríkistryggð 

lán nema rúmlega 12 mö.kr. og frestun skattgreiðslna rúm 10 mö.kr. Auk þess voru 27 ma.kr. 

greiddar úr séreignasjóðum og 7 ma.kr í endurgreiðslu virðisaukaskatts (Stjórnarráð Íslands, 

2021b).  

Tafla 1. Heildarumfang stærstu sértæku úrræða og hlutfall þeirra í ferðaþjónustu (Stjórnarráð Íslands, 2021b) 

 

 

Mynd 4. Samdráttur í einkaneyslu  

samanborið við nágrannalönd 

(Stjórnarráð Íslands, 2020a) 
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Stærstur tekjubrestur í atvinnugeirum landsins var í ferðaþjónustu og hafa úrræði stjórnvalda best 

nýst í þeim geira, en annar þriðjungur fjármagns vegna úrræða hefur ratað til fyrirtækja í 

ferðaþjónustu, sjá töflu 1 (Stjórnarráð Íslands, 2021b). Stjórnvöld gáfu einnig út stafræna inneign 

til einstaklinga 18 ára eða eldri með íslenska kennitölu. Þessi inneign nefnist ferðagjöf en frá henni 

verður skýrt nánár á bls. 21. Kostnaður við slíka gjöf er áætlaður 1,5 milljarðar kr. á árinu 2020 

(Þingskjal 1359, 2020–2021). 

 Efnahagsleg áhrif faraldursins eru þó mikil hér á landi og samdráttur var í flestum 

atvinnugreinum árið 2020 samanborið við árið 2019 (Stjórnarráð Íslands, 2020c). Efnahagsáhrif 

af faraldrinum er meiri á Íslandi en í flestum OECD ríkjum. Þó eru áhrifin verst í löndum sem 

misst hafa tökin á faraldrinum og neyðst til að beita hörðum sóttvarnaraðgerðum, líkt og Spánn, 

Bretland og Frakkland. Efnahagslegur kostnaður hefur einnig verið hár í löndum þar sem hlutdeild 

ferðaþjónustunnar er mikill líkt og á Íslandi, Spáni, Portúgal og Ítalíu, sjá mynd fimm (Stjórnarráð 

Íslands, 2020a). 

 

Mynd 5. Efnahagsáhrif af faraldrinum, samanburður milli OECD-ríkja (Stjórnarráð Íslands, 2020a) 

Mörg lönd settu á svokallað útgöngubann, þar er fólki ekki leyft að fara úr húsi nema í bráðri 

nauðsýn. Því fylgdu stórar efnahagsþrengingar og hafa mannúðarsamtök í Evrópu varað við 

gríðarlegri aukningu á matarskorti meðal ungs fólks. Til að mynda er Frakkland næst stærsta 

hagkerfi í Evrópu en ungir námsmenn í landinu eiga ekki fyrir mat. Með útgöngubanni hafa störf 

sem námsmenn áttu auðvelt að stunda með námi dregist verulega saman og skilið námsmenn eftir 

með litlar sem engar tekjur. Er þar helmingur ungs fólks að kljást við matarskort og fjórðungur 

þeirra hafa tekið út að minnsta kosti eina máltíð á dag (Alderman, 2021). 
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Í samfélagsmælikvarða Gallup voru einstaklingar spurðir hvort þeir telji að heildartekjur 

heimilisins muni aukast, haldast óbreyttar eða minnka næstu 6 mánuði. Í apríl töldu tæplega 40 

prósent einstaklinga að tekjur sínar eigi eftir að minnka og hefur það hlutfall ekki verið eins hátt í 

tæpan áratug. Á mynd sex má sjá mælikvarða af væntum heildartekjum landsmanna (Gallup, e.d.-

b). 

 

Mynd 6. Hlutfall landsmanna og væntingar þeirra í prósentum til hærri eða lægri tekna (Gallup, e.d.-b) 

 

 Aðgerðir stjórnvalda við auknu atvinnuleysi á árinu 2021 eru fjölþættar. Fyrst og fremst er 

stuðningur veittur við eftirspurn í hagkerfinu og ný störf sköpuð. Auk þess hafa stjórnvöld stutt 

við ráðningasambönd atvinnurekanda og launþega með hlutabótum, en mikill kostnaður hefur 

staðið á bak við að sameina vinnuafl og vinnuveitendur að nýju. Einnig hafa bótagreiðslur verið 

hækkaðar. Þá hafa stjórnvöld skapað vinnumarkaðsúrræði til að styrkja hæfni atvinnuleitenda og 

stuðla að endurráðningu. Kostnaður af hlutabótum nam rúmlega 25 milljörðum króna árið 2020 

og heildarkostnaður úrræðisins talin nema um 30 milljörðum króna. Alls hafa rúmlega 36 þúsund 

manns fengið hlutabætur frá gildistíma úrræðisins frá apríl 2020 til apríl 2021. En hlutfallslega 

fleiri karlar hafa nýtt sér úrræði 57% en konur 43% (Stjórnarráð Íslands, 2021b). 

4.1.1 Almennt atvinnuleysi 

 

Atvinnulausir eru þeir sem teljast hluti af vinnuaflinu en eru utan vinnumarkaðar og í virkri 

atvinnuleit (Alþýðusamband Íslands, 2020). Atvinna á hvaða starfssviði sem er skilgreinist sem 

heildartími af vinnu sem fólk leggur á sig á ákveðnu tímabili. Að sama skapi er atvinnuleysi 

skilgreint sem fjöldi klukkutíma sem tilheyra ákveðnu tímabili þar sem fólk er ekki að atvinnu. 

Fjölgun mannkynsins er hröð og ef atvinnuleysi stendur í stað merkir það að hlutfall atvinnulausra 

hækkar. Ef fjöldi starfa eykst með fjölgun mannkynsins mun hlutfall atvinnulausra hækka, en bara 
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í réttu hlutfalli við fjölgun mannkynsins (Pigou, 2013). Því er mikilvægt að stefna af aukningu 

tækifæra á vinnumarkaði.  

Þátttaka ungs fólks á vinnumarkaði er hlutfallslega meiri á Íslandi en í öðrum OECD ríkjum. 

Frá árinu 1991 til 2016 var atvinnuþátttaka allra aldurshópa á bilinu 80-85 prósent. Hefur þátttakan 

verið meiri meðal karla en kvenna í öllum hópum nema hjá ungu fólki þar sem fjöldi við atvinnu 

var nokkuð jöfn. Miklar sveiflur eru þó í þátttöku ungs fólks á atvinnumarkaði og líkleg skýring á 

því er að sá hópur sækir í og úr skóla eftir ástandi á vinnumarkaði (Alþýðusamband Íslands, 2018). 

Á samdráttartímum er algeng þróun í þjóðfélaginu að aðsókn í störf á vinnumarkaði dragist 

saman og fjölgun verður á fólki sem sækir í nám. Sama á við ef þensla eykst í samfélaginu, þá 

fækkar námsmönnum og starfsfólki fjölgar. Þróun á fjölgun atvinnulausra og öryrkja á 

samdráttartímum er varasöm (Alþýðusamband Íslands, 2020). Þá sérstaklega á samdráttartímum 

sem þessum, sökum þess að faraldurinn er heilbrigðismál og þá tengist þetta öryggi. 

 Rannsókn um stöðu launafólks á Íslandi var framkvæmd í febrúar 2021. Atvinnuleysi meðal 

ungs fólks á aldrinum 30 ára og yngri mældist 12,7 prósent. Þeir sem tilgreindu sig í annarri stöðu 

en í launaðri vinnu, á uppsagnarfresti eða atvinnulaus voru 14,4 prósent. Má þá draga ályktun að 

nemar skilgreina sig í flokkinn önnur staða á vinnumarkaði, frekar en launafólk þó það vinni með 

skóla. Um 29 prósent ungs fólks telur sig eiga erfitt eða frekar erfitt með að ná endum saman. Spurt 

var út í fjárhagsaðstoð og nær fjórðungur ungs fólks fær aðstoð frá ættingjum eða vinum. Einnig 

búa margir hjá foreldrum eða öðrum nákomnum. Fimm prósent segist fá aðstoð frá sveitarfélagi 

og niðurstöður sýna að nær 15 prósent af ungu fólki búa við efnislegan skort (Varða, 2021). 

Fyrsta skýrsla sérfræðingahóps ASÍ, BSRB og BHM fjallar um efnahagsleg áhrif Covid-19 

og áhrif kreppunnar á atvinnuleysi mismunandi hópa. Niðurstöður sýna að hlutfallsleg aukning 

atvinnuleysis á milli annan ársfjórðungs 2019 og 2020 er 87 prósent hjá ungu fólki á aldrinum 16-

24 ára á höfuðborgarsvæðinu Veldur þetta sérstökum áhyggjum sérfræðinga sem telja faraldinn 

raska lífi ungs fólks frá menntun til atvinnu og fjárhagslegs sjálfstæðis (Bandalag háskólamanna, 

2020). 
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Með hertum sóttvarnaraðgerðum jókst atvinnuleysi í landinu. Á mynd sjö má sjá þróun 

atvinnuleysis árið 2020, mældist skráð atvinnuleysi 7,9% í júlí (Vinnumálastofnun, 2020). Er það 

rúmlega helmings aukning frá árinu áður þegar skráð atvinnuleysi var 3,4% í sama mánuði 

(Vinnumálastofnun, 2019).  Vert er að taka fram að á milli þriðja ársfjórðungs 2019 og annan 

ársfjórðungs 2020 fækkaði störfum á Íslandi um 38 þúsund og ráðningaráætlun margra fyrirtækja 

í landinu endurspeglaði niðurskerðingu starfsfólks (Margeirsson, 2020). 

 

 

Mynd 7. Þróun atvinnuleysis árið 2020 (Vinnumálastofnun, 2020) 

 

4.2 Staða háskólanema 

Í hlaðvarpi Viljans lýsti Lilja D. Alfreðsdóttir menntamálaráðherra yfir áhyggjum vegna 

kórónuveirunnar. Segir hún stærstu áskorun hjá nemendum vera aukið atvinnuleysi. Einnig skiptir 

miklu máli að umfang kórónuveirunnar bitni ekki á tækifærum ungs fólks til framtíðar, að 

nemendur af núverandi kynslóð geti nýtt þau tækifæri sem annars voru til staðar.  Lagt er áhersla 

á að virkja nemendur í starfi og námi með því að skapa þúsundir starfa fyrir námsmenn og bjóða 

upp á hundruð námsleiða yfir sumarið. Stóra verkefnið  hjá menntamálaráðuneytinu sé að skapa 

verðmæti með því að koma sem flestum aftur í vinnu og nám (Viljinn Fjolmidill, 2020). 

Nemendum á háskólastigi fjölgaði um 12% á árinu 2020 og hafa rúmlega 4,7 ma.kr verið settar í 

skólakerfið til að mæta fjölguninni. Kostnaður við úrræðið „nám er tækifæri“ er talinn nema um 

2,7 ma.kr. (Stjórnarráð Íslands, 2021b) en úrræðinu er lýst frekar í kaflanum um úrræði á bls. 22. 
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4.2.1 Framfærsla  

Eurostudent hefur staðið fyrir rannsóknum um félags- og fjárhagslegar aðstæður háskólanema 

undanfarin ár. Árið 2018 tók Mennta- og menningarmálaráðuneytið saman niðurstöður rannsóknar 

sem fór fram yfir sumarið 2016. Umfang snerist að stöðu Íslenskra háskólanema, aðgengi, efnahag 

og tækifærum til náms. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að Íslenskir námsmenn telji 

fjárhagsstöðu sína erfiða og vinna meira með námi samanborið við önnur Norðurlönd. Hátt 

hlutfall, eða 71 prósent háskólanema svöruðu að ef þau væru ekki í launaðri vinnu, hefðu þau ekki 

efni á að vera í skóla. Í heildina vinna nær 70 prósent námsmanna með skóla. Hlutfall nema sem 

vinna allt skólaárið mældist 49 prósent og auk þess sögðust 19 prósent vinna stöku sinnum með 

náminu. Skoðaðar voru ráðstöfunartekjur háskólanema og voru þær að meðaltali 296.338 kr. á 

mánuði með staðalfrávik að 199.662 kr. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018). 

Skoðuð var uppspretta tekna hjá námsmönnum. Niðurstöður gefa til kynna að 35 prósent 

háskólanema fá aðstoð frá fjölskyldu eða maka.  Nemar sem framfæra sér með áunnum tekjum 

voru 45 prósent og aðeins 16 prósent sögðust þiggja námslán eða styrki (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2018).  

Framfærsla á námslánum eða styrkjum var einnig skoðuð út frá aldri og sýna niðurstöður að 

rúmlega 40 prósent námsmanna 30 ára og eldri nýta sér námslán. Helmingur námsmanna á 

aldrinum 25-29 ára framfæra sér að einhverju leiti með námslánum og um þriðjungur nema á 

aldrinum 22-24 ára taka námslán. Hjá nemum á aldrinum 21 árs og yngri var framfærsla á 

námslánum 20 prósent (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018). 

Nýjasta rannsókn Eurostudent var framkvæmd á árinu 2019. Bornar voru saman fjárhagslegar 

aðstæður námsmanna innan 26 landa. Af þeim voru 18 lönd í Evrópu. Hlutfall námsmanna innan 

Evrópu sem hefðu ekki efni á því að vera í skóla, væru þau ekki í launaðri vinnu var að meðaltali 

50 prósent. Mældist Ísland hæst af öllum Evrópuríkjum, en 72 prósent Íslenskra námsmanna ættu 

ekki efni á því að vera í skóla, væru þau ekki í launaðri vinnu. Má draga þá ályktun að hlutfallið 

sé áreiðanlegt vegna sambærilegs hlutfalls fyrri rannsóknar frá árinu 2016. Þegar spurt var út í 

fjárhagslega erfiðleika var að meðaltali 25 prósent námsmanna í Evrópu sem áttu í alvarlegum 

fjárhagslegum erfiðleikum. Hlutfall Íslenskra nemenda var 31 prósent. Húsnæðiskostnaður er 
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einnig töluvert hærri hjá Íslenskum nemendum samanborið við meðaltal önnur lönd (Hauschildt 

o.fl., 2019). 

Í könnun Stúdentaráðs sem framkvæmd var í apríl, töldu 43 prósent námsmanna sig eiga erfitt 

með að mæta útgjöldum um mánaðarmótin og var þá fjöldatakmörkun sett við 20 manns. 

Sambærileg prósenta háskólanema sagðist horfa fram á fjárhagslega erfiða tíma yfir sumarið. 

Einnig voru nær 85 prósent sem sögðust eiga erfitt með að komast af án hlutastarfs (Stúdentaráð 

Háskóla Íslands, 2020a). 

Niðurstöður úr þriðju könnun Stúdentaráðs Háskóla Íslands, gefa að aukning var á 

námsmönnum sem taldi sig eiga erfitt með að komast af fjárhagslega án hlutastarfs. Var sú könnun 

framkvæmd yfir sumartímann og voru aðeins um 65 prósent sem unnu samhliða náminu 

(Stúdentaráð Háskóla Íslands o.fl., 2020). 

4.2.2 Atvinnuleysi  

Mikil fjölgun hefur verið á ungmönnum sem eru hvorki starfandi né í námi og er það mikið 

áhyggjuefni fyrir þróun og tækifæri ungs fólks í landinu (Bandalag háskólamanna, 2020).  

Samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar er skilyrði að launamaður sé í virkri atvinnuleit 

(Lög um atvinnuleysistryggingar, 2006). Teljast nemendur ekki vera í virkri atvinnuleit og eiga 

því ekki rétt á skráningu á atvinnuleysisskrá, jafnvel þó þeir séu í atvinnuleit. Rúmlega 46% 

atvinnulausra er ungt fólk á aldrinum 18-34 ára. Þó eru fáir stúdentar meðtaldir í þeim tölum þar 

sem þeir eru ekki á atvinnuleysisskrá (Stúdentaráð Háskóla Íslands, 2021). 

 Vinnandi einstaklingur í námi nýtur ekki jafns réttar og vinnandi einstaklingur sem er ekki í 

námi. Af launum vinnandi stúdenta rennur 1,35% í atvinnuleysistryggingasjóð. Fyrir árið 2010 

áttu starfandi nemendur rétt á að sækja um atvinnuleysisbætur sem nam áunnum greiðslum 

atvinnutryggingagjalds af launum. Voru þá bæturnar í samræmi við hve mikið hann vann 

síðastliðna 36 mánuði, rétt eins og hjá öðrum einstaklingum sem missa vinnuna. Síðastliðinn 

áratug hafa námsmenn þó ekki átt rétt á áunnum greiðslum sínum úr atvinnutryggingasjóð. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Eurostudent frá árinu 2018 starfa 70 prósent námsmanna 

samhliða námi að einhverju leiti. Séu þeir í hálfu starfi á veturna og fullu starfi á sumrin, á 

lágmarkslaunum nema atvinnutryggingagjöld þess hóps yfir 4 milljarða frá árinu 2010. Eru 
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stúdentum því mismunað með því að eiga ekki rétt á sínum atvinnuleysistryggingum og eru án alls 

öryggisnets fyrir það eitt að stunda nám (Stúdentaráð Háskóla Íslands, 2021).  

Niðurstöður Stúdentaráðs frá apríl 2020 gáfu til kynna að 40 prósent nemenda við Háskóla 

Íslands var í virkri atvinnuleit en hafði ekki fengið vinnu yfir sumarið. Þegar spurt var út í hlutastarf 

kom í ljós að um helmingur námsmanna sem vann með skóla hélt óbreyttu starfshlutfalli. 

Fjórðungur námsmanna hélt vinnu, en í skertu hlutfalli. Hinum fjórðungnum var sagt upp störfum 

(Stúdentaráð Háskóla Íslands, 2020a). 

Í seinni könnun sem framkvæmd var þann 14. maí hafði staða stúdenta batnað að einhverju 

leiti varðandi sumarstörf. Smávægileg aukning var á stúdentum með störf yfir sumarið og færri 

nemendur lækkuðu í starfshlutfalli eða launum. En fleiri háskólar tóku þátt í þeirri könnun. Þegar 

spurt var út í hlutastarfsstöðu voru nær 35 prósent nemenda sem sagt var upp störfum eða 

starfshlutfall lækkað í núll prósent vegna Covid-19. Tæplega helmingur námsmanna hélt óbreyttu 

starfshlutfalli og nær 19 prósent nema hélt hlutastarfi með lækkuðu starfshlutfalli. Niðurstöður 

gáfu þó til kynna að staða stúdenta hafi versnað þegar litið var til fyrra árs. Rúmlega 70% nemenda 

störfuðu yfir sumarið á sama tíma árið 2019 en meira en helmingur þeirra voru atvinnulausir árið 

2020 (Stúdentaráð Háskóla Íslands o.fl., 2020). 

 Ekki hafa verið birtar rannsóknir um nákvæmar tölur af tekjum og starfshlutfalli háskólanema 

eftir að takmarkanir tóku gildi. Í rannsókn sem framkvæmd var í lok maí 2020, voru nemendur 

spurðir hver staða þeirra var á vinnumarkaði fyrir Covid-19. Niðurstöður svörunar má sjá á mynd 

átta. Nemendur voru spurðir um breytingar á starfi vegna Covid-19. Hlutfall svarenda sem sagði 

að starfshlutfall sitt hafi skerst var 15,6 prósent og sögðu aðeins rúm þrjú prósent að laun sín hafi 

verið lækkuð. Einnig kom í ljós að um fjórðungur námsmanna fékk starf yfir sumarið en missti 

það (Maskína, 2020). 

 

 

 

Mynd 8. Starfshlutfall námsmanna á vinnumarkaði fyrir Covid-19 (Maskína, 2020) 
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5 Úrræði 

 
Fjölmörg úrræði voru í boði fyrir einstaklinga og fyrirtæki í landinu. Voru þau flest að mestu leiti 

bundin við atvinnumarkaðinn og virðist svo sem stúdentar hafi verið undanþegnir fjárhagslegum 

úrræðum á árinu 2020. Í þessum kafla verður farið yfir helstu úrræði stjórnvalda sem í boði voru 

fyrir námsmenn og þau úrræði sem hefði mátt nýtast námsmönnum. Að lokum verður gerð grein 

fyrir úrræðum sem sköpuð hafa verið til að koma til móts við námsmenn sem og kröfum lýst um 

frekari úrbætur. 

5.1 Úrræði stjórnvalda 

 

Helstu úrræði fyrir einstaklinga voru styrkir og breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar, 

sem dæmi má nefna; hlutabótaleiðin, tekjutengdar atvinnuleysisbætur, laun í sóttkví, úttekt 

séreignarsparnaðar og ferðagjöfin (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). Sköpuð voru úrræði í þeim tilgangi 

að koma einstaklingum í nám en ef einstaklingur hafði þegar skráð sig í nám fyrir faraldurinn, kom 

það í veg fyrir að hann hefði kost á að nýta sér hin almennu úrræði.   

5.1.1 Ferðagjöfin 

 

Ferðagjöfin er stafræn inneign, gefin er út af stjórnvöldum til einstaklinga sem hafa náð 18 ára 

aldri og eru með Íslenska kennitölu. Með ferðagjöfinni eru Íslendingar hvattir til að ferðast 

innanlands og stjórnvöld að stuðla að aukinni eftirspurn í samfélaginu. Þá gefst einstaklingum 

kostur á að nýta sér inneign að verðmæti 5.000 kr. til afþreyingar hjá skilgreindum og tilgreindum 

fyrirtækjum í landinu. Gjöfin er í formi smáforrits í farsíma sem hægt er að nota á einfaldan hátt 

til greiðslu (þingskjal 1476, 2019–2020). Frá gildistöku laganna í júní 2020 til 10. apríl 2021 hafa 

um 199.000 einstaklingar sótt ferðagjöfina (Þingskjal 1359, 2020–2021).  

5.1.2 Hlutabótaleiðin  

 

Launamaður er skilgreindur sem hver sá sem vinnur launuð störf í annara þjónustu í a.m.k. 25% 

starfshlutfalli í hverjum mánuði. Hlutabótaleiðin er samin til að koma á móts við fyrirtæki og 

starfsmann ef starfshlutfall launþega lækkar tímabundið. Fær þá starfsmaður atvinnuleysisbætur 

samhliða minnkuðu starfshlutfalli sem nemur mismun réttar hans hefði hann misst starf sitt að 

fullu og þess starfshlutfalls sem hann starfar nú í. Sama gildir um starfsmenn sem missa vinnuna 
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og ráða sig í starf í minna starfshlutfalli. Samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar eru 

námsmenn á háskólastigi ekki tryggðir þessum úrræðum nema nemandi sé skráður í 12 ETCS 

einingar eða minna (Lög um atvinnuleysistryggingar, 2006). 

Er það mjög takmarkað fyrir nemendur en fjöldi námsmanna sem stunda fullt nám og vinna 

samhliða því hafa orðið fyrir skerðingu á vinnumarkaði. Auk þess vinna Íslenskir násmenn mikið 

með námi samanborið við aðrar þjóðir í Evrópu (Hauschildt o.fl., 2019). Hefði því hlutabótaleiðin 

mátt nýtast námsmönnum sem skilgreinast sem launamenn. En eru þeir útilokaðir frá umræddu 

úrræði, fyrir það að stunda nám. 

5.1.3 Námsátak fyrir atvinnuleitendur - „Nám er tækifæri“  

 

Námsátak vinnumálastofnunnar „nám er tækifæri“ var skapað fyrir atvinnuleitendur sem hafa 

samfellt, í 6 mánuði eða lengur verið á atvinnuleysisskrá. Gefst þeim kostur á að skrá sig í 

háskólanám á heilbrigðis-, tækni- eða kennslusviði og fá greiddar atvinnuleysisbætur samhliða 

náminu í eina önn. Er námsmönnum svo kleift að halda áfram í námi með því að taka námslán 

(Vinnumálastofnun, e.d.). 

 Fjárhagsaðstæður er þriðja algengasta ástæða fyrir töfum í námi stúdenta. Nýti einstaklingur 

á atvinnuleysisbótum átakið „nám er tækifæri“ og fái hann ekki vinnu samhliða náminu, neyðist 

hann til þess að taka lán eftir fyrstu önnina. Ef námsmaður klárar ekki námið og snýr aftur á 

vinnumarkað hefur hann 72 mánuði frá því hann hætti störfum til að sækja um atvinnuleysisbætur. 

Annars missir hann öll réttindi til atvinnuleysistrygginga. Ef námsmaður lýkur náminu getur hann 

geymt áunna atvinnuleysistryggingu í allt að 72 mánuði frá þeim degi sem hann hætti störfum (Lög 

um atvinnuleysistryggingar, 2006). 

5.2 Krafa um frekari úrbætur og komið til móts við nemendur 

 

Í mörg ár hafa stúdentar krafist úrbóta en litlar breytingar hafa þar orðið. Í könnun Stúdentaráðs 

kom fram að rétt tæplega 6% námsmanna gátu nýtt sér úrræði stjórnvalda vegna tekjuskerðingar 

sökum faraldursins (Stúdentaráð Háskóla Íslands, 2020a). 

Námslán er lán sem einstaklingar borga til baka á vöxtum, líkt og önnur lán. Raunin er sú að 

margir námsmenn starfa á vinnumarkaði þrátt fyrir að vera á framfærslulánum. Taki nemandi 

námslán, má hann afla sér tekna að frítekjumörkum sem eru 1.364.000 kr. á árinu 2020 
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(Menntasjóður, e.d.-a). Sé námsmaður einhleypur, á leigumarkaði og tekur námslán, er honum 

lánað 189.500 kr. á mánuði (Menntasjóður, e.d.-b). 

Fjárhagsaðstæður námsmanna eru mismunandi og ekki eru allir sem fá aðstoð frá foreldrum 

eða aðstandendum. Taki nemandi námslán og upphæð grunnframfærslu samsvarar ekki útgjöldum, 

sækir hann í vinnumarkaðinn. Ef honum tekst að fá vinnu samhliða náminu er hann búin að 

takmarka heildartekjur sínar. Má hann einungis afla sér inn tekjur að frítekjumarki sem samsvarar 

113.667 kr. á mánuði. Samanlagt gera þetta heildartekjur að 303.167 kr. á mánuði.  

  Ef nemandi á námslánum vinnur sér inn tekjur umfram frítekjumörk, koma 45% af hans 

árlegu tekjum sem umfram eru til skerðingar af lánsupphæð. Upphæðin af námslánum lækkar því 

í takt við skerðinguna. Geta aðstæður skapast þar sem stúdentar þurfa að vinna enn meira vegna 

skerðingar á lánum. Í janúar 2021 lagði Stúdentaráð Háskóla Íslands fram kröfu á ráðherra um 

hækkun grunnframfærslu framfærslulána Menntasjóðs námsmanna. Þar er tekið fram að 

grunnframfærsla framfærslulána námsmanna sé ófullnægjandi og ekki í samræmi við aðra hópa 

samfélagsins. Að lágmarki á grunnframfærsla að samsvara neysluviðmiði félagsmálaráðuneytisins 

svo stúdentar geti stundað nám sitt óáreitt, án fjárhagsáhyggja og án þess að þurfa að sækja til 

vinnumarkaðsins. Hægt er að sækja um fimmföldun frítekjumarks en aðeins ef fólk er að snúa 

aftur í nám frá vinnumarkaðnum eða hafa ekki verið á námslánum síðastliðna sex mánuði (Sara Þ. 

Finnbogadóttir, 2021). Grípur þetta úrræði ekki alla námsmenn og er því þörf á frekari úrræðum. 

 Vegna mikla umræðu námsmanna varðandi mismunun á úrræðum fyrir stúdenta, hafa 

stjórnvöld komið til móts við nemendur. Námsmenn við vinnu í bakvarðarsveitum heilbrigðis- og 

velferðarþjónustunnar og bakvarðarsveit lögreglunnar eiga kost á að sækja um að tekjur þeirra 

verði undanskildar frádrætti við útreikninga á framfærslu námsmanna. Einnig geta nemendur sem 

sótt hafa um að fá greiddan út séreignarsparnað óskað eftir að hann verði undanþeginn við 

útreikninga á námslánum skólaárið 2020-2021. Þurfa nemendur sérstaklega að sækja um þessi 

úrræði með því að senda tölvupóst á menntasjóð námsmanna (Menntasjóður, e.d.-c). 

 Vinnumálastofnum og félagsmálaráðuneytið stofnuðu í samvinnu við stofnanir ríkis og 

sveitarfélaga, sérstakt átak til að fjölga sumarstörfum námsmanna. Alls fengu 2.300 námsmenn 

sumarstarf á grundvelli átaksins. Auk þess veittu stjórnvöld framlög til nýsköpunarsjóðs námanna 

sem nam 455 milljónum kr. árið 2020 (Stjórnarráð Íslands, 2021a). 
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Þann 1. maí 2021 var tilkynnt að ríkisstjórnin hafi ákveðið að mæta þörfum námsmanna vegna 

afleiðinga faraldursins. Grunnframfærsla námsmanna verður tímabundið hækkuð og 

námsmönnum boðið viðbótarlán sem getur numið 6% álagi á grunnframfærslu framfærslulána ef 

námsmaður fer ekki yfir frítekjumark sem verður nú 1.410.000 kr. vegna tekna ársins 2020 

(Stjórnarráð Íslands, 2021c).  
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6 Aðferðafræði 

 
Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Kaflanum verður skipt niður í fjóra 

undirkafla þar sem gerð verður grein fyrir rannsóknaraðferð, þátttakendum, framkvæmd og 

mælitækjum rannsóknarinnar. Rannsóknin var unnin til að kanna áhrif sóttvarnaraðgerða á 

starfshlutfall og tekjuöflun háskólanema, sem og upplifun af samfélagslegum takmörkunum og 

áhrifum þeirra. 

Lagðar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

• Hvaða áhrif höfðu samfélagslegar takmarkanir vegna Covid-19 á starfshlutfall og 

tekjuöflun háskólanema á Íslandi 

• Hver var upplifun háskólanemenda af samfélagstakmörkunum og áhrifum þeirra  

 Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í niðurstöðukafla. Þar verður leitast eftir að svara 

umræddum rannsóknarspurningum. Í Umfjöllunarkafla verður niðurstöðum svo svarað á skýran 

máta og þær settar í samhengi við fræðilega umfjöllun. Í rannsókninni var einnig kannað hvort 

efnahagsþrengingar námsmanna hafði áhrif á upplifun af samfélagstakmörkunum.  

6.1 Rannsóknaraðferð 

 

Almennt við framkvæmd og úrvinnslu rannsókna er stuðst við eigindlegt og/eða megindlegt 

rannsóknarsnið. Í þessari rannsókn er stuðst við megindlega rannsóknaraðferð. Í megindlegri 

rannsókn er rannsakandi hlutlaus og aðskilinn þátttakendum. Rannsóknin byggist á áþreifanlegum 

og tölulegum gögnum sem hægt er að flokka og greina niður í breytur. Er þá hægt að mæla og 

magnbinda sambönd á milli breytna, draga ályktanir og alhæfa fyrir þýði með ákveðnum 

skilyrðum (Yilmaz, 2013). 

 Gagnaöflun rannsóknarinnar fór fram með rafrænum spurningalista. Sú ákvörðun að notast 

við vefkönnun er rökstudd á þeim forsendum að vefkannanir hafa þann eiginleika að geta náð til 

mikinn fjölda fólks á stuttum tíma og eru þær hagkvæmar þegar kemur að skilvirkni og kostnaði 

við framkvæmd rannsókna (Dominelli, 2003). Í heild sinni stóð spurningalistinn saman af 24 

spurningum. Voru svarmöguleikar ýmist afmarkaðir eða opnir og byggðist greining gagna á 

tölulegri framsetningu. Í fyrri rannsóknarspurningu er notast við bæði lýsandi tölfræði og 
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ályktunartölfræði og þeim hugtökum frekar gerð skil á bls. 29. Í seinni rannsóknarspurningu verður 

að mestu leiti stuðst við lýsandi tölfræði við framsetningu á niðurstöðum.  

6.2 Þátttakendur 

 

Þýði rannsóknarinnar voru nemendur sem stunduðu nám á öllum námsstigum, í öllum deildum við 

Háskólann í Reykjavík á þeim tíma sem könnunin var send út. Úrtakið fyrir rannsóknina var allt 

þýðið, ekki var hægt að fá nákvæma tölu en nemendur í Háskólanum í Reykjavík eru á fjórða 

þúsund manns. Í rannsókninni tóku þátt alls 140 háskólanemendur. Í þessum kafla verður fjallað 

um bakgrunn þátttakenda. Farið verður yfir kynjaskiptingu, dreifingu á aldurshópum og 

meðalaldur þátttakenda, hvar þau eru stödd í sínu námi og fjölda eininga sem námsmenn voru 

skráðir í á haustönn og á vorönn 2020.  

 Af öllum námsmönnum sem tóku þátt í könnuninni var 

hlutfall kynjanna í samræmi við almenna skiptingu sem 

þekkt er í háskólum (Stjórnarráð Íslands, 2021a). Eru þar 

konur í meirihluta, eða um 62% þátttakenda, en 38% voru 

karlar. Kynjahlutfall þátttakenda má sjá á mynd 9.  

 

 

 

 

 Aldur þátttakenda var að meðaltali 26 ára 

og mældist meðalaldur á milli kynjanna heldur 

jafn. Aldur kvenna var að meðaltali 25 ára og 

aldur karla 27 ára. Dreifing þátttakenda eftir 

aldurshópum var einnig fremur jafn en stærstur 

hluti nemenda var þó undir 25 ára. Hlutfall 

þátttakenda eftir aldursflokkum má sjá á 

mynd 10.  

Mynd 9. Kynjaskipting þátttakenda 

Mynd 10. Hlutfall þátttakenda eftir aldurshópum  
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Staða þátttakenda í námi, eða námsstig 

nemenda má sjá á mynd 11. Afgerandi hátt 

hlutfall þátttakenda stundaði nám í grunnnámi 

eða diplómanámi, eða um 79% námsmanna. 

Voru örfáir nemendur sem stunduðu nám í 

undirbúningsnámi fyrir háskólagrunn og 

nokkrir nemendur stunduðu nám á 

meistarastigi eða öðru framhaldsnámi. Enginn 

doktorsnemi tók þátt í könnuninni.  

 

 

 

 Nemendur voru spurðir hversu 

margar einingar þeir tóku á vorönn og 

haustönn 2020. Þegar þátttakendur skráðu 

sig í nám á vorönn 2020 var faraldur 

kórónuveirunnar ekki hafinn. Niðurstöður 

úr spurningunni má sjá á mynd 12. Sjá má 

að aukning var á einingafjölda 

námsmanna, hjá báðum kynjunum á 

haustönn 2020, eftir að faraldurinn hófst.  

 

6.3 Framkvæmd 

 

Framkvæmd fór fram meðal háskólanema við Háskólann í Reykjavík með rafrænum spurningalista 

sem sendur var með tölvupósti. Notast var við forritið Microsoft Forms við uppsetningu listans, er 

forritið einstaklega skilvirkt og þægilegt í notkun. Rannsakandi samdi spurningar í samráði við 

leiðbeinanda. Hönnun spurningalistans var með þeim hætti sem reglur markaðsrannsókna segja til 

um. Var meðal annars gætt að jafnvægi á milli spurninga og að uppröðun spurninga í listanum 

væri með ákveðnum hætti (Brace, 2018) og er því lýst frekar hér að neðan. 

Mynd 11. Skipting þátttakenda eftir námsstigum 

Mynd 12. Einingafjöldi þátttakenda eftir tímabilum og kyni 
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Í spurningalistanum voru spurningar varðandi stöðu háskólanema á vinnumarkaði og framfærslu 

þeirra. Spurning var samin til að mæla upplifun háskólanemenda af samfélagslegum 

takmörkunum, en betur er farið út í það í kaflanum um mælitæki á bls. 31. Einnig voru samdar 

spurningar til að meta upplifun námsmanna af breytingum á starfshlutfalli og tekjum, og viðhorfi 

þeirra varðandi úrræði sem voru í boði fyrir háskólanemendur.  

 Spurningarnar voru settar upp með þeim hætti að ekki fengu allir sömu spurningar. 

Þátttakendum gafst tækifæri til að taka afstöðu til þess hvort þau hafi orðið fyrir tekjuskerðingu 

eða hvort þau hafi verið í starfi með skóla er faraldur kórónuveirunnar brast út. Nemendur sem 

svöruðu „nei“ voru sjálfvirkt úthlutaðir frá ákveðnum spurningum sem tengdust tekjuskerðingu og 

breytingum á stöðu innan vinnumarkaðsins.   

 Spurningalistinn var forprófaður á fjórum einstaklingum áður en unnið var að því að senda 

hann út á háskólanemendur. Mikilvægt er að forprófa spurningalista svo hægt sé að koma auga á 

galla varðandi virkni spurninga og til að tryggja að engar villur séu að finna í listanum (Reynolds 

o.fl., 1993). Áður en spurningalistinn var sendur út fór sérfræðingur hjá Maskínu yfir listann. Kom 

hann með nytsamlegar ábendingar varðandi spurningar og svarmöguleika sem lagaðir voru í 

framhaldi af því. 

 Rannsakandi taldi áhugavert að sjá mismunandi stöðu námsmanna á vinnumarkaði milli 

háskólanna á Íslandi. Í von um að stækka þýði rannsóknarinnar var haft samband við helstu háskóla 

landsins áður en spurningalistinn var lagður fyrir nemendur. Send var beiðni um póstlista nemenda 

við nám í Háskólanum í Reykjavík, Háskólanum á Akureyri og Háskóla Íslands (sjá viðauka B). 

Einungis samþykkti þó Háskólinn í Reykjavík þátttöku sína við rannsóknina. Spurningakönnun 

um áhrif samfélagstakmarkana á framfærslu námsmanna var send út á hádegi þann 2. mars 2021. 

Opið var fyrir þátttöku í tvær vikur, eða til og með 16. mars 2021. Send var út áminning til nemenda 

að svara könnuninni þann 9. mars og barst töluvert af svörum í kjölfarið. Æskilegt er að huga að 

því að senda út slíka könnun á réttum tíma vikunnar og á réttum tíma dags og var könnunin send 

út á tímabili þar sem mesta svarhlutfall gefst (Lindgren o.fl., 2020).  

 Í upphafi spurningalistans var stutt lýsing þar sem þátttakendum var greint frá skiptingu kafla 

og tilgangi rannsóknarinnar. Í upphafi hvers kafla fyrir sig var tekið fram hvers konar spurningar 

kaflinn innihélt. Einnig voru þátttakendur upplýstir um að farið yrði með öll gögn sem trúnaðarmál 

og að nafn þeirra kæmi hvergi fram í birtum eða óbirtum rannsóknargögnum.  
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Nemendur voru hvattir til að hafa samband hefðu þeir spurningar eða athugasemdir varðandi 

rannsóknina, en engar athugasemdir bárust rannsakanda.  

6.3.1 Tölfræðileg úrvinnsla 

 

Við upphaf úrvinnslu voru gögn færð úr Microsoft Forms yfir í Excel. Þar voru þau hreinsuð til 

og fyrirsagnir spurninga styttar svo hægt væri að flytja gögnin yfir í SPSS án vandræða. Nokkrir 

nemendur gáfu upp tekjur eða starfshlutfall á ákveðnu bili. Hreinsun gagna fór fram með því móti 

að tekin var miðtala hjá námsmönnum sem gáfu upp tölur á slíku bili. Einn nemandi gaf upp tekjur 

í dollurum og var sú upphæð reiknuð yfir í Íslenskar krónur á genginu 127,13. Örfáir nemendur í 

undirbúningsnámi fyrir háskólagrunn gáfu upp ECTS einingar og var þeim gögnum eytt, en slíkar 

einingar teljast sem feiningar. En feining er mælikvarði á vinnuframlag nemenda í 

framhaldsskólum (Alþingi, 2015-2016).  

 Greining gagna og tölfræðileg úrvinnsla fór fram í SPSS. Rannsakandi kom auga á nokkrar 

mælingar sem innihélt útlaga og tók sértakt tillit til þeirra við úrvinnslu á niðurstöðum. Útlagar eru 

gögn í gagnasetti sem fylgja ekki sama líkani og restin af gögnunum. Því er mikilvægt er að taka 

tillit til útlaga við úrvinnslu gagna til að koma í veg fyrir skekkjur í niðurstöðum (John, 1995) því 

voru gögnin skoðuð bæði með og án útlaga. Mælingar á breytum voru skilgreindar á 

hlutfallskvarða, flokkunarkvarða eða raðkvarða og voru bakgrunnsbreytur skilgreindar sem „kyn“, 

„námsstig“ og „aldur“. Þá voru svör úr niðurstöðum spurninga kóðuð yfir í töluleg gögn svo hægt 

væri að setja þau fram með lýsandi tölfræði.  

 Lýsandi tölfræði er notuð við framsetningu á niðurstöðum, en hún gengur út á að lýsa, draga 

saman og kerfisbinda gögnin (Fisher og Marshall, 2009). Ályktunartölfræði var einnig beitt upp 

að vissu marki en hún gengur út á að draga ályktanir um þýði á grundvelli gagna úr úrtaki (Silvey, 

1975). Við val á hvers konar tölfræðipróf yrði framkvæmt, skoðaði rannsakandi hvort gögn í 

breytum fylgdu normaldreifingu. Tekin var ákvörðun um viðeigandi próf í samræmi við 

niðurstöður (Motulsky, 1995), sjá nánar í kaflanum um mælitæki.   

 Fyrri rannsóknarspurning er „Hvaða áhrif höfðu samfélagslegar takmarkanir vegna Covid-19 

á starfshlutfall og tekjuöflun háskólanema á Íslandi?“ Hlutfallsbreyturnar „starfshlutfall“ og 

„tekjur“ voru skilgreindar sem fylgibreytur og bakgrunnsbreyturnar „kyn“ og „námsstig“ 
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skilgreindar sem frumbreytur. Notast var við ályktunartölfræði til að kanna hvort mismunur væri 

á milli hópa, eða hvort óháðar breytur hefðu áhrif á starfshlutfall eða tekjur námsmanna.  

 Í seinni rannsóknarspurningu „Hver var upplifun námsmanna af samfélagslegum 

takmörkunum og áhrifum þeirra?“ var að mestu leiti stuðst við lýsandi tölfræði við framsetningu 

á niðurstöðum. Ályktunartölfræði var beitt upp að vissu marki, en til að meta upplifun námsmanna 

af samfélagstakmörkunum var búin til ein breyta úr spurningum sem áttu við hvern og einn 

mælikvarða, sjá nánar í umfjöllun um mælitæki. Áður en svörin voru sameinuð í eina breytu var 

innra samræmi reiknað með Cronbach‘s alpha. Er það einn algengasti mælikvarði á innra samræmi 

og notaður til að spá fyrir um hvort kvarði sé áreiðanlegur í mörgum spurningum á Likert-kvarða 

(Tavakol og Dennick, 2011). 

 Úrvinnsla við opnum svarmöguleikum fór fram með þeim hætti að hlutfallsbreytur líkt og 

aldur og ECTS einingar voru flokkaðar niður í flokkunarbreytur. Með þeim hætti var hægt að 

greina niðurstöður út frá aldurshópum. Einnig var opinn svarmöguleiki á spurningu þar sem 

nemendur voru spurðir hvernig þeir afli sér innkomu. Niðurstöður voru breytilegar og farið verður 

betur út í svör við spurningunni í kaflanum um niðurstöður. 

 Við útreikning á fylgni milli starfshlutfalls og tekna voru nýjar breytur skilgreindar sem 

eingöngu var notast við í mælingum á fylgnistuðul. Til að tryggja samanburð á úrtaksstærðum fór 

úrvinnsla gagna fram með þeim hætti að gögn voru fjarlægð sem gáfu ekki niðurstöður úr báðum 

hlutfallsbreytum. Þar að segja, ef nemandi gaf einungis upp tekjur sínar á ákveðnu tímabili en ekki 

starfshlutfall, voru gögn um tekjur hans fjarlægð. Það sama átti við námsmenn sem gáfu einungis 

upp starfshlutfall sitt á ákveðnu tímabili en ekki tekjur. 

 Settar voru fram lýsandi myndir af niðurstöðum. Framkvæmd við uppsetningu á myndum og 

gröfum fór fram í Excel og SPSS. Val á gröfum fór eftir gerð breyta. Flokkunarbreytur voru settar 

upp í kökurit og breytur á raðskala settar upp í súlurit. Gögn á hlutfallskvarða voru ýmist sett upp 

í línurit og töflur, eftir gerð gagna. Til að gefa myndræna framsetningu á fylgni milli starfshlutfalls 

og tekna var notast við punktarit. Var þessi ákvörðun tekin út frá almennum viðmiðum varðandi 

uppsetningar á gröfum og myndum í lýsandi tölfræði (Spriestersbach o.fl., 2009). 
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6.4 Mælitæki 

 

Stuðst var við rafrænan spurningalista sem mælitæki til að meta aðstæður námsmanna á tímum 

kórónuveirunnar. Spurningalistanum var skipt upp í þrjá hluta. Fyrsti hluti stóð saman af 

spurningum varðandi viðhorf og upplifun námsmanna af samfélagslegum takmörkunum. Í öðrum 

hluta spurningalistans voru spurningar framsettar er varða framfærslu og stöðu námsmanna á 

vinnumarkaði. Þriðji hluti stóð saman af spurningum um bakgrunn þátttakenda. Spurningalistann 

í heild sinni má finna í viðauka A. 

 Í spurningalistanum voru 24 spurningar í heildina. Spurningarnar voru settar upp til að gefa 

góða mynd af fjárhagsstöðu og upplifun háskólanema á tímum kórónuveirunnar. Við gerð 

svarmöguleika var notast við lokaða, hálflokaða og opna svarmöguleika. Þegar nemendur voru 

spurðir út í gögn á hlutfallskvarða líkt og tekjur, starfshlutfall, aldur og ETCS einingar á önn, var 

notast við opna svarmöguleika.  

 Í listanum var ein fjölvalsspurning þar sem nemendur voru spurðir hvernig þeir afla sér 

innkomu. Spurningin innihélt einnig hálflokaðan svarmöguleika. Þátttakendur gátu merkt við fleiri 

en einn reit og voru átta valkostir í boði. Nemendum gafst kostur á að velja; ég starfa á 

vinnumarkaði, ég fæ atvinnuleysisbætur, ég vinn sjálfstætt, ég fæ námslán, ég fæ fjármagnstekjur, 

ég fæ aðstoð frá ríki og sveitarfélögum (t.d. tryggingagreiðslur, lífeyrir, styrkir, fæðingarorlof 

o.fl.) og ég fæ aðstoð frá fjölskyldu og/eða aðstandendum. Auk þess var þeim gefin kostur á að 

merkja við „annað“ og voru þá beðnir um að tilgreina hvaðan innkoma þeirra átti upptök sín.   

 Í lokuðum spurningum voru svarmöguleikar ýmist með þeim hætti að hægt var að velja „já“ 

eða „nei“. Auk ofangreinda svarmöguleika sem sett var upp á flokkunarkvarða voru 

bakgrunnsspurningar og spurningin „Höfðu samfélagstakmarkanir áhrif á atvinnumöguleika þína 

sumarið 2020?“ Gefnir voru eftirfarandi svarmöguleikar; já (ég fékk ekki vinnu), já (ég fékk vinnu 

en í skertu starfshlutfalli), nei (ég fékk vinnu) og á ekki við.  

 Í lokuðum svarmöguleikum þar sem einungis var hægt að velja „já“ eða „nei“. Var 

þátttakendum sjálfkrafa leitt að spurningu sem mældi viðhorf þeirra á viðeigandi efni. Nemendur 

voru spurðir hvort þeir hafi orðið fyrir tekjuskerðingu vegna faraldurs kórónuveirunnar. 

Námsmenn sem svöruðu „já“ fengu eftirfarandi spurningu „Hversu mikið eða lítið nýttust þér 

úrræði stjórnvalda vegna tekjuskerðingar?“ 
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Spurning númer sjö í spurningalistanum var eftirfarandi „Varst þú í starfi með skóla þegar faraldur 

kórónuveirunnar hófst á Íslandi?*“ Með spurningunni fylgdi undirtitill þar sem nemendum var 

gerð grein fyrir tímasetningu á upphafi faraldursins á Íslandi. Nemendur sem svöruðu „já“ fengu 

spurningu númer átta „misstir þú vinnuna vegna áhrifa Covid-19 faraldursins?“ Námsmenn sem 

svöruðu „já“ við spurningunni voru spurðir í framhaldi hvort þeir hafi verið ráðnir í annað starf. 

Að lokum voru nemendur sem störfuðu með skóla þegar faraldurinn hófst og nemendur sem misstu 

vinnuna, en fengu nýtt starf, spurðir „Hefur starfshlutfall þitt aukist, staðið í stað eða minnkað 

vegna Covid-19?“ 

 Í lokuðum svarmöguleikum sem stóðu saman af fullyrðingum var notast við fimm punkta 

Likert kvarða. Algengt er að nota Likert kvarða þegar upplifun eða viðhorf eru mælt á raðkvarða. 

Þá svara þátttakendur hversu sammála eða ósammála þeir eru við uppsettum fullyrðingum. 

Mælikvarðinn hefur þann kost á að geta staðið saman af alls konar fullyrðingum en mæling á 

svarmöguleikum fer alltaf fram með sama hætti. Í fimm punkta Likert kvarða er svarmöguleikinn 

í miðjunni hlutlaus, til dæmis „hvorki né“. Frá miðpunkti fer kvarðinn tvö skref til hliðar í báðar 

áttir, til dæmis í „mjög sammála“ eða „mjög ósammála“ (Barua, 2013). 

 Fyrir fullyrðingar í spurningalistanum fóru svarmöguleikar eftir eðli spurningarinnar. 

Svarmöguleikar úr raðbreytum voru gefin töluleg gildi frá mínus tveim í plús tvo. Likert kvarðar 

svarmöguleika stóðu saman af eftirfarandi; (-2) mjög neikvætt, (-1) frekar neikvætt, (0) hvorki né, 

(1) frekar jákvætt, (2) mjög jákvætt. Einnig var sambærileg kóðun á eftirfarandi svarmöguleikum; 

(-2) mjög lítið til (2) mjög mikið og (-2) minnkað mikið til (2) aukist mikið. 

6.4.1 Starfshlutfall og tekjur 

 

Nemendur voru spurðir út í starfshlutfall sitt fyrir samfélagstakmarkanir vegna Covid-19. Í 

framhaldi voru þeir spurðir hvert stafshlutfall þeirra hafi verið á vorönn 2020 eftir að 

samfélagstakmarkanir voru settar á. Því næst fengu þeir spurningu um starfshlutfall sitt á haustönn, 

eftir að samfélagstakmarkanir voru hertar vegna útbreiðslu sjúkdómsins. Svarmöguleikar voru 

opnir og með spurningunum fylgdi undirtitill sem útskýrði hversu margar klukkustundir á mánuði 

telst sem 100%, 75%, 50% og 25% starfshlutfall. Nemendur voru beðnir um að svara að bestu getu 

og var þeim gefin upp tímasetning sem miðaðist við tímabil takmarkana í samfélaginu.   
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Nemendur voru þá spurðir hverjar mánaðartekjur þeirra væri fyrir skatt, fyrir sömu tímabil og spurt 

var um starfshlutfall. Fyrir samfélagstakmarkanir vegna Covid-19 voru námsmenn beðnir um að 

gefa tölur fyrir janúar eða febrúar mánuð 2020. Eftir að samfélagstakmarkanir voru settar á vegna 

faraldursins á vorönn var þeim tilgreint að takmarkanir áttu upphaf sitt í mars 2020. Á haustönn 

var þeim skýrt frá tímasetningu á hertum takmörkunum í byrjun október 2020. Í undirtitli 

spurningarinnar voru nemendur einnig beðnir um að svara að bestu getu.  

 Við ákvörðun á hvers konar tölfræðipróf yrði stuðst við kannaði rannsakandi hvort gögn 

fylgdu normaldreifingu. Notast var við Kolmogorov-Smirnov próf til að kanna dreifingu gagna. 

Marktækar niðurstöður (p < 0,05) gefa til kynna að gögn fylgi ekki normaldreifingu (Ghasemi og 

Zahediasl, 2012). Niðurstöður sýndi að normaldreifing var ekki til staðar (p < 0,001).  Til að segja 

til um hvort tölfræðilega marktækur munur sé á meðaltölum starfshlutfalls og tekna á milli tímabila 

var því notast við Wilcoxon tölfræðipróf (Motulsky, 1995). Framkvæmdar voru mælingar á 

meðaltölum stafshlutfalls og tekna fyrir Covid-19, á vorönn 2020 sem og á haustönn 2020. Einnig 

var kannað hvort marktækur munur væri á starfshlutfalli sem og tekjum námsmanna milli vor- og 

haustannar. Niðurstöður eru birtar í næsta kafla. 

 Þar sem gögnin fylgdu ekki normaldreifingu var notast við stikalaus tölfræðipróf (e. non 

parametric tests). En sökum þess hve stórt úrtakið er, var stuðst við bæði stikalausar og stikaðar 

mælingar. Starfshlutfall og tekjur voru því reiknaðar út frá bæði meðaltali og miðgildi. Meðaltal 

og staðalfrávik skilgreinast sem stikaðar mælingar. Staðalfrávik segir okkur hversu langt frá 

meðaltali gögnin dreifast og er það ein algengasta mæling á frávikum í normaldreifðum gögnum. 

Þegar gögn fylgja ekki normaldreifingu er mælt með að nota óstikaðar mælingar. Þá er miðgildi 

reiknað í stað meðaltals og mælingar á frávikum reiknað með fjórðungaspönn. Slík mæling er 

hönnuð til að vera ónæm fyrir áhrifum útlaga. Þá er svörum úr niðurstöðum skipt upp í fjórðunga. 

Fyrsti fjórðungur segir okkur að 25% þátttakenda var með tekjur undir skilgreindu marki. 

Miðgildið endurspeglar að helmingur þátttakenda var með tekjur undir ákveðnu marki og þriðji 

fjórðungur tilgreinir að tekjur hjá 75% þátttakenda sé undir gefni tölu (Vaughan, 2001). 

 Mann-Whitney U próf var notað til að kanna hvort tölfræðilega marktækur munur sé á milli 

tveggja frumbreyta. Það er notað þegar gögn fylgja ekki normaldreifingu og er sambærilegt við t-

próf paraðra úrtaka, en t-próf eru notuð ef normaldreifing á gögnum er til staðar (McKnight og 
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Najab, 2010b). Til að spá fyrir um tölfræðilega marktækan mun á meðaltali starfshlutfalls milli 

kynjanna var notast við Mann-Whitney U próf.  

 Tölfræðiprófið Kruskal-Wallis er framlenging á Mann-Whitney U. Er það notað til að athuga 

hvort tölfræðilega marktækur munur sé á milli fleiri en tveggja frumbreyta. Það er einnig notað ef 

gögn fylgja ekki normaldreifingu, sé normaldreifing til staðar er ýmist hægt notuð einhliða 

dreifigreiningu (McKnight og Najab, 2010a). Til að kanna hvort marktækur munur væri á tekjum 

námsmanna eftir námsstigum var notast við Kruskal-Wallis tölfræðipróf. 

 Fylgnistuðull starfshlutfalls og tekna var reiknað á milli tímabila með Spearman‘s rank-order. 

Ákvörðunin við að notast við Spearman‘s í stað annara fylgnistuðla er rökstudd á þeim forsendum 

að gögnin fylgja ekki normaldreifingu og innihalda verulega útlaga (Croux og Dehon, 2010). 

 Niðurstöður teljast tölfræðilega marktækar séu þær undir marktektarmörkum, miðast þau 

mörk við p-gildi undir 5% (p < 0,05). Teljast þá 95% líkur á að gögnin skili sannri niðurstöðu og 

komi ekki til vegna tilviljunar. Þá er hægt að alhæfa fyrir allt þýði út frá þeirri forsendu (Amrhein 

o.fl., 2019). 

6.4.2 Viðhorf og upplifun 

 

Til að mæla viðhorf nemenda af samfélagstakmörkunum voru nemendur spurðir „Hversu jákvæð 

eða neikvæð áhrif höfðu eftirfarandi atriði á þig?“ Eftirfarandi atriði stóðu saman af 

fjöldatakmörkunum, nálægðartakmörkunum, breyttum aðstæðum í samfélaginu, lokun skólanna, 

lokun líkamsræktarstöðva og sundlauga og banni við íþrótta og tómstundarstarfi. Svarmöguleikar 

voru settir upp á fimm punkta Likert kvarða sem tók gildi frá; (-2) mjög neikvæð, í (2) mjög jákvæð. 

Innri áreiðanleiki mældist α = 0,725 sem telst ásættanleg mæling (Tavakol og Dennick, 2011). 

 Til að meta upplifun námsmanna af áhrifum samfélagstakmarkana voru lagðar fram 

eftirfarandi spurningar; „Hversu mikil eða lítil áhrif höfðu samfélagstakmarkanir vegna Covid-19 

á tekjur þínar sumarið 2020?“ og „Hversu mikið eða lítið fannst þér gert til að mæta 

tekjuskerðingu stúdenta vegna samfélagstakmarkana?“. Voru svarmöguleikar settir upp á 

eftirfarandi kvarða; (-2) mjög lítið, (-1) frekar lítið, (0) hvorki né, (1) frekar mikið og (2) mjög 

mikið. Einnig voru þátttakendum lagðar fyrir spurningar varðandi upplifun af breytingum á tekjum 

og starfhlutfalli yfir árið.   
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7 Niðurstöður 
 

Í þessum hluta verður farið yfir helstu niðurstöður spurningakönnunar. Ekki verður farið yfir allar 

spurningar sem voru í könnuninni en aðeins það sem þykir skipta máli hvað varðar 

rannsóknarspurningar og það sem þótti athugavert að sjá úr niðurstöðum við úrvinnslu gagna. 

Kaflanum er skipt í tvo hluta. Í fyrsta undirkafla eru niðurstöður fyrri rannsóknarspurningar sem 

tengjast áhrifum samfélagstakmarkana á starfshlutfall og tekjuöflun háskólanemenda. Síðari 

undirkafli leitast eftir að svara seinni rannsóknarspurningu varðandi upplifun námsmanna af 

samfélagslegum takmörkunum og áhrifum þeirra. Svör við rannsóknarspurningum er varða 

niðurstöður rannsóknarinnar má finna í kaflanum um umfjöllun, verður þeim kafla einnig skipt 

niður í nokkra undirkafla. 

 7.1 Áhrif samfélagstakmarkana á starfshlutfall og tekjuöflun háskólanema 

 

Í þessum kafla er farið yfir spurningar úr könnuninni sem leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: „Hvaða áhrif höfðu samfélagslegar takmarkanir vegna Covid-19 á 

starfshlutfall og tekjuöflun háskólanema á Íslandi?“ Til að svara spurningunni verður kaflanum 

skipt í tvo undirkafla. Fyrri hluti varðar niðurstöður um framfærslu og atvinnuleysi háskólanema 

við Háskólann í Reykjavík. Í seinni hluta eru niðurstöður bornar fram er varðandi starfshlutfall og 

tekjur námsmanna, fyrir faraldurinn og eftir að samfélagslegar takmarkanir voru settar á. 

7.1.1 Framfærsla og atvinnuleysi 

 

Þegar framfærsla námsmanna er metin eru ýmsir þættir skoðaðir. Meðal annars er litið til stöðu  

þeirra á vinnumarkaði, það er starfshlutfall og tekjur. Til að svara rannsóknarspurningunni er því 

æskilegt að kanna framfærslu nemenda. Í spurningalistanum var ein fjölvalsspurning þar sem 

þátttakendur gátu valið eins marga svarmöguleika og við átti. Spurt var út í framfærslu 

háskólanemenda í þeim tilgangi að sjá hvar nemendur fá tekjur sínar. Nemendur voru spurðir 

„Hvernig aflar þú þér innkomu?“   
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Niðurstöður sýna hátt hlutfall, eða 65 prósent háskólanema starfa á vinnumarkaði samhliða 

náminu. Af þeim eru rúmlega 25 prósent sem taka einnig námslán. Nemendur sem fá aðstoð frá 

fjölskyldu eða vinum eru hlutfallslega fleiri en nemar á námslánum, en lítill munur er á þessum 

tveimur innkomuþáttum. Nemendur sem fá aðstoð frá fjölskyldu eða vinum voru tæplega 34 

prósent og nemendur á námslánum voru 30 prósent. Nánari dreifingu á svörum úr niðurstöðum 

spurningarinnar má sjá á mynd 13. Niðurstöður voru einnig kannaðar hjá nemendum sem merktu 

við opna svarmöguleikann „annað“. Svörin voru mörg ólík, en algengast var að nemendur starfa 

einungis á sumrin. Tóku nemendur ýmist fram að þeir hafi verið á vinnumarkaði fyrir Covid-19, 

safnað pening eða fryst húsnæðislán sín. 

   Framfærsla á námslánum      

 var skoðuð út frá mismunandi 

aldurshópum. Niðurstöður 

má sjá í töflu 2. Alls voru tíu 

manns sem tilgreindu ekki 

aldur sinn í könnuninni, voru 

þau því ekki tekin með í  

   útreikningum.  

Mynd 13. Uppspretta framfærslutekna námsmanna 

Á námslánum Ekki á námslánum

Hlutfall 13% 87% 100%

Fjöldi (N) 5 33 38

Hlutfall 28% 72% 100%

Fjöldi (N) 10 26 36

Hlutfall 24% 76% 100%

Fjöldi (N) 6 19 25

Hlutfall 61% 39% 100%

Fjöldi (N) 19 12 31

Hlutfall 31% 69% 100%

Fjöldi (N) 40 90 130

Samtals

Aldur 21 árs og yngri

22-24 ára

25-29 ára

30 ára og eldri

Námslán

Samtals

Tafla 2. Framfærsla á námslánum út frá aldurshópum 
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Atvinnuleysi á tímabili faraldursins var kannað meðal námsmanna í Háskólanum í Reykjavík. Til 

að sjá hversu hátt hlutfall nemenda misstu vinnuna vegna áhrifa Covid-19 voru nemendur spurðir 

„Varst þú í starfi með skóla þegar faraldur kórónuveirunnar hófst á Íslandi?“ Niðurstöður gefa að 

um 61% námsmanna störfuðu með skóla við upphaf faraldursins. Af þeim voru 29% sem misstu 

vinnuna vegna áhrifa faraldursins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niðurstöður er varða áhrif samfélagstakmarkana á atvinnumöguleika námsmanna yfir sumarið 

2020 gefa til kynna að hátt hlutfall nemenda við Háskólann í Reykjavík fékk vinnu yfir 

sumartímann. Tæplega 14% námsmanna fékk vinnu, en í skertu starfshlutfalli. Það gerir að yfir 

helmingur námsmanna fékk vinnu og aðeins rúmlega 7% nemenda fékk ekki vinnu yfir 

sumartímann. Hátt hlutfall námsmanna sagði spurninguna ekki eiga við sig. Niðurstöður úr 

svarmöguleikum má sjá í töflu 3.  

Tafla 3. Áhrif samfélagstakmarkana á atvinnumöguleika sumarið 2020 

 

 

 

Fjöldi (N) Hlutfall

64 45,7%

46 32,9%

19 1,4%

10 7,1%

- * 1 0,7%

Samtals 140 100%
*- = Vantar svar

Fékk vinnu

Á ekki við

Fékk vinnu í skertu starfshlutfalli

Fékk ekki vinnu

Mynd 14. Hlutfall nemenda sem störfuðu með skóla 

við upphaf faraldursins 

Mynd 15. Hlutfall nemenda sem misstu vinnuna vegna 

Covid-19 
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7.1.2 Starfshlutfall og tekjur háskólanema 

 

Starfshlutfall 

Niðurstöður úr spurningum sem sneru 

að starfshlutfalli háskólanema gefa til 

kynna að starfshlutfall nemenda 

lækkaði þegar litið er til fyrstu tveggja 

tímabilana, það er fyrir 

samfélagstakmarkanir og á vorönn 

2020. Hækkaði svo starfshlutfall þeirra 

örlítið á milli vor- og haustannar 2020. 

Myndræn lýsing á starfshlutfalli 

háskólanema má sjá á mynd 16.  

 Niðurstöður Wilcoxon prófs sýndu marktækan mun á meðaltölum starfshlutfalls fyrir og eftir 

samfélagstakmarkanir. Þegar starfshlutfall námsmanna fyrir Covid-19 er borið saman við 

starfshlutfall nemenda á vorönn 2020, má sjá marktækan mun (Z =-2,65, p = 0,008) á 

meðaltölunum milli tímabila. Mældist þá marktækur munur  (Z =-2,027, p = 0,043) á meðaltali 

starfshlutfalls fyrir Covid-19 og á haustönn 2020. Mælingar sýndu að ekki var marktækur munur 

á meðaltölum starfshlutfalls milli vor- og haustannar (Z =-0,768, p = 0,442). 

 Starfshlutfall á hverju tímabili fyrir sig var einnig greint út frá kyni. Mann-Whitney U próf 

sýndi tölfræðilega marktækan mun á starfshlutfalli milli kynjanna. Starfshlutfall karla var 

marktækt hærri en hjá konum fyrir samfélagstakmarkanir (U = 256, p = 0,006). Var hlutfall karla 

einnig hærra en hjá konum á vorönn (U = 308, p = 0,038). Á haustönn var ekki hægt að segja til 

um marktækan mun á milli kynjanna en niðurstöður voru rétt yfir marktektarmörkum (U = 315,5, 

p = 0,051).   

Mynd 16. Meðaltal starfshlutfalls háskólanema eftir tímabilum 
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Í töflu 4 má sjá starfshlutfall kvenna 

og karla eftir tímabilum. Sjá má að 

karlar urðu fyrir meiri skerðingu en 

konur á öllum tímabilum. Stóð þó 

starfhlutfall karla nær í stað á milli 

haust- og vorannar. Á sama tímabili 

hækkaði starfshlutfall kvenna.   

 

 Gögn um starfshlutfall fylgdi ekki normaldreifingu. Með tilliti til þess voru niðurstöður einnig 

greindar út frá miðgildi. Niðurstöður gáfu til kynna lægra hlutfall en fylgdi samt sem áður 

sambærilegum breytingum á milli tímabila. Hlutfall karla lækkaði á milli fyrsta tímabils og stóð 

svo í stað. Konur lækkuðu í starfshlutfalli á milli fyrsta tímabils og hækkuðu svo aftur á seinna 

tímabili, sjá töflu 4.  

  Enginn nemandi sagðist hafa 

verið í 0% starfshlutfalli fyrir 

samfélagstakmarkanir,  en aðeins 

um helmingur þátttakenda svaraði 

spurningunni. Frekari flokkun á 

hlutfalli námsmanna eftir 

starfshlutfalli og tímabilum fyrir 

samfélagstakmarkanir og eftir 

samfélagstakmarkanir á vorönn 

má sjá á mynd 17.  

 

 

 

 

Starfshlutfall fyrir 

Covid-19

Starfshlutfall 

vorönn 2020

Starfshlutfall 

haustönn 2020

Miðgildi 80,0 50,0 50,0

Meðaltal 70,0 60,3 60,0

Staðalfrávik 40 45 43

Fjöldi (N) 22 22 23

Miðgildi 30,0 25,0 30,0

Meðaltal 43,2 36,3 39,6

Staðalfrávik 32 32 33

Fjöldi (N) 40 41 39

Miðgildi 37,0 30,0 38,0

Meðaltal 52,7 44,7 47,2

Staðalfrávik 37 38 38

Fjöldi (N) 62 63 62

Kona

Samtals

Karl

Kyn

Tafla 4. Miðgildi og meðaltal starfshlutfalls eftir tímabilum og kyni 

Mynd 17. Flokkun námsmanna eftir starfshlutfalli fyrir og eftir samfélagstakmarkanir 
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Tekjur 

Niðurstöður er varða tekjur 

námsmanna á tímabilum fyrir og eftir 

samfélagstakmarkanir gefa til kynna 

að tekjur fóru lækkandi með árinu. 

Myndræna uppsetningu má sjá á mynd 

18.  

 Niðurstöður Wilcoxon prófs sýndi 

marktækan mun á meðaltölum tekna 

fyrir samfélagstakmarkanir og eftir að samfélagstakmarkanir voru settar á vorönn 2020  

(Z =-3,507, p < 0,001). Einnig mátti finna marktækan mun á meðaltölum tekna fyrir takmarkanir 

og á haustönn  (Z =-4,191, p < 0,001). Ekki reyndist vera marktækur munur á meðaltölum tekna 

eftir að samfélagstakmarkanir voru settar á vorönn og eftir að takmarkanir voru hertar á haustönn 

(Z =-1,352, p = 0,176). 

 Þar sem gögn fylgdu ekki normaldreifingu voru tekjur einnig skoðaðar út frá fjórðungaspönn. 

Í töflu 5 má sjá ítarlegri greiningu á tölulegum gögnum varðandi tekjur námsmanna. Má þar sjá að 

miðgildi reynist vera lægra en meðaltal tekna. Niðurstöður miðgildis gefa þó einnig til kynna að 

tekjur háskólanema fóru lækkandi með árinu.  

Tafla 5. Ítarleg greining á tekjum námsmanna eftir tímabilum 

 

 Tekjur á hverju tímabili fyrir sig voru greindar út frá bakgrunnsbreytunni „námsstig“, 

niðurstöður úr tölfræðiprófi Kruskal-Wallis skiluðu ómarktækri niðurstöðu, fyrir 

samfélagstakmarkanir 2(2) = 4,582, p = 0,101, eftir að takmarkanir voru settar á vorönn 

 2(2) = 3,181, p = 0,204 og á haustönn 2(2) = 3,938, p = 0,14.  

 

 

25.

50. 

(Miðgildi) 75.

Tekjur fyrir Covid-19 112 303.973        301.729         0 1.500.000   72.500       230.000      400.000        

Tekjur vorönn 2020 110 234.427        253.196         0 1.400.000   31.250       200.000      325.000        

Tekjur haustönn 2020 110 218.427        261.360         0 1.400.000   0 150.000      312.750        

Fjöldi (N) Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi

Fjórðungaspönn

Mynd 18. Meðaltal tekna hjá námsmönnum eftir tímabilum 
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Til að meta hvort úrræði stjórnvalda vegna tekjuskerðingar hafi nýst námsmönnum voru 

þátttakendur spurðir „Varst þú fyrir tekjuskerðingu vegna faraldurs kórónuveirunnar?“ Úr 

niðurstöðum má sjá að 34% háskólanema varð fyrir tekjuskerðingu. Af þeim voru einungis 10% 

sem sagði að úrræði stjórnvalda hafi nýst þeim mikið. Um 84% námsmanna sem urðu fyrir 

tekjuskerðingu vegna faraldursins sagði úrræði stjórnvalda hafi nýst þeim lítið eða ekkert.  

 

 

 

 Fylgni starfshlutfalls og tekna var kannað fyrir öll tímabil, mældist há fylgni milli þessara 

tveggja þátta. Niðurstöður Spearman‘s fylgnistuðuls gáfu háa jákvæða fylgni á milli starfshlutfalls 

og tekna fyrir samfélagstakmarkanir (rs(62) = 0,928, p < 0,001). Fylgni var einnig há eftir að 

takmarkanir voru settar á vorönn (rs(72) = 0,921, p < 0,001). Mældist fylgnin þó hæst á haustönn 

(rs(79) = 0,972, p < 0,001). Myndrænar framsetningar á fylgni má sjá á myndum 21 og 22. Má þar 

einnig koma auga á útlaga í mælingum rannsóknarinnar. Mynd 22 gefur niðurstöður um fylgni á 

haustönn. 

 

Mynd 19. Hlutfall nemenda sem varð fyrir 

tekjuskerðingu 

 

Mynd 20. Hvernig nýttust nemendum úrræði stjórnvalda vegna 

tekjuskerðingar 

Mynd 21. Punktarit starfshlutfalls og tekna fyrir 

samfélagstakmarkanir 
Mynd 22. Punktarit starfshlutfalls og tekna eftir 

samfélagstakmarkanir 
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7.2 Upplifun háskólanema 

 

Í þessum kafla verður leitast eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu “Hver var upplifun 

háskólanema af samfélagstakmörkunum og áhrifum þeirra”. Kaflinn skiptist í tvo hluta, í þeim 

fyrri verða settar fram niðurstöður varðandi upplifun námsmanna af áhrifum 

samfélagstakmarkana. Í síðari hluta verður greint frá upplifun námsmanna af 

samfélagstakmörkunum. Svarmöguleikar á Likert kvarða verða dregnir saman í texta. Kvarðar á 

skalanum „mjög mikið“ og „frekar mikið“ verða dregnir saman í skalann „mikið“, kvarðar á 

skalanum „mjög lítið“ og „frekar lítið“ verða dregnir saman í kvarðann „lítið“. Sama á við um aðra 

Likert mælikvarða með öðru orðalagi. 

7.2.1 Upplifun af áhrifum samfélagstakmarkana 

 

Til að meta upplifun námsmanna af áhrifum samfélagstakmarkana á tekjur yfir sumarið var lögð 

fram eftirfarandi spurning “Hversu mikil eða lítil áhrif höfðu samfélagstakmarkanir vegna Covid-

19 á tekjur þínar sumarið 2020?“ Niðurstöður voru dreifðar en 42% nemenda sagði áhrifin vera 

lítil. Um 35% námsmanna sögðu spurninguna ekki eiga við sig eða tóku hlutlausa afstöðu. 

Tæplega fjórðungur nemenda sögðu áhrifin vera mikil. Nánari dreifingu svara úr niðurstöðum má 

sjá á mynd 23. Við uppsetningu á myndinni var svarmöguleikinn „Á ekki við“ tekinn út, en 17% 

námsmanna sögðu spurninguna ekki eiga við sig.  

 

Mynd 23. Upplifun af áhrifum samfélagstakmarkana á tekjur nemenda sumarið 2020 
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Upplifun námsmanna af breytingum á starfshlutfalli og tekjum í heild sinni yfir árið má sjá á 

myndum 24 og 25. Flestir nemendur upplifðu ekki miklar breytingar á tekjum og starfshlutfalli í 

heild sinni. Svarmöguleikinn „Á ekki við“ var fjarlægður við uppsetningu á mynd 25. 

 

Mynd 25. Upplifun nemenda af breytingum á starfshlutfalli 

 

 Þá var lögð fram eftirfarandi spurning „Hversu mikið eða lítið fannst þér gert til þess að mæta 

tekjuskerðingu stúdenta vegna samfélagstakmarkana?“ Í heild sinni voru um 60% námsmanna 

sem taldi lítið vera gert til að mæta tekjuskerðingu stúdenta. Niðurstöður sýna að afgerandi lágt 

hlutfall, eða um 5% sagði að mikið hafi verið gert til að mæta tekjuskerðingu stúdenta. Dreifing á 

niðurstöðum má sjá á mynd 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26. Hversu mikið fannst nemendum gert til að mæta tekjuskerðingu stúdenta 

Mynd 24. Upplifun nemenda af breytingum á tekjum 
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7.2.2 Upplifun af samfélagstakmörkunum 

 

Nemendur við Háskólann í Reykjavík voru spurðir hver upplifun þeirra hafi verið af takmörkunum 

í samfélaginu á tíma kórónuveirunnar. Upplifun var metin eftir sex atriðum sem einkenndu 

takmarkanir á tíma rannsóknar. Niðurstöður sýna að meirihluti nemenda taldi sig upplifa 

samfélagstakmarkanir á neikvæðan hátt. Í 

heild sinni voru um 64% námsmanna 

sagðist upplifa samfélagslegar takmarkanir 

á mjög eða frekar neikvæðan máta. Engin 

nemandi taldi sig upplifa samfélagslegar 

takmarkanir sem mjög jákvæðan atburð. 

Voru þó um 6% námsmanna sem taldi sína 

upplifun vera frekar jákvæða. Frekari 

dreifingu á svörum má sjá á mynd 27.  

 Frekari sundurliðun á upplifun námsmanna af samfélagstakmörkunum má sjá á töflu 6. 

Svarmöguleikar voru á kvarðanum -2 í 2, þar merkir 2 mjög neikvæð upplifun og -2 mjög jákvæð. 

Má þar sjá það sem nemendum þótti verst af öllum takmörkunum var lokun líkamsræktarstöðva 

og sundlauga. Að meðaltali var upplifun nemenda af tveggja metra reglunni nánast hlutlaus.  

Tafla 6. Upplifun háskólanema af samfélagstakmörkunum - sundurliðun 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi (N) Meðaltal Staðalfrávik

Lokun líkamsræktarstöðva og sundlauga 140 -1,0 0,9

Lokun skólanna 138 -0,8 1,2

Bann við íþrótta- og tómstundarstarfi 139 -0,7 0,9

Samkomubann 140 -0,7 1,0

Aðstæður í samfélagi 138 -0,4 0,9

2. metra reglan 140 -0,1 0,8

Mynd 27. Upplifun nemenda af samfélagstakmörkunum 
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8 Umræður 

 
Í þessum kafla verður lagt mat á helstu niðurstöður rannsóknar í því markmiði að svara 

rannsóknarspurningunum sem lagðar voru fram í upphafi. Höfundur mun draga eigin ályktanir 

varðandi niðurstöður og setja þær í fræðilegt samhengi. Þá verður einnig fjallað um helstu 

takmarkanir rannsóknarinnar og settar fram hugmyndir að frekari rannsóknum.  

Lagðar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

• Hvaða áhrif höfðu samfélagslegar takmarkanir vegna Covid-19 á starfshlutfall og 

tekjuöflun háskólanemenda á Íslandi 

• Hver var upplifun háskólanemenda af samfélagstakmörkunum og áhrifum þeirra  

 Kaflanum verður skipt í þrjá undirkafla. Umfjöllun fyrri rannsóknarspurningar fer fram í 

fyrsta undirkafla og umfjöllun síðari rannsóknarspurningu er tekin fyrir í öðrum undirkafla. 

Uppbygging kaflana fer fram með eftirfarandi hætti: Í upphafi fyrsta og annars undirkafla er 

rannsóknarspurningum svarað. Því næst fer fram umfjöllun af áhugaverðum niðurstöðum að mati 

höfunds. Takmarkanir, gallar við samanburð rannsókna og hugmyndir að frekari rannsóknum 

verða teknar fram í hverjum undirkafla fyrir sig. Að lokum, í þriðja undirkafla verða gerð skil á 

helstu göllum og takmörkunum rannsóknarinnar í heild sinni, auk þess verður fjallað um 

hugmyndir að frekari rannsóknum. 

8.1 Áhrif samfélagstakmarkana á starfshlutfall og tekjuöflun háskólanema 

 

Fyrri rannsóknarspurning ritgerðarinnar er „Hvaða áhrif höfðu samfélagslegar takmarkanir vegna 

Covid-19 á starfshlutfall og tekjuöflun háskólanemenda á Íslandi?“ 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að samfélagstakmarkanir höfðu neikvæð áhrif á 

starfshlutfall og tekjuöflun háskólanema. 

 Starfshlutfall nemenda skertist eftir að takmarkanir voru settar á í upphafi en ekki var munur 

á starfshlutfalli nemenda eftir að takmarkanir voru hertar um haustið. Það sama á við um tekjur. 

Nemendur lækkuðu í launum eftir að samfélagslegar takmarkanir voru settar á en ekki var munur 

á tekjum námsmanna eftir að takmarkanir voru hertar.  
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Höfundi kom á óvart hve mikið nemendur starfa samhliða náminu. Niðurstöður um starfshlutfall 

námsmanna fyrir faraldurinn gaf til kynna að hlutfallslega fleiri nemendur störfuðu í eða yfir 100% 

hlutfalli en í starfhlutfalli frá 50% - 100%. Lang flestir nemendur störfuðu þó í 50% hlutfalli eða 

minna, og er sú niðurstaða í samræmi við fyrri rannsókn (Maskína, 2020). Voru alls 17 nemendur 

sem störfuðu í eða yfir 100% hlutfalli og dró það meðaltal starfshlutfalls hátt upp. Af þeim 

ástæðum kannaði rannsakandi miðgildi hlutfallsins og marka má að það gefi áreiðanlegri 

niðurstöður. 

 Samanburður á starfshlutfalli vor- og haustannar var sambærilegur. Færri nemendur voru í 

eins háu starfshlutfalli, 12 þátttakendur störfuðu í eða yfir 100% hlutfalli. Einnig voru flestir 

námsmenn í lægra en 50% starfshlutfalli. Takmarkanir voru þó til staðar í svörun, aðeins tæplega 

helmingur námsmanna svaraði spurningum varðandi starfshlutfall í prósentum. En erfitt getur 

verið fyrir námsmenn að svara slíkri spurningu. Má velta fyrir sér hvort nemendur sem svöruðu 

ekki, hafi annaðhvort verið í núll prósent starfshlutfalli eða ekki vitað hlutfall sitt. Sem dæmi má 

nefna, enginn þátttakandi sagði starfshlutfall sitt vera 0% fyrir faraldurinn. 

 Karlmenn störfuðu í hærra hlutfalli á öllum tímabilum og er það í samræmi við almenna 

þekkingu um skiptingu starfhlutfalls milli kynja (Sigurður Snævarr, 2015). Höfundi þótti 

athugavert að starfshlutfall karla skertist meira en hjá konum. Getur það bent til þess að 

takmarkanir höfðu neikvæðari áhrif á störf sem karlar vinna en ekki er hægt að segja til um slíka 

niðurstöðu og til að draga ályktun er þörf á frekari rannsóknum. 

 Einstakir námsmenn fá greidd mjög há laun samanborið við aðra nemendur. Af þeim ástæðum 

kannaði höfundur einnig miðgildi tekna. Við samanburð á fyrri rannsókn telur höfundur þó hvorugt 

miðgildi eða meðaltal tekna hátt. Í rannsókn sem framkvæmd var á árinu 2016 voru 

ráðstöfunartekjur háskólanema 296.338 kr. á mánuði með staðalfrávik að 199.662 kr. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2018). Við núvirðingu ráðstöfunartekna gera þetta 322.669 kr. með 

staðalfrávik að 217.403 kr. miðað við verðlagsbreytingar að rannsóknartímabilinu (Hagstofa 

Íslands, e.d.), en verðlagsbreytingar eru reiknaðar að tímabili fyrir samfélagstakmarkanir í febrúar 

2020. Ráðstöfunartekjur eru laun að frádregnum sköttum og öðrum útgjöldum (Gunnar 

Baldvinsson, 2017). Þátttakendur í þessari könnun voru beðnir um að gefa upp tekjur fyrir skatt. 

Fyrir samfélagstakmarkanir gáfu niðurstöður tekjur að meðaltali 303.973 kr. á mánuði með 

staðalfrávik að 301.729 kr. Er því dreifing á tekjum talsvert meiri en úr fyrri rannsókn. En að 
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meðaltali, á fjórum árum hafa tekjur námsmanna lækkað og telur höfundur það óeðlilega þróun 

með tilliti til launavísitölu (Hagstofa Íslands, 2021). 

 Ekki reyndist marktækt að greina tekjur námsmanna eftir stöðu þeirra í námi. Afgerandi hátt 

hlutfall þátttakenda var í grunnnámi eða diplómanámi. Var því takmörkun á úrtaki rannsóknarinnar 

sökum þess að verulega vantaði upp á svarhlutfall námsmanna á öðrum námsstigum.  

 Fylgni milli starfshlutfalls og tekna mældist há fyrir öll tímabil en reyndist hún hæst á 

haustönn 2020. Bendir það til að með komu faraldursins hafi samræmi á milli starfhlutfalls og 

tekna aukist. En fylgnin hækkaði aðeins um 4,4% á milli tímabila, er það ekki veruleg hækkun og 

til að draga ályktun um slíkt er þörf á frekari rannsóknum.  

 Þátttakendur voru almennt ekki í vandræðum þegar kom að ráðningu í sumarstarf árið 2020.  

Hátt hlutfall nemenda sagði spurninguna ekki eiga við sig. Getur það bent til þess að nemendur í 

Háskólanum í Reykjavík hafi þegar haft fasta vinnu eða ekki ætlað sér að vinna yfir sumartímann, 

en til að draga ályktun er þörf á frekari rannsóknum. Niðurstöður fyrri rannsókna voru ekki í 

samræmi við niðurstöður þessar. Þó eru takmarkanir á samanburði rannsókna vegna misræmi á 

tímasetningum við fyrirlögn spurningalistanna. Fyrri rannsóknir voru framkvæmdar fyrir 

sumartímann og rannsókn þessi var lögð fyrir eftir sumarið.  

 Uppspretta framfærslutekna er borin saman við rannsókn frá árinu 2016 á vegum mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Ekki hefur verið gríðarleg breyting á hvaðan háskólanemendur fá 

innkomu sína. Þó er smávægileg lækkun á flestum innkomuþáttum en aukning á nemendum sem 

taka námslán. Niðurstöður gáfu að um 33% háskólanemenda fær aðstoð frá fjölskyldu eða vinum, 

er það einungis 2% lækkun frá fyrri rannsókn. Nemendur starfandi á vinnumarkaði voru 65% og 

er það aðeins 5% lægra en fyrri rannsókn gaf til kynna. 

 Veruleg aukning hefur verið á nemendum sem taka námslán, en taka þarf tillit til þess hve 

stórt úrtakið var í fyrri rannsókn samanborið við þessa rannsókn. Niðurstöður fyrri rannsóknar 

gáfu að einungis 16% námsmanna þæðu námslán eða styrki, en höfundur undrar sig á því hvers 

vegna þessir tveir þættir eru settir í sama flokk. Niðurstöður úr rannsókn höfunds sýna að um 30% 

námsmanna tekur námslán og rúmlega 9% þiggur styrki. Samanburður á rannsóknum gefa því til 

kynna að um fjórðungs aukning hefur verið á námsmönnum sem framfæra sér á námslánum eða 

styrkjum. Mögulegt er að hærri skólagjöld hafi áhrif á hærra hlutfall hér, en skólagjöld fyrir 
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grunnnám í Háskólanum í Reykjavík eru 514.000 kr. á skólaárinu 2020-2021 (Háskólinn í 

Reykjavík, 2020) og gjöld við Háskóla Íslands eru 75.000 kr. á ári (Háskóli Íslands, e.d.). 

 Með hækkandi aldri hefur framfærsla á námslánum aukist og með lækkandi aldri hefur 

framfærsla á námslánum minnkað. Telur höfundur það eðlilega þróun sökum hækkandi 

húsnæðisverðs á Íslandi, en hátt hlutfall ungs fólks fær aðstoð frá foreldrum, eða býr í 

foreldrahúsum. Því neyðast þau síður til að taka námslán. 

8.2 Upplifun af samfélagstakmörkunum og áhrif þeirra 

 

Seinni rannsóknarspurning ritgerðarinnar er „Hver var upplifun háskólanemenda af 

samfélagstakmörkunum og áhrifum þeirra?“ 

 Í heildina var upplifun háskólanema af samfélagstakmörkunum neikvæð. Nemendum þótti 

lítið gert til að mæta tekjuskerðingu stúdenta en upplifun nemenda af breytingum á fjárhagsstöðu 

vegna samfélagstakmarkana voru ekki mikil. 

 Yfir helmingur þátttakenda taldi upplifun sína af samfélagstakmörkunum vera mjög neikvæða 

eða frekar neikvæða. Þátttakendur voru þó að einhverju leiti hlutlausir, en 30% nemenda sagði 

upplifun sína hvorki vera jákvæða né neikvæða. Niðurstaða af upplifun háskólanema af 

samfélagstakmörkunum komu rannsakanda ekki á óvart og eru þær í samræmi við fyrri rannsóknir 

sem framkvæmdar voru á árinu 2020. Þó eru takmarkanir til staðar á samanburði rannsókna, en 

fyrri rannsóknir mældu kvíða, áhyggjur, hamingju og andlega líðan (Stúdentaráð Háskóla Íslands, 

2020a), (Stúdentaráð Háskóla Íslands o.fl., 2020), (Maskína, 2020). Upplifun er því víðara hugtak 

sem hægt er að skilgreina á fyrrnefndum þáttum en getur einnig staðið saman af mörgum fleiri 

þáttum sem eru breytilegir á milli einstaklinga.  

 Við sundurliðun á þáttum sem mat upplifun námsmanna af samfélagstakmörkunum, er 

áhugavert að sjá að það truflaði nemendur meira að geta ekki hreyft sig heldur en að geta ekki 

mætt í skólann. Upplifun námsmanna af nálægðartakmörkunum eða tveggja metra reglunni var 

neikvæð en næstum hlutlaus, mældist meðaltalið -0,1 með staðalfrávik að 0,8. Niðurstöður við 

sundurliðun á umræddum þáttum komu rannsakanda ekki á óvart en ekki hafa verið birtar 

rannsóknir varðandi upplifun þessara þátta, því er ekki hægt að bera niðurstöður saman við fyrri 

rannsóknir.  
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Upplifun af áhrifum samfélagstakmarkana var ekki sérlega neikvæð. Nemendur upplifðu lítil áhrif 

á tekjur sínar yfir sumarið 2020. Flestir nemendur sögðu áhrifin vera mjög lítil. Niðurstöður sýna 

að áhrif takmarkana á háskólanemendur í námi við Háskólann í Reykjavík voru ekki eins mikil og 

rannsóknir Stúdentaráðs Háskóla Íslands gáfu til kynna (Stúdentaráð Háskóla Íslands, 2020a). 

Galli er þó til staðar við samanburð á rannsóknum. Í rannsókn Stúdentaráðs eru fjárhagsáhyggjur 

metnar og erfiðleikar við útgjöld yfir sumarið. En í rannsókn höfunds var spurt hvort 

samfélagslegar takmarkanir höfðu áhrif á tekjur nemenda yfir sumartímann. Auk þess er galli á 

samanburði rannsókna vegna tímasetningar. Þegar áhrif eru könnuð yfir sumartímann er mikilvægt 

báðar rannsóknir séu framkvæmdar annað hvort fyrir sumarið eða eftir sumarið. Því er takmörkun 

á samanburði sökum þess að fyrri rannsókn var framkvæmd fyrir sumarið og rannsókn höfunds 

framkvæmd eftir á. Einnig var faraldurinn í lágmarki yfir síðasta sumar og töluverðar tilslakanir í 

samfélaginu. 

 Þrátt fyrir minnkandi tekjur virtust flestir nemendur ekki upplifa verri kjör fjárhagslega. 

Stærstur hluti námsmanna upplifði breytingar á starfshlutfalli eða tekjum á hlutlausan hátt. Í báðum 

tilvikum taldi 56% námsmanna að engar breytingar hafi orðið á tekjum þeirra eða starfshlutfalli. 

Upplifun af skertu starfshlutfalli var hlutfallslega sú sama og upplifun af auknu starfshlutfalli, í 

báðum tilvikum 17%. Er það í samræmi við fyrri rannsókn frá Maskínu þar sem 15,6% nemenda 

sagði að starfshlutfall sitt hafi skerst og helmingur námsmanna sem vann með skóla hélt óbreyttu 

starfshlutfalli (Maskína, 2020). Hlutfallslega fleiri nemendur upplifðu skerðingu á tekjum yfir árið 

en á starfshlutfalli. Um 33% taldi tekjur sínar hafa lækkað og aðeins 17% upplifði skerðingu á 

starfshlutfalli. Er það í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar um þróun tekna og 

starfshlutfalls. Ef litið er til meðaltals og hlutföll reiknuð út frá tímabilum fyrir Covid-19 og á 

haustönn 2020, lækkuðu tekjur námsmanna um 28% og starfhlutfall lækkaði um 10%. Getur það 

bent til að launataxti nemenda hafi lækkað umfram skerðingu á starfshlutfalli. En til að draga 

ályktun um slíka niðurstöðu er þörf á frekari rannsóknum sökum þess að mælingar eru einungis 

byggðar á upplifunum og ekki á rauntölum.  

 Höfundi kom ekki á óvart að nemendum fannst lítið gert til að mæta tekjuskerðingu stúdenta. 

Um 84% námsmanna sem sögðust hafa orðið fyrir tekjuskerðingu, töldu úrræði stjórnvalda ekki 

hafa nýst þeim eða nýst þeim frekar lítið. Þá nýttust úrræði 10% af nemendum sem varð fyrir 

tekjuskerðingu vegna áhrifa faraldursins. Er það afgerandi lágt hlutfall þar sem sérstök úrræði 
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stjórnvalda voru til staðar vegna tekjuskerðingar en voru þau að mestu leiti takmörkuð fyrir 

námsmenn. Til samanburðar við fyrri rannsókn má þó segja að úrræði hafi nýst nemendum við 

Háskólann í Reykjavík aðeins betur en nemendum við Háskóla Íslands, þar sögðu aðeins tæp 6% 

námsmanna úrræði stjórnvalda hafa nýst sér vegna fjárhagsstöðu sinnar. (Stúdentaráð Háskóla 

Íslands, 2020a). Enn og aftur, vert er að taka fram galla við samanburð rannsókna vegna 

mismunandi tímasetninga á framkvæmd rannsókna. 

Ljóst er að umræddar takmarkanir hafa haft mikil áhrif á stöðu námsmanna á vinnumarkaði. 

Háskólanemar berjast fyrir rétti sínum til atvinnuleysistrygginga á sama tíma og fyrirtæki í landinu 

neyðast til að skerða starfshlutfall launþega sína. Vegna lítils stuðnings við námsmenn er hætta á 

að nemendur flosni úr námi, andleg heilsa hraki, þeir keyra sig út og missa móðinn. Eftir stöðuga 

baráttu við vinnumarkaðinn samhliða háskólanáminu geta þeir endað á örorku. En aukning ungs 

fólks á örorkubótum er kostasamt fyrir samfélagið í heild sinni. Með því að koma til móts við 

nemendur með hækkun frítekjumarks og/eða hækkun framfærslulána námsmanna er hægt að 

takmarka slíkt.  

Nú virðist sem stjórnvöld séu að bregðast við augljóslega slæmri stöðu stúdenta. Aukið hefur 

verið við stuðning með tímabundni hækkun grunnframfærslu námsmanna. Er þetta þó fyrst 

tilkynnt þann 1. Maí 2021, rúmlega ári eftir upphaf faraldursins á Íslandi. Telur höfundur það 

frekar seint í tauminn gripið varðandi úrræði fyrir námsmenn í landinu, en ekki hefur verið tilkynnt 

um hvort slíkar aðgerðir séu afturvirkar (Stjórnarráð Íslands, 2021c). 

8.3 Helstu takmarkanir og hugmyndir að frekari rannsóknum 

 

Höfundur kom auga á þónokkrar takmarkanir sem voru til staðar við framkvæmd rannsóknar. 

Takmarkanir voru á uppsetningu spurningalistans og úrtaki rannsóknarinnar. Auk þess voru 

takmarkanir varðandi tímasetningar. Annarsvegar við fyrirlögn könnunnar og hins vegar voru 

gallar á samanburði rannsókna. Hér verður farið betur út í hverja takmörkun fyrir sig og lagðar 

fram hugmyndir að frekari rannsóknum.  

 Spurningalistinn var lagður fyrir nemendur á tímabili er vægar takmarkanir voru í gildi á 

Íslandi (Reglugerð um takmörkun, 2021). Á þeim tíma hafði smitum í samfélaginu fækkað 

verulega og var aðeins einn einstaklingur í einangrun vegna kórónuveirunnar (Thor o.fl., 2021). 
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Af þessum ástæðum má telja líklegt að háskólanemar hafi tekið þátt í könnuninni með því hugarfari 

að faraldri kórónuveirunnar á Íslandi væri lokið fyrir fullt og allt. Mögulega hafði jákvæð staða 

faraldursins þegar könnunin var tekin áhrif á svörun nemenda við upplifun á þeim tímapunkti.  

 Veruleg takmörkun var á spurningum og svörum varðandi tekjur og starfshlutfall nemenda. 

Aðeins um helmingur þátttakenda svöruðu umræddum spurningum. Rannsakandi aflaði einungis 

gögnum yfir þrjú tímabil ársins og nemendur aðeins beðnir að svara að sinni bestu getu. Var það 

gert til að takmarka brottfall úr rannsókninni. Höfundur taldi ólíklegt að námsmenn væru tilbúnir 

í að leita upp launaseðli til að svara spurningunum með raunverulegum tölum. Rannsóknin yrði 

betri ef höfundur hefði kost á því að fá rauntölur í rauntíma á árinu 2020.  

 Hugmyndin var að bera saman aðstæður námsmanna á milli stærstu háskólanna á Íslandi, en 

úrtak stóð saman af nemendum í námi við Háskólann í Reykjavík. Ekki var því hægt að bera saman 

aðstæður námsmanna á milli háskóla. Fyrri rannsóknir voru að mestu leiti bundnar við nemendur 

í Háskóla Íslands og var úrtak þeirra rannsókna mun hærra. Erfitt er því að bera saman aðstæður 

námsmanna á milli skólanna vegna gríðarlegs mismunar á úrtaksstærðum. Auk þess eru slíkar 

rannsóknir mjög háðar tímasetningum og voru fyrri kannanir lagðar fyrir á tímabilum harðra 

takmarkana í samfélaginu.  

 Takmarkanir við uppsetningu spurningalistans og samanburð á fyrri könnunum voru til staðar 

að einhverju leiti. Spurningar voru ekki orðaðar á eins máta, var því ekki fullt samræmi á milli 

listanna. Þá voru einnig takmarkanir við úrvinnslu gagna sökum þess að gögn fylgdu ekki 

normaldreifingu. En óstikuð tölfræðipróf eru ekki eins áhrifarík og stikuð tölfræðipróf. Gögnin 

hefðu einnig getað elst betur. Í spurningalistanum voru nemendur spurðir um aldur, en til að nýta 

gögn í frekari rannsóknum hefði verið æskilegra að spyrja þátttakendur um fæðingarár í stað 

aldurs.  

 Við rannsókn þessa leitaðist höfundur eftir að kanna hvort marktæk tengsl væri á milli 

neikvæðrar upplifunar af samfélagstakmörkunum og lækkunar tekna. Niðurstöður voru 

ómarktækar. Vill höfundur þó nefna, vegna galla á gögnum rannsóknarinnar er þörf á frekari 

rannsóknum til að komast að slíkri niðurstöðu. 
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9 Lokaorð 

 
Eins og fram kom hafa takmarkanir í samfélaginu skert stöðu námsmanna á vinnumarkaði sem og 

almennings í heild sinni. Samhliða takmörkunum í samfélaginu og á vinnumarkaði eiga nemendur 

ekki rétt á atvinnuleysisbótum. Í nýju og breyttu samfélagi voru margar breytingar á vinnumarkaði 

sem reynst hefur mörgum nemendum vandasamt. Erfitt getur verið fyrir nemendur að fylgjast með 

starfhlutfalli sínu ef breytingar verða á störfum og taki nemandi námslán þarf hann að gæta 

verulega upp á hlutfall í starfi. Fari starfandi nemandi á námslánum yfir frítekjumörk 

framfærslulána skerðist innkoma hans sem leiðir að vítahring þar sem hann þarf að vinna enn meira 

til að eiga fyrir útgjöldum.  

 Úrræði stjórnvalda til að takast á við aukið atvinnuleysi í landinu voru fjölmörg en námsmenn 

eru að miklu leyti útilokaðir frá umræddum úrræðum. Er því tímabært að kanna stöðu stúdenta á 

slíkum tímum og koma upp með lausn sem virkar svo hægt sé að koma í veg fyrir versnandi 

andlega heilsu námsmanna og aukningu öryrkja í samfélaginu (Jóna Þórey Pétursdóttir, 2019). 

 Fjárhagserfiðleikar er ein algengasta ástæðan fyrir töfum í námi stúdenta og fjöldi námsmanna 

í öllum háskólum landsins neyðast til að starfa samhliða náminu, þrátt fyrir að vera á námslánum. 

Staða stúdenta á vinnumarkaði hefur ekki verið tryggð að miklu leiti og með komu samfélagslegra 

takmarkana hefur skerðing orðið á starfshlutfalli nemenda á vinnumarkaði. Sóttvarnarlög hafa 

tekið fjölda breytingum frá upphafi faraldursins og með áframhaldandi íþyngjandi takmörkunum 

versnar fjárhagsleg staða Íslenskra námsmanna.   

 Enn hefur ekki tekist að ná tökum á sjúkdómnum. Nú hefur faraldur kórónuveirunnar staðið 

yfir í rúmt ár á Íslandi og þegar landsmenn telja faraldrinum lokið, byrjar ný bylgja með enn nýjum 

afbrigðum veirunnar. Nú eru bólusetningar hafnar, en vegna óvissu sjúkdómsins er ekki hægt að 

segja til um hversu árangursríkar bólusetningar eru til lengri tíma. Auk þess er ekki hægt að segja 

til um áframhaldandi framgang mála í samfélaginu. Lifnaðarhættir fólks í heiminum hafa 

gjörbreyst á stuttum tíma og til lengri tíma breytast hefðir og venjur er samfélög aðlagast nýju 

tímabili í sögunni.  

 Að lokum vill rannsakandi hvetja kjörna fulltrúa og embættismenn til að fræðast betur um 

stöðu mismunandi hópa í samfélaginu svo hægt sé að koma til móts um úrræði sem ná utan um 

samfélagið í heild sinni. 
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11 Viðauki A: Spurningakönnun  
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12 Viðauki B: Beiðni um póstlista háskólanema 
 

Beiðni um póstlista nemenda við Háskólann á Akureyri 

 

 

Beiðni um póstlista nemenda við Háskóla Íslands 

 

 

 


