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Útdráttur 

Framkvæmd var ferilskrárrannsókn með 2 (einkaskóli/ríkisskóli) x 2 (há/lág 

meðaleinkunn) sniði til að athuga hvort að námsárangur og val á skóla hefði áhrif á 

ráðningar og launakjör fyrir tilbúið starf. Til að endurspegla sem best íslenskan 

atvinnumarkað voru mannauðsstjórar stærstu fyrirtækja á Íslandi í úrtakinu. 

Þátttakendur voru 143 talsins, 49% karlar og 51% konur. Svarhlutfall var 49,3%. Flestir 

þátttakendur voru á aldursbilinu 41-50 ára eða 39,2% og 37,8% voru á aldursbilinu 31-

40 ára. Notast var við megindlega aðferðafræði í formi spurningalista. Fjórar útgáfur 

voru af ferilskránni, umsækjandi var með menntun úr einkaskóla (HR) eða ríkisskóla (HÍ) 

og með háa (8,5) eða lága (6,5) meðaleinkunn. Þátttakendur reyndust ekki meta 

nemanda úr einkaskóla hæfari en nemanda úr ríkisskóla né líklegri til að bjóða honum í 

atvinnuviðtal eða ráða. Engu að síður voru þátttakendur tilbúnir til þess að bjóða 

nemanda úr ríkisskóla 9,8% hærri laun. Þátttakendur mátu umsækjanda með háa 

meðaleinkunn hæfari en umsækjanda með lága meðaleinkunn og voru líklegri til að 

bjóða honum í viðtal og ráða. Meðaleinkunn hafði hins vegar ekki áhrif á fyrsta 

launatilboð. 

 

Lykilhugtök: Skólar, ríkisskóli, einkaskóli, einkunnir, meðaleinkunn, ráðningar, ferilskrá, 

launakjör. 
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 Inngangur 

Menntun er stór hluti af lífi einstaklinga og getur val á háskólanámi verið ein af stærstu 

ákvörðunum sem einstaklingar standa frammi fyrir. Hér á landi er námsframboð mikið 

og að mörgu að huga við valið. Þegar höfundur stóð sjálfur á þessum tímamótum fór 

umtalsverður tími í upplýsingaöflun. Eitt af því sem vafðist fyrir höfundi var að velja á 

milli einkaskóla og ríkisskóla. Þar sem höfundur sá fram á að hafa ekki fastar tekjur 

áfram bar hann einnig saman skólagjöld. Höfundur velti meðal annars fyrir sér hvort að 

það væri þess virði að greiða umtalsvert hærri skólagjöld og velja einkaskóla? Hvort 

nemendur úr einkaskólum yrðu betur í stakk búnir heldur en nemendur úr ríkisskólum 

þegar komið væri út á vinnumarkaðinn? Í þessari meistararitgerð verður meðal annars 

leitað svara við þessum spurningum.  

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvort að nemendur uppskeri eins og þeir 

sái þegar komið er út á atvinnumarkaðinn. Þar sem höfundur hefur reynslu af bæði 

einkaskóla og ríkisskóla fannst honum áhugavert að rannsaka hvort að val á skóla og 

námsárangur skipti máli. Höfundur telur óhætt að fullyrða að allir námsmenn sem hafa 

verið í háskólanámi hafi á einhverjum tímapunkti velt því fyrir sér hvort að háar 

einkunnir komi til með að skila þeim einhverjum ávinningi. Niðurstöður munu varpa ljósi 

á það hvort að það borgi sig fyrir nemendur að eyða bæði háum fjárhæðum í skólagjöld 

sem og þeim tíma og fyrirhöfn sem fylgir því að fá góðar einkunnir. Niðurstöður hafa 

hagnýtt gildi fyrir alla nemendur hvort sem þeir standa í þeim sporum að vera að velja 

sér háskólanám eða eru nú þegar í námi. Niðurstöður munu einnig hafa hagnýtt gildi 

fyrir menntastofnanir til að sjá hvort að afurð þeirra í formi nemenda standist 

samkeppni við aðra skóla. 

 

Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla og er uppbyggingin með eftirtöldum hætti. Fyrsti kafli 

fjallar um skóla og skiptist í þrjá undirkafla. Byrjað verður á því að fjalla um muninn á 

milli ríkis- og einkaskóla. Farið verður yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

frammistöðumun ríkis- og einkaskóla ásamt því að skoða samanburð á milli landa. 
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Fjallað verður um fjárhagslegan ávinning menntunar og hann skoðaður eftir 

mismunandi tegund skóla. Einkunnir eru teknar fyrir þar sem fjallað er um matsvillur við 

túlkun einkunna, farið yfir hlutdrægni kennara við einkunnagjöf sem og rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á því hvort hægt sé að nota meðaleinkunn til að spá fyrir um 

frammistöðu í starfi. Að lokum verður farið yfir niðurstöður rannsókna á sambandi 

námsárangurs (meðaleinkunnar) og tekna. Kafli tvö tekur á ráðningum og er sérstök 

áhersla lögð á ferilskrána. Farið verður yfir það hvernig innihald ferilskráa getur haft 

áhrif á þá sem sjá um ráðningar í gegnum áhrifastjórnun (impression management) og 

líkur mér áhrifin (similar-attraction effect/similar-to-me-effect). Því næst verður farið 

yfir mikilvægustu liðina í ferilskrám og hvernig ráðningaraðilar nýta sér upplýsingar úr 

þeim við ráðningarákvarðanir. Að lokum er farið yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

meðaleinkunn í ferilskrám og hvenær setja eigi fram upplýsingar um meðaleinkunn. Í 

þriðja kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar og í þeim fjórða eru 

niðurstöður kynntar. Síðast en ekki síst er umræða í kafla fimm þar sem niðurstöður eru 

fléttaðar saman við fræðilega umfjöllun úr fyrstu tveimur köflunum. Þar setur höfundur 

einnig fram sínar vangaveltur um niðurstöður ásamt því að gera grein fyrir 

takmörkunum og tillögum að framtíðarrannsóknum.  
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1 Skólar 

Kaflinn skiptist í þrjá undirkafla. Sá fyrsti fjallar um muninn á milli ríkis- og einkaskóla og 

þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á frammistöðumun þeirra. Því næst er farið yfir 

fjárhagslegan ávinning menntunar og er sérstaklega farið yfir rannsóknir á 

fjárhagslegum ávinningi eftir mismunandi tegund skóla. Að lokum er farið yfir einkunnir 

og þær matsvillur sem geta átt sér stað við túlkun þeirra. Þar er fjallað um hlutdrægni 

kennara við einkunnagjöf, hvort hægt sé að nota meðaleinkunn til að spá fyrir um 

frammistöðu í starfi og hvort samband sé á milli námsárangurs og tekna á vinnumarkaði. 

 

1.1 Ríkis- og einkaskólar 

Fjárfesting þjóðar í menntun er lykill að stefnu hverrar þjóðar og eyða ríkisstjórnir út um 

allan heim miklum fjármunum á því sviði. Þetta á sérstaklega við í þróunarlöndum. Árið 

1995 var 15,7% af útgjöldum ríkisstjórna í þróunarlöndum varið í menntun. Meirihluti 

nemenda í þróunarlöndum hljóta menntun sína í skólum sem eru fjármagnaðir og stýrt 

af hinu opinbera. Samkvæmt Jimenez og Lockheed (1995; sjá í Bedi og Garg, 2000) eru 

næstum 90% þeirra sem eru í grunnskóla skráðir í ríkisskóla (public school) og er þetta 

hlutfall 70% þegar kemur að framhaldsmenntun. Þetta ríkjandi hlutfall ríkisskóla er 

yfirleitt réttlætt út frá nokkrum ástæðum. Ef foreldrar geta til dæmis ekki fjármagnað 

menntun barna sinna með lánsfé gætu þeir kosið að fjárfesta ekki í menntun þeirra. 

Ljóst er að ekki er hægt að hafa einungis starfandi einkaskóla þar sem þeir geta ekki 

starfað á skilvirkan hátt án fullkomins fjármálamarkaðar og eru miklar líkur á því að 

fjármálamarkaðir í þróunarlöndum séu gallaðir. Ef litið er á menntun sem venjulega vöru 

munu foreldrar sem hafa mikið fé á milli handanna eyða meira í menntun barna sinna. 

Án afskipta ríkisins, með ríkisskólum, mun ákveðið ójafnvægi ríkja í þjóðfélaginu sem 

mun berast á milli kynslóða. Þrátt fyrir rökin um tilvist ríkisskóla má ekki líta fram hjá 

auknum skorti á fjárframlögum ríkja. Vísbendingar um óskilvirkni í þeirri menntun sem 

ríkin bjóða upp á kallar á nánari skoðun á þessu ríkjandi hlutfalli þeirra (Bedi og Garg, 

2000).  

Málsvarsmenn einkaskóla halda því fram að einkaskólar afkasti meiru en ríkisskólar 

með minni tilkostnaði og séu því betri heldur en ríkisskólar (Figlio og Stone, 1997). 
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Einkaskólar standi framar en ríkisskólar þegar kemur að rekstri þar sem kostnaður á 

hvern nemanda er lægri (Jiminez og Lockheed, 1995; sjá í Bedi og Garg, 2000). Með því 

að hindra vöxt einkaskóla gæti það neitað þjóðum um ódýrari og áhrifaríkari leið að 

menntun (Bedi og Garg, 2000). Því er haldið fram að einkaskólar bregðist við samkeppni 

á ýmsa vegu sem ríkisskólar geri ekki. Einkaskólar standa því framar en ríkisskólar þegar 

kemur að því að veita þjónustu á sviði menntunnar (Figlio og Stone, 1997). Fyrir það 

fyrsta er einkageirinn viðkvæmur fyrir samkeppni, því verður einkaaðilum að vera meira 

umhugað um gæði vöru sinnar heldur en ríkisstofnunum. Í öðru lagi hafa einkaaðilar 

meira svigrúm til þess að hafa áhrif á gæði vöru sinnar heldur en ríkisaðilar sem eru 

heftari sökum lögfræðilegra og pólitískra þvingana (Dronkers og Robert, 2008).  

Ríkis- og einkaskólar eru mismunandi hvað stjórnun varðar og hvaða aðstæður eru í 

boði við kennslu og nám. Ríkisskólar eru fullkomlega háðir ríkinu hvað varðar 

fjármögnun og stjórnun. Gera verður greinamun á einkaskólum eftir því hvaðan 

fjármagn þeirra kemur. Þeir sem hljóta fjármagn frá ríkinu hafa minna sjálfræði varðandi 

námsefni, tegund prófa, laun kennara og inntöku nemenda. Einkaskólar eru háðari 

skólagjöldum, fjáröflunum og einnig ríkinu hvað varðar auka stuðning. Einkaskólar hafa 

fleiri tækifæri til að ná árangri en ríkisskólar þar sem að stjórnun þeirra er skilvirkari og 

starfshættir betri (Dronkers og Robert, 2008). Samkvæmt Hannaway (1991; sjá í Bedi og 

Garg, 2000) standa einkaskólar betur að vígi sökum þess að þar ríkir meira sjálfræði og 

þeir eru móttækilegri þegar kemur að þörfum nemenda og foreldra. Jiminez og 

Lockheed (1995; sjá í Bedi og Garg, 2000) rannsökuðu mun á ríkis- og einkaskólum í 

fimm löndum með tilliti til aðfanga (input) og stjórnunarhátta. Samkvæmt þeim var 

aðgengi að aðföngum og uppbygging skólanna svipuð. Mikill munur reyndist þó vera 

þegar kom að stjórnunarháttum. Skólastjórar í einkaskólum höfðu mun meira sjálfræði 

og reyndu að styðja við aðferðir sem skiluðu betri kennslu. Þeir hvöttu kennara til að 

eiga betri samskipti sín á milli ásamt því að bjóða fjárhagsleg hlunnindi til þeirra sem 

stóðu vel að kennslu. Samkvæmt þessu virðist forskot einkaskóla liggja í 

stjórnunaryfirburðum og starfsháttum þeirra (Bedi og Garg, 2000). Rannsókn 

Greenwald, Hedges og Laine (1996) tók saman 60 fyrri rannsóknir, sem náðu yfir þrjá 

áratugi, til þess að greina hvort samband væri á milli ýmissa auðlinda (resources) skóla 

og námsárangurs nemenda. Skoðaðar voru auðlindir eins og til dæmis kostnaður á 

hvern nemanda, laun kennara, stærð skóla og hlutfall nemenda á hvern kennara 
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(teacher/pupil ratio). Niðurstöður sýndu að auðlindir skóla höfðu áhrif á árangur 

nemenda. Séu útgjöld aukin um 500 bandaríkjadali á nemanda mun námsárangur 

aukast um næstum einn sjötta af staðalfráviki. Smærri skólar, smærri bekkir sem og 

auðlindir sem snúa að kennurum eins og geta, menntun og reynsla þeirra hafði einnig 

jákvæð áhrif á námsárangur nemenda (Greenwald o.fl., 1996).  

Figlio og Stone (1997) halda því fram að einkaskólar hafa nokkra kosti fram yfir 

ríkisskóla. Þeir bjóði upp á öðruvísi jafningjahópa þar sem einkaskólanemendur eru 

líklegri til þess að hafa metnað til að stunda nám á háskólastigi og koma úr fjölskyldum 

sem hafa háa félagshagfræðilega (socioeconomic) stöðu. Einkaskólar bjóði upp á 

umhverfi þar sem meiri agi ríkir í lærdómsumhverfinu og fleiri tækifæri bjóðast til að 

taka þátt í þýðingarmiklum félagsstörfum (Figlio og Stone, 1997). Þar sem meiri líkur er á 

því að einkaskólar fari fram á skólagjöld er ljóst að félagslegur bakgrunnur nemenda í 

einka- og ríkisskólum er breytilegur. Þá sérstaklega með tilliti til atvinnu, menntunar og 

fjárhagslegrar stöðu foreldra (Dronkers og Robert, 2008). Fjölskyldur sem eru meira 

menntaðar, með hærri tekjur og leggja meira fé til hliðar fyrir menntun barna sinna eru 

líklegri en aðrir til að senda börn sín í einkaskóla (Brewer, Eide og Ehrenberg, 1999; 

Goldhaber, 1996). Það kemur heldur ekki á óvart að þeir sem eru góðir námsmenn (með 

háa meðaleinkunn) eru í miklum meirihluta í hágæða skólum (Brewer o.fl., 1999). Fleiri 

nemendur með hagstæðan bakgrunn munu auka líkur á betri námsárangri þar sem 

grunnur þeirra úr fyrra námi er betri, sem bætir náms- og kennsluaðstæður. Þetta mun 

leiða af sér betra orðspor um gæði einkaskóla samanborið við ríkisskóla og þannig draga 

að sér mismunandi nemendur (Dronkers og Robert, 2008). Samkvæmt Grimes (1994; sjá 

í Stevans og Sessions, 2000) má rekja ávinning þess að hafa stundað nám í einkaskóla til 

nokkurra þátta. Mikilvægasti þátturinn snýr að skynjaðri félagslegri stöðu nemanda sem 

hefur lokið menntun úr einkaskóla þar sem talið er að þeir skili af sér betri nemendum 

heldur en ríkisskólar.  
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1.1.1 Samanburðarrannsóknir á ríkis- og einkaskólum 

Munurinn á frammistöðu ríkis- og einkaskóla hefur verið mikið rannsakaður, 

mestmegnis í Bandaríkjunum en einnig að einhverju leyti í Evrópu (Dronkers og Roberts, 

2008). Fyrsta og þekktasta rannsóknin var framkvæmd af Coleman, Hoffer og Kilgore 

(1981; sjá í Stevans og Sessions, 2000) þar sem þeir rannsökuðu frammistöðu nemenda í 

bandarískum gagnfræðaskólum (secondary schools). Þeir komust að þeirri niðurstöðu að 

nemendur úr einkaskólum stæðu sig betur á stöðluðum prófum heldur en nemendur úr 

ríkisskólum, þrátt fyrir að búið væri að leiðrétta fyrir einkennum fjölskyldu (Coleman 

o.fl., 1981; sjá í Evans og Schwab, 1995). Þeir greindu einnig frá því að einkaskólar væru 

betri í því að jafna tækifæri fyrir nemendur með mismunandi bakgrunn (Coleman o.fl., 

1981; sjá í Goldhaber, 1996). Niðurstöðurnar vöktu mikla umfjöllun og urðu kveikjan að 

mörgum rannsóknum í kjölfarið sem gagnrýndu tölfræðilega úrvinnslu, niðurstöður og 

ályktanir (Goldhaber, 1996). Coleman og samstarfsmenn hans voru gagnrýndir fyrir að 

hafa ekki tekið tillit til áhrifa sem fylgja vali nemenda við tölfræðilega úrvinnslu 

gagnanna í tilfelli einkaskólanemanna. Valskekkja (selection-bias) ætti sér stað þar sem 

að nemendum var ekki skipt á milli ríkis- og einkaskóla með tilviljanakenndum hætti 

(Goldhaber og Chain 1982; Nurnane, Newstead og Olsen, 1985; sjá í Grimes, 1994). 

Noell (1981, 1982; sjá í Stevans og Sessions, 2000) notaði sama gagnasafn og Coleman 

og samstarfsmenn hans en stýrði fyrir áhrifunum sem val hefur í tölfræðilegri úrvinnslu. 

Noell komst að því að enginn munur reyndist vera á þeim lærdómi sem ætti sér stað hjá 

nemendum í ríkisskólum og einkaskólum. Þetta bendir til þess að betri nemendur kjósa 

að stunda nám í einkaskólum á meðan nemendur sem hafa minni hæfni kjósa ríkisskóla 

(Stevans og Sessions, 2000).  

 

1.1.1.1 Gagnrýni á yfirburði einkaskóla 

Eru einkaskólar betri heldur en ríkisskólar eða eru það einfaldlega betri nemendur sem 

sækja einkaskóla? Fyrri rannsóknir (Coleman, Hoffer og Kilgore, 1982; Coleman og 

Hoffer 1987; og Chubb og Moe, 1990; sjá í Figlio og Stone, 1997) sem bera saman 

ríkisskóla og einkaskóla komast oft að þeirri niðurstöðu að einkaskólar skili betri útkomu 

heldur en ríkisskólar. Gagnrýnendur þessara niðurstaðna (Goldberger og Chain, 1982; 

sjá í Figlio og Stone, 1997) halda því fram að valskekkja setji þar strik í reikninginn. Líkön 
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sem gera ekki ráð fyrir valskekkju geta valdið því að einkaskólar komi betur út. 

Ennfremur halda gagnrýnendur því fram að styrkir sem koma frá hinu opinbera fyrir 

nemendur til að sækja einkaskóla taki bestu nemendurna frá ríkisskólunum og að þeir 

sitji eftir með hærra hlutfall nemenda sem erfitt er að kenna (Figlio og Stone, 1997). 

Grimes (1994) benti á að fyrri rannsóknir taki ekki með í reikninginn möguleikann á 

því að nemandi hafi á einhverjum tímapunkti á námsferli sínum skipt á milli ríkis- og 

einkaskóla. Hafi nemandi skipt um skólaform sé ekki hægt að einangra lærdómsáhrifin 

eftir tegund skólanna. Grimes benti einnig á að erfitt væri að nota almennar mælingar 

eins og stöðluð próf til þess að bera saman getu nemenda í ríkis- og einkaskólum. 

Stöðluð próf væru hönnuð til þess að meta árangur nemenda í fögum eins og lestri, 

stærðfræði og vísindum. Geta í þessum fögum væri ekki einungis háð því sem fer fram í 

núverandi kennslustofu nemandans heldur einnig kennslu sem á sér stað heima fyrir 

sem og utan kennslustofunnar. Sem mótsvar við þessu einblíndi Grimes á námsárangur 

nemenda í gagnfræðaskólum í afmarkaðri fræðigrein, hagfræði, sem ekki er líklegt að 

nemendur leggi stund á heima eða utan kennslustofu. Niðurstöður sýndu að nemendur í 

ríkisskólum lærðu meira í hagfræði heldur en nemendur í einkaskólum (að öllu öðru 

óbreyttu, þar með talin geta nemenda, hæfni og fyrri reynsla af hagfræði). Ríkisskólar 

virtust því standa betur að vígi við kennslu á hagfræði heldur en einkaskólar og því 

stenst ekki kenningin í þessu tilfelli um að einkaskólar veiti betri menntun (Grimes, 

1994).  

Rannsókn Stevans og Sessions frá árinu 2000 skoðaði mun á frammistöðu nemenda í 

ríkis- og einkaskólum í þéttbýli út frá kynþætti. Aðferðafræði þeirra var öðruvísi en fyrri 

rannsókna sem fundu yfirburði hjá einkaskólum en voru gagnrýndar fyrir að stýra ekki 

nægilega fyrir einkennum einstaklings, foreldra og skóla sem ýta undir velgengni í námi. 

Þeir höfðu tæmandi lista af 257 breytum sem spáðu fyrir um árangur nemenda í 

stöðluðum prófum. Þeir huguðu að gagnrýni Grimes og leiðréttu fyrir þeim nemendum 

sem skipt höfðu um rekstrarform á skólum, huguðu að áhrifunum sem val á skóla hefur 

á frammistöðu nemenda ásamt því að stýra fyrir valskekkju. Niðurstöður þeirra voru á 

þá leið að hvítir nemendur stæðu sig betur í einkaskólum heldur en ríkisskólum. Ekki 

greindist betri frammistaða hjá minnihlutahópum í einkaskólum (Stevans og Sessions, 

2000).  
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1.1.1.2 Samanburður á skólum á milli landa 

Þrátt fyrir að niðurstöður rannsókna sem snúa að mismunandi námsárangri eftir einka- 

og ríkisskólum eigi við í hvaða nútíma samfélagi sem er, hefur aldrei verið gerð rannsókn 

sem nær yfir mörg lönd samtímis. Rekja má skortinn á því til þess að bandarískar 

heimildir um málefnið eru yfirgnæfandi og að pólitísk viðkvæmni sé til staðar fyrir 

hugsanlega verri niðurstöðu ríkisskóla, sérstaklega í Evrópu. Eina yfirlitið sem til er 

framkvæmdi Dronkers (2004; sjá í Dronkers og Robert, 2008) sem fór yfir mun á 

námsárangri nemenda í ríkis- og einkaskólum. Þar skoðaði hann mun innan eins lands, 

þar á meðal í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Ungverjalandi, Hollandi og Skotlandi. Árið 

2008 framkvæmdi Dronkers aðra rannsókn ásamt Robert þar sem kannaður var munur á 

námsárangri í 22 löndum út frá einka- og ríkisskólum. Tekið var með í reikninginn 

félagsleg einkenni nemenda og foreldra, samsetningu skólanna, kennslu- og 

lærdómsaðstæður og viðhorf nemenda og skólastjóra til starfshátta skólanna. 

Samkvæmt niðurstöðum sýndu nemendur úr einkaskólum betri námsárangur en 

sambærilegir nemendur í ríkisskólum. Rekja mátti muninn til betri félagslegs bakgrunns 

nemenda í einkaskólum. Þessi munur á námsárangri á milli einka- og ríkisskóla var 

sambærilegur á milli landa, þrátt fyrir mismunandi sögu menntakerfisins (Dronkers og 

Robert, 2008). 

Fræðimenn hafa sýnt fram á mismunandi niðurstöður þegar menntun er skoðuð í 

þróuðum löndum. Þá er átt við að frammistaða úr ríkisskólum sé borin saman við 

frammistöðu úr kaþólskum skólum. Evans og Schwab (1995) skoðuðu hver áhrif þess 

væru að hafa stundað nám í kaþólskum skóla. Þeir notuðu tvær mælistikur til þess að 

mæla árangur ríkis- og einkaskóla; að ljúka menntaskóla og að hefja nám í háskóla. Þeir 

lögðu sérstaka áherslu á að stýra fyrir valskekkju. Niðurstöður þeirra sýndu að kaþólskir 

skólar væru árangursríkari heldur en ríkisskólar. Nemandi úr kaþólskum skóla var 13% 

líklegri til þess að ljúka menntaskóla eða hefja fjögurra ára háskólanám. Figlio og Stone 

(1997) báru saman einkunnir nemenda í ríkisskólum, venjulegum einkaskólum (non-

religeous) og kaþólskum einkaskólum og komust að því að venjulegir einkaskólar höfðu 

yfirburði en fundu engan mun á ríkisskólum og kaþólskum einkaskólum. Sander (1996; 

sjá í Bedi og Garg, 2000) fann hins vegar engan marktækan mun á frammistöðu. 

Goldhaber (1996; sjá í Figlio og Stone, 1997) fann fáar vísbendingar um jákvæðan 

árangur einkaskóla.  
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Þegar kemur að þróunarlöndum eru niðurstöður mun skýrari heldur en hjá þróuðum 

löndum. Samkvæmt rannsóknum Cox og Jimenez (1991; sjá í Bedi og Garg, 2000) og 

Jimenez o.fl. (1991a,b; sjá í Bedi og Garg, 2000) þar sem skoðuð voru gögn frá fimm 

löndum (Kólumbíu, Dóminíska lýðveldinu, Filippseyjum, Tansaníu og Tælandi) varðandi 

mun á árangri ríkis- og einkaskóla kom greinilega í ljós betri árangur hjá einkaskólum. 

Yfirburðir einkaskólanemenda út frá einkunnum í stærðfræði náðu frá allt að 13% í 

Kólumbíu upp í 47% í Dóminíska lýðveldinu (Bedi og Garg, 2000).  

Rannsókn Bowman og Mehay (2002) athugaði hvort gæði háskóla og menntun 

einstaklinga hefði einhver áhrif á frammistöðu í starfi hjá liðsforingjum í sjóher 

Bandaríkjanna sem starfa í stjórnunarstörfum innan flotans. Þeir notuðust við einstakt 

gagnasafn sjóhersins um liðsforingja sem útskrifuðust frá tæplega 1.000 mismunandi 

háskólum. Þannig gátu þeir stýrt fyrir mikilvægum mun á starfsframa, úthlutun starfa og 

hvata, mun sem ekki er hægt að stýra fyrir í venjulegum rannsóknum sem styðjast við 

úrtak á landsvísu. Skoðuð var frammistaða út frá fyrirfram ákveðnum stöðupunktum í 

tveimur atvinnuflokkum á meðal starfsmanna sem starfa aðallega við stjórnunarstörf og 

stoðaðgerðir. Niðurstöður sýndu að þeir sem höfðu lokið námi úr einkaskóla, sama á 

hvaða gæðastigi þeir voru, hlutu betra frammistöðumat heldur en aðrir liðsforingjar. Í 

báðum atvinnuflokkum voru nemendur úr best metnu einkaskólunum líklegri en aðrir 

liðsforingjar til þess að fá stöðuhækkun. Þessi rannsókn eykur skilning á því hvernig 

námsárangur og gæði háskóla eru tengd við framleiðni starfsmanna. Með því að stýra 

fyrir meðaleinkunn og aðalfagi sýndu niðurstöður að útskriftarnemendur úr virtum 

einkaskólum mælast með hærri framleiðni í vinnu heldur en samstarfsmenn þeirra 

(Bowman og Mehay, 2002).  

Niðurstöður fyrri rannsókna sýna að nemendur úr einkaskólum eru metnir hæfari en 

nemendur úr ríkisskólum. Út frá því er eftirfarandi tilgáta sett fram: 

 

Tilgáta 1: Nemandi úr einkaskóla (HR) er metinn hæfari en nemandi úr ríkisskóla (HÍ). 

 



 

18 

1.2 Fjárhagslegur ávinningur menntunar 

Menntun getur aukið þekkingu einstaklinga á sérstökum sviðum, kennt verklag og bætt 

eiginleika eins og stundvísi og þrautseigju. Það getur leitt til þess að einstaklingur verður 

verðmætari starfskraftur á atvinnumarkaði (Thorson, 2005). Út frá hagfræðilegu 

sjónarmiði er tilgangslaust að stunda nám nema að nemandi uppskeri ávinning af því. 

Ávinningurinn getur verið fólginn í auknum tekjum, betri atvinnutækifærum, 

ófjárhagslegum hlunnindum eða blöndu af þessu öllu. Einstaklingar sem útskrifast úr 

námi hljóta í flestum tilfellum meiri fjárhagslegan ávinning en þeir sem eru minna 

menntaðir í skiptum fyrir að vera launalausir og standa straum af skólagjöldum og 

öðrum námstengdum fjárútlátum (Belfield, 2000; sjá í Thorson, 2005). Ýmsar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að þeir sem eru með meiri menntun þéna meira en þeir sem hafa minni 

menntun. Aðgengi að hærri stöðugildum takmarkast oft við þá sem eru með 

háskólamenntun og í mörgum tilfellum er krafist sérfræðimenntunar. Nemendur eru 

einnig valdir inn á hærri menntunarstig út frá fyrri frammistöðu og árangri í námi (Wise, 

1975).  

Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar þéna mismunandi eftir því hvaða aðalfag þeir 

velja. Byrjunarlaun þeirra sem hafa lagt stund á tölvuverkfræði eru sem dæmi tvöfalt 

hærri heldur en þeirra sem nema sálfræði (Sahadi, 2004; sjá í Thorson, 2005). 

Rannsakendur hafa jafnvel fullyrt að aðalfag hafi mun meiri áhrif á tekjur heldur en 

skólinn sem verður fyrir valinu (Convey og Kingsbury, 1999; sjá í Thorson, 2005). 

Thorson framkvæmdi rannsókn árið 2005 þar sem skoðað var hvort mismunandi aðalfög 

í skóla hefðu áhrif á tekjur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir sem leggja stund 

á tölvur, verkfræði, heilsu, stærðfræði, eðlisvísindi og arkitektúr þéna meira en 

skólafélagar þeirra sem leggja stund á samskipti, frjálsar menntir, sálfræði, heimspeki og 

listir. Þannig skilar menntun í aðalfögum, sem leiðir af sér sérhæfða eða tæknilega getu, 

hærri launum. Þeir sem vilja hámarka hagnað sinn eiga því að velja sér aðalfag sem er 

hvað mest sérhæft og tæknilegt. Hafa ber þó í huga að þeim fögum fylgir hár 

fórnarkostnaður þar sem erfitt er að skipta um starfsvettvang (Thorson, 2005).  
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1.2.1 Fjárhagslegur ávinningur eftir skólum 

Ríkis- og einkaskólar eru mismunandi þegar kemur að skólagjöldum. Einkaskólar sem 

velja inn nemendur fara fram á hærri skólagjöld heldur en aðrir sem velja síður inn 

nemendur. Einnig eru skólagjöld í einkaskólum hærri heldur en í ríkisskólum. Af hverju 

skyldu nemendur því kjósa að greiða hærri skólagjöld þegar ódýrari skólagjöld eru í 

boði? Svarið við því gæti hugsanlega verið að þeir sem sótt hafa nám í einkaskólum geta 

vænst þess að njóta fjárhagslegs ávinnings á atvinnumarkaðinum (Brewer o.fl., 1999). 

Orðspor og val skóla á nemendum getur haft áhrif á tekjur á nokkra vegu; í gegnum 

jákvæð áhrif frá samnemendum er hægt að auka lærdóm sem á sér stað innan skólans 

og þau geta gefið atvinnuveitendum til kynna mögulega hæfni einstakra nemenda. 

Einnig geta nemendur frá skólum með gott orðspor notið góðs af samböndum og 

geislabaugsáhrifum (halo effect) (James, Alsalam, Conaty og To, 1989).  

Þegar mælt er hvaða fjárhagslegan ávinning menntun hefur í för með sér er algengt 

að bera saman meðaltekjur út frá mismunandi menntunarstigi (educational 

attainment). Með þeirri aðferð er litið framhjá þeirri staðreynd að aðrar breytur en 

námsstig hafa áhrif á meðaltekjur, ein slík breyta er meðfædd geta. Geta er tengd 

menntunarstigi og með því að líta fram hjá áhrifum hennar getur það leitt til þess að 

áhrif menntunarstigs á tekjur verði ofmetið. Það eru einnig aðrar breytur sem flækja 

þetta mat, til dæmis eru gæði skóla, persónuleg hvatning og einskær tilviljun einungis 

hluti af listanum. Weisbrod og Karpoff (1968) skoðuðu hvaða áhrif mismunandi gæði 

skóla, mismunandi geta og hvatning nemenda hafði á fjárhagslegan ávinning þeirra. 

Gæði skóla voru metin huglægt en geta og hvatning nemenda voru mæld eftir 

árangursröðun (rank) í bekknum. Í úrtakinu voru 7.000 karlmenn sem höfðu 

háskólamenntun og störfuðu hjá AT&T símafyrirtækinu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að tekjur jukust stöðugt eftir því sem árangursröðun í bekknum fór hærra og eins 

eftir því sem gæði skólans urðu meiri. Þeir sem útskrifuðust í hærri röð reyndust fá 

hærri laun með tímanum og þeir sem útskrifuðust úr bestu háskólunum og voru með 

námsárangur í topp 2/3 hluta bekkjarins voru með umtalsvert hærri laun heldur en þeir 

sem voru í lægsta 1/3 hlutanum. Þeir einstaklingar sem voru með besta námsárangurinn 

og voru í topp 10% bekkjarins, reyndust vera með umtalsvert hærri laun heldur en þeir 

sem voru í miðlungs 1/3 hlutanum (Weisbrod og Karpoff, 1968). Í kafla 1.3.2.1. á bls: 26 

er fjallað nánar um einkunnir og laun. 
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Flestar rannsóknir sem hafa skoðað fjárhagslegan ávinning út frá gæðum háskóla 

hafa notast við gagnasafn frá National Longitudinal Surveys (NLS) (hagstofa 

Bandaríkjanna). Loury og Garman (1995; sjá í Bowman og Mehay, 2002) greindu gögn 

um karlmenn sem útskrifuðust úr grunnskóla árið 1972 og fundu að bæði val á 

háskólum og meðaleinkunn hefði jákvæð áhrif á vikulegar tekjur. James, Alsalam, 

Conaty og To gerðu rannsókn árið 1989 til þess að meta meðal annars áhrif á gæðum 

skóla á framtíðartekjur. Þau komust að því að einkaskólar í austurfylkjum Bandaríkjanna 

(sem tilheyra meiri yfirstétt en önnur fylki) hafa 5% forskot á ríkisskóla. Til þess að 

hámarka framtíðartekjur ætti námsmaður að velja sér einkaskóla sem velur nemendur 

inn í námið og er staðsettur í austurfylkjunum. Brewer og Ehrenberg (1996; sjá í 

Bowman og Mehay, 2002) og Brewer, Eide og Ehrenberg (1999) greindu einnig 

gagnasafn NLS þar sem þeir stýrðu fyrir hugsanlegri valskekkju sem rekja má til vals 

einstaklinga á háskólum. Þeir röðuðu háskólunum upp eftir gæðum þar sem skólar voru 

annars vegar einkaskólar og hins vegar ríkisskólar. Skólunum var skipt niður í þrjá flokka; 

úrvals gæði, miðlungs gæði eða lítil gæði. Niðurstöður þeirra sýndu að mikill 

fjárhagslegur ávinningur fylgdi því að hafa stundað nám við úrvals einkaháskóla (elite 

private college) og lítill fjárhagslegur ávinningur fylgdi því að hafa stundað nám í 

einkaháskóla sem var metinn miðlungs samanborið við ríkisskóla sem metinn var lágt 

(Brewer o.fl., 1999).  

Niðurstöður rannsókna sýna að nemendur úr einkaskólum njóti fjárhagslegs 

ávinnings umfram nemendur úr ríkisskólum. Því er eftirfarandi tilgáta sett fram: 

 

Tilgáta 2: Nemandi úr einkaskóla (HR) eru boðin hærri laun en nemanda úr ríkisskóla 

(HÍ). 
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1.3 Einkunnir 

Háskólar eru mjög mismunandi þegar kemur að einkunnagjöf, þrátt fyrir að skólarnir séu 

svipaðir þegar kemur að því að velja inn nemendur eftir námsárangri þeirra (Attwell, 

2001; Bagues, Sylos Labini og Zinovyeva, 2008; Goldman og Widawski, 1976: sjá í 

Moore, Swift, Sharek og Gino, 2010). Meðaleinkunn úr háskóla gefur að einhverju leyti 

til kynna frammistöðu nemenda í námi en það eru einnig aðrir þættir sem hafa áhrif eins 

og sérviska kennara við einkunnagjöf og val nemenda á námskeiðum (Elliot og Strenta, 

1988; Ramist, Lewis og McCamley, 1990; Willing-ham, 1985; sjá í Berry og Sackett, 

2009). Meðaleinkunn endurspeglar mismunandi breytur eftir því frá hvaða skóla 

nemandinn útskrifaðist. Innihald námskeiða er ekki það sama á milli skóla þrátt fyrir að 

nöfn þeirra séu þau sömu. Einnig eru námskeið ekki eins innan sama skóla þar sem að 

þau geta verið mismunandi eftir því hver kennir þau (Bretz Jr, 1989). Meðaleinkunn 

nemenda sem fengin er úr sama skóla er ekki heldur sambærileg þar sem að nemendur 

geta valið misþung námskeið og þannig haft áhrif á meðaleinkunn sína, til dæmis með 

því að velja létt námskeið og hljóta hærri einkunnir fyrir vikið (Berry og Sackett, 2009; 

Bretz Jr, 1989). Einnig getur þátttaka í félagsstörfum haft neikvæð áhrif á einkunnir 

nemenda en gæti á sama tíma verið vísbending um leiðtogaefni, frumkvæði og aðra 

eiginleika sem fyrirtæki heillast af. Að lokum mælir meðaleinkunn einungis árangur 

nemenda í þeim námskeiðum sem hann hefur tekið (Bretz Jr, 1989).  

Ein helsta matsvillan sem fólk gerir þegar verið er að áætla um eiginleika einstaklings 

eins og til dæmis gáfnafar er tilhneigingin til þess að áætla of lítil áhrif úr umhverfinu 

(mildi kennarans við einkunnagjöf) og ofgera matið á eðlisfar einstaklingsins (Davis-

Blake og Pfeffer, 1989; Jones og Harris, 1967; Nisbett og Borgida, 1975; Ross, 1977; sjá í 

Moore o.fl., 2010). Moore, Swift, Sharek og Gino (2010) framkvæmdu þrjár rannsóknir 

þar sem þátttakendur mátu meðal annars ferilskrár umsækjenda þar sem upplýsingar 

um meðaleinkunn komu fram ásamt meðaleinkunn allra nemenda skólans í heild (sjá 

má nánar um meðaleinkunn í ferilskrám í kafla 2.1.2.1 á bls. 33). Hlutverk þátttakenda 

var að velja nemendur inn í MBA nám. Þeir voru beðnir um að meta fyrri árangur 

umsækjandans, líkur á því að umsækjandinn yrði valinn í námið og taka raunverulega 

ákvörðun um inngöngu í námið. Niðurstöður sýndu að þeir sem voru með meðaleinkunn 

yfir meðaltali skólans voru líklegri til að verða valdir inn í námið. Eins og tilgátur spáðu 

fyrir um voru þeir sem komu úr skólum þar sem einkunnagjöf var mildari líklegri til þess 
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að vera valdir inn í námið heldur en nemendur sem komu úr skólum þar sem 

einkunnagjöf var ströng. Niðurstöður allra þriggja rannsóknanna sýndu að upplýsingar 

um erfiðleikastig voru hundsaðar við mat á frammistöðu nemenda. Þannig græða 

nemendur sem eru með háar einkunnir úr skólum sem gefa auðveldlega háar einkunnir. 

Niðurstöðurnar benda því til þess að matsvillur eiga sér stað þrátt fyrir að einstaklingar 

séu með upplýsingar um umhverfið og einstaklinginn sjálfan sem sýnir hversu sterkar 

þessar matsvillur eru í raun. Moore og samstarfsmenn hans ráðleggja því matsaðilum að 

leggja ekki of mikla áherslu á innsæi sitt við ákvarðanatöku heldur nota önnur tæki til 

aðstoðar við útreikning. Þá eiga þeir við að setja ætti til dæmis meðaleinkunn fram sem 

prósentu um árangursröðun (percentile rank) (Moore o.fl., 2010). 

 

1.3.1 Hlutdrægni kennara 

Hlutdrægni kennara í garð nemenda getur haft afdrífarík áhrif á námsárangur. 

Hlutdrægni og staðalímyndir geta valdið því að komið er öðruvísi fram við börn. Þeir 

nemendur sem fá jákvæða athygli njóta ávinnings vegna þeirra auknu væntinga sem 

gerðar eru til þeirra. Þeir nemendur sem hins vegar verða undir eiga í hættu á því að 

lenda í vítahring sem dregur þá lengra og lengra niður þar sem lítils er vænst af þeim 

sem veldur því að þeir afkasti minna (Brophy, 1983; Rosenthal, Baratz og Hall, 1974; 

Rosenthal og Jacobson, 1968; sjá í Parks og Kennedy, 2007). Fjöldi rannsókna hafa sýnt 

að kennarar telja að þeir nemendur sem hafa aðlaðandi útlit séu gáfaðari og líklegri til 

þess að ná sér í framhaldsmenntun heldur en nemendur sem eru síður aðlaðandi 

(Adams, 1978; Brophy og Evertson, 1981; Clifford, 1975; Clifton og Baksh, 1978; DeMeis 

og Turner, 1978; Hore, 1971; Roland, 1977; sjá í Ritts, Patterson og Tubbs, 1992). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að aðlaðandi nemendur fá yfirleitt hærri einkunnir og betra 

frammistöðumat á stöðluðum prófum heldur en óaðlaðandi nemendur óháð 

menntunarstigi (leikskóli/menntaskóli/háskóli) (Felson, 1980; Salvia, Algozzine og 

Sheare, 1977; Singer, 1964; Zahr, 1985; sjá í Ritts o.fl., 1992). Ritts, Patterson og Tubbs 

(1992) tóku saman niðurstöður úr eldri rannsóknum varðandi mat kennara á 

nemendum út frá því hversu aðlaðandi þeir voru. Niðurstöður þeirra sýndu að þeir 

nemendur sem taldir eru mjög aðlaðandi fá betra mat hjá kennurum hvað varðar 

gáfnafar, námsgetu, einkunnir og félagslega færni. Aðlaðandi nemendur eru einnig 
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metnir opnari, taldir búa yfir meiri leiðtogahæfileikum og meira sjálfsáliti (Kenealy, 

Frude og Saw, 1987; Maag, Vasa, Kramer og Torrey, 1991; Ritts o.fl., 1992; sjá í Parks og 

Kennedy, 2007).  

Það er að mörgu leyti athyglisvert hve mikla athygli einkunnir fá umfram aðrar 

mikilvægar breytur sem snúa að menntun. Einkunnum úr prófum fylgja augljósar 

takmarkanir. Því hefur oft verið haldið fram að stöðluð próf séu menningarlega-, 

kynþáttalega- og kynferðislega hlutdræg. Kennarar geta kennt með prófið í huga (teach 

to the test) og þannig haft jákvæð áhrif á niðurstöður (Henig, 1994; sjá í Evans og Scwab, 

1995). Á hinn bóginn græða nemendur oft lítið á því að standa sig vel á prófum og gætu 

því ekki tekið prófin alvarlega. Stöðluð próf geta einnig bara mælt hæfni nemandans á 

ákveðnum tegundum af spurningum og getur ekki mælt sköpunargáfu eða hæfileikann 

til þess að leysa flókin vandamál. Card og Krueger (1994; sjá í Evans og Scwab, 1995) 

héldu því fram að menntunarstig væri betri leið til þess að meta árangur skóla eins og til 

dæmis að klára menntaskóla og halda áfram í háskóla (Evans og Scwab, 1995). 

 

1.3.2 Einkunnir og frammistaða í starfi 

Ráðningaraðilar nota oft meðaleinkunn til að skima út ákjósanlega umsækjendur 

(Thorson, 2005). Há meðaleinkunn getur gefið atvinnurekanda til kynna að umsækjandi 

búi yfir eftirsóttum eiginleikum. Að viðkomandi sé til dæmis iðinn, gáfaður og lítið 

fjarverandi. Það getur valdið því að umsækjandi fái hærri byrjunarlaun heldur en sá sem 

er með lága meðaleinkunn. Eftir að umsækjandi hefur fengið starfið eru aðrir þættir eins 

og til dæmis tækifæri, reynsla og frammistaða líklegri til að hafa áhrif á laun (Fuller og 

Schoenberger, 1991). Umtalsverðar deilur hafa hins vegar átt sér stað um það hvort 

einkunnir geti spáð fyrir um frammistöðu einstaklinga á atvinnumarkaði. Það er 

hagkvæmt fyrir atvinnurekendur að geta notað meðaleinkunn úr háskóla sem leið til að 

velja starfsfólk þar sem auðvelt er að komast yfir þær upplýsingar án mikils kostnaðar. Ef 

hægt væri að sýna fram á að það væri lögmæt aðferð við val til þess að spá fyrir um 

árangur í starfi, væri það mjög gagnlegt í ráðningarferlinu. Á síðustu áratugum hafa 

margir fræðimenn rannsakað samband meðaleinkunnar og ýmissa afreka fullorðinna. Í 

sumum tilfellum er meðaleinkunn með jákvæða fylgni við árangur í starfi (Harrell, 1969, 

1970, 1972; Harrell, Harrell, McIntyre og Wineburg, 1974; sjá í Bretz Jr, 1989) og í öðrum 



 

24 

tilfellum er sýnt fram á neikvæða fylgni (Jepson, 1951; Pfeffer, 1977; sjá í Bretz Jr, 1989). 

Samkvæmt Bretz Jr (1989) styðjast fyrri heimildir um þetta málefni við eigindlegar 

greiningar til þess að ákvarða notagildi meðaleinkunnar til að spá fyrir um velgengni í 

framtíðinni. Þar sem eigindlegar greiningar eru takmörkum háðar sökum mannlegrar 

túlkunar er hætt á því að þær geti ekki komist að áreiðanlegri niðurstöðu. Bretz Jr notaði 

Schmidt-Hunter yfirgreiningar (meta-analysis) aðferðarfræðina í rannsókn sinni sem 

lausn við þessu til að fá betra mat á sambandi meðaleinkunnar og árangurs í starfi. Þar 

var notuð megindleg uppsöfnun á niðurstöðum þvert yfir allar fyrri rannsóknirnar. 

Niðurstöður sýndu að ekkert samband væri til staðar á milli meðaleinkunnar úr háskóla 

og velgengni í starfi. Greining á undirhópum sýndi hins vegar að það var samband þegar 

spáð var fyrir um velgengi í viðskiptum og í kennslu. Niðurstöður sýndu að 

meðaleinkunn úr framhaldsskólum hefði jákvæð áhrif á velgengni í starfi. Ennfremur 

sýndu greiningar á viðbótar gagnasafni sömu niðurstöður. Bretz Jr lagði hins vegar til að 

meðaleinkunn væri ekki notuð í til þess að spá fyrir um velgengni í starfi þar sem að 

aðrir þættir væru mun betri til þess. Rannsóknir hafi til dæmis sýnt að almenn greind 

(general intelligence) hafi forspárgildi um árangur í nánast hvaða starfi sem er (Arvey 

1987; Hawk, 1987; sjá í Bretz Jr, 1989). Það ætti ekki að líta svo á að meðaleinkunn mæli 

almenna greind, ef fyrirtæki óski eftir að ráða starfsmann á grundvelli almennar 

greindar og vitsmuna væri hægt að finna mælitæki sem væri sérstaklega hannað í þeim 

tilgangi. Meðaleinkunn væri einfaldlega of aðstæðubundin til þess að vera gilt og 

áreiðanlegt mælitæki til þess að spá fyrir um árangur í starfi (Bretz Jr, 1989). 

Samkvæmt Baird (1985; sjá í Roth, BeVier, Switzer Iii og Schippmann, 1996) telja 

atvinnurekendur að einkunnir hjálpi þeim almennt við að meta hverjir munu standa sig 

vel í starfi. Samkvæmt þeim gefa einkunnir til kynna greind einstaklinga, hvað hvetur þá 

áfram og aðra hæfileika sem nýtast við starfið. Einnig eru margir atvinnurekendur sem 

setja kröfur um lágmarks meðaleinkunn til að velja úr þá sem eru hæfir þegar ferilskrár 

eru skoðaðar (Dipboye, Fromkin og Wiback, 1975; Reilly og Warech, 1993; sjá í Roth 

o.fl., 1996). Sjá má nánari umfjöllun um meðaleinkunn í ferilskrám í kafla 2.1.2.1 á bls. 

33. Niðurstöður rannsóknar Roth, BeVier, Switzer og Schippmann frá árinu 1996 sýndi 

fram á að einkunnir geti spáð fyrir um frammistöðu í starfi. Fylgnin í heild sinni reyndist 

vera 0,16 sem telst vera lítilvæglegt (modest), en með því að leiðrétta fyrir villum í 

rannsókn (research artifacts) jókst fylgnin í 0,30. Þessar niðurstöður benda til þess að 
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meðaleinkunn hafi meira forspárgildi þegar kemur að frammistöðu í starfi heldur en 

áður var haldið. Rannsókn Miller (1998) sýndi fram á að háar einkunnir úr skóla spái fyrir 

um hærri tekjur og spái þannig fyrir um hærri framleiðni til lengri tíma litið, fyrir bæði 

menn og konur. Þrátt fyrir að leiðrétt væri fyrir kynþætti, landshlutum, tegund skóla og 

námsstigi. Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn Jones og Jackson (1990) er hægt að 

nota einkunnir úr háskóla sem vísbendingu um afkastagetu í starfi. Þátttakendur í 

rannsókninni voru beðnir um að meta hversu vel reynsla þeirra úr skóla hefði búið þá 

undir sitt fyrsta starf. Niðurstöður sýndu að þeir sem höfðu hærri einkunnir töldu sig 

vera betur undirbúna fyrir fyrsta starfið (Jones og Jackson, 1990). Velta mætti vöngum 

yfir því hvort atvinnurekendur séu í raun að njóta ávinnings vegna hærri einkunna eða 

hvort það sé í raun vegna aukinnar hæfni sem þarf til að fá háar einkunnir. Bishop (1994; 

sjá í Miller, 1998) og Jencks og Phillips (1996; sjá í Miller, 1998) hafa sýnt fram á að það 

sé fólgið í lærdómnum, ekki hæfninni, þegar spáð er fyrir um framleiðni til lengri tíma 

litið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að hluta af aukinni framleiðni megi rekja 

til mjúkrar færni (soft skills) sem atvinnurekendur eru að leita eftir og einstaklingar þurfa 

að búa yfir til að geta fengið háar einkunnir. Þessi mjúka færni felur í sér reglulega 

mætingu, undirbúning, mikla vinnu og mikinn aga sem atvinnurekendur kunna að meta. 

Þessir sömu þættir eru einnig metnir af skólum og er verðlaunað fyrir með háum 

einkunnum (Miller, 1998).  

Samkvæmt fyrri rannsóknum eru nemendur með háa meðaleinkunn metnir hæfari 

en nemendur með lága meðaleinkunn og er því eftirfarandi tilgáta sett fram: 

 

Tilgáta 3: Umsækjandi með háa meðaleinkunn (8,5) er metinn hæfari en umsækjandi 

með lága meðaleinkunn (6,5). 
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1.3.2.1 Einkunnir og laun 

Þrátt fyrir að hagfræðingar hafa fundið jákvæða tengingu á milli meðaleinkunna 

háskólastúdenta og tekna þeirra (Filer 1981, 1983; Wise 1975; sjá í Jones og Jackson, 

1990), hefur þetta samband ekki verið mikið rannsakað (Jones og Jackson, 1990). David 

Wise (1975) rannsakaði hvort samband væri á milli námsárangurs og frammistöðu í 

starfi. Í úrtaki hans voru hvítir karlmenn sem unnu á sama vinnustaðnum, unnu svipuð 

verkefni og voru með sambærilega menntun en þó með mismunandi námsárangur. Til 

þess að mæla árangur var notast við mælikvarðana laun og einkunnir. Niðurstöður 

sýndu að þeir sem útskrifuðust úr skólum með ströngustu inntökuskilyrðin og með 

hæstu meðaleinkunnina fengu næstum tvöfalt hærri aukningu á launum á við þá sem 

komu úr skólum með vægustu inntökuskilyrðin og með lægstu meðaleinkunnina (Wise, 

1975). Rannsókn Jones og Jackson (1990) mat samband meðaleinkunnar og tekna út frá 

fyrsta starfinu sem fengið var eftir útskrift og svo aftur fimm árum síðar. Niðurstöður 

sýndu að sambandið var sterkara en fyrri rannsóknir Wise og Filer höfðu sýnt og var 

marktækt fyrir bæði kynin. Fyrir úrtakið í heild sinni hækkuðu árleg laun um 8,9% í 

kjölfar hækkunar á meðaleinkunn um einn punkt til dæmis frá C upp í B. Þetta hlutfall er 

umtalsvert hærra en niðurstöður Wise gerðu ráð fyrir þar sem hann greindi 1,4% 

hækkun launa á milli þeirra sem voru með lægstu meðaleinkunnina og þeirra sem voru 

með þá hæstu. Niðurstöður Filer sýndu hins vegar að ef meðaleinkunn hækkaði um einn 

punkt á fjögurra punkta skala fylgdi hækkun sem nam 42 bandaríkjadölum á mánuði 

fyrir þá sem höfðu stundað nám í háskóla. Hugsanlegt er að skekkja hafi verið í úrtaki 

Wise þar sem það samanstóð einungis af starfsmönnum eins fyrirtækis (Rosen, 1977; sjá 

í Jones og Jackson, 1990). Niðurstöður Filers voru nær niðurstöðum Jones og Jackson en 

þar voru mörg fyrirtæki í úrtakinu (Jones og Jackson, 1990). Niðurstöður rannsóknar 

James, Alsalam, Conaty og To (1989) sýndu ennfremur fram á að jákvætt samband var á 

milli einkunna og tekna, hækki meðaleinkunn úr C yfir í B eða frá B yfir í A aukast árlegar 

tekjur um 9% (James o.fl., 1989).  

Rannsókn Fuller og Schoenberger frá árinu 1991 er framhald af eldri rannsókn sem 

þeir framkvæmdu árið 1988 (Schoenberger og Fuller, 1988; sjá í Fuller og Schoenberger, 

1991). Báðar rannsóknirnar sýndu að meðaleinkunn hafði áhrif á byrjunarlaun. Hækki 

meðaleinkunn um einn punkt (one-point) hækkuðu byrjunarlaun karla um 11% og um 

9% í tilfelli kvenna. Konur voru líklegri til að taka bókhald sem aðalfag, fá hærri 



 

27 

einkunnir, ljúka starfsnámi og voru ólíklegri til þess að finna starf sem tengdist aðalfagi 

sínu. Fuller og Schoenberger komust að því að meðaleinkunn, reynsla af starfsnámi og 

tegund aðalfags höfðu áhrif á byrjunarlaun en reyndust ekki hafa langvarandi áhrif á 

tekjur. Ef þessir námstengdu þættir myndu í raun mæla framleiðni einstaklinga, gætu 

þeir vænst þess að þessir þættir hefðu langvarandi áhrif. Þar sem sú varð ekki raunin 

benda niðurstöður þeirra til þess að þeir dugi einungis við það að velja úr umsækjendur 

(Fuller og Schoenberger, 1991). Þvert á við væntingar Thorson (2005) sýndu niðurstöður 

í rannsókn hennar að meðaleinkunn reyndist ekki hafa áhrif á tekjur þrátt fyrir að 

fyrrnefnd rannsókn Fuller og Schoenberger (1991; sjá í Thorson, 2005) hafi sýnt fram á 

að meðaleinkunn hafi áhrif á byrjunarlaun. Meðaleinkunn sé því ekki eins góð 

vísbending um vitsmunalega getu eða aðra þætti og sé því ekki verðlaunað fyrir það á 

vinnumarkaði (Thorson, 2005).  

Með hliðsjón af fyrri rannsóknum sem sýna að nemendur með háa meðaleinkunn 

njóti fjárhagslegs ávinnings umfram nemendur með lága meðaleinkunn er eftirfarandi 

tilgáta sett fram: 

 

Tilgáta 4: Umsækjanda með háa meðaleinkunn (8,5) eru boðin hærri laun en 

umsækjanda með lága meðaleinkunn (6,5). 

 

 

Í næsta kafla verður farið yfir ráðningar þar sem sérstök áhersla er lögð á ferilskrána. 

Farið verður yfir það hvernig innihald ferilskráa getur haft áhrif á þá sem sjá um 

ráðningar í gegnum áhrifastjórnun og líkur mér áhrifin. Því næst verður farið yfir 

mikilvægustu liðina í ferilskrám og hvernig ráðningaraðilar nýta sér upplýsingar úr þeim 

við ráðningarákvarðanir. Að lokum er farið yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

meðaleinkunn í ferilskrám og hvenær setja eigi upplýsingar um hana fram í ferilskrám. 
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2 Ráðningar 

Mjög mikilvægt er fyrir hvert fyrirtæki að geta spáð fyrir um hvaða umsækjandi kemur 

til með að vera árangursríkur starfskraftur. Nokkrar aðferðir hafa sýnt fram á 

forspárgildi fyrir árangur í starfi, sem dæmi má nefna umsóknareyðublöð, ferilskrá, 

viðtöl, starfsæfingar, greindarpróf, hæfnispróf og persónuleikapróf. Af þessum 

aðferðum hefur verið sýnt fram á að ferilskrá hefur mjög gott forspárgildi um árangur 

(Asher, 1972; Reilly og Chao, 1982; sjá í Bretz Jr, 1989). Mögulegur ávinningur þess að 

nota aðferðir sem hafa besta forspárgildið er augljós. Til dæmis er hætta á málsókn séu 

aðferðir notaðar við starfsmannaval sem ekki eru taldar réttmætar ásamt því að það er 

fjárhagslega hagkvæmt fyrir fyrirtæki að velja hæfasta starfsmanninn þar sem það mun 

skila fyrirtækinu mesta virðinu (Bretz Jr, 1989).  

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að með því að velja umsækjendur sem passa 

inn í starfsumhverfi fyrirtækis megi lækka starfsmannaveltu og fjarveru ásamt því að fá 

meiri skuldbindingu til fyrirtækisins af þeirra hálfu (Chatman, 1991; Kristof, 1996; 

Kristof-Brown o.fl., 2005; sjá í Tsai, Chi, Huang og Hsu, 2011). Til þess að velja 

umsækjendur sem hafa þessi eftirsóttu einkenni ættu ráðningaraðilar að horfa á 

sérstaka þætti í ferilskrám til að meta persónuleika og gildi þeirra (Cole o.fl., 2003; 

Higgins og Judge, 2004; sjá í Tsai o.fl., 2011). Ráðningaraðilar gætu litið til fyrri 

starfsreynslu sem leið til þess að meta hvernig viðkomandi passar inn í fyrirtækið þar 

sem fyrri störf viðkomandi geta gefið til kynna gildi þeirra sem og hjá hvernig fyrirtæki 

hann vill starfa (Judge og Cable, 1997; sjá í Tsai o.fl., 2011).  

 

2.1 Ferilskrá 

Fyrstu og mikilvægustu upplýsingarnar sem væntanlegur atvinnurekandi fær í 

hendurnar um umsækjanda er ferilskráin (Feild og Holley, 1976; Heneman og Heneman, 

1994; Knouse, 1989; sjá í Thoms, McMasters, Roberts og Dombkowski, 1999) og getur 

hún leitt til sterkra fyrstu áhrifa (Knouse, 1989b; Rasmussen, 1984; Wyant og Wise, 

1979; sjá í Knouse, 1994). Mat á ferilskrám er upphaf ráðningarferilsins og fyrsta leið 



 

29 

umsækjandans til þess að eiga samskipti við væntanlegan atvinnuveitanda (Nemanick Jr 

og Clark, 2002). Þar sem litið er á að innihald ferilskrár geti gefið merki um 

ráðningarmöguleika umsækjanda hefur það orðið eitt mest notaða tækið við val á 

starfsmönnum (Cole, Rubin, Feild og Giles, 2007; Dipboye, 1992; sjá í Tsai o.fl., 2011). 

Ferilskráin inniheldur mikið magn af upplýsingum (Forbes 2003; sjá í Tsai o.fl., 2011), 

hvernig ráðningaraðilar skynja og taka ákvarðanir út frá þessum upplýsingum er 

mikilvægt í ráðningarferlinu (Thoms o.fl., 1999). Samkvæmt Knouse (1989; sjá í Thoms 

o.fl., 1999) geta einkenni ferilskrár gefið vísbendingar sem hægt er að túlka um eðlisfar 

umsækjandans. Rannsókn Brown og Campion (1994; sjá í Thoms o.fl., 1999) sýndi fram á 

að ráðningaraðilar nota upplýsingar úr ferilskrám um lífshlaup umsækjenda til þess að 

meta getu þeirra og aðra mikilvæga eiginleika (Thoms o.fl., 1999). Ef umsækjandi hefur 

til dæmis verið varaformaður í nemendafélagi getur stjórnandi gefið sér að viðkomandi 

umsækjandi búi yfir ákveðnum eiginleikum. Hann hafi leiðtogahæfileika, búi yfir hollustu 

og metnaði, sé góður í mannlegum samskiptum, kunni að bera ábyrgð og leysi verkefni 

sín vel af hendi. Ef þetta eru mikilvægir eiginleikar sem viðkomandi þarf að hafa fyrir 

starfið sem verið er að ráða í er stjórnandinn líklegri til að boða þennan einstakling í 

atvinnuviðtal heldur en þann sem býr ekki yfir þessum eiginleikum (Nemanick Jr og 

Clark, 2002). Þrátt fyrir að áreiðanleiki og lögmæti upplýsinganna sem ráðningaraðilarnir 

noti úr ferilskrám til að meta eiginleika umsækjandanna standist ekki vísindalega 

grannskoðun er ljóst að ráðningaraðilar nota upplýsingar úr ferilskrám til þess að 

ákvarða hvaða umsækjendur verðskuldi nánari skoðun eins og til dæmis atvinnuviðtal 

(Dougherty, Turban og Callender, 1994; sjá í Thoms o.fl, 1999). 

 

2.1.1 Áhrif á ráðningaraðila 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að innihaldi ferilskrá ákveðnar upplýsingar getur það haft 

áhrif á ákvörðun ráðningaraðila. Thoms og félagar hennar (1999) sýndu fram á að 

umsækjendur voru líklegri til þess að fá annað viðtal þegar ferilskrá þeirra innihélt 

lýsingar á meðal annars starfstengdum upplýsingum, meðaleinkunn úr námi og 

viðeigandi námskeiðslýsingum. Sýnt hefur verið að upplýsingar um félagsstörf hjálpa oft 

ráðningaraðilum að meta persónuleika og gildi umsækjenda (Cole, Feild, Giles og Harris 

2003; Nemanick og Clark 2002; sjá í Tsai o.fl., 2011). Cole, Feild, Giles og Harris (2004; 
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sjá í Tsai o.fl., 2011) sýndu einnig fram á að innihaldi ferilskrár upplýsingar um 

félagsstörf hafði það jákvæð áhrif á ráðningarmöguleika viðkomandi umsækjanda. 

Upplýsingar um lífshlaup umsækjanda í ferilskrám geta ýtt undir „líkur mér áhrif“ 

(similar-attraction effect/similar-to-me-effect) á ráðningaraðila sem geta aukið 

ráðningarmöguleika umsækjenda (Rynes, Barber og Varma, 2000; sjá í Tsai o.fl., 2011). 

 

2.1.1.1 Líkur mér áhrifin og áhrifastjórnun  

Innihald ferilskrár getur haft áhrif á mat ráðningaraðila með tvennum hætti, annars 

vegar með líkur mér áhrifunum og hins vegar með áhrifastjórnun (impression 

management). Líkur mér áhrifin (Byrne, 1971; sjá í Tsai o.fl., 2011), sem er tilhneiging 

ráðningaraðila til þess að ráða umsækjendur sem endurspegla þeirra eigin sjálfsímynd, 

geta haft umtalsverð áhrif á ráðningarákvörðun (Rand og Wexley, 1975; sjá í Tsai o.fl., 

2011). Þegar einstaklingar deila svipaðri reynslu, viðmiðum og gildum með öðrum, sem 

þeir laðast að, munu þeir meta viðkomandi á jákvæðari hátt byggt á þeim atriðum sem 

eru svipuð. Niðurstöður rannsókna hafa einnig sýnt að þeir umsækjendur sem eru með 

sama bakgrunn og ráðningaraðilinn eru metnir betur heldur en aðrir umsækjendur 

(Baskett, 1973; Dalessio og Imada, 1984; Peters og Terborg, 1975; Wexley og Nemeroff, 

1974; sjá í Anderson og Shackleton, 1990). Þegar einstaklingar deila svipuðum 

eiginleikum hjálpar það til við að spá fyrir um hegðun í framtíðinni (Schlenker, Brown og 

Tedeschi, 1975; sjá í Tsai o.fl., 2011). Þannig munu ráðningaraðilar gefa umsækjendum 

sem eru líkir þeim betra mat heldur en þeim sem eru ekki líkir þeim, í þeirri viðleitni að 

auka persónulegan samhljóm á vinnustaðnum. Þar sem ráðningaraðilar geta litið á sjálfa 

sig sem hinn „fullkomna starfsmann“ (Rynes o.fl., 2000; sjá í Tsai o.fl., 2011), gætu þeir 

skynjað þá umsækjendur sem setja fram meira af jákvæðum upplýsingum um 

félagsstörf sem líkari sjálfum sér heldur en þá sem gera það ekki. Þannig eru 

ráðningaraðilar líklegri til þess að mæla með þeim umsækjendum heldur en þeim sem 

eru með litlar upplýsingar um félagsstörf (Cole o.fl., 2003; Graves og Powell, 1995; sjá í 

Tsai o.fl., 2011). 

Áhrifastjórnun hefur yfirleitt verið rannsökuð í atvinnuviðtölum en rannsakendur 

hafa tekið eftir því að umsækjendur geta notað áhrifastjórnun þegar þeir útbúa 

ferilskrár (Tsai o.fl., 2011). Með áhrifastjórnun reynir umsækjandi að stýra þeirri mynd 
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sem lesandinn fær við lestur ferilskrár (Schlenker, 1980; sjá í Knouse, 1994) með því að 

búa til aðlaðandi ímynd. Til dæmis eru umsækjendur líklegir til þess að leggja áherslu á 

hæfni, þekkingu, starfsreynslu eða fyrri afrek sem gerir þá fagmannlegri og hæfari fyrir 

umrætt starf. Þeir eru einnig líklegri til að undirstrika skoðanir, gildi eða aðra eiginleika 

sem þeir telja að eigi samleið með fyrirtækjum. Þannig geta umsækjendur haft áhrif á 

mat ráðningaraðila með því að koma sjálfum sér á framfæri, aðlagast að fyrirtækinu og 

ráðningaraðilanum, eða bæði (Higgins og Judge, 2004; Kristof-Brown, Barrick og Franke, 

2002; sjá í Tsai o.fl., 2011). Það getur um leið aukið tækifæri umsækjandans til þess að fá 

atvinnuviðtal eða jafnvel starfið sjálft. Þar sem umsækjendur vilja koma sjálfum sér á 

framfæri með jákvæðum hætti er óhætt að gera ráð fyrir því að því nákvæmari sem 

ferilskráin er, því meiri líkur eru á því að umsækjandinn fái jákvætt mat (Tsai o.fl., 2011).  

Sýnt hefur verið fram á að aðferðir við áhrifastjórnun hafa áhrif á skynjun þess sem 

tekur atvinnuviðtal (Baron, 1986; Gilmore og Ferris, 1989; von Baeyer, Sherk og Zanna, 

1981; sjá í Knouse, 1994) og einnig við lestur á meðmælabréfum (Knouse, 1989a; sjá í 

Knouse, 1994). Það er auðveldara að beita áhrifastjórnun þegar kemur að 

atvinnuviðtölum heldur en í ferilskrám. Í atvinnuviðtali er hægt að aðlaga aðferðirnar 

eftir þeim sem tekur viðtalið en þegar kemur að ferilskrám er ekki vitað hver kemur til 

með að lesa hana og því verður umsækjandi að beita aðferðum sem hann veit ekki hvort 

að komi til með að hafa áhrif á viðkomandi lesanda. Ennfremur er uppsetning á 

ferilskrám ansi stöðluð og því erfitt að skjóta inn persónulegum athugasemdum til að 

hafa áhrif á lesandann. Það er þó hægt að hafa áhrif í gegnum fylgibréf með ýmsum 

kúnstum þar sem hægt er að lýsa sjálfum sér og hylla fyrri afrek (Knouse, 1989a; sjá í 

Knouse, 1994). Upplýsingar í ferilskrám er einnig hægt að sannreyna og því ekki rúm til 

að fegra hlutina (Knouse, 1994). Sé áhrifastjórnun ofgert í ferilskrám getur það leitt til 

þess að hún hafi þveröfug áhrif á lesandann þannig að hann skynji hæfni viðkomandi of 

ýkta (Knouse, Giacalone og Pollard, 1988; sjá í Knouse, 1994). 
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2.1.2 Mikilvægustu liðir ferilskrár 

Í ljósi þess hve mikilvægur liður ferilskráin er í ráðningarferlinu er ekki skrýtið að til er 

mikið magn upplýsinga frá fræðimönnum og sérfræðingum um það hvað hún á að 

innihalda til að skila sem mestum árangri (Feild og Holley, 1979; Feldman og Klich, 1991; 

sjá í Knouse, 1994). Fræðimenn og sérfræðingar í mannauðsmálum eru almennt 

sammála um að tveir mikilvægustu liðir ferilskrárinnar séu upplýsingar varðandi 

menntun og starfsreynslu umsækjandans (Feild og Holley, 1976, Hutchinson, 1984, 

Pibal, 1985; Spinks og Wells, 1987; sjá í Knouse, 1994). Sá sem les ferilskránna reynir að 

nota upplýsingar um menntun umsækjandans til þess að meta árangur í námi við 

starfskröfur, til dæmis krefst starf við markaðssetningu gráðu í markaðsfræðum. 

Lesandinn gæti reynt að átta sig á starfshæfni umsækjandans út frá orðspori skólans 

sem viðkomandi stundaði nám í, til dæmis virtur einkaskóli í samanburði við háskólann í 

hverfinu og eins tegund námsins til dæmis strangt nám í tölvunarfræðum samanborið 

við almennt nám. Lesandi gæti jafnvel reynt að glöggva sig á hvatningarstigi með því að 

líta til lengdar námsins til dæmis fjögurra ára háskólanám í samanburði við fimm eða sex 

ára nám. Upplýsingar um fyrri starfsreynslu gæti mögulega verið mikilvægasti liðurinn í 

ferilskránni. Lesandi reynir að bera saman stöðutitla, starfsskyldur og ábyrgðarsvið við 

kröfur starfsins sem umsækjandi er að sækja um. Nánar tiltekið reynir lesandinn að 

meta hversu vel fyrri starfsreynsla umsækjandans samsvarar þörfum væntanlegs starfs 

(Schneider og Schmitt, 1986; sjá í Knouse, 1994). Til dæmis hentar fyrri reynsla við 

sölustarf betur en reynsla í kennslu þegar leitast er eftir að ráða sölustjóra (Knouse, 

1994). 
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2.1.2.1 Meðaleinkunn í ferilskrám 

Fyrir einstakling sem er nýlega útskrifaður úr námi eru upplýsingar um starfsreynslu og 

menntun tveir mikilvægustu liðirnir í ferilskránni (Nemanick Jr og Clark, 2002). 

Meðaleinkunn veitir ráðningaraðilum auðvelda leið til þess að gera upp á milli 

umsækjenda og getur gefið til kynna gáfnarfar og hvatningu. Með því að setja háa 

meðaleinkunn fram í ferilskrá er auðveldlega hægt að stýra áhrifum sem lesandi 

ferilskrár verður fyrir (Thoms o.fl., 1999). Hvort setja eigi meðaleinkunn inn í ferilskrá 

ákvarðast af meðaleinkunn umsækjandans. Til þess að stýra áhrifunum sem það fær á 

ráðningaraðilann gæti verið gott að setja hana inn í þeim tilfellum sem hún er há og 

sleppa henni í þeim tilfellum sem hún er lág. Enn á ný eru niðurstöður fyrri rannsókna 

blendnar (Hutchinson, 1984; sjá í Thoms o.fl, 1999) og ekki er vitað hversu mikils virði 

meðaleinkunn, hvort sem hún er há eða lág, er í ráðningarferlinu. Oliphant og Alexander 

Iii (1982) báðu starfsmannastjóra um að meta ferilskrár þar sem kyn, aldur, 

hjúskaparstaða og námsárangur var mismunandi. Niðurstöður sýndu að ferilskrár sem 

innihéldu ekki upplýsingar um námsárangur (meðaleinkunn) voru metnar lægstar með 

3,41. Þeir sem voru með slæman námsárangur voru metnir aðeins hærra eða með 3,54 

á meðan þeir sem voru með góðan námsárangur voru metnir hæst með 5,20 (Oliphant 

og Alexander Iii, 1982). Út frá niðurstöðum er því skynsamlegt að setja meðaleinkunn 

fram í ferilskrám ef hún er há. Ef hún kemur ekki fram í ferilskrám gætu ráðningaraðilar 

túlkað það þannig að reynt sé að stýra fyrir áhrifum lágrar meðaleinkunnar. Með því að 

nota þá röksemdarfærslu er ekki ólíklegt að þeir sem eru með hærri meðaleinkunn séu 

metnir hærra (Thoms o.fl., 1999). 

Niðurstöður rannsóknar Thoms, McMasters, Roberts og Dombkowski (1999) sýndu 

að ákveðnar upplýsingar í ferilskrám geta veitt háskólanemum forskot á aðra 

umsækjendur við að fá atvinnuviðtal. Þau komust að því að hægt væri að auka líkur á 

fyrsta viðtali með nokkrum leiðum. Ferilskrá sem var ein blaðsíða leiddi oftar til 

atvinnuviðtals heldur en ferilskrá sem var tvær blaðsíður. Það sama átti við um ferilskrár 

sem töldu upp viðeigandi námskeiðslýsingar fremur en óviðeigandi. Ferilskrár sem 

innihéldu afrekslýsingar voru valdar umfram þær sem gerðu það ekki og ferilskrár sem 

innihéldu ákveðnar markmiðsyfirlýsingar voru valdar umfram þær sem innihéldu 

almennar markmiðsyfirlýsingar. Að lokum voru ferilskrár þar sem umsækjandi var með 

meðalháa meðaleinkunn valdar oftar en umsækjendur sem gáfu ekki upp 
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meðaleinkunn. Ferilskrár þar sem umsækjendur voru með háa meðaleinkunn voru 

einnig valdar oftar heldur en ferilskrár umsækjenda með lága meðaleinkunn.  

Rannsóknir sýna að nemendur með háa meðaleinkunn eru líklegri en nemendur með 

lága meðaleinkunn til þess að fá atvinnuviðtal. Draga mætti þá ályktun að þeir 

nemendur séu því einnig líklegri til að verða ráðnir, því eru eftirfarandi tilgátur settar 

fram: 

 

Tilgáta 5: Umsækjandi með háa meðaleinkunn (8,5) er líklegri til þess að verða boðið í 

atvinnuviðtal heldur en umsækjandi með lága meðaleinkunn (6,5). 

 

Tilgáta 6: Umsækjandi með háa meðaleinkunn (8,5) er líklegri til þess að verða ráðinn 

heldur en umsækjandi með lága meðaleinkunn (6,5). 

 

 

Hér með lýkur fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar. Í næsta kafla verður farið yfir 

aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar er meðal annars farið yfir val á þátttakendum, 

framkvæmd rannsóknarinnar og gert grein fyrir tölfræðilegri úrvinnslu gagna. 
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3 Aðferð 

Framkvæmd var ferilskrárrannsókn í þeim tilgangi að leita svara við því hvort að 

nemandi úr einkaskóla (HR) væri með einhverja yfirburði fram yfir nemanda úr ríkisskóla 

(HÍ) þegar komið væri út á atvinnumarkaðinn. Ennfremur var leitað svara við því hvort 

að námsárangur (há/lág meðaleinkunn) hefði eitthvað að segja. Lagt var upp með að ná 

til sem flestra mannauðsstjóra til þess að fá raunhæfa mynd af íslenskum vinnumarkaði. 

Notast var við megindlega aðferðafræði í formi spurningalista á netinu þar sem gerðar 

voru fjórar útgáfur af ferilskrá 2x2 snið (einkaskóli/ríkisskóli, há/lág meðaleinkunn). 

Rannsókn þessi var hluti af stærri rannsókn á íslenskum vinnumarkaði1. 

 

3.1 Þátttakendur 

Fenginn var listi frá Credit Info þann 26. maí 2011 yfir 300 stærstu fyrirtæki á Íslandi út 

frá skráðum starfsmannafjölda. Listinn var þó ekki tæmandi þar sem að ekki öll fyrirtæki 

eru með skráðan starfsmannafjölda. Annar listi var því fenginn 21. júní 2011 út frá 

heildareignum fyrirtækja og listarnir tveir krosskeyrðir saman. Að því loknu var farið inn 

á heimasíður fyrirtækjanna til þess að finna netföng mannauðsstjóra. Ef ekki var hægt 

að finna netfang á heimasíðum var hringt í fyrirtækin og beðið um netfang hjá 

viðkomandi mannauðsstjóra. Í þeim tilfellum sem fyrirtæki voru ekki með 

mannauðsstjóra, starfsmannastjóra eða ráðningarstjóra var beðið um netfang hjá þeim 

aðila sem sæi um þau mál. Hér eftir er því átt við þá sem bera starfstitilinn 

mannauðsstjóri, starfsmannastjóri, ráðningarstjóri, framkvæmdastjóri eða þá sem sjá 

um mannauðsmál þegar talað er um þátttakendur sem mannauðsstjóra. Þátttakendur 

voru 143 talsins og var svarhlutfall 49,3%. Kynjaskipting var mjög jöfn þar sem 49% 

þátttakenda voru karlar og 51% konur. Flestir þátttakendur voru á aldursbilinu 41-50 ára 

eða 39,2% og 37,8% voru á aldursbilinu 31-40 ára.  

 

                                                      
1
 Athugað var hvort að lærdómsáhrif hefðu haft áhrif á svörun þátttakenda en svo reyndist ekki vera. 
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3.2 Áreiti 

Útbúnar voru fjórar mismunandi útgáfur af ferilskrá. Umsækjandi var kvenkyns sem 

hafði annars vegar lokið B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík (HR) og 

hins vegar frá Háskóla Íslands (HÍ). Umsækjandinn var annars vegar með háa 

meðaleinkunn (8,5) og í hinum tveimur tilfellunum með lága meðaleinkunn (6,5). Allar 

aðrar upplýsingar í ferilskránni voru að öðru leyti eins fyrir utan aðlögun á 

tölvupóstfangi eftir skólum (sjá má ferilskrár í viðauka 1 á bls 56). Þátttakendur voru 

beðnir um að setja sig í hlutverk mannauðsstjóra tilbúins símafyrirtækis að nafni TriX 

ehf. Útbúin var starfsauglýsing þar sem auglýst var eftir verkefnastjóra. Auglýsingin 

innihélt starfslýsingu þar sem fram kom hvað fælist í starfinu og hvaða hæfniskröfur 

umsækjandinn þyrfti að uppfylla. Þátttakendur voru beðnir um að meta umsækjandann 

út frá ferilskrá sem innihélt upplýsingar um persónulega hagi, menntun, starfsreynslu og 

áhugamál. 

 

3.3 Mælitæki 

Spurningalisti var frumsaminn og hannaður með tilgátur rannsóknarinnar í huga. Við 

gerð listans var notast við heimildir um uppsetningu og hönnun spurningalista (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Ferilskrárrannsókn Agthe, Spörrle og Maner (2011) var einnig höfð til 

hliðsjónar þar sem kannað var mat þátttakenda á mögulegum atvinnuumsækjendum og 

umsækjendum um skólavist. Ennfremur var stuðst við rannsókn Shahani-Denning, 

Dudhat, Tevet og Andreoli (2010) sem framkvæmdu ferilskrárrannsókn þar sem 

þátttakendur mátu hæfni umsækjenda, ráðningarlíkur og byrjunarlaun.  

Spurningalistinn samanstóð af 14 spurningum til að meta hvort að val á skóla og 

meðaleinkunn umsækjanda hafði meðal annars áhrif á ráðningar og launkjör. 

Spurningar 1-6 voru ætlaðar til að meta viðhorf þátttakenda á hæfni umsækjanda, líkur 

á ráðningu og boðun í viðtal en í þeim var notast við sjö punkta Likert kvarða. 

Spurningar 6-8 voru opnar spurningar um launakjör og starfsreynslu þátttakenda. 

Spurning 9 var hálflokuð þar sem þátttakendur voru spurðir um hvað skipti þá mestu 

máli við ráðningar. Spurningar 10-14 voru spurningar um bakgrunn þátttakenda (sjá má 

spurningalistann í viðauka 2 á bls: 64). 
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3.4 Framkvæmd  

Netföngum mannauðsstjóra var raðað upp með tilviljunarkenndum hætti í 

reikningsforritinu Excel og spurningalistunum fjórum dreift jafnt á netföngin. 

Spurningalistarnir voru settir upp í gegnum vefsíðuna http://www.createsurvey.com. 

Rannsóknin var send út til 290 fyrirtækja með tölvupósti fimmtudaginn 7. júlí 2011 

ásamt kynningarbréfi þar sem gerð var grein fyrir rannsókninni (sjá má kynningarbréf í 

viðauka 3 á bls 69). Í lok kynningarbréfs fylgdi hlekkur sem þátttakendur gátu smellt á til 

þess að svara spurningalistanum rafrænt. Listarnir voru aðgengilegir á netinu frá 7. júlí 

til 29. ágúst 2011. Á því tímabili voru sendir út þrír tölvupóstar með áminningu. Til að 

ýta undir svörun var að lokum hringt í þátttakendur föstudaginn 26. ágúst 2011 og þeir 

hvattir til þess að svara listanum. Ekki var gefinn upp raunverulegur tilgangur 

rannsóknarinnar en ef spurt var þá sagði rannsakandi að verið væri að kanna launakjör 

og ráðningarmöguleika viðskiptafræðinga. 

 

3.5 Tölfræðileg greining 

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við tölfræðiforritið SPSS (IBM SPSS Statistics 20). 

Áður en úrvinnsla gagna hófst voru útlagar greindir og þeir sem skáru sig mest úr 

(stjörnumerktir) eytt út. Til að bera saman meðaltöl tveggja óháðra hópa voru notuð t-

próf (Independent-Samples T Test). Stuðst var við marktektarmörkin 0,05 til þess að 

greina 95% marktæki niðurstaðna. Til að reikna áhrifastærð (effect size) voru t gildi 

umreiknuð yfir í r gildi og var Pearson fylgnistuðulinn, r, (Pearson´s correlation 

coefficient) notaður til að meta styrk áhrifa. Samkvæmt Field (2005) eru áhrifin lítil í 

þeim tilfellum þar sem r = 0,10, miðlungs þegar r = 0,3 og mikil áhrif þegar r = 0,5. Unnið 

var með niðurstöður í reikniforritinu Excel og það nýtt við gerð mynda.  
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4 Niðurstöður 

Ekki reyndist vera munur á mati þátttakenda þegar kom að því að meta hæfni 

umsækjanda eftir skóla (ríkisskóli/einkaskóli) (t(141) = 1,321, p > 0,05). Tilgáta 1 um að 

nemandi úr einkaskóla (HR) er metinn hæfari en nemandi úr ríkisskóla (HÍ) stóðst því 

ekki. 

 

Mynd 1. Mat á hæfni umsækjanda eftir skóla 

 

Þátttakendur voru tilbúnir til þess að bjóða umsækjanda úr ríkisskóla (HÍ) hærri laun 

heldur en umsækjanda úr einkaskóla (HR). Á mynd 2 má sjá að þátttakendur voru 

tilbúnir að bjóða umsækjanda úr HÍ 412.071 krónur að meðaltali á meðan þeir voru 

tilbúnir til þess að bjóða umsækjanda úr HR 375.373 krónur. Þátttakendur voru því 

reiðubúnir til þess að bjóða umsækjanda úr ríkisskóla 9,8% hærri laun heldur en 

umsækjanda úr einkaskóla (t(135) = 3,041, p < 0,05). Tilgáta 2 um að nemanda úr 

einkaskóla (HR) séu boðin hærri laun en nemanda úr ríkisskóla (HÍ) stóðst því ekki. 

Bæði kynin reyndust gera greinarmun eftir skóla umsækjanda. Karlkyns þátttakendur 

voru reiðubúnir til þess að bjóða umsækjanda úr HÍ 11,3% hærri laun heldur en 

umsækjanda úr HR (t(62,238) = 2,995, p < 0,05). Kvenkyns þátttakendur voru reiðubúnir 

til þess að greiða umsækjanda úr HÍ 10,3% hærri laun heldur en umsækjanda úr HR 

(t(67) = 2,166, p < 0,05).  
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Mynd 2. Fyrsta launatilboð til umsækjanda eftir skóla 

  

Þátttakendur voru greindir eftir því hvaðan þeir luku síðustu gráðu sinni. Á mynd 3 

má sjá að þátttakendur sem lokið höfðu síðustu gráðu í HÍ voru tilbúnir til þess að bjóða 

umsækjanda frá HÍ 8,8% hærri laun heldur en umsækjanda frá HR (t(56) = 2,077, p < 

0,05). Þátttakendur sem lokið höfðu síðustu gráðu annars staðar en í HÍ eða HR voru 

reiðubúnir til þess að bjóða umsækjanda með menntun úr HÍ 11,1% hærri laun heldur 

en umsækjanda með menntun frá HR (t(56,489) = 2,178, p < 0,05). 

Ekki reyndist vera munur á mati þátttakenda þegar kom að því að meta líkur á því að 

bjóða umsækjanda í atvinnuviðtal eða varðandi ráðningu (p > 0,05) út frá skóla 

umsækjandans. 
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Mynd 3. Fyrsta launatilboð út frá menntun þátttakenda 

 

Þátttakendur mátu umsækjanda með háa meðaleinkunn hæfari fyrir starfið heldur en 

umsækjanda með lága meðaleinkunn eins og sjá má á mynd 4. Þátttakendur mátu 

umsækjanda með háa meðaleinkunn að meðaltali með hæfni upp á 5,35 á meðan þeir 

mátu umsækjanda með lága meðaleinkunn með hæfni upp á 4,69 (t(141) = -3,032, p < 

0,05). Þegar áhrifastærð var reiknuð reyndist hún vera r = 0,25 sem eru lítil/miðlungs 

áhrif samkvæmt viðmiðum Cohen´s. Tilgáta 3 um að umsækjandi með háa 

meðaleinkunn sé metinn hæfari en umsækjandi með lága meðaleinkunn stóðst því. 

Bæði kynin gerðu greinamun eftir meðaleinkunn umsækjanda. Karlkyns þátttakendur 

mátu umsækjanda með háa meðaleinkunn með hæfni upp á 5,41 að meðaltali á meðan 

þeir mátu umsækjanda með lága meðaleinkunn með hæfni upp á 4,71 (t(68) = -2,244, p 

< 0,05). Áhrifastærð reyndist vera r = 0,26 sem eru lítil/miðlungs áhrif samkvæmt 

viðmiðum Cohen´s. Kvenkyns þátttakendur mátu umsækjanda með háa meðaleinkunn 

með hæfni upp á 5,29 á meðan þeir mátu umsækjanda með lága meðaleinkunn með 

hæfni upp á 4,67 (t(71) = -2,026, p < 0,05). Áhrifastærð var r = 0,23 sem eru 

lítil/miðlungs áhrif samkvæmt viðmiðum Cohen´s.  
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Mynd 4. Mat á hæfni umsækjanda eftir meðaleinkunn 

 

Á mynd 5 má sjá að þátttakendur reyndust ekki vera tilbúnir til þess að bjóða 

umsækjanda með háa meðaleinkunn hærri laun heldur en umsækjanda með lága 

meðaleinkunn (t(135) = 0,244, p > 0,05). Tilgáta 4 um að umsækjandi með háa 

meðaleinkunn séu boðin hærri laun en umsækjanda með lága meðaleinkunn stóðst því 

ekki. 

  

Mynd 5. Fyrsta launatilboð til umsækjanda eftir meðaleinkunn 
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Þátttakendur voru líklegri til þess að bjóða umsækjanda með háa meðaleinkunn í 

atvinnuviðtal (5,54) fremur en umsækjanda með lága meðaleinkunn (4,71) (t(139) = -

3,005, p < 0,05) eins og sjá má á mynd 6. Þegar áhrifastærð var skoðuð reyndist hún 

vera r = 0,25 sem eru lítil/miðlungs áhrif samkvæmt viðmiðum Cohen´s. Tilgáta 5 um að 

umsækjandi með háa meðaleinkunn væri líklegri til að verða boðið í atvinnuviðtal heldur 

en umsækjandi með lága meðaleinkunn stóðst því. 

Við nánari greiningu eftir kyni þátttakenda kom í ljós að kvenkyns þátttakendur vildu 

frekar boða umsækjanda með háa meðaleinkunn í atvinnuviðtal (5,55) heldur en 

umsækjanda með lága meðaleinkunn (4,58) (t(69) = -2,426, p < 0,05). Þegar áhrifastærð 

var reiknuð reyndist hún vera r = 0,28 sem eru lítil/miðlungs áhrif samkvæmt viðmiðum 

Cohen´s.  

  

Mynd 6. Líkur á atvinnuviðtali eftir meðaleinkunn 

 

Þátttakendur voru líklegri til þess að ráða umsækjanda með háa meðaleinkunn (4,71) 

heldur en umsækjanda með lága meðaleinkunn (3,99) (t(138) = -2,953, p < 0,05) eins og 

sjá má á mynd 7. Þegar áhrifastærð var reiknuð reyndist r = 0,24 sem eru lítil/miðlungs 

áhrif samkvæmt viðmiðum Cohen´s. Tilgáta 6 um að umsækjandi með háa 

meðaleinkunn væri líklegri til þess að verða ráðinn heldur en umsækjandi með lága 

meðaleinkunn stóðst því. 

Við nánari skoðun á svörum eftir kyni þátttakenda reyndust kvenkyns þátttakendur 

frekar ráða umsækjanda með háa meðaleinkunn (4,70) heldur en lága (3,78) (t(68) = -
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2,766, p < 0,05). Áhrifastærð var r = 0,32 sem eru miðlungs/mikil áhrif samkvæmt 

viðmiðum Cohen´s.  

  

Mynd 7. Líkur á ráðningum eftir meðaleinkunn 

 

Á mynd 8 má sjá að þátttakendur töldu að menntun umsækjandans myndi henta betur 

fyrir starfið þegar hann var með háa meðaleinkunn (5,56) heldur en þegar hann var með 

lága meðaleinkunn (4,84) (t(141) = -3,356, p < 0,05). Áhrifastærð reyndist vera r = 0,27 

sem eru lítil/miðlungs áhrif samkvæmt viðmiðum Cohen´s.  

Við nánari greiningu eftir kyni þátttakenda reyndust bæði kynin telja að menntun 

umsækjandans sem var með háa meðaleinkunn myndi henta betur fyrir starfið. Karlkyns 

þátttakendur mátu menntun umsækjandans sem var með háa meðaleinkunn upp á 5,56 

á meðan þeir mátu menntun umsækjandans með lága meðaleinkunn upp á 4,82 (t(68) = 

-2,254, p < 0,05). Útreikningar á áhrifastærð sýndu að r = 0,26 sem eru lítil/miðlungs 

áhrif samkvæmt viðmiðum Cohen´s. Kvenkyns þátttakendur mátu menntun 

umsækjandans með háa meðaleinkunn einnig upp á 5,56 á meðan þeir mátu menntun 

umsækjandans með lága meðaleinkunn upp á 4,87 (t(71) = -2,483, p < 0,05). Þegar 

áhrifastærð var skoðuð reyndist hún vera r = 0,28 sem eru lítil/miðlungs áhrif 

samkvæmt viðmiðum Cohen´s. 
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Mynd 8. Mat á því hversu vel/illa menntun umsækjanda hentar fyrir starfið eftir meðaleinkunn 

 

Þátttakendur töldu að starfsreynsla umsækjanda hentaði betur fyrir starfið þegar 

umsækjandi var með háa meðaleinkunn eins og sjá má á mynd 9. Starfsreynsla 

umsækjanda með háa meðaleinkunn var metin upp á 5,06 á meðan starfsreynsla 

umsækjanda með lága meðaleinkunn var metin upp á 4,37 (t(140) = -3,058, p < 0,05). 

Áhrifastærð reyndist vera r = 0,25 sem eru lítil/miðlungs áhrif samkvæmt viðmiðum 

Cohen´s.  

Við nánari greiningu eftir kyni þátttakenda reyndust bæði kynin telja að starfsreynsla 

umsækjanda með háa meðaleinkunn myndi henta betur fyrir starfið. Karlkyns 

þátttakendur mátu starfsreynslu umsækjanda með háa meðaleinkunn upp á 5,03 á 

meðan þeir mátu menntun umsækjanda með lága meðaleinkunn upp á 4,42 (t(68) = -

2,016, p < 0,05). Útreikningar á áhrifastærð sýndu að r = 0,24 sem eru lítil/miðlungs áhrif 

samkvæmt viðmiðum Cohen´s. Kvenkyns þátttakendur mátu starfsreynslu umsækjanda 

með háa meðaleinkunn upp á 5,09 á meðan þeir mátu starfsreynslu umsækjanda með 

lága meðaleinkunn upp á 4,32 (t(70) = -2,274, p < 0,05). Þegar áhrifastærð var skoðuð 

reyndist hún vera r = 0,26 sem eru lítil/miðlungs áhrif samkvæmt viðmiðum Cohen´s. 
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Mynd 9. Mat á því hversu vel/illa starfsreynsla umsækjanda hentar fyrir starfið eftir meðaleinkunn  

 

Á mynd 10 má sjá mat þátttakenda á því hvað skipti þá mestu máli þegar þeir ráða í 

störf. Þátttakendur voru langflestir sammála um að starfsreynsla skipti þá mestu máli, 

eða 70,6%, næst á eftir voru aðrir þættir eða 10,5%. Í þriðja sæti var menntun eða í 

8,4% tilfella, næst á eftir var útgeislun með 6,3% og að lokum meðmæli með 4,2%. Af 

þeim möguleikum sem voru gefnir upp merkti enginn þátttakandi við meðaleinkunn, 

félagsstörf eða áhugamál.  

  

Mynd 10. Mat þátttakenda á því hvað er mikilvægast í ráðningum 
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Munur reyndist vera á því hvað þátttakendur töldu vera hæfileg laun fyrir starfið og á 

fyrsta launatilboði þeirra. Á mynd 11 má sjá að flestir þátttakendur, eða 41,2%, töldu 

hæfileg laun vera 50.000 krónum hærri heldur en það sem þeir myndu bjóða 

umsækjanda í fyrsta launatilboði. Næst flestir, eða 19,9%, töldu hæfileg laun vera þau 

sömu og þau myndu bjóða umsækjanda í fyrsta launatilboði. Munurinn var mestur 

210.000 krónur hjá einum þátttakanda og hjá einum þátttakanda var munurinn 150.000 

krónur. 

 

Mynd 11. Mismunur á hæfilegum launum fyrir starfið og fyrsta launatilboði 
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5  Umræða 

Út frá niðurstöðum er ljóst að þátttakendur létu það ekki hafa mikil áhrif á mat sitt frá 

hvað skóla umsækjandi lauk menntun sinni. Þátttakendur reyndust ekki gera greinamun 

á hæfni umsækjanda, líkum á atvinnuviðtali eða ráðningum með tilliti til skóla 

umsækjandans. Tilgáta eitt um að nemandi úr einkaskóla (HR) væri metinn hæfari en 

nemandi úr ríkisskóla (HÍ) stóðst ekki. Það er í samræmi við rannsókn Noell (1981, 1982; 

sjá í Stevans og Sessions, 2000) sem komst að þeirri niðurstöðu að það væri enginn 

munur á þeim lærdómi sem ætti sér stað innan ríkis- og einkaskóla. Það er einnig í 

samræmi við niðurstöður Sander (1996; sjá í Bedi og Garg, 2000) sem fann engan mun á 

frammistöðu nemenda og Goldhaber (1996; sjá í Figlio og Stone, 1997) sem fann fáar 

vísbendingar um yfirburði einkaskóla. Ennfremur sýndu niðurstöður Stevans og Sessions 

(2000) að ekki greindist betri frammistaða hjá minnihlutahópum í einkaskólum. Þessar 

niðurstöður stangast þó á við ýmsar rannsóknir sem hafa sýnt fram á að nemendur úr 

einkaskólum eru taldir betri en nemendur úr ríkisskólum (Bowman og Mehay, 2002; 

Dronkers og Roberts, 2008; Grimes, 1994; sjá í Stevans og Session, 2000).  

Tilgáta tvö um að nemanda úr einkaskóla (HR) væri boðin hærri laun en nemanda úr 

ríkisskóla (HÍ) var ekki heldur studd. Hugsanlega mætti rekja það til þess að nemandi úr 

einkaskóla var ekki metinn hæfari en nemandi úr ríkisskóla (tilgáta 1). Í ljósi þess þótti 

sérstaklega athyglisvert að þátttakendur voru engu að síður reiðubúnir til þess að bjóða 

nemanda úr ríkisskóla 9,8% hærri laun. Það stangast á við fyrri rannsóknir sem hafa sýnt 

fram á að nemendur úr einkaskólum njóti fjárhagslegs ávinnings á atvinnumarkaði 

umfram nemendur úr ríkisskólum (Brewer o.fl., 1999; James o.fl., 1989; Weisbrod og 

Karpoff, 1968). Hugsanleg skýring á hluta af þessum launamun mætti rekja til líkur mér 

áhrifanna þar sem mannauðsstjórar sem lokið höfðu síðustu gráðu sinni í HÍ voru 

reiðubúnir til þess að bjóða nemanda úr HÍ 8,8% hærri laun. Mögulegt er að þeir 

þátttakendur hafi látið líkur mér áhrifin hafa áhrif á launatilboð sitt þar sem þeir meta 

viðkomandi umsækjanda á jákvæðari hátt í gegnum sameiginlegan bakgrunn þeirra 

(Baskett, 1973; Dalessio og Imada, 1984; Peters og Terborg, 1975; Wexley og Nemeroff, 

1974; sjá í Anderson og Shackleton, 1990). Það þótti einnig áhugavert að sjá að þeir sem 

lokið höfðu síðustu gráðu sinni annars staðar en í HÍ eða HR vildu bjóða nemanda úr HÍ 

11,1% hærri laun en nemanda úr HR. Þar sem Háskólinn í Reykjavík var stofnaður árið 
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1998 (Háskólinn í Reykjavík, 2006) er um tiltölulega ungan skóla að ræða í samanburði 

við Háskóla Íslands sem á sér yfir hundrað ára sögu (Háskóli Íslands, e.d.) og hefur 

traustar rætur í íslensku samfélagi. Hugsanlegt er að hér á landi sé orðspor og ímynd 

einkaskóla ekki eins rótgróin í huga fólks líkt og tíðkast erlendis þar sem staða nemenda 

sem lokið hafa menntun frá virtum einkaskólum er skynjuð á hagstæðari máta (Grimes, 

1994; sjá í Stevans og Sessions, 2000). Hugsanlegt er að þátttakendur meti því ekki 

nemendur úr HR hæfari en þá sem koma frá HÍ. 

Niðurstöður sýndu að meðaleinkunn umsækjanda hefur mikil áhrif á mat þátttakenda 

þar sem að þeir mátu umsækjanda með háa meðaleinkunn hæfari, voru líklegri til að 

boða hann í atvinnuviðtal og ráða. Líkt og tilgáta þrjú spáði fyrir um var umsækjandi 

með háa meðaleinkunn (8,5) metinn hæfari fyrir starfið en umsækjandi með lága 

meðaleinkunn (6,5). Það er í samræmi við fullyrðingu Baird (1985; sjá í Roth o.fl., 1996) 

um að atvinnurekendur telji að einkunnir hjálpi þeim við að meta hverjir munu standa 

sig vel í starfi. Það er einnig í samræmi við niðurstöður Oliphant og Alexander Iii (1982) 

þar sem umsækjendur með háa meðaleinkunn voru metnir hærra en þeir sem voru með 

lága meðaleinkunn. Ennfremur sýndu niðurstöður Jones og Jackson (1990) að þeir sem 

höfðu hærri einkunnir töldu sig vera betur undirbúna fyrir fyrsta starf sitt. Það er þó vert 

að velta fyrir sér hvort að það felist endilega í hærri einkunnum eins og Miller (1998) 

benti á eða hvort það sé þessi mjúka færni eins og regluleg mæting, mikill undirbúningur 

og agi sem skilar hæfari einstaklingi. 

Þrátt fyrir að umsækjandi með háa meðaleinkunn var metinn hæfari en 

umsækjandi með lága meðaleinkunn reyndust þátttakendur ekki vera tilbúnir til þess að 

bjóða honum hærri laun. Tilgáta fjögur var því ekki studd. Það er í samræmi við 

rannsókn Thorson (2005) sem sýndi að meðaleinkunn hafði ekki áhrif á tekjur. Þessar 

niðurstöður eru hins vegar í mótsögn við niðurstöður Weisbrod og Karpoff (1968) sem 

sýndu fram á að tekjur jukust stöðugt eftir því sem árangursröðun í bekknum fór hærra 

og að þeir sem útskrifuðust í topp 10% bekkjarins væru með umtalsvert hærri tekjur. 

Það stangast einnig á við fleiri rannsóknir sem hafa sýnt fram á fjárhagslegan ávinning 

fyrir þá sem eru með háa meðaleinkunn (Loury og Garman, 1995; sjá í Bowman og 

Mehay, 2002; James o.fl., 1989; Jones og Jackson, 1990; Schoenberger og Fuller, 1991; 

Wise, 1975; Filer, 1981, 1983; sjá í Jones og Jackson, 1990). 
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Líkt og tilgátur fimm og sex gerðu ráð fyrir reyndust þátttakendur vera líklegri til þess 

að bjóða umsækjanda með háa meðaleinkunn í atvinnuviðtal og einnig líklegri til að ráða 

hann. Það er í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Thoms, McMasters, Roberts og 

Dombkowski (1999) þar sem meiri líkur voru á atvinnuviðtali ef ferilskrá innihélt háa 

meðaleinkunn. Ennfremur sýndi rannsókn Oliphant og Alexander Iii (1982) að 

mannauðsstjórar mátu ferilskrár sem innihéldu góðan námsárangur hæst. Út frá 

niðurstöðum virðast mannauðsstjórar því styðjast við meðaleinkunn í ráðningarferlinu 

líkt og Baird (1985; sjá í Roth o.fl., 1996) hélt fram. Í rannsókn Oliphant og Alexander 

kom einnig í ljós að kvenkyns þátttakendur gerðu strangari kröfur við mat á 

umsækjendum og vildu síður mæla með einstaklingum sem voru með slakan 

námsárangur. Það átti einnig við í þessari rannsókn þar sem kvenkyns þátttakendur voru 

líklegri til að bjóða umsækjanda með háa meðaleinkunn í viðtal og ráða hann heldur en 

umsækjanda með lága meðaleinkunn. Áhugavert var að sjá að karlkyns mannauðsstjórar 

mátu umsækjanda með háa meðaleinkunn hæfari (tilgáta 3) heldur en kvenkyns 

mannauðsstjórar gerðu (5,41 á móti 5,29). Engu að síður reyndust þeir ekki vera líklegri 

til að bjóða umsækjanda með háa meðaleinkunn í atvinnuviðtal eða ráða hann umfram 

umsækjanda með lága meðaleinkunn. Mögulegt er að kvenkyns mannauðsstjórar leggi 

meiri áherslu á vægi meðaleinkunna þegar kemur að atvinnuviðtölum og ráðningum í 

gegnum líkur mér áhrifin þar sem rannsókn Fuller og Schoenberger (1991) sýndi fram á 

að konur væru líklegri til þess að fá hærri einkunnir en karlar. Þær meti því kynsystur 

sínar sem eru með háa meðaleinkunn betur í gegnum sameiginlegan bakgrunn þeirra. 

Það er í samræmi við skilgreiningu Rand og Wexley (1975; sjá í Tsai o.fl.) á líkur mér 

áhrifunum um að það sé tilhneiging ráðningaraðila að ráða umsækjendur sem 

endurspegla þeirra eigin sjálfsímynd og getur haft áhrif á ráðningarákvörðun þeirra. 

Þátttakendur töldu að menntun umsækjanda hentaði betur fyrir starfið ef 

umsækjandi var með háa meðaleinkunn. Athyglisvert var þó að sjá að há meðaleinkunn 

hafði einnig áhrif á mat þátttakenda varðandi það hvort að starfsreynsla umsækjandans 

væri viðeigandi. Þátttakendur reyndust meta starfsreynslu umsækjanda betur ef hann 

var með háa meðaleinkunn heldur en lága. Hugsanlegt er að þátttakendur hafi talið 

þann umsækjanda búa yfir jákvæðum eiginleikum eins og dugnaði, aga og góðri 

ástundun (Miller, 1998) vegna þess að hann var með háa meðaleinkunn og fyrir vikið 

talið starfsreynslu hans meira viðeigandi.  
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Yfirgnæfandi hluti þátttakenda merkti við að starfsreynsla skipti mestu máli við 

ráðningar eða 70,6%. Fróðlegt var að sjá að menntun umsækjenda komst einungis í 

þriðja sæti á eftir öðrum þáttum með 8,4% og enginn merkti við meðaleinkunn. Það 

þótti áhugavert að sjá hve miklu munaði þarna á þar sem fræðimenn og sérfræðingar í 

mannauðsmálum eru sammála um að upplýsingar varðandi menntun og starfsreynslu 

séu tveir mikilvægustu liðir ferilskrár (Feild og Holley, 1976; Hutchinson, 1984, Pibal, 

1985; Spinks og Wells, 1987; sjá í Knouse, 1994). Engu að síður eru þessar niðurstöður í 

samræmi við mat Schneider og Schmitt (1986; sjá í Knouse, 1994) um að starfsreynsla 

gæti hugsanlega verið mikilvægasti liðurinn í ferilskrám. Hugsanleg skýring á þessu háa 

hlutfalli starfsreynslu gæti legið í núverandi árferði þar sem atvinnuleysi er mikið eða um 

7% á meðan það var í kringum 2% árið 2007 (Hagstofa Íslands, e.d.). Það er því líklegt að 

samsetning umsækjenda sé öðruvísi en tíðkast undir venjulegum kringumstæðum þar 

sem fleiri umsækjendur uppfylli menntunarkröfur og sé því horft til starfsreynslu í meira 

mæli við mat á þeim. Athyglisvert þótti að sjá niðurstöður um mat þátttakenda á 

hæfilegum launum fyrir starfið og fyrsta launatilboði þeirra. Langflestir þátttakendur, 

eða 41,2%, töldu að hæfileg laun væru 50.000 krónum hærri en það sem þeir myndu 

bjóða umsækjanda í fyrsta launatilboði. Þessi munur fór hæst upp í 210.000 krónur og 

dreifðist nokkuð jafnt eftir kyni þátttakenda. Það kemur á óvart í árferði sem þessu að 

sjá að fyrirtæki hafi svona mikið svigrúm. Það er því óhætt að segja að það getur 

margborgað sig fyrir umsækjendur að semja um laun sín í stað þess að játa fyrsta 

launatilboði. 

 

Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Spurningalistinn var lagður fyrir rafrænt og er því mögulegt að aðstæðubundnar 

skekkjur hafi átt sér stað við svörun listans þar sem rannsakandi hafði ekki fulla stjórn á 

aðstæðum við fyrirlögn. Betra hefði verið að leggja spurningalistann fyrir á pappír en 

það hefði þó verið erfitt í framkvæmd og tímafrekt. Þátttakendur voru einungis beðnir 

um að meta einn umsækjanda sem gæti haft áhrif á mat þeirra þar sem þá skorti 

samanburð eins og tíðkast í raunverulegu ráðningarferli. Vert er að benda á að í þeim 

tilfellum sem tilgátur stóðust sýndu útreikningar á áhrifastærð að skýringarhlutfall var 

lítið/miðlungs (r = 0,23-0,32). Í spurningunni varðandi það hvað skipti mestu máli við 
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ráðningar hefði verið betra að láta þátttakendur raða þáttum í mikilvægisröð. Þannig 

hefði verið hægt að fá betri tilfinningu fyrir því hversu mikilvæg meðaleinkunn er í 

ráðningarferlinu. Þorlákur Karlsson (2003) mælir með að forprófa spurningakannanir til 

að koma í veg fyrir að eitthvað sé óskýrt eða ekki við hæfi. Mögulegt hefði verið að gera 

viðeigandi úrbætur með forprófun á spurningalistanum.  

Þar sem þessi rannsókn snéri einungis að nýútskrifuðum viðskiptafræðingi frá HÍ 

eða HR væri áhugavert að útvíkka rannsóknina og skoða hvort námsárangur og val á 

öðrum skólum hafi áhrif á ráðningar og launakjör. Þá væri til dæmis hægt að taka fyrir 

Kennaraháskóla Íslands, Háskólann á Akureyri eða Háskólann á Bifröst. Þá væri einnig 

áhugavert að hafa umsækjendur af báðum kynjum. Ennfremur væri áhugavert að skoða 

önnur sérsvið og sjá hvort nemendur til dæmis í lögfræði, tölvunarfræðum eða sálfræði 

séu metnir eins og viðskiptafræðingar. Að lokum yrði  fróðlegt að rannsaka hvað 

meðaleinkunn þarf að vera há til þess að hafa áhrif á mat þátttakenda. Þær niðurstöður 

myndu veita nemendum innsýn inn í það hvort fyrsta einkunn væri nóg til þess að fá 

hagstæðara mat.  

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar er ljóst að nemendur úr ríkisskólum eru 

síður en svo verr settir en nemendur úr einkaskólum þegar komið er út á 

atvinnumarkaðinn. Nemendur úr ríkisskólum eru hvorki metnir óhæfari né síður ráðnir. 

Auk þess njóta þeir fjárhagslegs ávinnings umfram nemendur úr einkaskólum. Þetta 

verða að teljast jákvæðar niðurstöður þar sem ekki allir einstaklingar hafa efni á því að 

greiða há skólagjöld til þess að geta sótt nám í einkaskólum. Því ættu tækifæri til 

menntunar að vera nokkuð jöfn fyrir alla óháð fjárhagslegri stöðu. Hvort betri kennsla 

eigi sér hins vegar stað í einkaskólum skal ósagt látið og væri það efni í viðameiri 

rannsókn. Þessi rannsókn gefur einungis innsýn í það hvernig mannauðsstjórar meta 

nemendur frá þessum tveimur skólum. Að lokum verður það einnig að teljast jákvætt að 

há meðaleinkunn skilar nemendum ávinningi þar sem þeir eru metnir hæfari til starfa og 

líklegri til að fá atvinnuviðtal og verða ráðnir. Höfundur telur mikilvægt að nemendur viti 

að þeir sem standa sig vel njóti forskots á atvinnumarkaði og að þeir uppskeri í raun eins 

og þeir sái. 
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