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Ágrip 

Einelti í grunnskólum er vaxandi vandamál og er því mikið í þjóðfélagsumræðunni. 

Vellíðan barna skiptir foreldra þeirra höfuð máli og hópefli skiptir börnin miklu máli því 

þau vilja vera hluti af heildinni.  

Markmið þessarar rannsóknar er að finna út hvort skólaföt hafi fleiri kosti en galla, 

svo sem finna út hvort skólaföt leiði til betri líðan barna, minnki einelti og auki hópefli. 

Hafi skólaföt fleiri kosti en galla væri raunhæft að innleiða þau í grunnskólum landsins. 

Eigindlegar og megindlegar rannsóknir voru gerðar í tveimur skólum sem eru með  

skólaföt.  

Helstu niðurstöður úr spurningakönnuninni sem lögð var fyrir voru að skólaföt hefðu 

fleiri kosti en galla þar sem nánast 60% þátttakenda voru sammála um það að þau væru 

félagslega jákvæð fyrir nemendur, þau efldu bæði stolt og sjálfsmynd þeirra. Jafnframt 

kom í ljós að skólaföt væru betri fjárhagslega fyrir heimilið. Skólaföt bæta ímynd skóla 

og styðja við jákvæða hegðun hjá nemendum. Helstu niðurstöður úr eigindlegum hluta 

rannsóknarinnar voru að skólaföt gera nemendum kleift að mynda liðsheild og hópefli 

eins og hjá íþróttafélögum. Um 30% þátttakenda voru hlutlausir og gefur höfundur sér 

leyfi til að ætla að þeir sem hlutlausir voru myndu vera jákvæðir í svörum ef skólaföt 

væru gerð að skyldu.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að skólaföt hafa jákvæð áhrif á 

nemendur og skólalíf. 
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Abstract 

In our society now in days bullying in elementary schools is becoming quite a problem. 

Parents think most about their child well being and the child think most about being a 

part of the group. 

The point in this research is to find out if school uniforms have more pros than cons. 

We will also look into if schools uniforms can make students feel better, reduce bullying 

and increase team building. In this project author used both qualitative and quantitative 

researches in two schools that use school uniforms.   

The main results from the quantitative researches was that school uniforms have 

more pros than cons because 60% of the participants did agree to that school uniforms 

are social positive for students, increase their pride and self image. Also this research 

revealed that school uniforms improve the householders finance, improve the school 

image and support positive behavior among students. The main results in the 

qualitative researches where that school uniforms enable students to make a team like 

the sports teams. Around 30% of the participants where neutral but author gives 

himself rights to assume that all the neutralist would agree if school uniforms would be 

an obligation. 

Results from this research are point out that school uniforms have positive impact on 

students and school life.  
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Formáli 

Ritgerðin er lokaverkefni í grunnnámi við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands á línu 

markaðsfræði og alþjóðaviðskipta. Ritgerðin telst 12 ETCS eininga og var unnin haustið 

2011 og vorið 2012.  

Höfundur vil þakka kennurum viðskiptadeildar fyrir áhugaverð og skemmtileg 

námsskeið sem nýst hafa við gerð þessarar ritgerðar. Grunnskólunum tveimur fyrir 

góðar móttökur og  aðstoð skólastjórnenda við upplýsingaöflun og heimild til að leggja 

rannsóknina fyrir foreldra barnanna. Vill höfundur þakka öllum þeim sem gáfu 

nytsamlega upplýsingar og góð ráð sem hafa skilað sér við skrifin. 

Einstaklega skemmtilegt og áhugavert hefur verið að skoða viðhorf foreldra til 

skólafatnaðar og vonar höfundur að ritgerð þessi gagnist til áframhaldandi rannsókna á 

skólafatnaði. Leiðbeinandi þessarar ritgerðar var Eðvald Möller, vil ég þakka honum fyrir 

að vera fagmaður í fullu starfi, án hans hefði þessi ritgerð ekki skilað sér.  

Ég vil sérstaklega þakka foreldrum mínum þeim Brynjari Eyland Sæmundsyni og 

Huldu Björk Magnúsdóttur fyrir allan þann andlega og fjárhagslega stuðning á meðan 

náminu stóð. Einnig vil ég þakka þeim fyrir alla þá hjálpsemi og vinsemd sem þau hafa 

sýnt eftir fæðingu barna minna sem gerði mér kleift að ljúka náminu. Vil ég þakka öllum 

þeim sem hafa komið við gerð þessara ritgerðar svo hún gæti orðið að veruleika.  
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Inngangur 

Í þessari ritgerð verður farið yfir kosti og galla skólafatnaðar sem grunnskólar landsins 

hafa innleitt í sitt skólastarf. Einelti barna á grunnskólastigi er vaxandi vandamál í 

íslensku þjóðfélagi og er því brýn nauðsyn að finna leið til jafnréttis fyrir börnin burt séð 

frá kyni, aldri og fjárhag heimilanna. 

Ritgerð þessi skiptist í 5 hluta. Í fyrsta hluta er farið yfir hvernig skólaföt urðu fyrst til, 

sögu þeirra í þremur löndum, kostir þeirra og galla og loks innleiðing skólafatnaðar í 

löndunum hverju um sig. Við heimildaöflun í þessum hluta ritgerðarinnar voru skoðaðar 

fræðibækur, heimsóttar heimasíður menntamálaráðuneyta og skóla landanna sem tekin 

voru fyrir. Til frekari upplýsingaöflunar voru tekin stutt viðtöl símleiðis við 

skólastjórnendur íslensku skólanna, það voru þær Unnur Elfa Guðmundsdóttir 

aðstoðarskólastjóri Áslandsskóla í Hafnarfirði og Dóra Margrét Bjarnadóttir skólastjóri 

Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ.  

Í öðrum hluta ritgerðarinnar eru sýndar helstu niðurstöður rannsóknanna tveggja um 

viðhorf foreldra til skólafatnaðar. Viðhorfskönnun var send til foreldra barna í 

Áslandsskóla og Barnaskóla Hjallastefnunnar og var tilgangur hennar að sýna fram á 

hvort skólaföt væru góður kostur sem svar við velíðan og eineltismálum barna í 

grunnskólunum. Í þessum hluta er einnig gert grein fyrir markmiðum og aðferð 

rannsóknarinnar.  

Í þriðja hluta ritgerðarinnar er sett fram úrvinnsla hverrar spurningar með myndum 

og útskýringatexta úr báðum skólunum. Fyrst er gerð grein fyrir svarhlutföllum skólans, 

bakgrunni þátttakenda og kostum og göllum skólafatnaðar. Jafnframt eru þar viðtöl við 

skólastjórnendur þar sem þeir voru spurðir spurninga sem höfundur bjó til.  

Í fjórða hluta þessarar ritgerðar eru túlkaðar niðurstöður og þær ræddar. Höfundur 

gerði einnig stuttlega könnun á verði fatnaðar. Borin voru saman verð á tískufötum, 

íþróttatískufötum og skólafötum til að sjá hvort að skólaföt væru ódýrari. Í lokin er 

umfjöllun höfundar þar sem hann segir frá sínum vangaveltum og spyr spurninga.  
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Fimmti hluti ritgerðarinn er lokaorð þar sem höfundur segir frá eigin reynslu af 

skólafatnaði og kemur með tillögu að áframhaldandi rannsókn. 

Þetta viðfangsefni varð fyrir valinu því höfundur vildi vita hvort að skólaföt stuðli að 

minna einelti og aukinni vellíðan barna í skólastarfinu. 
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1. Upphaf skólafatnaðar 

Sagt er að skólaföt eigi enga ákveðna sögu eða uppruna heldur hafi þau sprottið upp frá 

gömlum íhaldssömum klæðnaði. Skólaföt komu fyrst fram á sjónarsviðið í formi skikkja 

sem eru nefndar „cappa clausa“. Skikkjurnar komu fyrst fram í Evrópu hjá háskólum í 

Þýskalandi, Frakklandi og Englandi (Brunsma, 2004). 

1.1 Saga skólafatnaðar í Bretlandi 

Skólaföt í Bretlandi eiga sér langa sögu á öllum skólastigum  og því telur almenningur sig 

knúinn til að taka þátt í þessari hefð. Skólaföt hafa táknrænt hlutverk fyrir þá sem 

klæðast þeim, þau sýna hvaða stöðu þessir einstaklingar gegna út á við því þeir sem eru 

í skólafötum verða að fara eftir ákveðunum reglum sem hafa félagshagfræðilegar 

afleiðingar í Englandi (Mathison og Ross, 2007). 

Á 13 öld ákváðu stjórnendur Camebridge háskólans að hafa reglur um klæðaburð 

nemenda, vegna þess að þeir vildi ekki að skólinn yrði fyrir áhrifum af tískufatnaði 

nemenda. Ákveðið var að nemendur skyldu klæðast eins sloppum og skikkjum svipuðum 

og „Cappa Clausa“ en útkriftarnemendur klæddust öðruvísi skikkju. Reglur um 

klæðaburð  nemenda urðu mjög strangar um tíma til að skólinn gæti stjórnað hvað þeim 

fannst vera ásættanlegt útlit. Þessar reglur lifðu ekki lengi því í lok 16 aldar voru 

nemendur farnir að klæða sig eftir eigin óskum (Mathison og Ross, 2007). 

Á fyrri árum í bresku samfélagi var skólafatnaður alltaf tákn um stöðu. Börn sem 

klæddust skólafötum voru lágstéttarfólk. Fyrirmynd barnaskólafatnaðarins er talin hafa 

verið klæðnaður Christ Church Hospital á Englandi en fötin svipa til prests hempu. Christ 

Church Hospital var munaðarleysingjahæli og var tilgangur skólafatnaðarins að aðgreina 

fátæk börn frá þeim sem voru betur stæð í almenningsskólum, skikkjan þessi átti að gefa 

til kynna lægri stéttarstöðu munaðarleysingja. Í dag er þessu öðruvísi farið því í 

nútímasamfélagi á Bretlandi eru skólaföt tákn yfirstéttarfólks og eru einna helst börn í 

einkareknum skólum sem klæðast skólafötum (Mathison og Ross, 2007). 

Í Bretlandi var ástæða að skólaföt voru notuð og var hún vegna mikillar 

stéttarskiptingar. Skólafötin voru notuð sem verkfæri til jöfnuðar þar sem allar stéttir 
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gengu saman til náms. Sumir skólar aðgreindu sig frá öðrum með því að setja 

einkennismerki á fötin (Mathison og Ross, 2007). 

Skólaföt urðu ekki vinsæl fyrr en á 19 öld og þá á meðal barna sem voru í betri 

skólum, svokölluðum einkaskólum. Nú til dags eru skólaföt orðin nauðsyn í skólum í 

Bretlandi og hafa þau menningarleg og félagsleg áhrif á skólabörn. 

1.1.1 Innleiðing skólafatnaðarins í Bretlandi 

Menntamálaráðuneyti Bretlands hefur gefið út leiðarvísi til að aðstoða barnaskóla við að 

innleiða skólaföt eða samræma fyrir þá tengdar stefnur (Directgov, 2011). 

Skólaföt spila mikilvægt hlutverk í sköpun ímyndar í skólum. Flestir skólar í Bretlandi 

hafa samræmdar reglur um klæðaburð og útlit. Menntamálaráðuneyti landsins hefur 

hvatt eindregið til að skólar samræmi þætti eins og klæðaburð og útlit því það efli stolt 

barna, styrki jákvæða hegðun, eykur aga, efli sjálfsmynd og styður við ímynd skólans.  

Skólaföt tryggja nemendum af öllum kynþáttum öryggi, til að vernda þau frá 

félagslegum þrýstingi með því að klæðast á ákveðinn hátt, hlúa að samheldni og stuðla 

að góðum samskiptum á milli mismunandi nemendahópa. Umfram allt trúa margir  að 

ef skólar samræmdu sig og væru með skólaföt myndi það styðja árangursríka kennslu og 

nám (Directgov, 2011). 

Skólastjórnendur hvers skóla taka ákvörðun um stefnu eða reglur um klæðaburð en 

það er á ábyrgð umsjónarkennara að tryggja að nemendur fari eftir settum reglum. Hér 

koma fram  nokkrar viðmiðunarreglur sem skólarnir eru hvattir til að nota við 

innleiðingu skólafatnaðarins (Directgov, 2011). 

 

 Kostnaður við skólafötin: 

Kostnaður við skólaföt má ekki vera það mikill að foreldrar hafi ekki efni á 

fatnaðinum. Skólastjórnendur ættu að ráðfæra sig við foreldra áður en 

breytingar eru gerðar á fatnaðinum. Fjölskyldur sem eru með lágar tekjur 

geta átt rétt á skólafatnaði eða styrk frá sveitarfélögum til að aðstoða við 

kaup á fötum. 

 Íþróttafatnaður: 
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Sérstök skólaföt eru notuð í íþróttatíma og eru þau sniðin að kynjum 

barnanna. Kostnaður við þau má heldur ekki vera of mikill og skal 

ráðfærast við foreldra um hann. 

 Brot á reglum þar sem notkun skólafata er krafist: 

Ef nemandi mætir ekki í skólafötum í skólann gæti hann átt von á 

refsingu. Refsing getur verið á borð við brottvísun úr skóla. 

 Mannréttindi: 

Skólinn verður að taka tillit til þarfa mismunandi kynja. menningarheima, 

kynþátta og trúarbragða. Skólarnir verða að vera sanngjarnir þegar 

kemur að vali á skólafötum. 

 Ferðin á milli heimilis og skóla: 

Börn eru hvött til að ganga eða hjóla í og úr skóla. Verða skólastjórnendur 

að hafa í huga þægindi, liti og efni við val á skólafötum sem gerir 

börnunum kleift að sjást í umferðinni. 

1.1.2 Útlit breska skólafatnaðarins 

Bresku skólafötin hafa alla tíð verið blá. Fyrstu skólafötin frá munaðarleysingjahælinu 

voru blá. Blái liturinn varð fyrir valinu því það var ódýrast að lita fötin blá í stað þess að 

kaupa ný föt. Nú til dags er það grár litur sem er ríkjandi á skólafatnaði en oftast er 

partur af þeim til dæmis jakkinn eða peysan í lit sem er einkennislitur skólans (Histclo, 

á.á.). 

Almennt eru skólafötin sniðin að þörfum kynjanna. Drengir eru í gráum eða svörtum 

síðbuxum í hvítri skyrtu með bindi. Bindi er yfirleitt í barnaskólum hjá börnum yngri en 

11 ára. Drengirnir eru í peysu utan yfir sem er yfirleitt með áföstu barmmerki skólans og 

í svörtum skóm. Peysur hafa leyst jakkana af hólmi en hér áður fyrr voru drengir í 

sportjökkum yfir skyrtuna,  það tíðkast þó enn í sumum skólum. Stúlkurnar fá eins föt en 

geta þó valið um pils í stað buxna og þær hafa einnig möguleika á að klæðast 

skólakjólum yfir sumartímann (Woodlands Junior School, á.á.). 
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1.2 Saga skólafatnaðar í Bandaríkjunum 

Bandarísku skólafötin verða upphaflega til í einkaskólum vegna hefðar yfirstéttarinnar. 

Sagt er að það sé samheiti á einkennisklæðnaði og kaþólikka því kaþólikkar höfðu 

skólaföt í meira en helmingi skóla sinni. Kaþólikkar hafa sýnt fram á mikla námsgetu og 

því höfðu skólaföt þeirra lagst vel í almenninginn. Bill Clinton fyrrverandi forseti 

Bandaríkjanna braut blað í sögu landsins þegar hann gaf út  heimild til reglugerðar að 

skylda skólaföt í barnaskólum (Mathison og Ross, 2007). 

1.2.1 Innleiðing skólafatnaðarins í Bandaríkjunum 

Menntamálaráðuneyti Bandaríkjanna bjó til handbók sem var send í alla skóla landsins 

sem innihélt leiðbeiningar um hvernig ætti að innleiða skólaföt. Ætlast er til að foreldrar 

taki þátt í innleiðingunni til að ná sem bestum árangri. Eftirfarandi upplýsingar eru 

veittar til að aðstoða foreldra, kennara og skóla (U.S Department of education, 1996). 

 

 Foreldrar taki þátt við innleiðingu skólafatnaðarins: 

Stuðningur foreldra við innleiðingu fatnaðar er mikilvægur þá einna helst til 

að fá nemendur til að klæðast þeim. 

 Nemandinn er verndaður sinni trú og skoðun: 

Enginn trúartákn eru á skólafötum og eru því allir frjálsir til sinnar trúar 

vegna þessa, fötin eru eingöngu merkt merki skólans. 

 Ákveða á hvort skólaföt séu val eða skylda: 

Sumir skólar hafa skólaföt sem val, aðrir skylda nemendur til að vera í þeim 

því það hafi meiri áhrif. 

 Ákveða verður hvort að nemendur geti komið sér undan skyldu skólafata: 

Ákveða verður hvort nemendur geti komist undan skyldu skólafata með 

samþykki foreldra. Aðrir skólar eru með reglu um að skólaföt séu skylda og 

skulu nemendur sæta refsingu ef ekki er komið í fötunum í skólann. 
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 Áletranir á skólaföt: 

Áletranir eða önnur skilaboð eru bannaðar á skólaföt. 

 Fjárhagsaðstoð við foreldra við kaup á skólafötum: 

Kostnaður við skólaföt er mis mikill eftir skólum. Þær fjölskyldur sem eru illa 

staddar ættu að geta fengið fjárhagslega aðstoð við kaup á fötunum ef þau 

eru skylda í skólanum.  

 Skólaföt sem öryggisnet: 

Hægt er að líta á skólaföt sem öryggisnet fyrir nemendur og til efla aga. 

 

Öryggi og agi í námsumhverfi er skilyrði fyrir góðum skóla. Skólaföt hafa verið hjálplegt 

verkfæri fyrir nemendur sem hafa notið þess því þeir koma út sem betri námsmenn þar 

sem fatnaðurinn hefur verið leið til að bregðast við vaxandi ofbeldi í skólum landsins. 

Foreldrar og skólastjórnendur hafa séð jákvæð tengsl á milli skólafatnaðar og 

agavandamála og hafa einnig aukið öryggi nemenda (U.S Department of education, 

1996). 

 

1.2.2 Útlit bandaríska skólafatnaðarins 

Í Bandaríkjunum er munur á útliti skólafatnaðar í almenningsskólum og einkaskólum. 

Almenningsskólarnir hafa meira frjálsræði á sínum skólafötum miðað við einkaskóla, 

þeir eru stífari á ytra útlit en þó er það mismunandi eftir kynjum. Skólaföt drengja í 

almenningsskólum eru buxur eða stuttbuxur með belti, póló bolur, peysa og svartir skór. 

Það sem einkaskólarnir hafa umfram þetta er að þeir skylda að hafa bindi við skólafötin 

og sportjakka og yfirleitt eru alltaf síðbuxur því stuttbuxur eru bannaðar. Í 

almenningsskólum eru stúlkur í pilsi, rúllukragapeysu og hnepptri peysu yfir en þær 

verða að vera í sokkabuxum undir pilsinu og í svörtum skóm. Í einkaskólum eru stúlkur í 

peysukjól, sokkabuxum og svörtum skóm. Miklu strangari reglur gilda um fatnað stúlkna 

sérstaklega í einkaskólum (Hardin County Schools, 2011). 
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1.3 Skólaföt á Íslandi 

Frumkvölar skólafatnaðar á Íslandi eru Áslandsskóli í Hafnarfirði og Barnaskóli 

Hjallastefnunnar í Garðabæ. Voru þessir skólar teknir fyrir því þeir hafa mestu 

reynsluna. 

1.3.1 Áslandsskóli í Hafnarfirði 

Áslandsskóli er frumkvöðull skólafatnaðar á Íslandi. Hugmynd skólafatnaðarins kviknaði 

hjá Sunítu Ghandi sem rak á þeim tíma einkaskóla í Áslandi í Hafnarfirði. Hennar 

hugmynd var að vera með skólaföt eins og tíðkaðist í einkaskólum erlendis. Eftir að 

Áslandsskóli varð einn af skólunum Hafnarfjarðarbæjar ákvað Leifur Garðarsson 

skólastjóri í samráði við foreldrafélag skólans að halda sömu áætlun og innleiða 

skólafötin (Unnur Elfa Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri Áslandsskóla, munnleg 

heimild, 9. September 2011 ). Tók hann þá ákvörðun eftir að hann hafði séð niðurstöður 

úr rannsókn hjá NAESP (National Association of Elementery School Principals) um 

afstöðu skólastjóra til skólafatnaðar. Í rannsókninni tóku 755 skólastjórar þátt og voru 

96% þátttakenda skólastjórar í almenningsskólum og höfðu 56% þeirra skólaföt. 84% 

þeirra skólar sem höfðu skólafötin til staðar sögðu að fötin bættu ímynd skólans. 79% 

töldu skólafötin auka vinnuaga inni í bekkjum, 72% þeirra fannst þau bæta skóla 

andann, rúmlega 65% töldu fötin auka einbeitingu og öryggi nemenda (Leifur 

Garðarsson, 2003). 

Þann 15 september 2003 voru skólafötin tekin í gagnið og mætti meirihluti nemenda 

í þeim.  Leifur telur að þessi tilraun hafi gengið mjög vel og með tilkomu skólafatnaðar 

hafi samkennd og agi aukist til muna (Margir nemendur Áslandsskóla..., 2003, 16. 

september). 

 

1.3.1.1 Skólafatnaður Áslandsskóla 

Skólaföt í Áslandsskóla eru eins fyrir bæði kynin. Þau samanstanda af Henson buxum, 

Henson bol og flíspeysu. Litir á þeim fötum sem eru í boði eru blár, rauður og hvítur en  

hafa nemendur val um lit burt séð frá kyni. Misjafnt er á milli deilda hvernig skólafötum 

nemendur klæðast. Nemendur í 1 – 7 bekk eru í buxum, bol og flíspeysu en í 8 – 10 bekk 

eru þau í háskólabol eða flíspeysu. Verð á skólafatnaðinum er frá 2.500 kr. –  4.000 kr. 

og flíspeysan er á 6.000 kr. (Áslandsskóli, 2012). 
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1.3.2 Barnaskóli Hjallastefnunnar í Garðabæ 

Barnaskóli Hjallastefnunnar er einkarekinn skóli sem einnig er frumkvöðull í notkun á 

skólafatnaði. Hugmyndin kviknaði eftir að nokkrar konur sem störfuðu í skólanum árið 

1995 byrjuðu að kaupa sér eins peysur til þess að vera í við vinnu. Vatt það svo upp á sig 

þannig að starfsfólkið fór að kaupa sér eins galla til að vera í vinnunni. Starfsfólki og 

skólastjórnendum fannst það sniðug hugmynd að allir væru eins klæddir og varð þannig 

til einkennisklæðnaður starfsmanna skólans. Út frá þeirri tilraun kom upp sú hugmynd  

að nemendur í skólanum myndu einnig klæðast einkennisfatnaði, var því hannaður 

skólafatnaður fyrir þau. Lögð var áhersla á að fatnaðurinn væri þægilegur og myndi 

skapa liðsheild meðal nemenda. Barnaskólinn byrjaði á að panta jogginggalla á börnin 

en þegar lengra leið á innleiðinguna var hægt að fá flíspeysur. Margrét Pála Ólafsdóttir 

er höfundur Hjallastefnunnar en í þeirri stefnu er unnið að jafnrétti kynjanna. Margrét 

tók sérfræðinám í Bretlandi og þar kynntist hún skólafatnaði og varð hún hrifin af þeirri 

hefð. Hrifning hennar á skólafatnaði varð til þess að stefna Hjalla um skólaföt yrði styrkt 

enn betur með því að nemendur gætu valið um föt sem hentuðu kynjunum svo þau 

gætu skapað sína sérstöðu (Dóra Margrét Bjarnadóttir, skólastjóri Barnaskóla 

Hjallastefnunnar, munnleg heimild, 23. september 2011). 

1.3.2.1 Skólafatnaður Barnaskóla Hjallastefnunnar 

Barnaskóli Hjallastefnunnar býður upp á föt fyrir börnin í alla starfsemi sem þau stunda 

innan veggja skólans. Í boði er flíspeysur, jogginggallar, léttbuxur, bolir, stuttermabolir, 

stuttbuxur og buff. Hægt er að velja um tvennskonar jogging galla, Hjallaskólagalla eða 

Hensongalla en þeir eru á sitthvoru verðinu. Galli Hjallaskólans er helmingi dýrari en 

Hensongallinn en hægt er að nota hann lengur því hann er með stroffi. Stúlkur geta 

einnig valið um að fá pils í stað buxna. Öll fötin eru í tveimur litum, rauðum og bláum og 

velja börnin liti eftir því sem þau vilja. Verð stakrar flíkur er frá 1.300 kr. – 2.300 kr., 

flíspeysan er á 5.900 kr. og joggingallarnir kosta 3.450 kr. – 6.900 kr. (Hjalli, 2011). 
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1.4 Kostir og gallar skólafatnaðar 

Ýmsar deilur hafa verið um skólafatnað bæði hérlendis og erlendis. Teknir verða fyrir 

kostir og gallar skólafatnaðarins út frá foreldrum, skólum og nemendum. Ætlar höfundur 

að stikla á stóru um fatnaðinn út frá löndunum sem tekin hafa verið fyrir hér að ofan. 

1.4.1 Kostir og gallar skólafatanaðar í Bretlandi 

Eins og fram hefur komið hefur skólafatnaður verið lengst í Bretlandi og því mesta 

reynslan komin þar í landi eða um fjögurhundruð ár. Með einkennisklæðnaði í skólum er 

verið að uppræta félagslegan þrýsting á milli nemenda og gera hann að öruggum stað 

fyrir þá á meðan þeir vinna sína vinna. Það eru nokkur öryggisatriði sem bresk yfirvöld 

telja fyrst og fremst sem kosti við skólafatnað (Ehow, 2011a). 

 Auðkenni: 

 Skólafatnaður er auðkenni nemenda því með þeim getur starfsfólk skólans 

séð hverjir eru utanaðkomandi gestir á lóð eða göngum skólanna. Aðeins 

nemendur, kennarar og annað starfsfólk hefur aðgang að menntasetrunum. 

Ókunnugir verða því að fá leyfi ef þeir þurfa aðgang.  

 Liðsheild: 

Það er stefna í Bretlandi að hlúa að stolti skólans og nemenda. Með 

skólastolti eru börnin iðnari við námið og því minni líkur á að þau lendi í 

vandræðum.  

 Gengi og samtök: 

Nemendur mega ekki bera merki glæpagengja eða annarra samtaka á 

skólafötum sínum. Einnig er bannað að vera með öfgakenndar hárgreiðslur 

og skart.  

 Skór: 

Eru hugsaðir sem kostur af öryggis ástæðum því háir hælar stúlkna geta 

valdið meiðslum.  

 Trú: 

Það getur reynst erfitt þegar almenningsálit er gegn ákveðnum trúarhópum 

til dæmis, múslímum, þá koma skólafötin sér vel því þá eru allir eins. 
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Ekki virðast vera til greinar eða gögn um galla skólafatnaðar í Bretlandi. Það virðist 

vera pólitísk sátt um skólafötin því menntamálaráðuneyti Bretlands hefur beint 

kvörtunum sem beinast að skólafötunum til skólastjóra og umsjónakennara skólans sem 

nemandinn gengur í (Department of Education, 2010).  

Grein sem birtist í breska dagblaðinu Daily Mail hafði yfirskriftina „Fínni skólaföt leiða 

til betri námsárangurs“. Í greininni var sagt frá rannsókn sem gerð var á nemendum í 7 

af 10 bestu skólum Bretlands. Kom þar fram að þeir skólar sem höfðu skólaföt til staðar 

sýndu fram á betri námsárangur. Michael Gove sem er talsmaður menntunar í Bretlandi 

sagði að það sé sannfærandi að fínni skólaföt leiddu til fræðilegs árangurs og að þau 

hjálpaði kennurum að halda aga (Dailymail, 2007). 

 

1.4.2 Kostir og gallar skólafatnaðar í Bandaríkjunum 

Kostir skólafatnaðar í Bandaríkjunum eru svipaðir og í Bretlandi enda er Bretland helsta 

fyrirmynd Bandaríkjanna þegar kemur að skólafatnaði. Hér eru kostir aðrir en 

öryggisástæður taldir upp (Ehow, á.á.b). 

 Tímasparnaður: 

Það er auðveldara fyrir foreldra og nemendur að hafa skólaföt því mikill tími 

getur farið í að finna föt fyrir þau í skólann sem þeim langar í.  

 Peningasparnaður: 

 Verð á tískufatnaði er yfirleitt hærra en á skólafatnaði sem leiðir til að 

útgjöld heimilanna lækka.  

 Skólafatnaður: 

Skólafatnaður gefur ekki til kynna fjárhagstöðu heimilanna þegar allir eru 

eins klæddir. Nemendur eru frekar metnir út frá þeirra eigin verðleikum 

heldur en peningum eða völdum fjölskyldna þeirra. 

 Agi: 

Skólaföt efla aga, ekkert barn er æðra öðru barni, allir hljóta sömu virðingu 

og fylgja sömu reglum.  
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Í þeim tímaritsgreinum sem sagt frá göllum skólafatnaðar eru þessar niðurstöður 

helstar (Ehow, á.á.b). 

 Skólaföt koma í veg fyrir að nemandur geti notið sín sem einstaklingur því 

hann getur ekki látið bera á sér eða myndað sér sérstöðu í hópnum í sama 

klæðnaði og hinir. 

 Það væri erfitt fyrir foreldra og forráðamenn að finna börnin sín ef þau eru öll 

auðkennd í sama fatnaði og hinir ef hamfarir, stríð eða þess háttar atburðir 

myndu eiga sér stað. 

 Foreldrar og aðrir einstaklingar sem eiga börn í  skólum sem hafa skólaföt 

sem skyldu hafa myndað sér þá skoðun að þau séu byrði á þau heimili sem 

hafa lágar tekjur og þar að leiðandi hafi ekki efni á þeim. Með því að skylda 

skólafatnaðinn verður að vera hægt fyrir efna minni fjölskyldur að komast í 

fjárhagsaðstoð til að kaupa fötin. Einhverjum fjölskyldum  gæti fundist erfitt 

að biðja um aðstoð því þær vilja ekki láta bera á fátækt sinni. 

 Það getur verið þreytandi fyrir börnin að vera alltaf eins klædd í skólanum. 

Það gæti leitt til þess að þau hætta að vilja nota fatnaðinn.   

Alan Hilfer yfirsálfræðingur barna og unglinga hjá heilsugæslunni í Brooklyn segir að 

skólaföt og aðrar reglur eins til dæmis skór og útlit útrými samkeppni. Yngri nemendur 

ná því að einbeita sér betur vegna þess að það er ekki þrýstingur frá eldri nemendum. 

Hilfer segir samt sem áður að það geti verið galli að vera með skólaföt því hann vill 

meina að föt séu uppspretta tjáningar hjá börnum (Famely education, 2011) 

1.4.3 Kostir og gallar við skólafatnað á Íslandi 

Kostir og gallar eiga einnig við skólafatnað hér á landi þó þau eigi sér stutta sögu. 

Áslandsskóli nefnir nokkra kosti sem þeir hafa séð eftir innleiðingu skólafatnaðar og eru 

þeir eftirfarandi: 

 Að skólafötin hafi aukið sjálfstraust margra nemenda. 

 Að skólafötin skapi liðsheild. 

 Nemendur einblína enn frekar á sína vinnu. 

 Nemendur þurfa ekki að hafa áhyggjur af tískunni í skólanum. 
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Fyrst eftir að skólafatnaður var tekinn í notkun bauð skólinn upp á frjálsan klæðnað 

síðasta föstudag í mánuði. Þrátt fyrir þetta kom meira en helmingur nemenda í 

skólafötunum. Stjórnendum Áslandsskóla finnst vera hjálp í skólafötunum því fötin leiða 

til færri neikvæðra áreita og meiri jöfnuð meðal nemenda. Ekki hefur verið mikil 

umræða um galla vegna notkunar á skólafatnaði (Leifur Garðarsson, 2003) 

1.5 Samantekt 

Áður fyrr var mikill munur á hvað skólaföt þýddu fyrir almenning eins og fram hefur 

komið. Í Bretlandi voru þau tákn fátækra og munaðarlausra. Í Bandaríkjunum voru þau 

tákn hins ríka eða þeirra sem voru með börn sín í einkaskólum. Eftir mikinn lestur á 

greinum, internet síðum og fræðibókum hefur höfundur séð að ekki er mikill munur á 

tilgangi skólafatnaðar nú til dags. Allir skólar, breskir, bandarískir og íslenskir einka eða 

ríkisreknir sjá sömu kosti og galla í skólafötum. Ísland er ekki orðið eins þróað í 

skólafatnaði og erlendis en aðrir skólar landsins virðast ætla að taka sér frumkvöðlana til 

fyrirmyndar og taka upp skólaföt. 
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2. Rannsókn á viðhorfi foreldra barna til skólafatnaðar 

Höfundur ákvað að framkvæma megindlega og eigindlega rannsókn. Í megindlegu 

rannsókninni var lögð fyrir viðhorfskönnun um kosti og galla skólafatnaðar í skólum sem 

hafa skólaföt. Þýði rannsóknarinnar voru tvö, ríkisrekinn skóli og einkarekinn skóli. 

Úrtökin eru tvö annarsvegar foreldrar barna í 1. – 4. bekk í Áslandsskóla þar sem ætlast 

er til að skólafatnaður sé notaður og hinsvegar foreldrar barna í 1. – 4. bekk í Barnaskóla 

Hjallastefnunnar og er þar einnig ætlast til að skólafatnaður sé notaður. Ákveðið var að 

hafa úrtakið foreldra barna í fyrstu fjórum árgöngunum því mesta reynslan er komin á 

skólafatnað á yngsta stigi í báðum skólunum. Í eigindlegu rannsókninni voru tekin viðtöl 

við skólastjórnendur beggja skólanna. Gera má ráð fyrir að skólafatnaður hafi fleiri kosti 

en galla ef meirihluti foreldra eru hlynntir skólafötum.  

2.1 Helstu niðurstöður 

Í Áslandsskóla eru 211 nemendur á yngsta stigi en 148 nemendur á yngsta stigi í 

Barnaskóla Hjallastefnunnar. Farið verður yfir helstu niðurstöður hvors skóla fyrir sig. 

2.1.1 Helstu niðurstöður Áslandsskóla í Hafnarfirði 

 67% þátttakenda svöruðu könnuninni. 

 Mesta þátttaka var frá foreldrum barna í 4. bekk eða 74%. 

 Konur voru í meirihluta þátttakenda. 

 Þátttakendur í rannsókninni voru á aldrinum 20 – 59 ára en flestir voru á 

aldrinum 30 – 39 ára eða 61%. 

 67% þátttakenda voru sammála um að skólafötin styðji jákvæða hegðun hjá 

börnum þeirra en 31% voru hlutlausir. 

 Tæplega 60% þátttakenda töldu að skólaföt efldu stolt hjá börnum þeirra en 

tæplega 40% þátttakenda voru hlutlausir.  

 Um 65% þátttakenda töldu að skólaföt stuðli að betri aga í skólanum en um 33% 

voru hlutlausir.  

 58% þátttakenda töldu að skólafötin efldu sjálfsmynd hjá börnum þeirra en 33% 

svöruðu hvorki né. 

  Tæplega 90% þátttakenda töldu að skólaföt bættu ímynd skólans. 
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 96% þátttakenda töldu að skólaföt vernduðu börn þeirra  gegn félagslegum 

þrýstingi. 

 70% þátttakenda töldu að almennur áhugi á skólafatnaði væri í þjóðfélaginu. 

 Tæp 85% þátttakenda töldu að fjárhagslegur ávinningur væri með tilkomu 

skólafatnaðar.  

 92% þátttakenda voru sammála um það að skóli þeirra barna noti skólafatnað. 

 Rúmlega 75% þátttakenda töldu að börnum þeirra líði betur í skólanum í 

skólafötum en 20% voru hlutlaus. 

 Um 55% þátttakenda voru ósammála því að refsa börnum þeirra ef þau kæmu 

ekki í skólafötum í skólann en tæp 35% voru hlutlausir. 

 70% þátttakenda töldu raunhæft að gera skólaföt að skyldu á Íslandi. 

2.1.2 Helstu niðurstöður Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ 

  51% þátttakenda svöruðu könnuninni. 

 Mesta þátttaka var hjá foreldrum barna í 1. bekk eða 60%. 

 Konur voru í meirihluta. 

 Þátttakendur voru á aldrinum 20 – 59 ára og var algengasti aldur 40 – 49 ára eða 

53%. 

 Tæp 65% þátttakenda töldu skólaföt styðja jákvæða hegðun hjá börnum þeirra 

en 35% voru á hlutlausir. 

 60% þátttakenda töldu að skólaföt efldu stolt hjá börnum þeirra en tæp 40% 

voru hlutlausir. 

 73% þátttakenda töldu skólaföt stuðla að betri aga. 

 Tæp 62% þátttakenda voru sammála um að skólaföt efldu sjálfsmynd hjá 

börnum þeirra en 36% voru hlutlausir. 

 Mikill meirihluti var sammála því að skólaföt bættu ímynd skólans eða 88%. 

 93% þátttakenda töldu að skólaföt vernda börn þeirra fyrir félagslegum þrýstingi. 

 72% þátttakenda voru sammála því að almennur áhugi væri á skólafötum í 

þjóðfélaginu en 22,6% voru hlutlausir. 

 96% þátttakenda töldu að það væri fjárhagslegur ávinningur af notkun 

skólafatnaðar. 

 96% þátttakenda voru sammála því að skóli þeirra barna noti skólafatnað.  
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 Tæp 75% þátttakenda töldu að þeirra börnum líði betur í skólanum með tilkomu 

skólafatnaðar en 24% voru hlutlausir. 

 61% þátttakenda voru ósammála refsingu ef barnið mætti ekki í skólafötum í 

skólann.  

 59% þátttakenda töldu raunhæft að gera skólaföt að skyldu.  

 

2.2 Markmið rannsóknar 

Í þessu rannsóknarverkefni er ætlunin að svara spurningum sem snúa að því hvort 

skólafatnaður hafi fleiri kosti en galla. Notkun skólafatnaðar hefur aukist til muna á 

síðustu árum í grunnskólum landsins og hafa leikskólar einnig tekið upp sama sið. 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi, hefur skólafatnaður fleiri kosti en galla? 

2.3 Aðferð 

Í rannsókn þessari notaði höfundur megindlega rannsóknaraðferð sem algengt er að 

notast við þegar viðhorf hóps til ákveðins viðfangsefnis þ.e.a.s að tiltekinn hópur sýnir 

ákveðna hegðun gangvart viðfangsefninu (Cooper, 2002). Mun höfundur einnig skoða 

ákveðinn bakgrunn þátttakenda svo sem kyn og aldur.  

Einnig var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir, en sú aðferð felst í því að taka 

opin viðtöl við einstaklinga (viðmælendur). Kostir eigindlegrar rannsóknaraðferðar er að 

rannsakandi fær djúpan og góðan skilning á því sem hann rannsakar og getur skoðað 

hlutina í eðlilegu umhverfi. Þegar notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir veit 

rannsakandinn í raun ekki fyrirfram hvað það er sem hann gæti komist að eða hvað 

hann gæti fundið, þ.e. viðtalið getur leitt eitt af öðru. Þegar notast er við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir á rannsakandi ekki að leggja mat á rannsóknarefnið heldur að lýsa 

raunveruleikanum eins og viðmælandinn upplifir hann. Það sem ber að hafa í huga í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er það að rannsakandinn sjálfur er aðal verkfærið en 

það er hann sem safnar öllum gögnum, greinir þau, metur og vinnur úr þeim. 

Rannsakandi þarf alltaf að vera á verðbergi yfir þeim áhrifum sem hann getur haft á 

viðmælendur sína (Esterberg, 2002).  

  Þar sem eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja að mestu leyti á lýsandi gögnum 

(s.s. afrituðum viðtölum við viðmælendur, vettvangsrannsóknum, persónulegum 
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gögnum og opinberum skjölum og pappírum) þá mun rannsakandi taka opin 

einstaklingsviðtöl (e. semistructured interview) þar sem er lögð áhersla á að 

þátttakendurnir lýsi með eigin orðum reynslu sinni og aðstæðum og opni sig um 

rannsóknarefnið. Viðmælendur rannsakanda voru spurðir út frá spurningalista sem 

höfundur bjó til (Esterberg, 2002).    

2.3.1 Þátttakendur 

Viðhorfskönnunin fór fram í Áslandsskóla í Hafnarfirði og Barnaskóla Hjallastefnunnar í 

Garðabæ haustið 2011. Í Áslandsskóla svöruðu 141 þátttakendur af 211 eða 67% 

foreldra nemenda í 1. – 4. bekk. Konur voru 87% og karlar 13 %. Flestir foreldrar sem 

tóku þátt voru á aldrinum 30 - 39 ára eða 61%. Hjá Barnaskóla Hjallastefnunnar svöruðu 

75 þátttakendur af 148 eða 51% foreldrar barna 1. – 4. bekk. Konur voru 88% og karlar 

12%. Flestir foreldrar voru á aldrinum 40 - 49 ára eða 53%.  

Viðtöl voru tekin við skólastjórnendur beggja skólanna og fóru þau fram á skrifstofum 

þeirra 2. nóvember 2011, sama dag og viðhorfskönnunin var sótt í báða skólanna.  

2.3.2 Spurningalistar 

Við megindlegu rannsóknina var notast við spurningalista (sjá viðauka 1) sem var átta 

spurningar auk athugasemdarlínu sem foreldrar gætu notað ef þeir væru á móti 

skólafatnaði en þessi spurningalisti átti að kanna hvort foreldrum fyndist skólafatnaður 

hafa fleiri kosti en galla fyrir börnin þeirra. Auk þessara átta spurninga voru tvær sem 

snéru að bakgrunni foreldra, kyn og aldur en eru þær mikilvægar til að sjá afstöðu 

mismunandi hópa. Spurning 1 hafði fimm liði og sneri hún að því hvort foreldrum finnist 

skólafatnaður vera físilegur kostur fyrir börn þeirra svo sem hvort að skólaföt efli stolt, 

stuðli að betri aga eða sjálfsmynd þeirra. Fimmti liður spurningar 1 snýr að því hvort 

foreldrum finnist skólaföt bæta ímynd skólans. Spurning 2 snýr að því hvort foreldrar 

telji skólaföt vernda börn þeirra gegn félagslegum þrýstingi. Spurning 3 kannar hvort 

foreldrum finnist almennur áhugi á skólafötum hér á landi. Í spurning 4 er spurt um 

hvort foreldrum finnist vera fjárhagslegur ávinningur á því að hafa skólaföt í skóla þeirra 

barna. Spurning 5 er um hvort foreldrar séu sammála því að grunnskóli barna þeirra hafi 

skólafatnað. Spurning 6 snýr að líðan barna í skólafötum. Spurning 7 kannar hvort að 

það sé raunhæft að refsa börnum fyrir að mæta ekki í skólafötum. Spurning 8 fjallar um 
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hvort það sé raunhæft að gera skólaföt að skyldu en þeir foreldrar sem voru ósammála 

gátu þá svarað spurningu 8 b) sem gaf foreldrum kost á að útskýra hvers vegna þeir 

væru ósammála. Allar spurningarnar sem spurðar voru í viðhorfskönnuninni höfðu sömu 

5 svarmöguleika og voru þeir eftirfarandi, mjög ósammála, ósammála, hvorki né, 

sammála og mjög sammála.  

Í viðtölunum var notaður stuttur spurningalisti sem innihélt 7 spurningar sem 

höfundur hafði samið sjálfur (sjá viðauka 2). Við val viðmælanda valdi höfundur sér 

skólastjórnendur því þeir eru í forsvari fyrir sinn skóla og skólafatnaðinn. Spurningarnar 

voru alls 7 og snéru þær að innleiðingu skólafatnaðar, kosti þeirra og galla. Einnig var 

spurt um hvort að skólastjórnendurnir vildu sjá breytingar varðandi fatnaðinn, hvort 

þeim finnist raunhæft að skylda skólafatnað og þar af leiðandi hvort hægt væri að refsa 

börnum ef þau komu ekki í skólafötum í skólann. 

2.3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Viðhorfskönnunin var framkvæmd dagana 17. til 21. október árið 2011. Höfundur fékk 

leyfi frá skólastjórnendum að börnin myndu taka könnunina heim með heimanáminu á 

mánudeginum 17. október og henni yrði svo skilað inn föstudaginn 21. október. 

Skólastjórnendur höfðu sent foreldrum nemenda í 1. – 4. bekk tölvupóst með 

viðfangsefni rannsóknarinnar en ekki var skylda fyrir foreldra að taka þátt en tilgangur 

verkefnisins var kynntur fyrir foreldrum á haus könnunarblaðsins. Viðtölin voru punktuð 

niður og svo umrituð í samfellt mál.  
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3. Greining gagna og úrvinnsla 

Í komandi kafla mun höfundur fara yfir niðurstöður út frá bæði megindlegri og 

eigindlegri rannsókn. Verður farið yfir niðurstöður rannsókna hvors skóla um sig til að 

sjá hvort marktækur munur sé á viðhorfi foreldra til skólafatnaðar út frá ríkisreknum 

skóla eða einkareknum skóla. Verður farið eftir stafrófsröð og því byrjað á Áslandsskóla 

sem hefur fjólublátt auðkenni og þar á eftir kemur Barnaskóli Hjallastefnunnar sem 

hefur appelsínugult auðkenni. 

3.1 Áslandsskóli í Hafnarfirði 

Áslandsskóli í Hafnarfirði er hverfaskiptur skóli rekinn af Hafnarfjarðarbæ. Í skólanum er 

skólafatnaður sem skólastjórnendur og foreldrafélag skólans mælast til að börn og 

foreldrar taki þátt í.   

3.1.1 Svarhlutföll skólans 

Á mynd 2-1 má sjá svarhlutfall viðhorfskönnunar sem send var í Áslandsskóla í 

Hafnarfirði.  

 

Mynd 1. Svarhlutfall Áslandsskóla í Hafnarfirði. 

141 foreldri af 211 tóku þátt í könnuninni eða 67%. 

Á mynd 2-2 kemur fram svarhlutfall þátttakenda eftir bekkjum í Áslandsskóla.  
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Mynd 2. Svarhlutfall bekkja. 

Svarhlutföll þátttakenda í Áslandsskóla eru yfir 60% í öllum bekkjum.  

3.1.2 Bakgrunnur þátttakenda í Áslandsskóla 

Á mynd 2-3 sést kynjaskipting þátttakenda.  

 

Mynd 3. Kynjaskipting. 

Kynjaskipting þátttakenda var mjög ójöfn og voru konur greinilega í miklum meirihluta 

miðað við svarhlutfall eða tæplega 90%. Út frá þessum niðurstöðum er hægt að áætla 

að það eru konur sem sjá um heimanámið hjá börnum.  
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Á mynd 2-4 er gerð grein fyrir aldri þátttakenda úr Áslandsskóla og var aldursdreifing 

úrtaksins á bilinu 20 – 59 ára. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 30 – 39 ára. Enginn 

var á aldrinum 60 +. 

 

Mynd 4. Aldursgreining þátttakenda.  

3.1.3 Kostir og gallar skólafatnaðar í Áslandsskóla í Hafnarfirði 

Mynd 2-5 sýnir niðurstöður á því hvort þátttakendur töldu skólaföt styðja jákvæða 

hegðun hjá börnum þeirra. 

 

Mynd 5. Jákvæð hegðun. 
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Er niðurstaðan sú að ráðandi meirihluti þátttakenda töldu að skólaföt styðja jákvæða 

hegðun hjá börnum þeirra eða um 66,7 %. Þó var 1/3 þátttakenda eða 30,5% hlutlausir.  

Á mynd 2-6 kemur fram hvort þátttakendur töldu skólaföt efla stolt barna. 

 

Mynd 6. Stolt. 

84 þátttakendur voru mjög sammála því að skólaföt efli stolt barna þeirra eða tæplega 

3/5 hluti. 37,6% voru hvorki sammála né ósammála um að skólaföt efldu stolt eða 53 

þátttakendur.  

Mynd 2-7 leiðir í ljós hvort skólaföt leiði til betri aga hjá börnum í skólanum. 

 

Mynd 7. Betri agi. 

2 2 

53 

43 41 

0

10

20

30

40

50

60

mjög
ósammála

ósammála hvorki né sammála mjög
sammála

Efla stolt barnsins? 

2 2 

46 
49 

42 

0

10

20

30

40

50

60

mjög
ósammála

ósammála hvorki né sammála mjög
sammála

Stuðla að betri aga? 



 

32 

91 þátttakandi af 148 telja að skólaföt leiði til betri aga eða 64,5%. Þeim þátttakendum 

sem finnst skólafötin hvorki stuðla að betri né verri aga voru 32,6%.  

Á mynd 2-8 eru sýndar niðurstöður á því hvort skólaföt efli sjálfsmynd barna. 

 

Mynd 8. Sjálfsmynd. 

82 þátttakendur eða 58,2% voru sammála um að skólaföt efli sjálfsmynd barna. Aðeins 

33,2% eða 47 þátttakendum finnst skólaföt hvorki efla né draga úr sjálfsmynd barnsins.  

Á mynd 2-9 er gerð grein fyrir því hvort þátttakendur töldu skólaföt bæta ímynd 

skólans. 

 

Mynd 9. Ímynd skóla. 
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Yfirgnæfandi meirihluti  89,4% eða 126 þátttakendur voru sammála því að skólaföt bæti 

ímynd skólans. Aðeins 4 þátttakendur voru mjög ósammála eða 2,8%.  

Með spurningu 2 var markmiðið hjá höfundi að sjá hvort þátttakendum finnist 

skólaföt hjálpa börnum þeirra félagslega það er að segja vernda þau gegn einelti. Á 

mynd 2-10 sést hversu mikið þátttakendur töldu skólaföt vernda börn þeirra fyrir 

félagslegum þrýstingi.  

 

Mynd 10. Vernd gegn félagslegum þrýstingi. 

Nær allir þátttakendur eða 95,7% sem svöruðu könnuninni töldu skólafö vernda börn 

þeirra gegn þrýstingi. Aðeins 1 þátttakandi var mjög ósammála því en það var einungis 

0,7%. Með þessum niðurstöðum bendir allt til þess að skólaföt verndi börn gegn einelti. 

Mynd 2-11 sýnir niðurstöður úr spurningu 3. Með þessari spurningu var höfundur að 

leitast eftir að ef meirihluti þátttakenda væri sammála þá væri hægt að leggja hana að 

grundvelli ef til umræðu yrði að gera skólaföt að skyldu.  
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Mynd 11. Þjóðfélagslegur áhugi á skólafatnaði. 

Er niðurstaðan sú að 98 þátttakenda töldu að það sé þjóðfélagslegur áhugi á 

skólafatnaði eða 69.5%. 38 þátttakendur svöruðu hvorki né en aðeins 5 voru ósammála 

sem er einungis 3,5%. Hægt er að áætla að almennur áhugi sé á skólafatnaði í 

þjóðfélaginu þar sem tæp 70% þátttakenda voru sammála.  

Með spurningu 4 var leitast eftir því hvort þátttakendur hefðu meiri fjárhagslegan 

ávinning af því að börn þeirra klæddust skólafatnaði í skólanum heldur en ef þau væru 

ekki til staðar. Sjá mynd 2-12. 

 

Mynd 12. Fjárhagslegur ávinningur. 
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84,4% þátttakenda töldu að heimilið hafi fjárhagslegan ávinning með tilkomu 

skólafatnaðar. Aðeins 4,2% þátttakenda töldu sig ekki hafa fjárhagslegan ávinning af 

notkun skólafatnaðar. Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að áætla að skólaföt 

hafa fjárhagslegan ávinning fyrir heimilið. 

Mynd 2-13 sýnir niðurstöður á spurning 5 þar sem markmið hennar var að kanna 

hvort að þátttakendur væru hlynntir skólafötum í skóla barna þeirra. 

 

Mynd 13. Skólaföt í grunnskóla. 

129 þátttakendur af 141 voru sammála því að skólinn notaði skólaföt eða 91,5% og er 

það yfirgnæfandi meirihluti.  

Með spurningu 6 hafði höfundur það að markmiði að fá svar við því hvort 

þátttakendur töldu að börnum þeirra líði betur í skólanum með tilkomu skólafatnaðar.  

Á mynd 2-14 eru sýndar niðurstöður spurningarinnar. 
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Mynd 14. Líðan barns í skólafötum. 

Með tilkomu skólafatnaðar kemur fram að 75,1% þátttakenda voru sammála því að 

börnum þeirra líði betur í skólanum í skólafötunum. Aðeins 6 þeirra voru ósammála eða 

4,2% sem er mjög lítil prósenta. Niðurstöður frá mynd 2-14 benda til þess að 

þátttakendur eru sammála því að börnum þeirra líði betur í skólanum með tilkomu 

skólafatnaðar. 

Með spurningu 7 var markmiðið að fá svar við því hvort þátttakendur væru jákvæðir 

fyrir því að börnum þeirra værið refsað ef þau mættu ekki  í skólafötum. Á mynd 2-15 

kemur fram að 54,6% þátttakenda töldu að ekki væri raunhæft að refsa börnum sem 

mæta ekki í skólafötum í skólann.  

6 

29 

46 

60 

0

10

20

30

40

50

60

70

mjög ósammála ósammála hvorki né sammála mjög sammála

Telur þú barninu þínu líða betur í skólanum 
með tilkomu skólafatnaðar? 

fjöldi þátttakenda



 

37 

 

Mynd 15. Refsing.  

Aðeins 15 þátttakenda voru á sammála því að raunhæft sé að refsa börnum en það er 

10,6% en 34,8% svöruðu hvorki né. Miðað við niðurstöður á þessari mynd er ekki 

raunhæft að refsa börnum sem ekki mæta í skólafötum þar sem meirihluti þátttakenda 

eru á móti refsingu. 

Í spurningu 8 var markmiðið að fá fram hvort raunhæft væri að skylda skólföt á 

Íslandi. Á mynd 2-16 sést greinilega að mikill meirihluti þátttakenda eða 70,2% þeirra 

töldu raunhæft að setja skólaföt sem skyldu í grunnskólum landsins.  

 

Mynd 16. Skólaföt að skyldu. 
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19,9% þátttakenda fannst það hvorki raunhæft né óraunhæft en aðeins 9,9% þeirra 

voru ósammála um að það væri raunhæft að skylda skólaföt. Þar sem há prósenta 

þátttakenda taldi það raunhæft að skylda skólaföt á Íslandi telur höfundur að ekkert sé 

til fyirstöðu að það verði gert.  

Með spurningu 8 fylgdi spurning 8.b þar sem höfundur bað þátttakendur að segja 

skoðun sína á því afhverju þeir væru ósammála því að gera skólaföt að skyldu. Frá 

foreldrum barna í Áslandsskóla komu nokkrar athugasemdir ef skylda ætti skólafötin, 

eru þær eftirfarandi: 

 að kostnaður við skólaföt væri of mikill. 

 að það ætti að niðurgreiða skólaföt ef þau verða gerð að skyldu. 

 að ekki ætti að skylda eldri börn til að vera í skólafötum. 

 foreldrar vildu ráða sjálfir í hverju börnin væru því skólaföt eru ekki sniðin að 

þörfum  allra. 

 ekki mikil gæði í skólafötunum. 

 með skólafötum væri ekki verið að efla börn í sjálfstæðri hugsun.  

Engir þátttakendur höfðu svarað eins í spurningu 8 b og er því ekkert eitt ríkjandi svar 

við þessari spurningu. 

3.1.4 Viðtal við skólastjóra Áslandsskóla 

Höfundur tók viðtal við Leif Garðarsson skólastjóra Áslandsskóla í Hafnarfirði þann 2. 

nóvember 2011. Svaraði Leifur nokkrum spurningum (sjá viðauka 2) sem höfundur hafði 

sett saman. Við innleiðingu skólafatnaðinum fannst Leifi hafa tekist vel upp hjá yngsta 

stigi skólans. Þegar við ræddum um kosti skólafatnaðar fannst honum skólaföt mynda 

liðsheild því mismunun í fatnaði væri ekki til staðar. Einnig hafði hann orð á því að 

skólafötin væru sparnaður fyrir heimilin. Foreldrafélag skólans er með í ráðum þegar 

ákvarðanir eru teknar varðandi verð og fleira, þannig kemur fram samvinna heimila og 

skóla. Enginn sérstakur galli fannst Leifi vera varðandi skólafötin ef allir nemendur 

myndu taka þátt.  Honum fannst ekki ástæða til að breyta skólafötunum þar sem þau 

henta vel íslenskum aðstæðum því um er að ræða léttan galla og börnin geta ráðið 

litnum. Leifur er harðákveðinn í að það sé raunhæft að gera skólaföt að skyldu því með 

skólafötum er hægt að efla liðsheild og aga en fannst honum ekki raunhæft að refsa 
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börnum ef þau kæmu ekki í fötunum því þau væru ekki skylda. Áslandskóli hefur lánað 

þeim börnum sem eiga ekki skólaföt en vilja vera í þeim þegar skólinn er að fara saman 

undir merki skólans. Leifur vildi koma á framfæri varðandi skólafötin að þau henti öllum 

aldurshópum, fötin aðlagast aldri barnanna en til dæmis má nefna að 10.bekkur hefur 

hettupeysur (Leifur Garðarsson, skólastjóri Áslandsskóla, munnleg heimild, 2. nóvember 

2011). 

3.2 Svarhlutföll Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ 

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Garðabæ er í einkaeigu Hjallastefnunnar. Í skólanum er 

mælst til að börn séu í skólafatnaði. Foreldrar barna í Garðabæ hafa val um hvort börn 

þeirra gangi í þennan skóla þar sem hann er einkrekinn en ekki hverfisskóli. Aðrir 

einstaklingar sem aðhyllast Hjallastefnuna verða að sækja sérstaklega um pláss fyrir 

börn sín og þurfa þá að greiða 21 þúsund króna skólagjald. 

3.2.1 Svarhlutfall Barnaskóla Hjallastefnunnar 

Á mynd 2-17 er svarhlutfall viðhorfskönnuninnar frá Barnaskóla Hjallastefnunnar í 

Garðabæ. 

 

Mynd 17. Svarhlutfall Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ. 

Af foreldrum 148 barna  sem fengu könnunina svaraði meirihlutinn eða 75 

þátttakendur.  

Mynd 2-18 kemur fram svarhlutfall þátttakenda eftir bekkjum í Barnaskólanum. 
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Mynd 18. Svarhlutfall bekkja.  

Svarhlutföll bekkja í Barnaskólanum voru yfir meðallagi í 1. og 4. bekk en voru undir 

meðallagi hjá 2. og 3. bekk.  

3.2.2 Bakgrunnur þátttakenda í Barnaskóla Hjallastefnunnar  

Á mynd 2-19 sést kynjaskipting þátttakenda. 

 

Mynd 19. Kynjaskipting. 

Í Barnaskóla Hjallastefnunnar voru konur í greinilegum meirihluta þátttakenda.  
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Á mynd 2-20 sýnir aldur þátttakenda og voru flestir sem svöruðu könnuninni á 

aldrinum 40 – 49 ára. Enginn var á aldrinum 60+. 

 

Mynd 20. Aldursgreining þátttakenda.  

3.2.3 Kostir og gallar skólafatnaðar í Barnaskóla Hjallastefnunnar  

Á Mynd 2-21 eru sýndar niðurstöður á því hvort þátttakendur töldu skólaföt styðja 

jákvæða hegðun hjá börnum þeirra. 

 

Mynd 21. Jákvæð hegðun. 

65,3% þátttakenda finnast skólaföt styðja jákvæða hegðun hjá börnum þeirra. 34,7% 

voru hlutlausir. Enginn var ósammála um að skólafötin styðji jákvæða hegðun. 
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Á mynd 2-22 kemur fram hvort þátttakendur töldu skólaföt efla stolt hjá börnum 

þeirra. 

 

Mynd 22. Stolt. 

45 þátttakendur voru sammála því að skólaföt efli stolt eða 60%. Rúmlega 1/3  þeirra 

eða 38,7% finnst skólaföt hvorki efla stolt eða draga úr því með tilkomu skólafatnaðar. 

Aðeins 1 þátttakandi var ósammála.  

Mynd 2-23 leiðir í ljós hvort þátttakendum finnist skólaföt leiða til betri aga hjá 

börnum þeirra. 

 

Mynd 23. Betri agi. 
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73,3% þátttakenda töldu að skólaföt stuðli að betri aga í skólanum. 25,3%  voru 

hlutlausir.  

Á Mynd 2-24 eru sýndar niðurstöður á því hvort skólaföt efli sjálfsmynd barna. 

 

Mynd 24. Sjálfsmynd. 

Þeir þátttakendur sem töldu að skólaföt efldu sjálfsmynd hjá börnum þeirra voru 46 

talsins eða 61,3%. 36% þátttakenda finnst skólaföt hvorki efla sjálfsmynd barnsins né 

letja hana. Aðeins 2 þátttakendur voru ósammála.  

Á mynd 2-25 er gerð grein fyrir því hvort þátttakendum finnist skólaföt bæta ímynd 

skólans. 
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Mynd 25. Ímynd skólans. 

Er niðurstaðan sú að 86,7% þátttakenda finnst skólaföt bæta ímynd skólans. 10 

þátttakendur eða 13,3% voru hlutlausir. Eins og sjá má á myndinni var enginn 

þátttakandi ósammála.  

Með spurningu 2 var markmiðið hjá höfundi að sjá hvort þátttakendum finnist 

skólaföt hjálpa börnum þeirra, það er að segja vernda þau gegn einelti. Á mynd 2-25 

sést hversu mikið þátttakendur töldu skólaföt vernda börn þeirra gegn félagslegum 

þrýstingi.  

 

Mynd 26. Vernd gegn félagslegum þrýstingi. 

93,3% þátttakenda töldu að skólaföt hjálpi börnum þeirra við að verða ekki fyrir 

félagslegum þrýstingi. Enginn þátttakandi var ósammála. Út frá þessum niðurstöðum má 

gera ráð fyrir því að skólaföt eru ómissandi þegar kemur að einelti.  

Á mynd 2-27 eru sýndar niðurstöður úr spurningu 3 um hvort þátttakendum finnist 

almennur áhugi á skólafatnaði í þjóðfélaginu. Með þessari spurningu var höfundur að 

leitast eftir því að ef nær allir þátttakendur myndu vera sammála þá væri hægt að leggja 

hana að grundvelli ef  skólafatnaður væri gerður að skyldu. 
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Mynd 27. Þjóðfélagslegur áhugi á skólafatnaði. 

Hér kemur fram að 54 þátttakendur voru sammála því að almennur áhugi sé á 

skólafötum eða 72% en 22,6% þeirra voru hlutlausir. Út frá þessum niðurstöðum er 

hægt að áætla að almennur áhugi sé á skólafötum í þjóðfélaginu þar sem mjög hátt 

hlutfall þátttakenda voru sammála.  

Mynd 2-28 sýnir niðurstöður úr spurningu 4 þar sem markmið hennar er að kanna 

hvort að þátttakendur hefðu fjárhaglegan ávinning á því að börn þeirra klæðast 

skólafatnaði. 

 

Mynd 28. Fjárhagslegur ávinningur. 
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Nær allir þátttakendur eða 96% þeirra voru sammála um að fjárhagslegur ávinningur sé í 

notkun skólafatnaðar. 2 þátttakendur eða 2,7% voru hlutlausir og aðeins 1 var 

ósammála. Samkvæmt þessum niðurstöðum bendir allt til þess að fjárhagslegur 

ávinningur með notkun skólafatnaðar. 

Með spurningu 5 var leitast eftir hvort þátttakendur voru sammála því að grunnskóli 

þeirra barna noti skólafatnað. Niðurstöður má sjá á mynd 2-29. 

 

Mynd 29. Skólaföt í grunnskóla. 

Mynd þessi sýnir að 96% þátttakenda voru sammála því að grunnskóli barnsins hafi 

skólaföt. Enginn var á móti en aðeins 3 þátttakendur voru hlutlausir. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum má gera ráð fyrir að flestir foreldrar séu ánægðir með skólaföt barnsins.  

Með spurningu 6 var markmiðið að fá svar við því hvort að þátttakendur töldu að 

börnum þeirra líði betur í skólanum með tilkomu skólafatnaðar. Á mynd 2-30 koma fram 

þær niðurstöður að 74,6% þátttakenda voru sammála um það að barni þeirra líði betur. 

18 þeirra eða 24% þátttakenda voru hvorki með því að barninu líði betur eða verr en 

aðeins 1 var ósammála. 
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Mynd 30. Líðan barns í skólafötum. 

Gera má ráð fyrir að þar sem tæplega 75% þátttakenda voru sammála því að börnum 

þeirra líði betur í skólanum með tilkomu skólafatnaðar sýni að það er mjög rökrétt að 

gera skólafatnað sem skyldu á Íslandi. 

Með spurningu 7 var markmið höfundar að fá svar við því hvort þátttakendur væru 

almennt jákvæðir eða neikvæðir fyrir refsingu barna þeirra ef þau mættu ekki  í 

skólafötum í skólann. Á mynd 2-31 kemur fram að 61,3% þátttakenda töldu ekki 

raunhæft að refsa þeim börnum sem  ekki mættu í skólafötum í skólann.  

 

Mynd 31. Refsing. 
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Aðeins 5 þátttakendur eða 6,7% voru sammála um það að hægt væri að refsa börnum ef 

þau mættu ekki skólafötunum og er það mjög lág prósenta. 32% eða 24 þátttakenda 

voru hvorki hlynntir refsingu eða á móti henni. Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt 

að áætla að ekki er gerlegt að skylda skólafatnað þar sem meirihluti foreldra er ekki 

hlynntur refsingu ef börn þeirra koma ekki í skólafötum í skólann.  

Í spurningu 8 var markmið höfundar að fá fram hvort að þátttakendur töldu raunhæft 

að gera skólaföt að skylda á Íslandi. Á mynd 2-32 sést að 58,7% þátttakenda finnist 

raunhæft að gera skólaföt að skyldu í grunnskólum landsins.  

 

Mynd 32. Skólaföt að skyldu. 

25,3% þátttakenda voru hlutlausir en aðeins 16% voru á móti eða ósammála skyldu 

skólafatnaðar.  

Höfundur hafði meðfylgjandi spurningu 8.b þar sem hann bað þátttakendur sem 

svöruðu spurningu 8 ósammála að segja skoðun sína á því afhverju þeir voru ósammála 

því að gera skólaföt að skyldu. Frá foreldrum barna í Barnaskóla Hjallastefnunnar komu 

nokkrar athugasemdir fram við það afhverju þeir voru ósammála og eru þær 

eftirfarandi: 

 að hver skóli eigi að hafa val. 

 of langt gengið að skylda skólaföt. 

 að ekki eigi að hvetja börn til að vera í skólafötum ef þau vilja það ekki. 
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 mismunandi menning  og mismunandi áhugi hjá foreldrum. 

 val á skyldu á skólafötum á að vera sameiginleg ákvörðun skóla og foreldra. 

Svar foreldra við spurningu 8.b var oftast að hver skóli eigi að hafa val um að skylda 

skólafötin.  

3.2.4 Viðtal við skólastjóra Barnaskóla Hjallastefnunnar 

Viðtal var tekið við Dóru Margréti Bjarnadóttur þann 2. nóvember 2011. Fór viðtalið 

fram á skrifstofu hennar í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ. Dóra svaraði fáeinum 

spurningum sem höfundur bjó til (sjá viðauka 2). Dóru finnst hafa gengið mjög vel að 

innleiða skólafötin almenn ánægja hjá börnum, foreldrum og starfsfólki en kom hún því 

á framfæri að það er alltaf einhver sem er á móti. Varðandi kosti skólafatnaðarins talaði 

Dóra mest um liðsheildina sem myndast, enginn metingur á milli barna því allir væru 

eins. Einnig eru starfsmenn skólans í einkennisfötum og var ástæðan fyrir því að börnin 

gætu þekkt starfsmenn úr fjarlægð. Eini gallinn varðandi skólafötin væri sá að það ekki 

hægt að fá þau í öllum stærðum því sum börn eru mismunandi. Þjóðfélagsumræðan og 

að áliti foreldra sem eru á móti skólafötum vilja meina að börnin sem klæðast 

skólafötum hafi ekki sinn karakter og að þau eigi erfitt með að vera eins og þau eru því 

þau eru öll klædd eins. Dóra sagði frá sögu af ljósmyndara sem tók bekkjamyndir fyrir 

skólann. Ljósmyndarinn hafði sagt frá því að honum finnist skemmtilegt að mynda þá 

skóla sem hefðu skólaföt því þá sæji hann svo vel karakter barnanna í andlitinu á þeim 

en ekki á fötunum. Þegar Dóra var spurð að því hvort að hún vildi sjá einhverjar 

breytingar á skólafötunum sagði hún að það væri ný búið að breyta og að skólinn væri til 

dæmis byrjaður að hafa pils í boði og svo aðeins öðruvísi föt fyrir eldri nemendur. Dóra 

segir jafnframt að með fenginni reynslu væri vel hægt að skylda skólaföt þar sem mikill 

sparnaður fælist í kaupum á skólafatnaði því börn nota að meðaltali þrjá galla á ári en 

hún segir að ekki sé raunhæft að refsa börnunum fyrir að koma ekki í skólafötunum því 

það sé á ábyrgð foreldra. Í Barnaskólanum eru til föt ef börnin vilja fá lánað til að vera 

eins og hinir. Það sem Dóra vildi koma á framfæri varðandi skólafötin er að þau leysa 

mörg vandamál svo sem meting, einnig að þau hefðu fjárhagslegan og félagslegan 

ávinning (Dóra Margrét Bjarnadóttir, skólastjóri Barnaskóla Hjallastefnunnar, munnleg 

heimild, 2. nóvember 2011).  
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4. Túlkun niðurstaðna og umræður  

Niðurstöður beggja skóla hafa leitt í ljós að á heildina litið séu foreldrar almennt 

sammála um að skólaföt hefðu jákvæð áhrif á líðan þeirra barna þar sem svarhlutföll 

þátttakenda í öllum spurningum voru yfir meðallagi.  

Höfundur vildi kanna sérstaklega hvort skólaföt leiði til betri líðan barna, minnki 

eineltis vandamál og auki liðsheild. Lagði höfundur upp með spurninguna hvort 

skólafatnaður væri skynsamlegur kostur fyrir grunnskóla landsins? 

4.1 Túlkun rannsókna 

Þær spurningar sem snéru að líðan barna eru spurning 1 liður A, B og D og spurning 6 

(sjá hér að framan í kafla greining gagna og úrvinnsla 3.1 og 3.2 ) komu fram þær 

niðurstöður að um 60% þátttakenda svöruðu að börnum þeirra liði almennt betur í 

skólanum með tilkomu skólafatnaðar. Þegar höfundur skoðar svarmöguleikann hvorki 

né voru þó nokkrir þátttakendur sem hökuðu í hann eða um 40% í þessum spurningum 

en þeir sem hökuðu í mjög sammála voru rúmlega 20%. Höfundur telur að ef 

svarmöguleikinn hvorki né væri ekki til staðar þá myndu þátttakendur svara jákvætt í 

stað neikvætt. Aðeins lág prósenta af þátttakendum voru ósammála eða á bilinu 1,3%-

4,3%. 

Spurning 1 liðir C og E snúa að skólanum sjálfum, ímynd hans og aga. Var mikill hluti 

þátttakenda beggja skóla sammála um það að skólaföt leiði til betri aga eða á bilinu 

65%-73% en þó hærri prósenta sem svaraði að skólaföt bættu ímynd skólans en þeir 

þátttakendur voru tæplega 90%. 

Spurningu 2 svöruðu þátttakendur beggja skólanna að þeir væru sammála því að 

skólaföt verndi börn þeirra gegn einelti, voru þeir á bilinu 93% - 96%. Þar sem næstum 

allir þátttakendur voru sammála spurningunni um að skólafatnaður verndi börn þeirra 

gegn félagslegum þrýstingi myndi höfundur ætla að þar sem vaxandi einelti í skólum 

gætu skólastjórnendur annarra skóla notað skólafatnað sem verkfæri til að minnka eða 

útrýma einelti sem er til staðar. 

Með spurningu 5 voru þátttakendur nánast einróma eða 91%-96% sammála því að 

skólinn notaði skólaföt. Á stundum eins og vettfangsferðum og öðrum viðburðir sem 

skólinn kemur saman undir merki skólans eru allir eins, það er að segja ein liðsheild. 
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Með þessum yfirgnæfandi meirihluta svörum telur höfundur að þar spilist spurning 2 inn 

í um einelti, því notkun fatnaðarins kemur í veg fyrir einhver er öðruvísi og að börnin eru 

hópur eða ein liðsheild. Þetta er sama hugmynd og íþróttafélög notast við. Þegar 

íþróttafélögin ferðast innanlands eða utan að keppa þá eru allir liðsmenn merktir sama 

félaginu bæði inn á vellinum sem og utan. Það er mjög mikilvægt fyrir líðan barna að 

þau séu hluti af heildinni, að allir spili með. Ekkert barn vill vera utanvelta og telur 

höfundur að skólafatnaður vera merki þess að vera hluti af liði og var höfundur þess 

vegna að leitast eftir hvort skólaföt leiddu til meiri liðsheildar meðal barna.  

Með spurningu 8 voru þátttakendur spurðir að því hvort þeim finnist skylda 

skólafatnaðar vera raunhæft verkefni fyrir íslenskt menntasamfélag. Voru niðurstöður 

þær að meirihluti þátttakenda voru sammála því að raunhæft væri að skylda skólafatnað 

eða 58-70% sem er stór meirihluti. En þegar þátttakendur voru spurðir spurningar 7 á 

spurningalistanum fannst þeim ekki raunhæft að refsa börnum þeirra ef þau kæmu ekki 

í skólafötunum í skólann en það voru 54%-61%. Þó voru hlutlausir þátttakendur á bilinu 

32%-35% sem er þó nokkuð há prósenta og telur höfundur að ef skólaföt yrðu skylda 

gæti þessi hlutlausa prósenta svarað jákvætt ef svarmöguleikinn hvorki né væri ekki til 

staðar.  

Í spurningu 3 voru um 70% þátttakenda sammála um að áhugi á skólafatnaði sé til 

staðar í þjóðfélaginu. Í spurningu 4 voru þátttakendur beðnir að svara því hvort 

fjárhagslegur ávinningur væri með tilkomu skólafatnaðar. Voru 85%-96% sammála um 

að fjárhagslegur ávinningur væri fyrir heimilið ef skólinn notaði skólafatnað. Höfundur 

veltir því fyrir sér hvort ætla mætti að hér spili inní fjárhagslegur ávinningur heimilisins á 

því að grunnskólinn hafi skólaföt,  það er að segja að sparnaður heimilis komi fram í 

skólafatakaupum í stað almennra fatakaupa. Í spurningu 8.b þar sem þátttakendur voru 

beðnir um að segja af hverju þeir væri á móti skólafataskyldu sögðu flestir  að 

skólafatnaðurinn væri of kostnaðarsamur.  

Þegar refsingarákvæði komu til tals voru Dóra og Leifur bæði sammála um það að 

ekki væri hægt að refsa í orðsins fyllstu merkingu, þau vildu frekar hagræða hlutunum 

þannig að ef börnin mættu ekki í skólafötunum þá myndu þau sjá refsinguna í því skyni 

að þau eru send heim til að fara í fötin eða fá lánuð hjá skólanum, það er einfaldlega 

ekki hægt að refsa og sérstaklega ekki þegar skólafötin eru ekki skylda. 
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4.2 Verð á fatnaði og skólafatnaði  

Höfundur gerði könnun á verði á almennum fatnaði vegna fyrri athugasemda. 

Skoðaði hann verð á skólafatnaði frá skólunum tveimur og verð á fatnaði úr stórverslun í 

Kringlunni og íþróttafatnaði frá Intersport. Miðað við verðkönnun sem höfundur gerði á 

heimasíðu Next á Íslandi á Facebook þann 3. apríl 2012 kostuðu léttar buxur á bilinu 

2.990 - 3.990 kr. bolur var á verðbilinu 1.990 - 2.990 kr. og rennd peysa á verðinu 3.990 - 

4.990 kr. var meðal heildarverð 10.470 kr. Kostnaður á íþróttafatnaði frá Adidas hjá 

Intersport var verð á léttum buxum 8.990 kr. verð á stuttermabol var 2.490 kr. og verð á 

treyju var 6.990 kr. Var heildarverð Adidas gallans 18.470 kr.  Verð á skólafötunum hjá 

Áslandsskóla eru eftirfarandi, buxur eru 4.000 kr., bolur á 2.500 kr. og flíspeysa á 6.000 

kr. var heildarverð á skólafötunum 12.500 kr. Verð á skólafötum hjá Barnaskóla 

Hjallastefnunnar er sem hér segir, buxur og treyja saman á 6.900 kr. og bolur á 1.800 kr. 

er heildarverð fatnaðarins 8.700 kr. Miðað við þetta þá kostar heildarpakkinn af 

skólafötum á bilinu 8.900 - 12.500 kr. en heildarverð á klæðnaði úr stórversluninni Next 

á verðbilinu 8.970 - 11.990 kr. Vill höfundur koma á framfæri að við gerð á athuguninni 

var skoðað verð á tiltölulega ódýrri fatabúð sem er Next í Kringlunni. Miðað við verð á 

tískufötum er verð á skólafötum undir meðallagi ef tekið er meðaltal á 

íþróttafatnaðinum frá Adidas og fötunum frá stórversluninni Next en meðalverð þessara 

búða er 15.230 kr. en meðalverð á skólafötunum er 10.600 kr (Intersport, 2011; Next, 

2011).  

4.3 Umfjöllun höfundar 

Skólaföt leiða greinilega til minnkunar á einelti í þessum tveimur skólum og mynda 

meiri liðsheild. Ætla má að hér spili inn í fjárhagslegur ávinningur heimila á því að 

grunnskólinn hafi skólaföt því allstaðar kreppir að og allir vilja spara. Þar sem rúmlega 

75% foreldra svöruðu að börnum þeirra líði betur í skólanum með tilkomu skólafatnaðar 

myndi höfundur telja að það sé mjög raunhæft að gera skólaföt að skyldu á Íslandi eins 

og það er í Bretlandi og Bandaríkjunum. Rannsóknin sýndi ekki einungis að skólaföt eru 

fjárhagslega jákvæð fyrir heimilið heldur sýndu niðurstöður í öllum spurningum að 

foreldrar væru almennt jákvæðir í garð skólafatnaðar þar sem flest allir foreldrar voru 

sammála því að börnunum þeirra liði betur. Höfundur veltir því fyrir sér hvort foreldrar 
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sem höfðu verið ósammála spurningu 7 um það hvort raunhæft væri að refsa börnunum 

ef þau mæta ekki í skólafötunum í skólann sé vegna þess að það er í raun foreldrarnir 

sem finna til þvo og brjóta saman föt barnanna. Gæti börnum sem hafa skólaföt til 

staðar verið strítt á að koma ekki í skólafötunum? Vellíðan skal alltaf hafa í fyrirrúmi eins 

og kemur fram í barnalögum nr 76, 2003 en þar skal alltaf hafa í huga það sem barninu 

er fyrir bestu (Alþingi, 2003). 

Þær niðurstöður sem komið hafa í ljós út frá þessari rannsókn er að skólaföt gera það 

að verkum að liðsheild myndast og vellíðan barna eykst. Skólaföt draga úr félagslegum 

þrýstingi meðal barna, minnka útgjöld heimilisins og bæta ímynd skólans. Að lokum spyr 

höfundur geta skólaföt orðið jákvæð hefð fyrir íslenskt þjóðfélag, getur íslenskt 

menntasamfélag innleitt skólafatnað með hagsmuni og öryggi barna í huga? Mínar 

rannsóknir benda til þess. 
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5. Lokaorð  

Í íslensku samfélagi eru skólaföt tiltölulega ný á nálinni. Nokkrir skólar og leikskólar eru 

þó komnir á ágætis skrið með innleiðingu þeirra en þó er langt í land miðað við fjölda 

skóla hér á landi. Í Bretlandi er hefð fyrir skólafatnaði en í Bandaríkjunum var gert skylt  

að börn væru í skólafatnaði. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á að skólaföt 

bæta skólastarfið, viðmót barna til hvors annars og líðan þeirra. Höfundur telur að nú sé 

ráð fyrir íslenskt menntasamfélag að finna leið til að innleiða skólaföt og gera þau að 

hluta af menningu okkar. Höfundur hefur sjálfur unnið í skólum sem hafa engin skólaföt 

og skóla sem hefur skólafatnað og er reynsla hans sú að honum finnst auðveldara að fá 

börnin til að vera með það er að segja vera partur af skólastarfinu þar sem skólafötin 

eru til staðar. Einelti er vaxandi vandamál sem getur haft hræðilegar afleiðingar eins og 

komið hefur fram í fjölmiðlum og telur höfundur að skólaföt séu ein leið til að takast á 

við þann vanda (Kastljós, 2012).  

Engin leið er til að útrýma einelti einu og sér, því alltaf finna gerendur eitthvað sem 

hægt er að stríða öðrum á. Telur höfundur að ef þjóðfélagið í heild gæti staðið saman að 

þessu mikilvæga verkefni og minnkað eineltis vandamál verða börnin okkar öruggari, því 

allir foreldrar vilja getað alið börn sín í góðu og traustu samfélagi. 

Leggur höfundur til að gerð verði dýpri rannsókn á einelti í grunnskólum og áhrif 

skólafatnaðar á einelti. Hægt væri að velja skóla þar sem einelti er annars vegar mikið og 

þar sem það er lítið. Framkvæmd rannsóknarinnar væri þannig að í þessa skóla væri 

settur skólafatnaður sem tilraunarverkefni í ákveðið langan tíma eða eitt skólaár og 

fylgja því eftir. Sniðugt væri að hafa rýnihópa um það bil 4 - 5 nemendur í hverjum bekk 

sem myndu þá svara spurningalista annan hvern mánuð um líðan þeirra. Markmið 

verkefnisins væri að finna út hvort að einelti myndi minnka með tilkomu 

skólafatnaðarins, hvort börnin mynda liðsheild eins og hjá íþróttafélögunum. Í 

íþróttafélögunum er ekki vitað til þess að alvarleg eineltis vandamál hafi komið upp þar 

sem börnin mynda vinatengsl frá unga aldri. Eftir sem börnin eldast og flosna frá 

félaginu og finna ser ný mið eru þau mörg hver mætt á völlinn þegar á reynir til að 

hvetja sitt lið.  
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Viðauki 1 
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Viðauki 2 

 

Hvernig finnst þér innleiðing skólafatnaðarins hafa tekist upp? 

Eru einhverjir sérstakir kostir sem þér finnst skólafötin hafa? 

Eru einhverjir sérstakir gallar sem þér finnst skólafötin hafa? 

Eru einhverjar breytingar sem þú myndir vilja sjá í sambandi svið skólafötin? 

Telur þú raunhæft að skylda skólafötin af fenginni reynslu? 

Telur þú raunhæft að refsa þeim börnum sem ekki koma í skólafötunum í skólann? 

Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri  varðandi skólafötin? 

 


