
iv

Útdráttur 

Í þessari ritgerð er skoðuð tillaga Miltons Friedmans um ávísanakerfi til að greiða 
fyrir menntun í grunnskólum. Í slíku kerfi veitir hið opinbera fasta upphæð með 
hverjum grunnskólanemanda, óháð rekstrarformi skóla. Hið opinbera getur í 
framhaldinu dregið sig út úr rekstri skóla, en haldið áfram fjármögnun og mótun 
reglna, laga og, að einhverju leyti, námskráa. Með hliðsjón af gögnum úr ýmsum 
áttum er í ritgerðinni dregin upp mynd af líklegum áhrifum kerfisbreytinganna á 
gæði, kostnað og aðra þætti skólastarfs. 
 
Þó niðurstaða slíkra breytinga sé undirorpin útfærslu kerfisins, getur slíkt 
fyrirkomulag á tiltölulega einfaldan hátt bætt ýmsum kostum markaðshagkerfisins 
við skólakerfið, s.s. samkeppni. Á sama tíma mun jafnrétti til náms í engu verða 
ógnað og mun haldast óbreytt eða aukast, eftir því hvaða skilningur lagður er í orðið. 
Líklegt er að gæði náms muni aukast og að auðveldara verði að koma til móts við 
mismunandi þarfir foreldra og nemenda. Skólar með fjölbreyttari sýn á menntun 
munu blómstra. Með upptöku ávísanakerfis er ákvæðum 26. greinar 
mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna fullnægt. Þó flest rök sem skoðuð 
hafa verið bendi til þess að íslenska skólakerfið muni annaðhvort halda í horfinu eða 
batna við upptöku kerfisins, er óvarlegt að segja kerfisbreytingu breyta öllu til 
batnaðar.  
 
Er ávísanakerfi ávísun á betra kerfi? Mjög líklega. 
 

Abstract 

This B.Ed. thesis scrutinises Milton Friedman’s idea of universal voucher system in 
primary education and its likely effect in Icelandic context. With a voucher system in 
primary education, as introduced in this thesis, the government provides a fixed 
amount of money with each student it sponsors, without regard to the school’s 
owners. The government can thus, as private schools emerge, withdraw from the 
provision of the system, maintaining its status as a regulative and financing body. 
 
Even though the outcome of such a change is largely dependent on its details, it 
provides a relatively simple way for the government to introduce various benefits of 
the market economy, such as competition. At the same time, it does not jeopardise 
the ‘Education for all’ model and will provide equality at today’s standards. It is 
likely that quality of education will increase and that students and their parents will 
find it easier to fulfil their needs. Variation among schools will flourish. By 
implementing a voucher scheme, Iceland will finally fulfil the 26th article of the 
Universal Declaration of Human Rights. Though most of the arguments reviewed 
suggest that different aspects will stay equal or get better with a voucher system, it is 
unwise to regard it as having inevitable and uniformly good effects on the school 
system. Considerable good effects are, however, very likely. 


