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skólaval. Einlægur áhugi og forvitni mín á þessu viðfangsefni gerði þó 

leiðina auðveldari en ég hafði búist við. Hugmyndin að verkefninu var 

lengi í gerjun en ég hef haft brennandi áhuga á hugmyndum um valfrelsi í 

skólamálum í mörg ár. Hugmyndir mínir um efnið hafa tekið miklum 

breytingum í vinnuferlinu allt frá því að hugmyndin mótaðist og að 
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Amalíu Björnsdóttir leiðbeinenda við aðferðarfræðihluta ritgerðarinnar, 

fyrir faglega og styðjandi leiðsögn. Fyrir hagnýta aðstoð við yfirlestur á 

handriti og gagnlegar ábendingar vil ég þakka tengdamóður minni Vénýju 

Lúðvíksdóttur og Helgu Maríu Guðmundsdóttur. Ég vil þakka öllum þeim 

foreldrum sem tóku þátt í spurningakönnuninni fyrir traustið og þeirra 

innlegg en án þeirra hefði rannsóknin ekki verið framkvæmd. Börnunum 

mínum þeim Sveini Gauta, Þorkeli og Oddnýju Helgu þakka ég þolinmæði 

og stuðning. 

Síðast en ekki síst þá þakka ég eiginmanni mínum Einari 

Sveinbjörnssyni sem aðstoðaði mig við verkefnið, hvatti mig áfram og 

handleiddi þessa mánuði ásamt því að sýna verkefninu mikinn áhuga.  
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hug og viðhorf foreldra sex ára 

barna í Garðabæ til skólavals. Skólaval hefur verið við lýði í Garðabæ frá 

árinu 2004 og hafa foreldrar frá þeim tíma haft frjálst val um í hvaða skóla 

innan bæjarins börn þeirra fara. Lítið hefur verið vitað um viðhorf foreldra í 

bænum til valsins. Því var gildi rannsóknarinnar að safna saman 

upplýsingum og finna út þá þætti sem styðja skólaval og hvað það er helst 

sem hamlar því. Leitast var við að fá svör við ýmsum þáttum skólavals eins 

og hvaða þættir það eru sem mestu ráða við ákvörðunina, viðhorfum 

foreldranna til kynninga skólanna og skoðanir þeirra á samkeppni á milli 

skóla. Ennfremur var skoðað hvort greina megi einhver tengsl á milli þátta í 

svörum foreldra við bakgrunn þeirra. Gögnum í rannsóknina var safnað 

með spurningarlistum en sendur var listi í tölvupósti á annað foreldri allra 

barna í 1.bekk í fjórum grunnskólum Garðabæjar samtals til 154 

einstaklinga. Jafnmargir feður og mæður voru í úrtakinu. Alls svöruðu 94 

spurningalistanum eða 61%. Vefkannakerfið Outcome var notað við 

vinnsluna. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að foreldrar barna í Garðabæ eru 

mjög ánægðir með að hafa val. Rúmlega 94% foreldra var því sammála að 

það sé mikilvægt fyrir foreldra og börn að geta valið á milli grunnskóla. 

Flestir velja skóla í nágrenni heimilis og vegna félagatengsla. Orðspor og 

góðir kennarar voru einnig ástæður sem margir tiltóku. Tæpur helmingur 

foreldranna sótti enga skólakynningu áður en þeir tóku ákvörðun um valið 

en þeir sem fóru á kynningar voru í 35% tilvika mjög sammála því að þær 

væru gagnlegar. Ánægja með skólana var áberandi mikil en 96% foreldra 

voru ánægðir. Foreldrar telja samkvæmt rannsókninni að börnunum sé 

boðið upp á nám við hæfi í skólunum en 93% foreldra eru því sammála. 

Ekki verður alhæft út frá niðurstöðum rannsóknarinnar heldur er hér 

gerð grein fyrir röddum allmargra foreldra. Af rannsókninni má þó ýmislegt 

læra sem nýst getur skólafólki, foreldrum og sveitarstjórnarmönnum í 

Garðabæ og annarsstaðar.  
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Abstract 

School Choice in Garðabær 

Attitude and opinion of parents of children in grade one 

 

The goal of this study was to look at the opinions of parents with children 

beginning primary school in Garðabær regarding school choice. 

School choice has existed in Garðabær since 2004; since that time 

parents have had the right to choose any school in town for their children. 

Parents´ attitudes regarding school choice in the town had not been 

explored. The good of this study was to collect information to find out what 

factors promote and inhibit school choice. The study was an attempt to get 

answers regarding school choice, including parents´ attitudes to how 

schools promote themselves at Open Houses and their reasons for their 

school choice. The relationship between parents socio-economic 

background´and their answers was examined. A questionnaire was used to 

evaluate perspectives. A list was sent via email to one of the parents of all 

children in grade one, four schools totaling 154 individuals. Equal numbers 

of fathers and mothers were in the sample. The response rate to the 

questionnaire was 61%. Quantative methods were used for collecting and 

processing data. 

The conclusion of this research indicate that parents of children in 

Garðabær are satisfied with school choice. More than 94% of parents were 

very satisfied and agreed that it is important for parents and children to be 

able to choose between schools. Most parents choose a school near home 

because of social networks. Reputation and good teachers were also reasons 

given for selection. Half of the parents attended an “open house” before 

they decided on a school. Of those who went to an “open house”, 35% 

strongly agreed that they were useful. Satisfaction with schools was very 

high, i.e. 96% of parents strongly or quite agreed. 93% of the parents in the 

study feel that their child is offered an appropriate education in school.  

Though it isn„t possible to generalize from the conclusions of this study, 

the voices of the parents are valid and should be listened to. School staff, 

parents and town officials in Garðabær and elsewhere can gain insight and 

guidance from the study. 



 

7 

Efnisyfirlit 

Formáli ................................................................................................. 3 

Ágrip .................................................................................................... 5 

Abstract ................................................................................................ 6 

Efnisyfirlit ............................................................................................ 7 

Myndaskrá ............................................................................................ 8 

Töfluskrá .............................................................................................. 9 

1 Inngangur .................................................................................. 11 

2 Fræðileg bakgrunnur ................................................................. 15 

2.1  Rekstrarfyrirkomulag skóla ...................................................... 15 

2.2  Valfrelsi í skólum ..................................................................... 18 

2.3  Skólakynningar og áhrif þeirra ................................................ 24 

2.4  Forsendur skólavals og jöfnuður .............................................. 27 

2.5  Kenningar um félagslega mismunun og 

einstaklingsvæðingu .................................................................. 30 

2.6  Skólaval á Íslandi ..................................................................... 32 

3 Rannsóknaraðferð ..................................................................... 39 

3.1  Þátttakendur ............................................................................. 39 

3.2  Svarhlutfall ............................................................................... 40 

3.3  Mælitæki .................................................................................. 41 

3.4  Framkvæmd ............................................................................. 42 

3.5  Tölfræðileg úrvinnsla ............................................................... 42 

3.6  Tilkynningaskylda og leyfi ...................................................... 43 

4 Niðurstöður ............................................................................... 45 

4.1  Val um grunnskóla ................................................................... 46 

4.2  Ástæður vals ............................................................................. 50 

4.3  Kynjamunur ............................................................................. 51 



 

8 

4.4  Ánægja í skóla og nám við hæfi ............................................... 51 

4.5  Kynningar skólanna ................................................................. 53 

4.6  Samantekt ................................................................................. 57 

5 Umræða ..................................................................................... 59 

5.1  Ástæðurnar ............................................................................... 60 

5.2  Skólaval og samkeppni ............................................................ 61 

5.3  Ánægja og nám við hæfi .......................................................... 63 

5.4  Félagslegir þættir og valið í Garðabæ ...................................... 64 

5.5  Upplýsingar og kynningar skólanna ......................................... 65 

6 Lokaorð ..................................................................................... 69 

Heimildir ............................................................................................ 71 

Fylgiskjal 1: Bréf til foreldra .............................................................. 77 

Fylgiskjal 2: Könnunin ....................................................................... 79 

Myndaskrá 

Mynd 1. Fjöldi nemenda í einkaskólum á Íslandi 1999-2009 ............ 36 

Mynd 2. Kyn þátttakenda. .................................................................. 40 

Mynd 3. Aldur þátttakenda. ............................................................... 41 

Mynd 4. Hlutfall þátttakenda eftir skólum. ........................................ 41 

Mynd 5. Menntun þátttakenda. .......................................................... 45 

Mynd 6. Heildartekjur þátttakenda á mánuði (n=80). ........................ 46 

Mynd 7. Mat á mikilvægi þess fyrir foreldra og börn að geta 

valið um grunnskóla, skipt eftir skólum. ............................ 47 

Mynd 8. Mat á mikilvægi þess fyrir börn og foreldra að geta 

valið um grunnskóla skoðað eftir tekjum (n=80). ............... 47 

Mynd 9. Menntun foreldra borin saman við mikilvægi vals (n=94). . 48 

Mynd 10. Það eflir grunnskóla að vera í samkeppni hver við 

annan um nemendur (n=94). ............................................... 48 

Mynd 11. Mat þátttakenda á ánægju. ................................................. 52 

Mynd 12. Mat á námi við hæfi. .......................................................... 53 

Mynd 13. Hvernig foreldrar fengu upplýsingar um skólann. ............. 54 



 

9 

Mynd 14. Fjöldi kynninga, sem foreldrar flokkaðir eftir 

menntun, sóttu þegar þau voru að taka ákvörðun um 

val á grunnskóla. ................................................................. 56 

Mynd 15 . Hvaða þættir það voru sem foreldrum finnst skipta 

máli á kynningum skólanna?(N=230) ................................ 57 

Töfluskrá 

Tafla 1. Fylgni sex breyta þar sem spurt var um viðhorf til 

nokkurra þátta, menntunar og launa. .................................. 49 

Tafla 2. Svör foreldra um helstu ástæður valsins. Hér mátti 

merkja við þrjú atriði (N=288). .......................................... 50 





 

11 

1 Inngangur 

Skólastarf á Íslandi hefur í gegnum tíðina tekið breytingum sem hafa 

skapað og þróaðfarsælt og metnaðarfullt skólastarf.Í hinu merka riti 

Lýðmenntun, hugleiðingar og tillögur eftir Guðmund Finnbogasonar sem 

kom út árið 1903 má lesa eftirfarandi: 

„Lífið hefur tvær hliðar, önnur er stundarástandið, það sem er, 

hin er það sem gæti verið og vera ætti. Hún birtist í hugsjónum 

manna, í framtíðardraumunum. Það er aðalsmerki mannsins, 

að honum er frjálst að hugsa sér upp betra ástand en það, sem 

er í svipinn, og trúa á möguleika, sem ekki eru orðnir að 

veruleik. Hugsjónirnar vísa leiðina, sýna hvað gæti verið, og 

fyrsta skilyrðið til að snúa þeim í framkvæmd er að trúa á þær“ 

(Guðmundur Finnbogason, 1903, bls.229). 

Ekki er hægt að segja að þessar vangaveltur Guðmundar séu úreltar í dag 

þrátt fyrir miklar þjóðfélagsbreytingar frá þeim tíma sem hann setti þær fram. 

Hugsjónir og sífelld viðleitni til að bæta og efla skólastarf eiga ávallt við. 

Umræður um skólastarf hafa tekið miklum breytingum á liðnum árum en 

snemma mátti þó greina í ræðu og riti ríkjandi orðræðu um að allir nemendur 

eigi rétt á námi sem sé við hæfi hvers og eins (Jón Torfi Jónasson, 2008). Á 

undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar á skólastarfi í grunnskólum 

bæði hér á Íslandi og erlendis. Áhersla hefur verið lögð á að innleiða ný 

vinnubrögð, og skólaskipulagi hefur víða verið breytt. Umræða hefur einnig 

beinst að því að bæta megi skólastarf með auknu valfrelsi og meiri 

markaðsvæðingu. Valfrelsi er samkvæmt íslenskri orðabók frelsi til að velja 

um eitthvað eða á milli einhvers (Íslensk orðabók, 1985). Valfrelsi í 

skólamálum má þá túlka sem rétt einstaklinga til að velja þann skóla sem 

viðkomandi einstaklingur eða forráðamaður hans kýs að sækja. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða viðhorf og hug foreldra í Garðabæ 

til skólavals. Gildi rannsóknarinnar er að safna gögnum um viðhorf til 

skólavals, samkeppni á milli skóla, ástæðna vals og kynninga skólanna. 

Meginspurningin sem liggur til grundvallar rannsókninni er:  

1. Hvaða þætti leggja foreldrar barna í fyrsta bekk í Garðabæ til 

grundvallar þegar þeir velja grunnskóla fyrir börnin sín? 

Undirspurningar til frekari glöggvunar eru: 
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2. Hvert er viðhorf foreldra til skólavals? 

3. Hvert er viðhorf foreldra til samkeppniskóla? 

4. Hvert er viðhorf foreldra til kynninga skólanna? 

5. Hafa menntun, kyn og laun foreldra áhrif á val þeirra? 

6. Hefur kyn barnanna áhrif á hvort mikil áhersla sé lögð á valið? 

7. Hafa foreldrar barna í mismunandi skólum ólíka skoðun á 

samkeppni og skólavali? 

Með rannsókninni er reynt að bæta við nýja þekkingu á viðhorfum foreldra 

til skólavals, en áðurgreindir þættir hafa lítið verið skoðaðir á Íslandi. Það er að 

mínu mati mikilvægt að raddir foreldra fái að heyrast í umræðu um skólaþróun 

og skipulag skólamála. Allir hópar innan skólasamfélagsins hafa ólíka sýn og 

því er mikilvægt að hlustað sé eftir röddum allra. Foreldrar eru talsmenn barna 

sinna og lykilpersónur varðandi hagsmuni þeirra bæði um skólamál og annað 

sem snertir þau beint. Rannsóknin ætti að geta aukið skilning og stuðlað að 

framförum við skólaval. Persónulega vonast ég til að rannsóknin nýtist mér 

sem stjórnanda í grunnskóla þar sem skólaval er fyrirferðamikill áhrifaþáttur í 

starfsemi skólans. 

Tilurð þess að skólaval varð viðfangsefni þessarar rannsóknar má rekja til 

reynslu minnar og starfa við grunnskóla Garðabæjar s.l. 19 ár. Ég hef unnið 

í tveimur skólum innan bæjarins fyrst sem kennari, síðar deildarstjóri og nú 

síðustu fimm árin sem aðstoðarskólastjóri. Á þessum árum hafa orðið 

miklar breytingar á skipulagi skólamála í Garðabæ. Þegar ég hóf starfsferill 

minn þar ríkti hefðbundið hverfaskipulag á milli þeirra tveggja barnaskóla 

sem störfuðu í bænum. Nokkur tilvik eru mér minnisstæð frá þeim tíma 

þegar hverfalínan var færð til að mæta breytingum á barnafjölda innan 

skólahverfanna. Varð þá gjarnan uppi fótur og fit meðal foreldra þegar 

jafnvel börn frá sama heimili áttu ekki lengur rétt á að stunda nám í sama 

skóla. Árið 2004 var sú nýbreytni tekin upp í Garðabæ að bæjaryfirvöld 

ákváðu að foreldrum byðist að velja þann grunnskóla sem barn þeirra færi í. 

Þessi breyting hugnaðist skólafólki bæjarins misvel. Óöryggi greip um sig 

hjá einhverjum starfsmönnum og höfðu sumir efasemdir um ágæti 

ákvörðunarinnar. Eins og áður kom fram var ég starfandi í skóla bæjarins á 

þessum tíma og upplifði sjálf þessa umræðu. Þær spurningar sem vöknuðu 

voru meðal annars um tilgang valfrelsisins, kosti þess og galla bæði fyrir 

börnin, foreldra og starfsmenn skólanna. Ekki lágu fyrir nein íslensk gögn 



 

13 

sem gátu gefið svör við þessum vangaveltum, heldur gilti hér að kasta sér 

bara í djúpu laugina og synda af stað. 

Breytingar kalla á að þær séu metnar og skoðað hvort og hvernig þær 

hafa bætt skólastarfið. Rannsóknir á skólamálum á Íslandi virðast lítið hafa 

fengist við ástæður og áhrif valfrelsis, enda er um að ræða nýjung í 

skólamálum hérlendis. Í drögum að nýrri aðalnámskrá er kveðið skýrt á um 

að foreldrar eigi rétt á að velja grunnskóla fyrir barn sitt svo fremi sem 

möguleikar séu á vali eftir reglum sem sveitarfélögin setja sér. Í ljósi 

þessara væntanlegu breytinga og reynslu minnar fannst mér áhugavert að 

skoða stöðuna í Garðabæ varðandi valfrelsi, ástæður vals, viðhorf og 

skoðanir foreldra á því. 

Rannsóknin var gerð með því að senda úrtaki foreldra, sem eiga börn í 

fyrstu bekkjum fjögurra grunnskóla í Garðabæ, rafrænan spurningalista. 

Annar forráðamanna allra barna í fyrsta bekk í skólunum fjórum fékk 

sendan lista, jafnmargir feður og mæður. 

Að lokinni lýsingu á fræðilegum bakgrunni er gerð grein fyrir 

rannsóknaraðferð.  Þá eru kynntar niðurstöður og að lokum er umræðukafli 

þar sem þær eru reifaðar og velt upp hugsanlegum skýringum. 
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2 Fræðileg bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn að viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Undanfarin ár og áratugi hefur farið fram mikil umræða 

um stjórnskipulag skóla. Fram hafa komið ýmsar hugmyndir um breytingar 

að farsælla skólastarfi. Viðmið hafa breyst og kröfurnar sömuleiðis. 

Samkeppni hefur aukist og kröfur um fjölbreyttara skólastarf, hagkvæmari 

nýtingu almannafjár og krafan um valfrelsi foreldra og nemenda orðið 

meira áberandi (Börkur Hansen, 2002).  

Dregin verður upp mynd af skipulagi skólavals, mismunandi 

rekstrarfyrirkomulagi skóla og skoðaðar hugmyndir fræðimanna um gildi 

skólavals og áhrif þess. Einkum eru skoðaðar hugmyndir fræðimanna um 

jöfnuð og félagslegan mismun í tengslum við skólaval. Kynntir eru þeir 

skólar í Garðabæ sem foreldrar hafa val um og helstu áherslur í starfi þeirra 

kynntar. Í kaflanum er áhersla lögð á rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

valfrelsi meðal annars, tengslum þess við námsárangur og félagslega stöðu. 

Ennfremur er fjallað um kenningar fræðimanna sem tengja má valfrelsi og 

einstaklingsvæðingu. 

Í þessari ritgerð er hugtakið skólaval notað um það fyrirkomulag þegar 

foreldrar hafa val um að innrita nemandann í þann grunnskóla innan 

sveitarfélagsins sem þeir helst kjósa. Skólarnir sem um ræðir geta verið 

almenningsskólar, einkaskólar eða samningsskólar. 

2.1 Rekstrarfyrirkomulag skóla 

Mikil áhersla hefur verið lögð á að bæta skólastarf með því að auka gæði, 

bæta árangur og hagræða í rekstri.  

Á síðustu árum og áratugum hafa komið fram nýjar hugmyndir um 

stjórnskipulag skóla. Hafa þessi sjónarmið verið hávær bæði hér á Íslandi og 

erlendis. Meðal þess sem rætt hefur verið eru hugmyndir um að aukin 

einkavæðing og val foreldra og nemenda um grunnskóla bæti skólastarf og 

tryggi sanngirni (Stanfield, 2006). Á sama tíma hefur fyrirkomulag hinna 

opinberu almenningsskóla verið gagnrýnt en sú umræða hefur einkum verið 

áberandi í enskumælandi löndum. Gagnrýnendur hafa gengið svo langt að 

fullyrða að almenningsskólinn standi sig ekki sem skyldi (Börkur Hansen, 2002). 

Áður en lengra er haldið er rétt að skilgreina þá hugmyndafræði sem 

liggur að baki algengasta stjórnskipulagi skóla. 
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Almenningsskóli (e. public school) er sú skólagerð sem algengust er og 

hefur verið á Íslandi og um allan heim. Segja má að almenningsskólarnir 

hafi fest sig í sessi þegar skólaskylda varð almenn. Samfélagið sér þá um, 

skipuleggur og rekur skóla fyrir alla skólaskylda nemendur. Skólavistin er 

öllum nemendum að kostnaðarlausu og skólum er ekki heimilt að 

innheimta nokkurt gjald. Á Íslandi er skipulagið í höndum sveitarfélaganna 

en námskrárgerð og eftirlitið í höndum menntamálaráðuneytis (Loftur 

Guttormsson, 2008).  

Einkaskólar (e. private schools) eða einkareknir skólar eru stofnanir sem 

eru reknar af öðrum en opinberum aðilum og uppfylla ákveðin skilyrði. 

Samkvæmt reglugerð er mennta- og menningarmálaráðherra Íslands heimilt að 

viðurkenna grunnskóla sem eru reknir af öðrum aðilum en sveitarfélögum, sé um 

viðurkennt rekstarfyrirkomulag að ræða og samþykki heimasveitarfélags 

viðkomandi skóla liggi fyrir. Sveitarfélagið getur þó veitt samþykki með 

ákvæðum um hámarksfjölda nemenda í viðkomandi skóla. Skilyrði til að fá slíka 

viðurkenningu er að starfsemi og aðstaða sé í samræmi við gildandi lög og reglur 

um grunnskóla eftir því sem við á. 

Stjórnskipulagið er oft með öðrum hætti en í almenningsskólum. 

Rekstrarform þeirra getur verið mismunandi t.d hlutafélag eða 

sjálfseignastofnun. Eigendurnir geta verið einstaklingar, hlutafélög, fjár-

festar, trúarhópar eða foreldrar. Einkaskólar á Íslandi sem hlotið hafa viður-

kenningu eiga rétt á framlagi úr sveitarsjóði viðkomandi sveitarfélags 

vegna nemenda sem eiga lögheimili í því sveitarfélagi þar sem skólinn 

starfar (Stjórnartíðindi, 2009). 

Ef kostnaður er hærri en umsaminn styrkur þá greiða forráðamenn 

mismuninn af þeim gjöldum sem skólinn setur upp. 

Hugtakið einkaskóli er algengast að nota yfir skóla sem eru ekki 

ríkisreknir, en hugtakið er vítt og skilgreiningin nær yfir fjölbreytt og um 

margt ólík skólakerfi (Eurydice, 1992). Hugtökin einkaskóli, einkarekinn 

skóli og sjálfstætt starfandi skóli virðast nokkuð á reiki hér á Íslandi. Í 

lögum nr. 98/2006 4.gr var gerð breyting á þáverandi grunnskólalögum nr. 

66/1995 varðandi þessi hugtök en þar segir: „Í stað orðanna „viðurkennda 

einkaskóla“ í a-lið 7.gr. laganna kemur: sjálfstætt rekna grunnskóla“ 

(Stjórnartíðindi, 2006). Í Garðabæ eru tveir grunnskólar reknir af öðrum en 

sveitarfélaginu Barnaskóli Hjallastefnunnar og Alþjóðaskólinn á Íslandi. Á 

heimasíðu beggja skólanna eru þeir skilgreindir sem einkaskólar ( 

Alþjóðaskólinn, 2010 og Barnaskóli Hjallastefnunnar, 2010). Sveitarfélagið 

hefur þó gert við þá samning um skólahald svo hæglega mætti frekar kalla 

þá samningsskóla en það hugtak er lítt notað hér á landi. 
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Samningsskólar (e. charter schools) eru almenningsskólar sem eru óháðir 

hefðbundnum fræðsluyfirvöldum. Samningsskólar eru ekki reknir af 

opinberum aðilum, en ekki er hægt að kalla þá einkaskóla þrátt fyrir það. Þeir 

eru tengdir ríkinu ýmist sem stofnun eða þeir lúta ákveðnum opinberum 

reglum. Mennta – og fræðsluyfirvöld hafa veitt heimild til að gera samninga 

við aðila sem hafa áhuga á að reka samningsskóla. Sama upphæð fylgir 

hverjum nemanda og í öðrum opinberum skólum. Ekki er heimilt að innheimta 

nein aukagjöld í samningsskólum. Hugmyndafræði samningsskólanna byggir á 

að veita foreldrum aukna fjölbreytni, valfrelsi og sveigjanleika. 

Samningsskólinn býr til sína eigin skólastefnu og skólanámsskrá og dreifir 

aukinni ábyrgð og valdi til foreldranna (Yoder og Rooney, 2007). Fylgismenn 

samningsskólanna telja að þeir stuðli að aukinni samkeppni innan 

skólakerfisins og auki svigrúm til athafna (Blakemore, 1998). Þeir tala líka um 

að í samningsskólanum dragi úr aðgreiningu. Í skólum þar sem tekist hefur að 

draga úr aðgreiningu á milli hópa hefur það haft mikil jákvæð áhrif bæði náms- 

og félagslega fyrir nemendur. Í þessu samhengi er átt við aðgreiningu ýmissa 

minnihlutahópa eins og ólíka kynþætti og fatlaða (Zimmer, Gill, Booker, 

Lavertu, Sass og Witte, 2009). 

Nýlega var gerð viðamikil rannsókn á samningsskólum í átta ríkjum 

Bandaríkjanna á árangri, aðgreiningu og samkeppni. Niðurstöðurnar voru 

misjafnar eftir ríkjum en almennt má segja að nemendur í samningsskólum 

þessara ríkja nái svipuðum árangri og í öðrum skólum. Samsetning þeirra 

sé blönduð og samkeppni hafi hvorki meiri jákvæð áhrif né neikvæð í 

samningsskólunum. Í tveimur af ríkjunum átta sem þátt tóku, Flórída og 

Chicago voru til langtímagögn á áhrifum samningsskólanna. Þar kom hins 

vegar fram að nemendur sem eru útskrifaðir úr samningsskólum eru 7-15% 

líklegri til að ljúka framhaldsnámi en aðrir (Zimmer o.fl., 2009). 

Skólum sem skilgreindir eru með þessu fyrirkomulagi hefur fjölgað 

mikið frá því að fyrsti samningsskólinn opnaði í Bandaríkjunumárið 1992. Í 

dag eru þar reknir rúmlega 5000 samningsskólar sem þjóna rúmlega 1,5 

milljón nemendum(The center for education reform, 2009). 

Ávísanaskólar (e. voucher schools) eru skólar sem byggja á 

hugmyndumMiltons Friedman. Stofnun Friedmans um valfrelsi skiptir 

kerfinu í nokkra flokka: 

1. Fyrst ber að nefna altækt ávísanakerfi (e. universal voucher 

programs) en í því fyrirkomulagi ákveður hið opinbera hversu háa 

upphæð það er tilbúið að greiða með hverjum nemenda. Ef sú 

upphæð nægir ekki fyrir þeim kostnaði sem fylgir nemandanum 
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greiða foreldrar mismuninn. Ef nemandi er með skilgreindan vanda, 

s.s hegðunarfrávik, fötlun eða aðrar sérþarfir greiðir hið opinbera 

aukalega fyrirfram ákveðna upphæð.  

2. Í öðru lagi er ávísanakerfi fyrir efnalitla nemendur (e. means-tested 

voucher programs). Í nokkrum bandarískum ríkjum hefur þetta 

fyrirkomulag verið tekið upp. Þá hefur opinbera kerfið stutt 

nemendur frá efnalitlum fjölskyldum til að sækja sér menntun í 

dýrari skólum en þeir hefðu annars haft efni á að sækja. 

3. Í þriðja lagi eru ávísanir fyrir nemendur sem sækja lélega skóla eða 

ef nemendur ná lélegum árangri (e. failing schools, failing students 

voucher programs).Í Flórídaríki hefur þessu kerfi verið komið á þar 

sem nemendur í skólum, sem skilgreindir eru sem lélegir, geta 

fengið ávísun til að sækja betri skóla. 

4. Þá er boðið upp á sérstakt ávísanakerfi fyrir nemendur með sérþarfir 

eða hafa þörf á einstaklingsnámskrá (e. special needs voucher 

programs). 

Fylgismenn ávísanakerfisins halda því fram að skólar sem lúta slíku 

fyrirkomulagi stuðli að betri árangri og fjölbreyttara skólastarfi. Auk þess 

stuðli kerfið að auknu lýðræði bæði fyrir nemendur og foreldra. Þeir benda 

á að ef vandað er til fyrirkomulagsins þá sé af kerfinu mikill ávinningur þar 

sem um sé að ræða hvetjandi kerfi fyrir skóla til að standa sig alltaf vel 

(The foundation for educational choice, 2010). 

Af framansögðu má sjá að skipulag skóla getur verið býsna fjölbreytt og 

greina má ólíkar áherslur.  

2.2 Valfrelsi í skólum 

Spurningin um hvort aukið val bæti gæði menntunar er víða til umræðu. Í því 

samhengi hafa vaknað spurningar um hvort einkaskólarnir bjóði upp á betra nám 

og skólastarf sem leiði til betri árangurs. Einnig velta menn því fyrir sér því hvort 

valið auki jákvæða samkeppni eða hvort valið leiði til ójöfnuðar. 

Sífellt meiri kröfur eru gerðar um einstaklingsbundnara nám, meira 

frelsi og fjölbreyttara fyrirkomulag. Frelsi til að velja grunnskóla er einn af 

þeim þáttum semumræða hefur farið fram um. Hún hefur að miklu leyti 

snúist um að foreldrar fái að velja skóla út frá þeirra forsendumum hvaða 

skóli henti barninu best (Verslunarráð Íslands, 2003). 
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Milton Friedman hóf snemma að ræða um endurbætur á menntakerfinu og 

valfrelsi foreldra. Árið 1955 kom hann fyrst fram með hugmyndir sínar um 

valfrelsi í greininni „Hlutverk stjórnvalda í menntamálum“(The foundation for 

educational choice, 2010). Í bók sinni Capitalism and Freedom sem kom út 

árið 1962, eða Frelsi og framtak í íslenskri þýðingu kvað við sama tón og 

ítrekaði hann enn frekar í henni hugmyndir sínar og vangaveltur (Friedman, 

1982). Hann og eiginkona hans Rose Friedman áttu síðar eftir að setja á 

laggirnar sérstaka stofnun um frjálst skólaval The foundation for educational 

choice. Friedman taldi að ná mætti miklum framförum í skólunum með því að 

þeir fjármunir sem hið opinbera setti í skólakerfið færu beint til foreldra. 

Foreldrarnir gætu þá greitt fyrir menntun í þeim skólum sem þeir sjálfir veldu 

fyrir börn sín. Af því myndi leiða meiri fjölbreytni í skólakerfinu sem kæmi 

betur til móts við hvern og einn. Friedman taldi það vera skynsamlegt að velja 

skóla út frá þörfum barnsins frekar en heimilisfangi (The foundation for 

educational choice, 2010). Þessi áhersla sem birtist meðal annars hjá Friedman 

er að miklu leyti á val einstaklinga á eigin lífi og sannfæringu 

markaðshyggjunnar á því að einstaklingurinn sé færastur í að velja vænlegustu 

leiðina fyrir sjálfan sig. Valkostirnir geta verið margvíslegir, bæði skólar sem 

reknir eru af hinu opinbera,sem kallaðir eru almenningsskólar eða skólar sem 

einkaaðilar reka. 

Chubb og Moe (1990) hafa haldið fram að opinberi skólinn sé fastur í 

viðjum laga og reglna og því sé erfitt um vik að bæta hann nægilega. 

Hugmyndir þeirra byggja á því að gott skólastarf ýti því lakara út og 

mælikvarðinn á gott og slæmt ráðist af eftirspurninni. Þeir telja að vandi 

skóla sé fyrst og fremst vegna mikillar stýringar hins opinbera og álíta að 

ýmislegt megi læra af einkarekstri og þeirri hagræðingu sem þar hefur 

náðst. Stjórnkerfið hafi úrslitaáhrif á árangur skólanna og rót vandans liggi 

fyrst og fremst þar fremur en í starfsemi skólanna. Máli sínu til stuðnings 

skoðuðu þeir ítarlega bandarískt skólakerfi og mátu stöðuna þannig að þeir 

almenningsskólar sem stóðu sig vel voru þeir sem höfðu mikið sjálfstæði 

gagnvart yfirvöldum. Í bók sinni Politics, markets and Americas schools 

(Chubb og Moe, 1990) benda þeir á nýja hugmynd sem byggir í 

grundvallaratriðum á nýju kerfi. Moe og Chubb (2009) hafa nú gefið út 

nýja bók Liberating learning: Technology, politics, and the future of 

education tuttugu árum eftir að sú fyrrnefnda kom út. Skoðanir þeirra eru 

enn þær sömu og fullyrða þeir að almenningsskólinn sé „gallaður“ og 

ganga svo langt að segja í bókinniað „það sé enginn ósammála því“ (bls.6). 

Þeir segja almenningsskólann ekki mæta þörfum tuttugustu og fyrstu 

aldarinnar, hann sé einangraður frá samfélaginu og að stjórnmálaöfl hafi 

neikvæð áhrif á menntaþróun í Bandaríkjunum. Þeir tala jafnframt um að 
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samtök kennara hafi mjög mikið vald sem standi jafnvel í vegi fyrir 

breytingum. Þörfin fyrir árangur er viðfangsefni sem þeir nota máli sínu til 

stuðnings og benda á að niðurstöður alþjóðlegra kannana eins og PISA 

staðfesti galla hins bandaríska kerfis. Chubb og Moe telja í báðum sínum 

bókum lausnina liggja í hugmyndum sem í grundvallaratriðum byggja á 

nýrri stofnun þar sem gamla kerfinu er hafnað og nýtt kerfi tekið upp sem 

byggi á markaði og vali foreldra. 

Í nýlegri skýrslu Efnahags- og framfarastofnunar OECD Higlights from 

education at a glance (2010) má fá upplýsingar um fjölda nemenda og 

stjórnskipulag skóla í 28 ríkjum OECD. Þar kemur fram meðal annars að á 

síðustu 25 árum hafi einkareknum skólum fjölgað mikið og í flestum 

ríkjanna hafi þeim skólum verið gert auðveldara fyrir en áður. Í fjórum af 

hverjum fimm ríkjum sem skoðuð voru er heimilt að reka bæði einkaskóla 

og sjálfstæða skóla með eða án aðkomu hins opinbera. Í 70% ríkjanna er 

einnig heimild fyrir heimaskólum. Í Hollandi er valfrelsi mest en þar stunda 

um 70% nemenda nám í sjálfstæðum skólum eða samningsskólum, en það 

eru skólar sem reknir eru af einkaaðilum sem gera þjónustusamning við hið 

opinbera um skólareksturinn. Belgía kemur fast á hæla Hollands og í þriðja 

sæti kemur Chile. Þegar skoðaðar eru tölur um fjölda nemenda í 

einkaskólum kemur í ljós að hlutfallslega er ekki mikill fjöldi nemenda í 

einkaskólum. Það er aðeins í Mexíco, Portúgal og Brasilíu sem fjöldi 

nemenda í einkaskólumnær því að vera 10% heildarinnar, aðrar þjóðir eru 

með lægra hlutfall. Neðstir á lista þjóða yfir fjölda nemenda í öðrum 

skólum en opinberum eru Ísraelar, Slóvenar og Írar en fjöldi nemenda í 

einkareknum eða sjálfstæðum skólum er þar hverfandi. Þegar horft er til 

nágrannaríkja okkar má sjá að í Danmörku eru um 30% nemenda í 

sjálfstæðum skólum og í Svíþjóð eru þeir um 20%. Ísland er í fjórða neðsta 

sæti yfir fjölda nemenda í slíkum skólum en 97% íslenskra nemenda 

stundar nám í opinberum skólum (OECD, 2010). 

Á Íslandi hófst umræða, svipuð hugmyndum þeirra Chubb og Moe, að 

einhverju ráði upp úr 1980. Guðmundur Heiðar Frímannsson og Þorvarður 

Elíasson (1986) reifa þessar hugmyndir í bók sinni; Ríkisskólar eða 

einkaskólar þar sem talað er fyrir því að einkaframtakið eigi að verða meira 

ríkjandi í íslenska skólakerfinu. Þeir benda meðal annars á að hægt sé að 

stofna markað í skólamálum án þess að fórna öryggi velferðarsamfélagsins. 

Þeir minna á ávísanahugmyndir Miltons Friedmans og benda á að hægt sé 

að veita foreldrum barna sem ganga í einkaskóla skattaafslátt. Þeir telja að 

með auknu frelsi sé hægt að fara hagkvæmari leiðir í skólakerfinu. 

Verslunarráð Íslands gaf út árið 2003 skýrslu um stöðu einkarekinna 

grunnskóla hérlendis og erlendis Valfrelsi í skólum. Í því reifar 
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Verslunarráðið hugmyndir um valfrelsi í skólum með hagsmuni nemenda 

og foreldra að leiðarljósi. Í skýrslunni er talað um að brýnt sé að opna fyrir 

meiri fjölbreytni í skólakerfinu auk þess sem heimila eigi skólastjórn-

endum, kennurum, foreldrum eða sérhæfðum fyrirtækjum að taka við 

rekstri skóla eða stofna nýja. Um leið eigi að auka svigrúm almennings-

skólanna til athafna og sjálfstæðis. Í ritinu segir meðal annars: 

„Það er mikilvægt að hafa í huga að menntun byggist á afar 

fjölbreyttri þekkingu og er ekki föst stærð sem engum 

breytingum tekur. Þar af leiðandi er óvarlegt að ætla að skóla 

og kennsluhætti megi fastsetja í eitthvert tiltekið form. Skólar 

verða að geta brugðist við þörfum bæði nemenda og foreldra 

og svarað eftirspurn á hverjum tíma og á hverjum stað fyrir 

sig. Skóli sem hentar einum þarf ekki að henta öðrum og góðar 

kennsluaðferðir í einu landi virka ekki endilega í öðru. Með 

hliðsjón af þessu vill Verslunarráð að möguleikar ávalfrelsi 

foreldra í skólakerfinu séu til umræðu, með hagsmuni 

nemenda og foreldra að leiðarljósi. Með þessari skýrslu um 

stöðu einkarekinna grunnskóla hér á landi og erlendis vill 

Verslunarráð gera tillögur um breytingar sem miða að því að 

auka fjölbreytni í grunnskólamenntun og styrkja sjálfstæða 

grunnskóla“ (Verslunarráð Íslands, 2003, bls. 3). 

Í þessari tilvitnun má glögglega sjá að Verslunarráðið tekur skýra 

afstöðu til aukinnar fjölbreytni og leggur áherslu á frekari markaðsvæðingu. 

Það að Verslunarráð Íslands láti sig þessi mál varða sýnir augljóslega 

hversu sterkt samband er á milli skólavals og markaðsvæðingar. Í ritinu er 

ennfremur lögð áhersla á að þunginn í menntun muni færast frá kerfinu yfir 

á notandann ef boðið væri upp á meira skólaval. Árið 2005 gerðist síðan 

Viðskiptaráðið, áður Verslunarráð Íslands, bakhjarl nýstofnaðra samtaka 

sjálfstæðra skóla, en í þau gengu 42 sjálfstæðir skólar sem langflestir voru 

með rekstur á leikskólastigi (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). 

Í Svíþjóð hefur mikil áhersla verið á val um grunnskóla frá árinu 1992. 

Fredrik Bergström og Mikael Sandström (2001) hafa skrifað mikið um 

grunnskólaval í Svíþjóð. Þeir hafa gert rannsóknir á sænskum skólum varðandi 

ýmsa þætti skólaskipulagsins. Þeir benda á að ýmsir fræðimenn sýni fram á að 

skólasamkeppni hafi bæði jákvæð og neikvæð áhrif á skólastarfið. Jákvæð áhrif 

samkeppninnar segja þeir vera að skilvirkni skóla aukist þar sem kennararnir 

leggi sig frekar fram ef þeir starfi í samkeppnisumhverfi. Skortur á samkeppni 

geti leitt til mikillar óhagræðingar þar sem lítil skilvirkni skóla sé samfélaginu 
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dýr. Aukin samkeppni geti líka orðið til þess að virkja frekar foreldra og að 

raddir þeirra fái meira að heyrast og kröfur fái aukin hljómgrunn innan skólanna. 

Síðast en ekki síst geti aukin samkeppni stuðlað að hærri launum eða betri stöðu 

kennara, auk þess sem skólunum sé sérlega mikið í mun að ráða fært starfsfólk. 

Neikvæðar hliðar samkeppninnar eru til dæmis þær að líklegt er að duglegustu 

nemendurnir sæki í bestu skólana og eftir sitji slakari nemendur sem hafi ekki þá 

jafningjahvatningu sem fylgir duglegu nemendunum. Í slakari skólunum eru 

nemendur færri og því fær skólinn minna fjármagn til að efla skólastarfið. Hætta 

er á að öflugir kennarar ráði sig frekar í góðu skólana þar sem líkur eru meiri á 

betra starfsumhverfi og jafnvel hærri launum. 

Í tengslum við markaðsvæðingu er gjarnan talað um fjármögnun 

skólanna. Menntun getur verið og er yfirleitt útgjaldafrek og því er 

mikilvægt að fjármagninu sé vel varið. Menn hafa deilt um hvort meiri 

kostnaður fylgi skólum sem reknir eru af hinu opinbera eða þar sem 

einkaaðilar sjá um reksturinn. Í OECD skýrslu frá 2008 koma fram þær 

niðurstöður að í skólum sem bera sjálfir ábyrgð á því fjármagni sem þeim 

er úthlutað ná nemendur betri árangri en í skólum þar sem forræði yfir 

fjármálum skólanna er í höndum annars aðila (OECD, 2008). Skýrslan 

byggir á niðurstöðum PISA 2003 þar sem metin var námsárangur í OECD 

löndum og nokkrum öðrum ríkjum. Programme for international student 

assessment eða PISA er alþjóðleg könnun á þekkingu og hæfni 15 ára 

nemenda, sem er endurtekin á þriggja ára fresti. Markmiðið með PISA 

rannsókninni er meðal annars að fylgjast með framförum og skoða hverjir 

helstu áhrifaþættir varðandi árangur í námi eru þannig að gagnast megi 

stjórnvöldum og stefnumótandi aðilum í menntakerfinu.Í PISA 

rannsókninni árið 2003 tóku 37 lönd þátt. 

McCluskey (2005) segir frá umfjöllun um sóun fjár í bandarískum 

skólum. Mikið er rætt um eyðslu fjármuna í einkareknum skólum þar í 

landi en hann bendir á að einnig sé farið illa með fé í opinberu skólunum. 

Og það ekkert síður þó svo að opinbert eftirlitskerfi eigi að varna því að 

slíkt geti gerst. McCluskey bendir einnig á að trú manna á regluverkinu sé 

tálsýn þar sem í ljós hafi komið að einna verst sé farið með fé auk þess sem 

skilvirknin og árangur sé hvað slakastur í skólum sem búa við mikið 

skrifræði. Aukið sjálfstæði skóla sé hið rétta svar við því hvert best sé fyrir 

menntakerfið að stefna til að ná sem bestum árangri bæði hvað varðar 

rekstur og árangur nemenda (McCluskey, 2005). 

Gill, Timpane, Ross og Brewer, (2001) telja að viðleitni til breytinga á 

skólastarfi almenningsskólanna í Bandaríkjunum hafi mistekist og að eina 

leiðin sé að breyta rekstrarfyrirkomulaginu og taka upp svokallað 
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samningsskólakerfi eða ávísanakerfi. Þeir benda ennfremur á að þegar litið 

er til Bandaríkjanna þá sýni rannsóknir á viðhorfum foreldra til skóla að 

aðeins fjórðungur þeirra gefur almenningsskólunum a eða b í einkunn. Það 

eitt sé nægileg ástæða til að endurskoða skipulag skólamála þar. 

Árið 2007 gaf Efnahags- og framfarastofnunin (OECD, 2008) út skýrslu 

„School accountability, autonmy, choice, and the level of student 

achievement“eða Ábyrgð, sjálfstæði, valfrelsi og námsárangur í skólum,þar 

sem sjónum er beint sérstaklega að hugsanlegum tengslum þessara þátta. Í 

skýrslunni koma fram vísbendingar um að ef rík áhersla er lögð á þessa þætti í 

skólum þá eru nemendur þeirra líklegri til að ná betri árangri. Skýrsluhöfundar 

byrja á að velta upp spurningunni hvers vegna ástæða sé til að velta fyrir sér 

þessum tengslum. Þeir segja meðal annars frá langtímarannsóknum sem 

Hanushek and Wößmann gerðu, en þeir söfnuðu saman gögnum á námsárangri 

úr 36 prófum sem lögð voru fyrir 12 sinnum á árunum frá 1964 til 2003. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar og annarra nýlegra benda til að jákvæð tengsl 

séu á milli góðs árangurs í námi og hagvaxtar viðkomandi ríkis. Þannig bendi 

margt til þess að hærra menntunarstig auki, til lengri tíma litið, hagvöxt. 

Höfundar skýrslunnar sýna fram á að nemendur, í ríkjum þar sem meira 

valfrelsi um skóla er ríkjandi, ná að jafnaði betri árangri. Í þeim löndum þar 

sem boðið er upp á fjölbreytt rekstrarfyrirkomulag, eins og einkaskóla og 

sjálfstæða skóla sem eru fjármagnaðir af hinu opinbera að hluta eða öllu leyti 

er árangur almennt betri.  

Greiðsluþátttaka hins opinbera er mismunandi eftir löndum. Í Finnlandi, 

Kóreu, Hollandi, Slóvakíu og Svíþjóð greiðir hið opinbera sömu upphæð að 

meðaltali með öllum nemendum óháð því hvernig skóla þeir sækja – 

almenningsskóla eða einkaskóla. Í skýrslunni er í þessu samhengi talað um 

sanngjarna samkeppni. Í Bandaríkjunum, Grikklandi og Englandi fá 

einkaskólar um 90% rekstrarfjármagnsins frá einkaaðilum. Þegar skoðaðir eru 

einkareknir skólar, þvert á þátttökulöndin, kemur fram að árangur nemenda 

þeirra getur verið allt að tveimur PISA hæfnisþrepum hærri en hjá öðrum. 

Bestur árangur næst þegar skólarnir eru valkvæðir, en þá er átt við að foreldrar 

og nemendur hafa val um skóla, og hafa jafnframt mikla sjálfsstjórn, bæði um 

rekstur og fjármagn. Ef einungis er um að ræða val á milli almenningsskóla, þá 

ná nemendur, sem gefst kostur á vali betri árangri en þar sem ekkert val er. Það 

er þó háð því að valið sé nokkuð fjölbreytt og ekki bundið litlu svæði eða 

heimahverfi. Í þessum kafla skýrslunnar er lögð mikil áhersla á að fleiri 

nemendur nái góðum árangri ef dreifing fjármagns á milli almenningsskóla og 

sjálfstætt rekinna skóla verði jafnari. Þá er átt við að allir skólar fái jafna 

upphæð óháð rekstraraðila þannig að efnaminni fjölskyldur geti einnig valið 

skóla, en mikið hefur verið ritað um jöfnuð og réttlæti varðandi valfrelsi. Það 
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er þó háð því að ekki megi innheimta nein skólagjöld í þessum skólum og 

rekstrarféð frá hinu opinbera dugi til rekstrarins. Ennfremur kemur fram að ef 

um valfrelsi sé að ræða þá sé líklegt að skólarnir fái meiri hvatningu og 

stuðning frá þeim foreldrum sem velja viðkomandi skóla.Í þessari sömu 

rannsókn komu einnig fram nokkur atriði sem sýna fram á sterkt samband við 

aðra þætti. Þannig virðist valfrelsi í skólamálum tengjast góðum árangri á 

félagslegum sviðum. Líðan nemenda virðist betri, þeir sýna meiri ábyrgð og 

seiglu, það eru minni hegðunarerfiðleikar og andrúmsloft í skólanum er betra. 

Þegar þátttakendur í PISA 2003 voru spurðir um hvaða þætti þeir lögðu til 

grundvallar, þegar þeir völdu skóla, komu fram ólík sjónarhorn. Í Ástralíu, 

Nýja Sjálandi, Tyrklandi, Bretlandi og á Írlandi segir helmingur nemenda að 

það sé vegna þess hve góður skólinn sé. Aftur á móti í Finnlandi, á Íslandi, í 

Noregi, Svíþjóð og Sviss eru aðeins örfáir nemendur sem gefa upp þessa 

ástæðu. Hvað Ísland varðar þá er ekkert óeðlilegt við það að fáir velja skóla 

vegna þess hve góður hann er þar sem valið er hverfandi lítið. En sænskir 

nemendur hafa til dæmis tiltölulega mikið val. Það má velta fyrir sér hvort að 

viðhorf samfélagsins til skóla og/eða skólamenning hafi þarna áhrif (OECD, 

2010). 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem ég hef vitnað til í þessum kafla og gerðar 

hafa verið á mismunandi skólaskipulagi benda flestar eindregið til þess að 

meira val auki árangur nemenda og stuðli að frekari fjölbreytni.PISA 

rannsóknin er endurtekin á þriggja ára fresti og gefst því gott tækifæri til að 

fylgjast með þróun þessara mála en miklar breytingar eiga sér stað á 

skólakerfum víða um heim og því ekki óvarlegt að áætla að einhverjar 

breytingar eigi sér stað frá einni mælingu til annarrar. Í rannsókninni á 

skólavali í Garðabæ er árangur nemenda ekki skoðaður sérstaklega en 

áhugavert væri að kanna hvaða niðurstöður fengjust ef það væri gert.  

2.3 Skólakynningar og áhrif þeirra 

Erlendis hafa verið gerðar rannsóknir á því þegar kemur að hinu eiginlega vali 

hvort og hvernig kynningar skólanna nýtast foreldrum sem taka ákvörðunina. 

Oplatka og Brown (2004) komust að því að í Bretlandi og Ísrael eiga valfrjálsir 

skólar gjarnan vinaskóla á efra skólastigi. Oplatka og Brown telja að leynt 

markmið þessara skóla sé að nemendur flytjist sjálfkrafa á milli vinaskólanna á 

skólaskilum. Talið er að þessi vinatengsl og mikil samskipti sem felast í því að 

nemendurnir eru vel kunnugir hinum skólanum hafi mikil áhrif á foreldrana 

sem velja þennan skóla frekar en aðra. 
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Það vekur áhuga á að skoða hvort og hvernig opið hús eða 

kynningardagar skólanna hafa áhrif á ákvörðunartöku foreldra. Gerð var 

rannsókn í Kanada á áhrifum opinna húsa varðandi val foreldra. 

Í Albertafylki í Kanada er löng hefð fyrir frjálsu vali foreldra á 

almenningsskólum eða allt frá árinu 1976. Síðustu tvo áratugi hefur síðan 

valið aukist með tilkomu samningsskóla en eitt af markmiðum þeirra er að 

auka val og fjölbreytni auk þess að hvetja til skólaþróunar. Í borginni 

Edmonton í Alberta eru skólayfirvöld leiðandi í því að marka stefnu 

ummöguleika foreldra og barna þeirra á vali á skóla. Skólayfirvöld bjóða 

upp á fjölbreytta námskosti bæði til að styrkja almenningsskóla og til að 

forðast það að nemendur streymi allir í samningsskólana. Fjölbreyttir 

námskostir eru í flestum skólum borgarinnar en þó er það misjafnt á milli 

skóla. Í Alberta er óheimilt að innheimta skólagjöld og greiðslur til skóla 

frá hinu opinbera eru miðaðar við nemendafjölda. Aukið val eykur 

samkeppni meðal skóla og á að hvetja til umbóta og þróunar ískólastarfi. 

Skólayfirvöld fylkisins gera kröfur um að skólar sinni kynningarstarfi með 

skipulegum hætti og eru þar haldin opin hús sem er veigamikill þáttur í 

kynningarstarfinu (Oplatka, 2007a). 

Oplatka (2007a) rannsakaði áhrif opinna húsa á ákvarðanatöku foreldra 

og barna þeirra á skólavali. Auk þess voru viðhorf foreldra og kennara 

gagnvart mikilvægi opinna húsa skoðuð og borin saman. Rannsakendur 

gerðu eigindlega rannsókn og töluðu við sex kennara og foreldra sjö barna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að opnu húsin hafi ekki verið sá 

vendipunktur sem réði vali á skóla hjá foreldrum og börnum. Flestum 

foreldrum í rannsókninni fundust kynningarnar einsleitar og 

yfirborðskenndar. Þegar þeir voru inntir eftir því hvað hafi staðið upp úr á 

kynningunum þá áttu þeir erfitt með að nefna eitthvert eitt sérstakt atriði. 

Athyglisvert var að kennararnir sem rætt var við voru á annarri skoðun um 

mikilvægi opinna húsa. Þeirra upplifun var sú að þau hefðu afgerandi áhrif 

á ákvarðanatöku foreldra.Þrátt fyrir að foreldrum hafi ekki þótt kynningar á 

opnu húsi hafa afgerandi áhrif á ákvörðun sína á skólavali voru þó einkum 

fjórir þættir sem þeir töldu skipta máli í slíkum kynningum. Þeir eru: 

Raunverulegar upplýsingar, vinalegt andrúmsloft, þátttaka nemenda 

skólans í kynningastarfinu, samskipti og kynnisferðir um skólann. Þegar 

foreldrar voru spurðir um hvaða raunverulegu upplýsingar það væru sem 

þeim fannst vanta nefndu þeim meðal annars leiðir skólans til að takast á 

við vandamál eins og agamál, fíkniefnamál og einelti. Upplifun foreldranna 

var sú að of mikið væri um það að skólastjórar héldu ræður, teldu upp kosti 

sinna skóla og drægju upp glansmynd af skólunum. Skólastjórar áttu einnig 
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til að slá um sig með slagorðum eins og „staður til að þroskast á“eða 

„staður til að ná árangri“ (Oplatka, 2007a). 

Þessar niðurstöður eru í andstöðu við það sem birtist í annarri rannsókn 

Oplatka (2007b).Þar kom fram að skólastjórar telji að þeir leggi sig fram 

við að koma á framfæri til foreldra réttum og heiðarlegum upplýsingum og 

geri það til að uppfylla væntingar foreldra um upplýsingar. Þeim finnst 

foreldrar vera kröfuharðir gagnrýnendur og vilja ekki að það falli blettur á 

störf þeirra og starfsemi þeirra skóla. Þeim er umhugað að gæta að orðspori 

sínu. Rannsóknin sem hér um ræðir var gerð á átta skólastjórum í Ísrael um 

það hvernig þeir markaðsvæddu skólana sína. Skólastjórarnir í 

rannsókninni áttu það sameiginlegt að vera í samkeppni um nemendur sem 

voru að hefja framhaldsnám.  

Í rannsókn Oplatka (2007a) um opið hús kom í ljós að vinalegt 

andrúmsloft var sá þáttur sem öllum: nemendum, kennurum og foreldrum, 

fannst vera mikilvægast þáttur í kynningastarfsins. Upplifun foreldranna á 

vinalegu andrúmslofti og viðmót starfsfólks gagnvart þeim skipti þá mestu 

máli. Öllum þátttakendum í rannsókn Oplatka(2007a) um opið hús fannst 

þátttaka nemenda skólans í kynningarstarfinu skipta máli. Þeir töldu það 

hafa jákvæð og styrkjandi áhrif að nemendur sem stunda nám við skólann 

taki þátt í að kynna skólann sinn.Með því móti gætu nemendur skólans 

upplýst verðandi nemendur og foreldra þeirra um það sem þeim finnst 

skipta raunverulegu máli. Foreldrar og nemendur voru sammála um að 

draga ætti úr þætti fullorðinna við miðlun upplýsinga og þátt nemenda 

mætti auka, þannig að einnig gæfist tækifæri til að blanda geði við 

nemendur. Öllum bar saman um að einstaklingssamskipti eða „maður á 

mann“ hefðu jákvæð áhrif á það hvernig foreldrar upplifðu skólann. 

Foreldrarnir vildu komast í meiri tengsl og samskipti við kennarana og eiga 

við þá samræður um það sem skipti þá máli. Kynnisferðir um skólann byðu 

einnig upp á almennt spjall (Oplatka, 2007a). 

Í rannsókn Opkatka (2007b), um ísraelsku skólastjórana, töldu þeir að 

orðspor hefði mikið að segja varðandi ákvarðanir foreldra um val á skóla. Þeir 

sögðust leggja sig fram við að skapa góðan skólabrag og hlýlegt viðmót. Þeir 

töldu að nemendur myndu flytja þá upplifun með sér heim og að heimilin 

myndu þar af leiðandi fá jákvæðar hugmyndir um skólastarfið og ímynd þess. 

Niðurstöður rannsóknarinnar varðandi áhrif kynninganna gefa glöggt til 

kynna að hinir mannlegu þættir eins og ljúft viðmót og góður skólabragur 

varða mestu fyrir foreldra þegar kemur að því að velja skóla. Í niðurstöðum 

sínum veltir hann fyrir sér athyglisverðum spurningum um hvort og hvernig 

foreldrar og börn þeirra eru í stakk búin til að taka upplýsta ákvörðun. 



 

27 

Upplýsingarnar sem þeir fá á opnum húsum séu yfirborðslegar og ekki 

líklegar til að vera nægilega fræðandi. Þegar foreldrar og börn þeirra taka 

ákvörðun, sem byggir á mannlegum þáttum en ekki á gagnlegum, 

hagnýtum upplýsingum um nám og kennslu, þá sé ólíklegt að þeir hafi 

forsendur til að greina á milli raunverulegra gæða í skólastarfi. Val foreldra 

og barna virðist því ekki snúast um inntak námsins heldur ytri þætti og 

skólabrag. Það er undirliggjandi þáttur varðandi valfrelsi að skólarnir taki 

þátt í samkeppni og að það geti eflt gæði skólastarfs. En þar sem mannlegi 

þátturinn vegi svo þungt þá virðist inntak námsins og umbætur og þróun 

skólastarfsins ekki í brennidepli (Oplakta, 2007a).  

2.4 Forsendur skólavals og jöfnuður 

Í rannsókn Bast og Walberg (2004) kemur fram að flestir foreldrar velja 

skóla út frá gæðum og fjárhag auk nálægðar við heimili og fyrirliggjandi 

upplýsinga um skólastarfið. Þeir leggja áherslu á að ef vel tekst til með 

valið þá verði af því mikill ágóði. Börnunum líði betur, þau verði líklegri til 

að haga sér vel og skólagleði verði meiri. Þessi börn njóti þar af leiðandi 

menntunarinnar sem hvetji þau til frekara náms sem síðar leiði til aukinnar 

velmegunar hjá þeim. Þeir benda ennfremur á að hægt væri að benda á 

marga neikvæða þætti hjá þeim sem ekki hafa val og eru jafnvel þvingaðir í 

skóla sem þeim líkar ekki við. 

Gill og félagar (2001) benda á að ástæður þess hvaða skóli verður fyrir 

valinu hjá flestum foreldrum, sé nálægð skóla við heimili og sérkenni 

skólans. Í því samhengi er einkum talað um tengsl skóla og trúarbragða. 

Fjölmargir skólar sem byggja á trúarlegum forsendum hafa verið starfræktir 

lengi. Menn hefur greint á um kosti þess og galla að trúfélög standi fyrir 

skólarekstri vegna þeirrar aðgreiningar sem getur orðið. Að sama skapi 

benda þeir sem eru fylgjandi slíkum skólum á kosti þess að nemendur fái 

tækifæri til að stunda nám með sér líkum þar sem tillit er tekið til, siða og 

hefða trúarbragða,viðkomandi. 

Árið 2003 var gerð í Weldon í Bandaríkjunum rannsókn á því hvaða 

þættir liggja til grundvallar hjá foreldrum þegar þeir velja skóla fyrir börn sín. 

Um eigindlega rannsókn var að ræða og fylgst var með 48 foreldrum sem áttu 

börn sem voru að hefja nám í 6. og 9.bekk. Foreldrunum var skipt í tvo hópa, 

efnaminna lágstéttarfólk og miðstéttarfólk. Þættirnir sem lagðir voru til 

grundvallar þessari flokkun byggðu á upplýsingum um menntun, laun og starf 

(Bell, 2009). Flestir íbúarnir í Weldon eru hörundsdökkir eða 88%. Boðið er 

upp á skólaval í Weldon og stendur valið á milli almenningsskóla, 

samningsskóla og einkaskóla. Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar, 
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kemur ýmislegt markvert í ljós. Fyrst er að nefna þá staðreynd að efnaminna 

lágstéttafólk kynnti sér fleiri skóla og beindi sjónum sínum frekar að 

námskröfum en millistéttar foreldrar. Þrátt fyrir það þá völdu þeir frekar skóla 

sem ekki stóðust lágmarksviðmið samkvæmt opinberum viðmiðum. 

Ennfremur valdi þessi hópur skóla þar sem ekki eru innheimt skólagjöld. Þrír 

þættir skáru sig úr þegar foreldrar óháð stétt og stöðu völdu skóla fyrir börn sín. 

Fyrst er: Félagslegt tengslanet, annað er ríkjandi hefðir á vali og að lokum 

námsframmistaða barnsins (Bell, 2009). Af þessu má álykta að félagsleg staða 

foreldra hafi mikið um það að segja hvaða skólar verða fyrir valinu.Valið 

virðist ákvarðast að miklu leyti á félagslegum mismun og arfleið. Áhrif 

tengslanetsins eru það mikil að foreldrar virðast feta í fótspor vina og ættingja 

þegar valinn er skóli óháð viðurkenndum gæðum. Millistéttin hefur aftur á 

móti annað tengslanet sem velur aðra skóla sem hafa fengið meiri 

viðurkenningu. Samkvæmt þessu birtist félagslegur ójöfnuður í valinu þar sem 

betri skólar virðast ekki vera nægilega aðgengilegir fyrir börn úr lágstétt. Bell 

leggur á það áherslu að til þess að bæta þetta verði að tryggja betri upplýsingar 

til allra foreldra sem séu nákvæmar og sanngjarnar um skólastarfið, 

námskröfur og stefnu. Þegar rætt er um félagslegan mismun er átt við mismun 

á grundvelli efnahags, kynferðis, búsetu, þjóðernis, starfs eða annarra 

félagslegra þátta (Gestur Guðmundsson, 2008). Af þeim sökum fara börn úr 

lægri stéttum og börn þeirra sem búa við lök efni, í skóla sem eru lélegri hvað 

varðar námsskrá og kennslu, heldur en börn millistéttarfólks. Spurningin er þá, 

hvort hið aukna val sem er í boði fyrir foreldra auki gæði skólastarfs, eða auki 

félagslegan mismun?  

Samkvæmt rannsóknarniðurstöðunum birtist félagslegur ójöfnuður í því að 

skólar sem teljast betri eru ekki aðgengilegir fyrir börn þeirra sem búa við 

lökust kjör. Til að foreldrar geti átt raunverulegt val og að jöfnuður ríki þá segir 

Bell að stjórnmálamenn verði að koma því þannig fyrir að félagsleg staða hafi 

á engan hátt áhrif á valið. Eitt af því sem skipti máli í þessu sambandi er að 

hver og einn, óháð stétt og stöðu, fái réttar, nákvæmar og sanngjarnar 

upplýsingar um skólastarfið, námskrá og námskröfur (Bell, 2009). 

Fleiri rannsóknir styðja hugmyndir Bell og í skrifum Balls frá 1993 og 

Balls, Bowe og Gewirtz frá 1995 kemur einnig fram sú tilhneiging að 

valfrelsi í skólum auki stéttaskiptingu og sé millistéttinni í hag. Þannig 

dragi valið úr möguleikum efnaminni barna úr lágstétt (Oplatka, 2007a).  

Nýlegt dæmi frá Ohio í Bandaríkjunum er um móður sem skráði heimili 

sitt og dætra sinna hjá föður sínum til að tryggja dætrunum skólavist í betri 

skóla en henni stóð til boða í sínu hverfi. Fölsunin komst upp og móðirin 

var dæmd í tíu daga fangelsi sem hún hefur nýlega setið af sér. Bandarískir 
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fjölmiðlar tala um hana sem tákngerving þess menntamisréttis sem 

viðgangist víða í Bandaríkjunum sem felst í því að margir hafa ekkert val 

um skóla og eru jafnvel skyldugir að sækja lélega skóla. Hún hafi aðeins 

gert það sem allir foreldrar vilji það að tryggja börnum sínum bestu 

mögulegu menntun sem völ er á. Bent er á að vel stæðir foreldrar geti flutt 

heimili sitt í dýrari hverfi þar sem boðið sé upp á góða skóla eða greitt fyrir 

skólavist í einkaskólum á meðan efnaminna fólk hefur ekki tök á slíku. 

Þetta geti orðið til þess að börn þeirra efnaminni eigi minni möguleika á að 

ná árangri í framtíðinni og komist síður til áhrifa í þjóðfélaginu (The 

Washington Times, 2011). 

Í grein Bell segir hann frá rannsókn Dillons á skólavali en hann kemst 

að þeirri niðurstöðu að valið styrki og jafni stöðu nemenda einungis ef val 

er um góðan skóla. Ekki sé nóg að velja úr skólum sem allir séu svipaðir 

heldur verði að vera í boði skólar sem skara fram úr (Bell, 2009). 

Frá árinu 1992 hefur í Svíþjóð verið boðið upp á val á grunnskólum í 

flestum sveitarfélögum. Um þetta leyti voru gerðar þrjár meginbreytingar á 

sænsku skólakerfi. Nefndur er fyrst flutningur grunnskólans frá ríki til 

sveitarfélaga, þá var foreldrum og nemendum boðið upp á að velja þann 

grunnskóla í hverfinu sem þeir helst kysu að sækja og í þriðja lagi var 

einka- og sjálfstætt starfandi skólum tryggt fjármagn að því marki að 

fjármunir til menntunar fylgja hverju barni óháð því í hvaða skóla það fer. 

Rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum skólavals í Svíþjóð og þar hafa heyrst 

raddir um að valið auki ójöfnuð og aðgreiningu. Böhlmark og Lindahl (2008) 

könnuðu meðal annars þessa þætti með greiningu á áhrifum skólavals á ýmsa 

þætti í sænsku skólaumhverfi. Þeir notuðu gögn um fjölda nemenda sem 

útskrifuðust á árunum 1988-2003. Meðal annars skoðuðu þeir árangur 

nemendanna og áframhaldandi nám þeirra, menntun, uppruna og tekjur 

forráðamanna. Áhrif þessara breytinga voru mikil á skólaumhverfið almennt.  

Á tíu ára tímabili frá 1993-2003 sexfaldaðist fjöldi einkaskóla í Svíþjóð 

frá því að vera 42 í 246. Athygli vekur, þegar skoðuð er staðsetning þessara 

skóla, að fleiri einkaskólar eru á svæðum eða í hverfum þar sem býr betur 

menntað fólk og hærra hlutfall af annarri kynslóð innflytjenda. Þegar 

skoðaður var félagslegur bakgrunnur þeirra nemenda sem völdu að fara í 

einkaskóla kom fram að þeir áttu almennt eldri foreldra en hinir. 

Foreldrarnir voru betur menntaðir og hlutfall innflytjenda í hópnum var 

hátt. Í rannsókninni kom almennt fram að betur menntaðir foreldrar voru 

líka efnaðri þannig að þeir sem völdu einkaskóla voru líka frá efnameiri 

heimilum.Annars virtust allir þjóðfélagshópar sækja einkaskólana og 

sérstaklega var tekið fram að hlutur og áhugi innflytjenda var síst minni. 
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Hvað varðar árangur, þá kom í ljós að nemendur sem sækja einkaskóla hafa 

10% hærri meðaleinkunn en aðrir. Ekki var marktækur munur á því hvort 

að nemendur úr einkaskólunum eða almenningsskólunum hæfu nám í 

menntaskóla að loknum grunnskóla. Hins vegar tókst ekki að sýna fram á 

að nemendur úr einkaskólum færu frekar í háskólanám en rannsakendur 

töldu reyndar að rannsóknargögnin næðu ekki yfir nógu langan tíma til að 

draga mætti ályktun af því. Í lok skýrslunnar kemur fram það mat höfunda 

að sú samkeppni, sem skapast hefur í sænsku skólaumhverfi hafi bætt 

skólastarf bæði í almenningsskólum og einkaskólum og að umbætur hafi átt 

sér stað í krafti samkeppninnar. 

Þær bandarísku rannsóknir sem hér er vitnað til benda eindregið í þá átt 

að félagsleg staða foreldra hafi mikil áhrif á val þeirra. Þannig virðist sem 

foreldrar láti tengsl við þá aðila sem hafa svipaða félagslega stöðu hafa 

mikil áhrif á ákvörðun sína. Vegna þessa er hætta á að nemendur í 

skólunum verði einsleitur hópur barna með svipaðan bakgrunn. Sænska 

rannsóknin sýnir að einhverju leyti svipaða tilhneigingu en þó kemur þar 

fram að innflytjendur sækja ekki síður í skóla sem taldir eru góðir. 

2.5 Kenningar um félagslega mismunun og 

einstaklingsvæðingu 

Í þessum kafla eru skoðaðar kenningar Bourdieu um félagslega mismunun. 

Ýmsir þeir sem gagnrýnt hafa skólaval telja einmitt félagslega mismunun 

vera einn helsta löst skólavals (Bell, 2009). Ennfremur eru skoðaðar 

kenningar Beck og Giddens um einstaklingsvæðingu en með skólavali 

reynir meira á frumkvæði einstaklinganna sem þurfa í auknum mæli að 

velja sér lífsstíl (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Franski heimspeki- og félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu fjallaði 

meðal annars um hvernig nútímasamfélag viðheldur félagslegri mismunun í 

menntakerfinu (Gestur Guðmundsson,2008). Hann telur að til þess að ná 

frama og árangri í lífinu þurfi einstaklingurinn að búa yfir miklum auði. Í 

fyrsta lagi skilgreinir hann efnahagslegan auð sem einkennist af fjármagni 

og verðmætum eignum. Í öðru lagi er um að ræða félagslegan auð en þar á 

hann við tengslanet bæði innan fjölskyldunnar og utan. Félagslegum auði er 

viðhaldið meðal annars með því að sækja eftirsóknaverða skóla. Í þriðja 

lagi lýsir hann menningarauði sem sé síbreytileg þekking og færni 

einstaklings á sviði menningar. Menningarauðurinn safnast oft hjá sömu 

fjölskyldunum og honum fylgir gjarnan virðing og vald. Bourdieu lagði 

áherslu á að menningarauðurinn væri mikilvægasti auðurinn á eftir 

fjárhagsauðnum. Hann benti jafnframt á að hornsteinn menningarauðsins 
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væri lagður í æsku og þannig fengju sumir mikinn menningarauð í 

heimanmund sem getur leitt af sér félagslegan mismun milli einstaklinga. 

Menningarauðurinn flyst á milli kynslóða og sá sem fær lítið af honum í 

uppeldinu á erfitt með að bæta sér það upp. Hann ber sögu fjölskyldu sinnar 

og hefur oft minni tækifæri til menntunar (Bourdieu, 1986). Samkvæmt 

kenningum Bourdieus má hæglega færa fyrir því rök að skólaval breyti litlu 

eða engu til að jafna hlut nemenda eins og margir fylgismenn valfrelsis 

hafa haldið fram. Barnið feti í fótspor foreldra og þeirra sem næst því 

standa óháð þeim möguleikum sem samfélagið telur sig bjóða upp á. 

Þrátt fyrir þörfina og áhersluna sem einstaklingar leggja á það að tilheyra 

hópi þá eru ýmis öfl í nútímasamfélagi sem ýta undir einstaklingsvæðingu. Einna 

þekktustu kennismiðir einstaklingsvæðingar eru félagsfræðingarnir Ulrich Beck 

frá Þýskalandi og hinn breski Anthony Giddens (Gestur Guðmundsson,2008). 

Þeir hafa fjallað um einstaklingsvæðinguna sem hefur einkennt vestræn samfélög 

síðustu ár. Lögð er áhersla á að hver einstaklingur sé sérstakur og þrátt fyrir að 

hann tilheyri hópi eða heild, á það að vera markmið samfélagsins að koma til 

móts við einstaklingsmiðaðar þarfir hans. Hvort sem það er á öldrunarstofnunum 

þar sem aukin áhersla er á einstaklingsrými eða í grunnskólum þar sem allt nám 

skal vera einstaklingsmiðað og klæðskerasniðið að þörfum hvers og eins. 

Einstaklingsvæðing er fylgifiskur „síðnútíma“ en tímabilið upp úr 1970 er af 

mörgum talið vera upphaf hans. Ekki er lengur áhersla á framfarir og 

tækninýjungar í samfélaginu líkt og nútímavæðingin einkennist af heldur færist 

áherslan yfir á upplýsingatækni (Gestur Guðmundsson, 2008). Beck og Giddens 

halda því fram að nútímavæðing haldi áfram en með breyttum áherslum.Þeir 

benda á að einstaklingurinn standi nú mun meira einn en áður, þurfi að standa og 

falla með gjörðum sínum og gera sér grein fyrir afleiðingum þeirra. 

Einstaklingurinn þarf að íhuga óorðna hluti og þarf auk þess að velta sífellt fyrir 

sér hverjar verði afleiðingar gjörða hans. Þetta kalla þeir Beck og Giddens 

„afturblik“.Þeir leggja áherslu á að stöðugt verði erfiðara að líta á mannlega 

starfsemi sem sjálfgefna. Allar athafnir mannanna þarfnist umhugsunar. Þeir tala 

líka um að ákvarðanir einstaklinganna og samfélagsins verði sífellt minna 

byggðar á vana heldur séu ákvarðanir sem teknar eru oft byggðar á stöðugu flæði 

upplýsinga og stöðugt þarf að endurmeta ákvarðanir í ljósi nýrra upplýsinga 

(Gestur Guðmundsson, 2008). Foreldrar sem hafa valfrelsi um skóla fyrir börn 

sín taka þar með ábyrgð á því vali. 

Að mati þeirra Beck og Giddens er einstaklingsvæðingin þegar sérhver 

einstaklingur er orðinn viðmiðun heildarinnar. Persónubundin einkenni 

verða allsráðandi en félagsheildir verða í bakgrunni. Hlutverk hans í 

samfélaginu fer stöðugt meira að verða „hver er ég“ og „hver eru mín 

persónulegu einkenni“ og „hvaða hæfni hef ég sem fleytir mér áfram í 
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samfélaginu“ í stað þess sem áður var en þá leit fólk frekar til þess hvaða 

hópi það tilheyrði og félagslegri stöðu (Gestur Guðmundsson, 2008).Þar 

sem samfélagið stýrist að miklu leyti af viðmiðunum sem reyna að koma til 

móts við einstaklingana hafa opinberar stofnanir reynt að fylgja í sömu átt. 

Skólakerfið leggur í auknum mæli meiri áherslu á einstaklingsviðmið og 

leggur að sama skapi meiri ábyrgð á einstaklinginn sjálfan. 

Hin síðari ár hafa samfélagsrannsakendur veitt því athygli að fólk segir 

á annan hátt frá lífi sínu en áður. Fyrr lagði fólk áherslu á takmarkandi áhrif 

ytri þátta á líf sitt, auk þess sem lífsferillinn var að mörgu leyti fyrirséðari. 

Þannig var til dæmis skólaganga hvers einstaklings nokkuð ljós og í fæstum 

tilvikum um nokkrt val að ræða. Í nútímanum er lífsferillinn ekki í eins 

föstum skorðum heldur taka einstaklingarnir ákvarðanir eftir því sem 

tækifærin birtast og hver og einn veltir fyrir sér nýjum kostum og 

valmöguleikum. Yngri kynslóðir lýsa lífi sínu í dag frekar sem röð 

ákvarðanna sem þær sjálfar hafa tekið. „Þessari breytingu hefur verið lýst 

sem hvarfi frá lífssögu viðmiða (e.normal biography) til lífssögu 

vals(e.choice biography)“ (Gestur Guðmundsson, 2008 bls. 119). 

Þær kenningar sem hér hafa verið reifaðar er áhugavert að skoða í 

tengslum við skólaval. Í kenningum Bourdieu talar hann um skýra 

stéttaskiptingu sem almennt hefur ekki verið viðurkenndá Íslandi. Erfitt er 

því að segja til um hvort kenningarnar eigi við um íslenskar aðstæður en 

vonast er til að vísbendingar komi fram í rannsókninni sem gefi til kynna 

hvort þær megi yfirfæra. Varðandi einstaklingsvæðingu þeirra Beck og 

Giddens tel ég að ekki nokkur maður hérlendis hafi komist hjá því að verða 

var við þá auknu einstaklingsvæðingu sem íslenskt samfélag hefur litast af 

síðustu árin. Athyglisvert verður að skoða hvort hugmyndir foreldra í 

Garðabæ um valfrelsi séu í takt við kenningar þeirra. 

2.6 Skólaval á Íslandi 

Lengst af hafa foreldrar á Íslandi ekki haft mikið val er kemur að 

grunnskólagöngu barna sinna. Flest börn hafa stundað og stunda enn nám í 

sínum hverfisskóla. Fá sveitarfélög á Ísland hafa möguleika á að bjóða upp 

á val á grunnskóla vegna fámennis en sum stærri sveitarfélög hafa boðið 

upp á skólaval samkvæmt reglum. Eins og segir í lögum um grunnskóla 

bera sveitafélögin meginábyrgð á skólahaldi og framkvæmd 

grunnskólalaga. Grunnskólinn er skyldunám og er hverju sveitarfélagi skylt 

að sjá öllum börnum á aldrinum 6–16 ára, sem þar eiga lögheimili, fyrir 

skólavist (Aðalnámskrá, 2006).  
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Á Íslandi er nú víða um land vísir að frjálsara kerfi og nokkur 

sveitafélög á Íslandi hafa undanfarin ár gefið foreldrum kost á að velja 

skóla innan sveitarfélagsins fyrir börn sín. Frá árinu 2003 hefur foreldrum 

og börnum í Garðabæ gefist kostur á að velja grunnskóla. Í bænum er rekin 

heildstæð skólastefna sem nær til leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla. 

Bæjaryfirvöld hvetja skólana til að efla sérstöðu sína og foreldrar bera 

ábyrgð á að velja skóla fyrir barn sitt (Garðabær, 2010). Í Reykjavík geta 

foreldrar líka valið um skóla fyrir barn sitt hvar sem er í borginni 

samkvæmt innritunarreglum. Í innritunarreglunum kemur fram að nemandi 

sem býr í viðkomandi skilgreindu skólahverfi eigi skilyrðislausan forgang 

ef skólinn þarf að takmarka nemendafjölda (Reykjavík, 2011). 

Í Garðabæ eru starfandi sex grunnskólar: Fyrst ber að nefna þann elsta 

Flataskóla sem áður var Barnaskóli Garðahrepps stofnaður 1958. Í honum 

er boðið upp á nám fyrir nemendur í 1.-7.bekk. Skólinn er rekinn af 

sveitarfélaginu og í honum eru nú 290 nemendur. Á heimasíðu Flataskóla 

má lesa að í skólanum sé lögð áhersla á að hagsmunir nemenda séu þar 

ávallt í fyrirrúmi. Skólastarfið byggir á langri hefð. Þar er lögð áhersla á 

jákvæðan aga og góða framkomu. Í skólnum er unnið eftir aðferðarfræðinni 

SMT– skólafærni með það að markmiði að skapa gott andrúmsloft í 

skólanum auk þess að tryggja öryggi,velferð nemenda og draga úr 

hegðunarvanda. Lögð er áhersla á fjölbreytta kennsluhætti og mikil 

tónlistarhefð er í skólanum. Árlega fá nemendur tækifæri til að flytja á sviði 

margvíslegt efni í tali og tónum og þeir fá mikla þjálfun í að tjá sig á góðri 

íslensku (Flataskóli, 2011). 

Í Hofsstaðaskóla er sami aldurshópur og í Flataskóla eða nemendur í 1.-

7. bekk. Tæplega 430 nemendur stunda þar nám. Þar er lögð áhersla á 

skapandi starf og einstaklingsmiðað skólastarf. Markmið þeirra er að öll 

börn hafi jafnan rétt til náms og njóti vellíðunnar í skólanum. Stuðlað er að 

því að nemendur læri sjálfstæð, vönduð og fjölbreytt vinnubrögð. Áhersla 

er lögð á hlýlegt umhverfi, glaðlegt viðmót og hæft og vel menntað 

starfsfólk. Samvinna er mikil og unnið er að samræmingu námskrár leik- og 

grunnskóla auk þess sem unnið er samkvæmt samstarfsáætluninni „Brúum 

bilið“ (Hofsstaðaskóli, 2011). 

Í Sjálandsskóla stunda um 250 nemendur nám í 1.-10. bekk. Skólinn er 

sex ára gamall og sá eini í bænum sem er heilstæður. Einstaklingsmiðað 

nám í opnu rými og náin tengsl skóla, foreldra, umhverfis og 

grenndarsamfélags eru helstu hornsteinar Sjálandsskóla. Lögð er áhersla á 

að hver nemandi fái að njóta sín til fulls. Allir eru hvattir til að gera sitt 

besta og sýna sjálfstæði, áhuga og frumkvæði í námi og starfi. Þeir fá 
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þjálfun í að axla ábyrgð á eigin gjörðum, hjálpa öðrum og sýna sjálfum sér 

og umhverfi sínu virðingu. Í skólanum er enn fremur mikil áhersla lögð á 

útikennslu og skólinn hefur nýlega fengið að starfa sem heilsuskóli 

(Sjálandsskóli, 2011). 

Barnaskóli Hjallastefnunnar er til húsa að Vífilsstöðum skammt utan við 

byggðina í Garðabæ.Hann er rekinn af einkahlutafélaginu Hjalla ehf. og 

hefur verið starfræktur í Garðabæ frá árinu 2003 fyrir nemendur frá 5 til 10 

ára. Þar stunda nám 174 nemendur en hluti þeirra kemur úr öðrum 

sveitarfélögum. Í meginreglum skólans er áhersla lögð á að mæta hverju 

barni eins og það er og viðurkenna ólíkar þarfir aldurshópa, kynja og 

einstaklinga. Unnið er að þróunarverkefnum í skólastarfi s.s. samþættingu 

leik- og grunnskólahefðar. Einnig er markvisst unnið að því að virða 

valfrelsi og ólíkan áhuga barna. Í skólanum er boðið upp á leikefnivið og 

einföld námsgögn. Umhverfisvitund og útivera er stór hluti skólastarfsins. 

Kennslan fer að hluta til fram í kynjaskiptum hópum. Garðabær hefur gert 

þjónustusamning við fyrirtækið vegna skólans og greiðir bærinn að fullu 

skólagjaldið fyrir þau börn sem eiga lögheimili í Garðabæ og stunda nám í 

skólanum (Barnaskóli Hjallastefnunnar, 2010). Barnaskóli Hjallastefnunnar 

er skilgreindur sem einkaskóli af rekstraraðilum en færa má þó rök fyrir því 

að hér sé ekki síður um að ræða samningsskóla vegna þjónustusamningsins. 

Alþjóðaskólinn á Íslandi er til húsa í Sjálandsskóla en er einkarekinn 

grunnskóli fyrir 5-13 ára börn. Skólinn er í einkaeign. Hann starfar samkvæmt 

alþjóðlegri námsskrá fyrir grunnskóla. Námsskráin byggir á sveigjanlegum og 

fjölbreyttum þemaverkefnum sem tengja saman hinar ýmsu námsgreinar. Í 

skólanum fer mest allt nám fram á ensku en nýlega hófst kennsla á svokallaðri 

tvítyngisbraut fyrir 5-8 ára gömul börn. Þar er kennt bæði á ensku og íslensku. Í 

vetur eru nemendur skólans um 50, en flest þeirra koma úr öðrum 

sveitarfélögum. Skólinn er skilgreindur sem einkaskóli en á sama hátt og með 

Barnaskóla Hjallastefnunnar má líka líta á hann sem samningsskóla 

(Alþjóðaskólinn, 2010). Innheimt eru skólagjöld í Alþjóðaskólann en Garðabær 

greiðir þó að fullu skólagjaldið fyrir nemendur sem eru búsettir í sveitarfélaginu 

(Garðabær, 2010). Önnur sveitarfélög greiða með sínum nemendum umsamda 

fjárhæð samkvæmt reglugerð Sambands íslenskra sveitarfélaga um 

viðurkenningu grunnskóla sem reknir eru af öðrum en sveitarfélögum. Í 10.gr 

þessarar reglugerðar segir eftirfarandi: 

Upphæð framlags úr sveitarsjóði. 

Framlag skv. 6. gr. skal nema að lágmarki 75% af vegnu 

meðaltali heildarrekstrarkostnaðar allra grunnskóla sem reknir 
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eru af sveitarfélögum í landinu á hvern nemanda samkvæmt 

árlegum útreikningi Hagstofu Íslands. Gildir þetta hlutfall fyrir 

skóla með allt að 200 nemendur, en framlagið skal vera að 

lágmarki 70% fyrir hvern nemanda umfram þann fjölda 

(Stjórnartíðindi, 2009). 

Í Garðaskóla eru um 430 nemendur á unglingastigi eða í 8. -10.bekk. 

Skólinn er safnskóli og í hann koma nemendur úr barnaskólunum. Á 

unglingastiginu hafa foreldrar í Garðabæ ennfremur val um skóla en þá 

snýst valið eingöngu á milli Garðaskóla og Sjálandsskóla. Í 9. og 10. bekk í 

Garðaskóla er svokallað hópakerfi en þar er nemendum skipt í tilteknar 

námsgreinar eftir getu/frammistöðu. Faggreinakennarar sjá um kennsluna. Í 

8.bekk er hefðbundið bekkjakerfi. Boðið er upp á fjölbreytta valáfanga í 

skólanum. Þar er unnið að uppbyggingu sjálfsagaeða uppeldi til ábyrgðar 

sem er aðferð við að kenna börnum og unglingum sjálfsstjórn og sjálfsaga 

(Garðaskóli, 2011). 

Eins og sjá má af þessari upptalningu er skólaval mjög fjölbreytt í 

Garðabæ. Skólarnir eru ólíkir og bjóða upp á mismunandi aðferðir og 

nálganir í kennslu. 

Fyrirkomulag valsins í Garðabæ er með þeim hætti að skólar bæjarins 

bjóða upp á kynningar á starfi sínu skömmu áður en innritun hefst. Áður 

var haldinn sameiginlegur kynningarfundur þar sem allir skólarnir sendu 

sína fulltrúa á til að kynna sinn skóla. Því fyrirkomulagi hefur verið hætt og 

nú hafa skólarnir opin hús til kynningar á sinni starfsemi og áherslum. 

Skólunum er í sjálfsvald sett með hvaða hætti kynningarnar fara fram og 

hvaða áhersluatriði þeir kjósa að kynna. Markmið kynninganna er að 

foreldrar og börn fái að skoða skólana og starfsemi þeirra áður en þeir velja 

skóla fyrir barnið. Um langt árabil hefur verið náið samstarf á milli 

grunnskólanna og leikskólanna í bænum. Unnið hefur verið eftir skipulagi 

sem kallast „Brúum bilið“ en markmið þess er að elstu nemendur 

leikskólanna heimsækja grunnskólanna og að auka tengsl skólastiganna 

þannig að stuðla megi að öryggi og vellíðan barnanna við flutning á milli 

skólastiga (Garðabær, 2010). 

Breytinga er að vænta hvað varðar valfrelsi grunnskóla á Íslandi, en í 

drögum að nýrri aðalnámskrá er sveitarfélögum skylt að bjóða upp á val 

svo fremi sem að í sveitarfélaginu séu fleiri en einn grunnskóli. Í drögunum 

segir eftirfarandi:  

Foreldrar eiga rétt á því að velja grunnskóla innan sveitarfélagsins 

fyrir börn sín samkvæmt reglum sveitarfélagsins. Einnig eru 
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starfandi grunnskólar sem njóta viðurkenningar mennta- og 

menningarmálaráðherra en eru reknir af öðrum aðilum en 

sveitarfélögum. Þessir skólar njóta fjárstuðnings frá sveitarfélögum 

og foreldrar geta einnig sótt þar um skólavist fyrir börn sín. 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti – drög, 2010). 

Einkaskólar og sjálfstætt starfandi grunnskólar hafa átt erfitt uppdráttar hér á 

landi og ekki hefur skapast mikil hefð fyrir rekstri þeirra. Með hinni nýju 

frjálshyggju um 1980 beindist athygli manna hérlendis að einkaskólum sem 

hollum keppinaut opinberu skólanna. Enda féllu einkaskólarnir vel að 

hugmyndum um frjálst framtak, val og stýringu markaðsaflanna.  

Árið 1996 fluttist yfirumsjón grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga. Þá má 

segja að það hafi komist ákveðin festa í styrkveitingar til einkaskólanna. Í 

gildi er reglugerð nr. 980 frá 1.desember 2009 um viðurkenningu 

grunnskóla sem reknir eru af öðrum en sveitarfélögum (Stjórnar-

tíðindi,2009). Á árunum eftir 2000 má segja að ný viðhorf hafi verið orðin 

rótföst hvað varðar ríkisrekstur og ríkisafskipti. Kröfur voru gerðar um að 

menntakerfinu þyrfti að sinna af vaxandi krafti. Á sama tíma heyrðust líka 

raddir um hagræðingu, valfrelsi, markaðslausnir og einkarekstur. Þótt þessi 

nýja markaðshyggja efaðist ekki um réttmæti eða gildi menntaútgjalda þá 

voru áberandi viðhorf um hagkvæmni í rekstri og stjórnun, gildi 

samkeppninnar og einkareksturs og um valfrelsi neytandans. Árið 2006 

voru sett lög sem treystu stöðu einkaskólanna og tryggðu þeim ákveðið 

fjármagn en staðfestu jafnframt neitunarvald sveitarfélaga um stofnun 

slíkra skóla (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Fjöldi nemenda í einkaskólum á Íslandi 1999-2009 

Fyrsti einkarekni skólinn hér á landi var Landakotsskóli en hann tók til 

starfa 1896 og er sjálfseignastofnun (Landakotsskóli, 2010). Skóli Ísaks 
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Jónssonar hóf skólastarf 1926 (Ísaksskóli, 2010), og Waldorfskólinn 

Sólstafir hefur verið rekinn frá 1994 (Waldorf, 2010). Tjarnarskóli tók til 

starfa árið 1985 (Tjarnarskóli, 2010) og Suðurhlíðaskóli sem rekinn hefur 

verið með hléum frá 1905 (Skólatorg, 2010). Einkareknum skólum fjölgaði 

lítið fyrr en eftir 2004. Segja má að mikil breyting hafi orðið á þessum 

málum árið 2003 þegar Hjallastefnan opnaði sinn fyrsta grunnskóla, en á 

þeirra vegum eru í dag reknir þrír slíkir skólar á höfuðborgarsvæðinu 

(Barnaskóli Hjallastefnunnar, 2010).Á mynd 1 má sjá þróun nemendafjölda 

í einkaskólum á Íslandi 1999-2009. 

Á Íslandi voru samkvæmt tölum Hagstofunni frá 2009, 161 almennings-

skólar sem reknir eru af opinberum aðilum alls með 42.097 nemendur. 

Sérskólar sem eru starfræktir af opinberum aðilum voru fjórir með 130 

nemendur. Einkaskólar voru þá tíu með 702 nemendur (Hagstofan, 2010). 

Eins og sjá má hafa Íslendingar farið sér fremur hægt hvað varðar 

fjölbreytni í rekstri skóla. Þó hefur nokkur breyting orðið hin síðari ár og 

áherslubreytingu má greina hjá stjórnvöldum samanber ný drög þar sem 

kveðið er á um meira val, auk þess sem nemendum í einkareknum skólum 

hefur fjölgað verulega. 

Mikið hefur verið rætt og ritað um breytingar á skólastarfi víða um heim á 

undanförnum árum. Áhrif og gildi skólavals hefur verið mikið rannsakað 

erlendis og hafa fræðimenn fengið ólíkar niðurstöður úr rannsóknum sínum. Þó 

virðist þeim flestum bera saman um að skólaval auki ánægju foreldra og barna 

þó svo að í mörgum rannsóknum sé áhersla lögð á aukna mismunun. Víða um 

heim má sjá að aukið og fjölbreyttara valfrelsi í skólamálum, á síðustu árum. 

Rekstrarfyrirkomulag bæði almenningsskóla og einka- eða sjálfstætt starfandi 

skóla er fjölbreyttara enda hefur skólakerfið orðið fyrir mikilli gagnrýni. Óhætt er 

að segja að foreldrar í Garðabæ hafi úr nokkuð fjölbreyttri skólaflóru að velja. 

Bæði er um að ræða almenningsskóla og einkaskóla sem allir hafa sýna sérstöðu 

auk þess sem þeir fylgja mismunandi stefnum. Kynningar skólanna í Garðabæ 

hafa tekið breytingum og virðast líkjast því sem tíðkast víða erlendis. Áhugavert 

verður að sjá hvort að niðurstöður rannsóknarinnar á skoðunum og viðhorfum 

foreldra í Garðabæ til skólavals sýni fram á svipaðar niðurstöður og erlendis. 
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3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla er greint frá þeim aðferðum sem notaðar voru við rann-

sóknina. Fjallað er um val á þátttakendum og framkvæmd rannsóknarinnar 

er lýst. Einnig er sagt frá aðferðum við skráningu og úrvinnslu gagna.  

Til þess að fá svör við rannsóknarspurningunum var megindlegum 

rannsóknaraðferðum (e.quantitative) beitt og lagður var fyrir rafrænn 

spurningalisti. Spurningalistann og bréf til foreldra má sjá í fylgiskjölum 

nr.1 og 2. Megindlegar rannsóknir byggjast á tölum og niðurstöðum sem 

hægt er að telja og mæla. Megindleg nálgun byggir aðallega á því að finna 

meðaltal og dreifingu innan hóps og hvernig hóparnir tengjast (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Með notkun megindlegrar aðferðar var reynt að 

kortleggja skoðanir foreldra og tíðni ýmissa þátta tengda skólavali mæld. 

Notuð var lýsandi rannsóknaraðferð en tilgangur hennar er þegar 

fyrirbærum er lýst í raunverulegu ástandi. Jafnframt var notuð lýsandi 

tölfræði sem nota má til að finna út hvað er dæmigert fyrir gögnin (Amalía 

Björnsdóttir, 2003). Sú nálgun hentar þessari rannsókn vel þar sem sóst er 

eftir upplýsingum um tíðni og fjölda ástæðna og hvort finna megi samband 

á milli tveggja eða fleiri þátta. 

Hugsanlegar ógnanir við rannsóknina er svarhlutfallið en þýðið er lítið 

og því er mikilvægt að fá góða svörun. Léleg svörun kann að hafa neikvæð 

áhrif á réttmæti rannsóknarinnar. Ennfremur getur það verið veikleiki að 

hópurinn sem tekur þátt er nokkuð einsleitur og því er ekki hægt að spegla 

niðurstöðurnar við aðra hópa heldur er einungis um að ræða viðhorf þeirra 

sem taka þátt. 

3.1 Þátttakendur 

Þýðið í rannsókninni eru rúmlega 300 foreldrar og forráðamenn sem eiga börn í 

Garðabæ er hófu nám í fyrsta bekk haustið 2010. Fjöldi barnanna er 154. 

Könnunin náði til foreldra sem áttu börn í fyrsta bekk í fjórum skólum í 

Garðabæ: Barnaskóla Hjallastefnunnar, Flataskóla, Hofsstaðaskóla og 

Sjálandsskóla.Foreldrar barna í Alþjóðaskólanum voru ekki í úrtakinu þar 

sem aðeins er um að ræða fjögur börn í fyrsta bekk úr Garðabæ þannig að 

rekjanleiki var of mikill. 

Spurningakönnunin var send til eins af skráðum aðstandendum þessara barna 

og fengu jafnmargir feður og mæður könnunina, alls 154 einstaklingur. Almennt 
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gildir sú regla að því stærra úrtak sem spurt er þeim mun minni verður 

tilviljunarkennda úrtaksvillan og meiri líkur á því að svörin endurspegli viðhorf 

þýðisins (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

3.2 Svarhlutfall 

Af þeim 154 spurningalistum sem sendir voru tóku 94 foreldar þátt eða 61% 

þátttakenda. Ógild netföng voru fjögur og var þá sent á annað netfang vegna 

sama barns. Með því tókst að senda einum aðstandanda allra þessara 154 barna 

spurningakönnun. Af þeim 94 foreldrum sem svöruðu könnuninni voru 33 karlar 

og 61 kona. Jafnmargir karlar og konur fengu könnunina senda. Í fjórum 

tilvikum svöruðu foreldrar könnuninni saman, sjá mynd 2. 

Mynd 2. Kyn þátttakenda. 

Þegar spurt var um kyn þeirra barna sem rannsóknin beindist að kom í 

ljós að svarað var fyrir 45 drengi og 49 stúlkur.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru á nokkuð breiðu aldursbili. Í 

spurningalistanum var aldursbilum skipt í fjóra flokkaog á mynd 3 má sjá 

skiptingu eftir aldri. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 36-40 ára en 

fæstir voru í yngsta aldursflokknum 20-30 ára.  

Hlutfall þeirra sem svöruðu voru 66% foreldra barna í 1.bekk 

Barnaskóla Hjallastefnunnar, 61% foreldra í Flataskóla, 53% foreldra í 

Hofsstaðaskóla og 71% foreldra í Sjálandsskóla (sjá mynd 4). Af þessum 

tölum má sjá hversu breytt bilið er í þátttökunni. Góða þátttöku í 

Sjálandsskóla má hugsanlega tengja því að rannsakandinn starfar þar sem 

aðstoðarskólastjóri og þekkir marga sem eru í þýði þess skóla. Sami háttur 

var hafður á kynningum vegna spurningalistans í öllum skólunum fjórum. 
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Mynd 3. Aldur þátttakenda. 

Mynd 4. Hlutfall þátttakenda eftir skólum. 

3.3 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var rafræn spurningakönnun með lokuðum 

spurningum þ.e. fyrirfram ákveðnum svarmöguleikum. Spurningarnar í 

listanum voru 15 og í þeim var leitað eftir viðhorfum og skoðunum foreldra. 

Notaður var fimm þrepa Likert-kvarði þar sem svarendur merkja við á kvarða 

sem hefur bæði jákvæða og neikvæða stefnu. Ástæða þess að valinn var fimm 

þrepa kvarði er að þá gefst þeim sem ekki hafa afgerandi viðhorf til 
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spurningarinnar, tækifæri til að koma sínum skoðunum að. Það telst vera 

styrkur spurningakannana að þær teljast réttmætar í þeim skilningi að sterk 

tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Einn helsti kosturinn við að nota þessa aðferð er að hægt er að 

kanna á markvissan og fljótlegan hátt viðhorf hóps á sama tíma. Eins er hægt 

að endurtaka könnunina síðar til að kanna hvort viðhorfin hafa breyst. Aðferðin 

er auk þess hagkvæm og fljótleg í samanburði við aðrar megindlegar aðferðir 

svo sem eins og stöðluð viðtöl (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003). Spurningalistinn var nafnlaus og órekjanlegur en líklegra má telja að 

heiðarleg svör fáist sé þess gætt. Með notkun lokaðra spurninga fást svör við 

ákveðnum spurningum og úrvinnsla gagna á tölfræðilegan hátt verður 

aðgengileg með aðstoð tölvuforrita. Styrkur slíka kannana liggur fyrst og 

fremst í að fjölbreyttum gögnum má safna saman á stuttum tíma (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Við gerð spurningalistans var hugað að ýmsum þáttum 

varðandi uppsetningu og leiðbeiningar og innihaldið ígrundað. Könnunin var 

forprófuð af fimm foreldrum barna sem hófu nám í fyrsta bekk víðsvegar um 

land, þó ekki í Garðabæ. Spurningakönnunin tók til þátta sem snúa beint að 

viðhorfum til skólavals, samkeppni og kynninga skólanna. Ennfremur var spurt 

um viðhorf til skóla barnanna og hversu sammála foreldrarnir væru því að 

barnið þeirra fengi nám við hæfi. Bakgrunnsspurningar voru fimm og sneru að 

aldri og kyni þess sem svaraði, kyni barns, menntun og samanlögðum launum 

fjölskyldunnar. 

3.4 Framkvæmd 

Sendir voru út spurningalistar 11. janúar 2011 til foreldra barna í Garðabæ 

sem hófu nám í 1. bekk haustið 2010. Spurningakönnunin var rafræn og 

send í tölvupósti. Áður höfðu skólastjórnendur í skólunum fjórum sent 

áðurnefndum hópi bréf þar sem óskað var eftir höfnun frá þeim foreldrum 

sem ekki vildu fá senda könnun. Ekkert foreldri hafnaði könnun. Netföng 

foreldranna voru fengin hjá skólunum eftir að áðurgreint bréf hafði verið 

sent. Þann 20.janúar var send út ítrekun og 26.janúar var send út 

lokaítrekun. Áður hafði verið fengið leyfi hjá skólayfirvöldum í Garðabæ 

og rannsóknin ennfremur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Spurningalistinn var unnin í forritinu Outcome og það var einnig notað til 

að vinna úr niðurstöðunum ásamt SPSS tölfræðiforriti. 

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Niðurstöður könnunarinnar voru skráðar um leið og þær bárust í miðlægt 

umhverfi Outcome-forritsins. Við úrvinnslu á gögnum rannsóknarinnar var 
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notað tölfræðiforritið SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, útgáfa 

18). Með aðstoð forritsins voru fundnar lýsandi upplýsingar um breytur en þær 

voru flestar mældar á nafn- og raðkvarða. Notað var Spearman fylgnipróf til að 

kanna tengsl á milli breyta sem eru mældar á raðkvarða. Tengsl á milli hópa þ.e. 

breyta á nafnkvarða var mældur með Kí kvaðrat (χ² ). 

3.6 Tilkynningaskylda og leyfi 

Tilkynnt var um rannsóknina til Persónuverndar en opinberar formlegar 

rannsóknir eru tilkynningarskyldar.  

Í reglugerð nr. 698/2004 um tilkynningarskyldu og leyfisskylda vinnslu segir: 

Ábyrgðaraðili skv. 4.tl.mgr. 2.gr. laga nr. 77/2000 skal 

tilkynna Persónuvernd um sérhverja rafræna vinnslu 

persónuupplýsinga sem hann framkvæmir eða fer fram á hans 

vegum. Hann ber að lögum ábyrgð á því að vinnslu 

persónuupplýsinga sé ávallt hagað í samræmi við efni 

tilkynningar til Persónuverndar og lög nr.77/2000 

(Persónuvernd, 2009). 

Leyfi var einnig fengið hjá Fræðslu- og menningarsviði Garðabæjar og 

þeim grunnskólum í Garðabæ sem bjóða upp á nám í fyrsta bekk. 

Skólastjórar í skólunum fjórum sendu öllum forráðamönnum barna í fyrsta 

bekk bréf vegna áforma um könnunina og báðu þá foreldra sem ekki vildu 

vera á lista yfir þátttakendur að tilkynna sér það. Enginn neitaði þátttöku. 
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4 Niðurstöður 

Í þessu verkefni var leitað svara við nokkrum spurningum sem snúa að 

skólavali í Garðabæ. Í umfjölluninni verður reynt að varpa ljósi á þá þætti 

sem helst einkenndu svör þátttakenda og skoðaðar bakgrunnsbreytur til að 

kanna hvort og hvernig þær hafa áhrif á viðhorfin. 

Í rannsókninni var spurt um menntun þátttakenda með það að markmiði 

að skoða hvort finna megi tengsl á milli menntunar foreldra og ástæðna og 

viðhorfa til skólavals. Allir þeir sem svöruðu spurningarlistunum tilgreindu 

menntun sína. Hátt menntunarstig er áberandi í þessum hópi. Á mynd 5 má 

sjá að stærsti hópur foreldranna er með háskólapróf eða 73%. Bóklegu 

framhaldsnámi hafði fjórðungur lokið og 11% þátttakenda var einungis 

með grunnskólapróf. 

Mynd 5. Menntun þátttakenda. 

Þátttakendur voru spurðir um meðalheildartekjur forráðamanna barnsins. 

Fjöldi þeirra sem svaraði spurningunni um launin voru 80 einstaklingar eða 

rúmlega 85% þátttakenda. Eins og sjá má á mynd 6 þá eru 26% þáttakenda 

með í heildartekjur 1.000.000 krónur eða meira á mánuði.  
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Mynd 6. Heildartekjur þátttakenda á mánuði (n=80). 

4.1 Val um grunnskóla 

Í þeim hluta könnunarinnar sem viðkemur vali og viðhorfi til þess voru tvær 

spurningar. Sú fyrri snýr að mikilvægi þess fyrir foreldra og börn að geta valið 

og sú síðari að viðhorfum til þess hvort samkeppni á milli skóla efli þá. 

Þegar spurt var um mikilvægi þess fyrir foreldra og börn að geta valið á 

milli grunnskóla kemur í ljós að mikill meirihluti eða 92% þeirra sem 

svöruðu voru frekar eða mjög sammála. Þar af voru 63% mjög sammála um 

mikilvægi þess að hafa val um grunnskóla. Aðeins 2% voru frekar eða 

mjög ósammála. Þegar bornar eru saman þessar niðurstöður eftir skólunum 

fjórum eins og sjá má á mynd 7, kemur fram að 80% foreldra í 

Sjálandsskóla voru frekar eða mjög sammála á meðan foreldrar í 

Barnaskóla Hjallastefnunnar voru frekar eða mjög sammála í 96% tilvika. 

Um 90% foreldra í Hofsstaðaskóla voru frekar eða mjög sammála og 95% 

foreldra i Flataskóla.Hér er ekki um að ræða marktækan mun á milli hópa 

mælt með Kí kvaðrat marktektarprófi.  

Kannað var hvort tekjur og menntun foreldra hafi áhrif á skoðanir 

þeirra á mikilvægi þess að hafa val. Þegar tengslin eru metin með 

Spearman fylgniprófi kemur í ljós að ekki er hægt að greina tengsl á 

milli þessara þátta (sjá töflu 1). Í öllum tekjuflokkum og 

menntunarstigum voru foreldrar mjög eða frekar sammála í miklum 

meirihluta eins og sjá má á myndum 8 og 9.  
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Mynd 7. Mat á mikilvægi þess fyrir foreldra og börn að geta valið um 

grunnskóla, skipt eftir skólum. 

Mynd 8. Mat á mikilvægi þess fyrir börn og foreldra að geta valið um 

grunnskóla skoðað eftir tekjum (n=80). 
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Ef skoðuð eru svör mæðra og feðra sérstaklega og þau greind eftir viðhorfi 

þeirra til valsins kemur í ljós að enginn munur er á viðhorfum kynjanna til 

þessa þáttar, en jafnt hlutfall eða 61% mæðra og feðra sem svöruðu 

könnuninni eru mjög sammála því að boðið sé upp á val. 

 

Mynd 9.Menntun foreldra borin saman við mikilvægi vals (n=94). 

Mynd 10. Það eflir grunnskóla að vera í samkeppni hver við annan um 

nemendur (n=94). 

Þegar bornar eru saman niðurstöður úr spurningunni um viðhorf til vals 

og þess hvort barnið sé ánægt í skólanum er ekki hægt að greina samband 
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þar á milli. Jákvætt marktækt samband reyndist hins vegar vera á milli 

mikilvægi þess að hafa val um skóla og hvort barnið fengi nám við hæfi;rs 

= 0,21 (p<0,05) (sjá töflu 1). 

Þegar spurt var um viðhorf til fullyrðingarinnar hvort það efli 

grunnskóla að vera í samkeppni hver við annan um nemendur, kemur í ljós 

að 76% foreldra eru því mjög eða frekar sammála. 17% svara bæði/ogog 

7% eru því frekar eða mjög ósammála. Sjá mynd 10. 

Marktækt jákvætt samband er á milli þeirra sem telja það efla skólastarf að 

vera í samkeppni og þeirra sem segja börn sín ánægð í skólanum; rs = 0,23 

(p<0,05). Sjá töflu 1. 

Munur á afstöðu þessara tveggja hópa til þess að samkeppni efli 

grunnskólana er marktækur; χ²(4,N=94) = 16,095, p<0,05.  

Tafla 1. Fylgni sex breyta þar sem spurt var um viðhorf til nokkurra þátta, 

menntunar og launa. 
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Það er mikilvægt fyrir 

foreldra og börn að geta 

valið um grunnskóla 1      

Það eflir grunnskóla að vera 

í samkeppni hver við annan 

um nemendur 0,36** 1.000     

Barnið mitt er ánægt í 

skólanum 0,153 0,226* 1.000    

Barnið mitt fær nám við 

hæfi í skólanum 0,213* 0,235* 0,229* 1.000   

Samtals meðalheildartekjur 

forráðamanna barnsins 0,147 -0,091 -0,076 0,026 1.000  

Hvaða námi hefur þú lokið? 0,177 -0,027 -0,117 0,026 0,339* 1.000 

**tölfræðilega marktækt p< 0,01  

*tölfræðilega marktækt p< 0,05  

Þegar skoðaður er aldur foreldranna sem svarar spurningunni um hvort 

samkeppni efli grunnskóla kemur fram að elsti foreldrahópurinn er í 53% 
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tilvika frekar eða mjög sammála því. Foreldrarnir í hinum þremur 

flokkunum eru í yfir 80% tilvika frekar eða mjög sammála. 

4.2 Ástæður vals 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður spurningarinnar, um þá þætti sem stýra vali 

foreldra á grunnskóla fyrir börnin sín, gafst svarendum kostur á að merkja 

við þrjú atriði. Í töflu 2 má sjá niðurstöðurnar, en flestir völdu skóla vegna 

þess að hann var í næsta nágrenni heimilisins. Næst flestir völdu skólann 

vegna félagatengsla sem barnið hafði við aðra sem ætluðu í þann skóla. 

Litlu færri völdu skólann vegna þess orðspors sem fer af skólanum.Þegar 

skoðaðar eru helstu ástæður fyrir skólavali í einstökum skólum koma fram 

mismunandi ástæður eins og sjá má í töflu 2. 

Tafla 2. Svör foreldra um helstu ástæður valsins. Hér mátti merkja við þrjú 

atriði (N=288). 
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Næsti skóli við heimilið 57 0 16 29 12 
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Orðspor 30 7 13 9 1 

Góðir kennarar og/eða starfsmenn 27 11 5 9 2 

Systkini stunda nám í skólanum 22 4 6 6 6 

Vegna stefnu skólans 21 15 3 1 2 

Skólabragur 19 9 8 1 1 

Skólagerðin/skipulag skólans 18 11 2 2 3 

Góður árangur skólans 17 10 3 2 2 

Vinir/ættingjar/aðrir foreldrar mæltu 

með skólanum 15 4 2 6 3 

Barnið vildi fara í þennan skóla 12 1 1 3 7 

Annað 8 2 4 2 0 

Stefna um heimanám 5 3 0 0 2 

Sérþjónusta t.d. sérkennsla 4 1 0 3 0 

Kunningsskapur við kennara/ 

stjórnendur/starfsfólk skólans 1 0 0 0 1 

Samtals 288 86 69 87 46 
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Þegar rýnt er í þessa töflu kemur í ljós að ekkert atriði af þeim fjórum 

vinsælustu í hverjum skóla fyrir sig er sameiginlegt í öllum skólunum. Tíu 

þættir koma fram þegar vinsælustu atriðin eru skoðuð. Í þremur af 

skólunum er langalgengasta ástæðan næsti skóli við heimilið. Staðsetning 

Barnaskóla Hjallastefnunnar er fjær byggðinni enda velur ekkert foreldi úr 

þeim skóla sem tók þátt þá ástæðu. Félagatengsl barnsins skipta greinilega 

nokkuð miklu máli en það er vinsæll þáttur í sömu skólum og sú ástæða að 

næsti skóli var ríkjandi. 

Þegar skoðaðar eru vinsælustu ástæðurnar og þær bornar saman við 

fylgibreytur kemur í ljós, að ekki er nein marktæk fylgni á milli þeirra sem 

velja næsta skóla við heimili og menntunar, launa, kyns eða aldurs. Sömu 

niðurstöður fengust þegar skoðaður var þátturinn næsti skóli við heimilið 

og orðspor skóla. 

4.3 Kynjamunur 

Foreldrar 45 drengja og 49 stúlkna svöruðu könnuninni. Þegar borin eru saman 

svör foreldra drengja og stúlkna við vinsælustu valástæðurnar kemur meðal 

annars fram að 42% foreldra drengja velja vegna félagatengsla á móti 26% 

foreldra stúlkna. Hér er ekki um að ræða marktæk tengsl (Kí kvaðrat próf). 

Foreldrar stúlkna velja í 22% tilvika vegna árangurs skóla á móti 13% 

foreldra drengja. Munurinn mælist ekki marktækur (Kí kvaðrat próf). 

Þegar spurt er um viðhorf foreldra um mikilvægi þess að geta valið um 

grunnskóla kemur í ljós að foreldrar 67% stúlkna eru því mjög sammála og 

58% drengja. Þessi munur á milli kynja er ekki marktækur. Almennt má 

segja að foreldrarnir í könnuninni séu að miklum meirihluta mjög eða 

frekar sammála því að samkeppni efli skóla.  

Flestir þeirra foreldra sem tóku þátt, voru mjög sammála því að barnið 

þeirra fengi nám við hæfi í sínum grunnskóla. Kynjamunur var ekki 

marktækur, en sjá má einnig sömu tilhneigingu og varðandi valið að 

foreldrar stúlkna eru fleiri þeirrar skoðunar eða í 37 tilvikum (58%) á móti 

27 tilvikum drengja (42%). Varðandi ánægju barna í skólanum kemur enn 

fram sama tilhneiging, að fleiri telja stúlkurnar ánægðar eða 42 foreldrar 

stúlkna (56%) á móti 33 foreldrum drengja (44%). 

4.4 Ánægja í skóla og nám við hæfi 

Til að fá fram skoðun á því hvernig foreldrar meta ánægju barna sinna í 

skólanum og hvort þeir telja að börnin fái nám við hæfi, voru þátttakendur 

beðnir um að svara tveimur fullyrðingum. Tilgangurinn með þessum 
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spurningum var meðal annars til þess að kanna hvort eitthvað samband 

væri á milli ánægju í skóla og ánægju með val og/eða samkeppni. 

Ennfremur hvort greina mætti tengsl á milli þeirra sem fá nám við hæfi og 

þeirra sem aðhyllast val og/eða samkeppni. 

Foreldrar, barna í fyrsta bekk í Garðabæ, lýsa yfir mikilli ánægju barna 

þeirra í skólanum, en rúmlega 80% þeirra eru mjög sammála þeirri 

fullyrðingu að barnið þeirra sé ánægt í skólanum. Frekar sammála eru 15%, 

en 4% telja það bæði og. Engir eru frekar eða mjög ósammála því að barnið 

sé ánægt í skólanum eins og sjá má á mynd 11.  

Mynd 11. Mat þátttakenda á ánægju. 

Þegar skoðuð eru svör þeirra sem eru mjög sammála spurningunni sem 

snýr að ánægju með val og ánægju barns í skóla, kemur ekki fram 

mælanleg fylgni. Þegar aftur á móti eru skoðaðir þættirnir, ánægja með 

samkeppni og ánægja í skóla, mælist jákvætt samband;rs = 0,22 (p<0,05). 

Þegar bornir eru saman þeir fjórir þættir sem foreldrar leggja helst til 

grundvallar valinu, við þá sem eru mjög sammála því að barnið sé ánægt, 

kemur í ljós að ekki er hægt að greina marktæka fylgni. 

Á mynd 12 má sjá að það er mikill meirihluti foreldra mjög sammála 

því að barnið fái nám við hæfi í sínum grunnskóla. Um 68% eru því mjög 

sammála og 24% eru því frekar sammála. Engir foreldrar eru ósammála því 

að barnið fái nám við hæfi.  
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Mynd 12. Mat á námi við hæfi. 

Greina má jákvætt samband á milli þeirra sem eru mjög sammála því að 

barnið fái nám við hæfi og þeirra sem telja það mikilvægt að hafa val;rs= 

0,21 (p<0,05). Einnig má sjá jákvætt samband á milli þeirra sem telja 

barnið fá nám við hæfi og þeirra sem eru mjög sammála því að það efli 

grunnskóla að vera í samkeppni;rs= 0,23 (p<0,05). Jákvætt samband 

reyndist einnig vera hjá þeim sem eru mjög sammála því að barnið þeirra sé 

ánægt og það fái nám við hæfi;rs= 0,23 (p<0,05). 

4.5 Kynningar skólanna 

Kynningar skólanna eru mikilvægur þáttur þar sem fyrirkomulag vals er við lýði. 

Spurt var í rannsókninni um nokkra þætti sem sneru að kynningum skólanna 

fjögurra og leitað eftir viðhorfum foreldra um hvaða þætti þeim finnst 

mikilvægast að fá upplýsingar. Fyrst var kannað hversu margar kynningar 

foreldrarnir sóttu. Í öllum skólunum, var í mars 2010, boðið upp á formlegar 

kynningar á skólastarfinu eða opið hús eins og það er kallað fyrir verðandi 

nemendur í fyrsta bekk og foreldra þeirra. Auk þess bjóða allir skólarnir 

foreldrum í sérstakar heimsóknir ef þess er óskað. Um 47% þeirra, sem svaraði 

könnuninni, fór ekki á neina kynningu. Á eina kynningu fóru 40% og 7% á tvær 

3% á þrjár og 2% fóru á fleiri en þrjár kynningar. Af þessu má sjá að flestir 

foreldrar velja skóla án þess að sækja formlegar kynningar.  

Í könnuninni var spurt um hvernig foreldrarnir fengu upplýsingar um skólann 

sem barnið innritaðist í. Algengasta ástæðan er sú að foreldrarnir þekktu til 

skólans áður og rúmlega helmingur gaf þá ástæðu. Í spurningunni höfðu 
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foreldrar tækifæri til að velja þrjá þætti. Á mynd 13 má sjá hvernig þátttakendur 

fengu upplýsingar um skólann sem þeir völdu. Þeir sem svöruðu liðnum annað, 

gáfu ýmsar ástæður eins og þá að eiga barn í skólanum fyrir og þekkja þar af 

leiðandi vel til skólans. Einn nefndi þá ástæðu að hafa verið sjálfur í skólanum og 

annar nefndi þá ástæðu að hann hefði heimsótt skólann af öðru tilefni og hefði 

því ekki þurft að mæta á kynningu. 

Mynd 13. Hvernig foreldrar fengu upplýsingar um skólann. 

Gagnsemi kynninganna var eitt af því sem skoðað var, og voru 35% 

þeirra sem fóru á kynningu mjög sammála því að þær væru mjög góðar. 

Þeir sem voru frekar sammála gagnsemi kynninganna voru 53%. Þegar 

skoðuð er nánar aðsókn að kynningum og hún borin saman við aðrar 

spurningar og breytur kemur ýmislegt í ljós. Þegar svörum foreldranna er 

skipt niður eftir skólum kemur í ljós að 70% foreldra barna í Barnaskóla 

Hjallastefnunnar fóru ekki á neina kynningu um skólana. Sú niðurstaða 

sker sig nokkuð úr en það á sér líklega þá skýringu að skipulag skólans er 

með þeim hætti að flestir nemendurnir voru líka í Barnaskóla 

Hjallastefnunnar í fimm ára bekk og því er skólinn foreldrum þeirra 

kunnugur. Um 16% foreldra Barnaskólans fór á eina kynningu, 8% á tvær 

og einn aðili fór á fleiri en þrjár.  
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Foreldrar barna í Flataskóla voru duglegastir að sækja kynningar en 

70% þeirra sóttu eina eða fleiri kynningar. Um 56% þeirra fór á eina 

kynningu, einn fór á tvær kynningarog tveir fóru á þrjár kynningar.  

Foreldrar í Hofsstaðaskóla sóttu enga kynningu í 41% tilvika og 51% 

fór á eina slíka, einn aðili fór á tvær kynningar og annar sótti fleiri en þrjár. 

Sjálandsskólaforeldrar sóttu í 40% tilvika enga kynningu sem er svipað 

og í Hofsstaðaskóla en 33% þeirra fóru á eina kynningu og 20% fóru á tvær 

kynningar. Eitt foreldri sótti þrjár kynningar.  

Borin voru saman svör þeirra sem sóttu enga kynningu og þeirra sem voru 

mjög sammála því að barnið þeirra fái nám við hæfi. Í 72% tilvika taldi þessi 

hópur svo vera. Þeir sem sóttu eina kynningu voru í rúmlega helmingi tilfella 

mjög sammála því, en þeir sem sóttu tvær kynningar voru aftur á móti í öllum 

tilvikum mjög sammála því að barnið þeirra fengi nám við hæfi. 

Þegar skoðaðar eru tekjur foreldra og þær bornar saman við fjölda 

skólakynninga kemur fram mikill breytileiki á milli launahópa. 38% þeirra, 

sem hæst hafa launin sóttu enga kynningu og tæp 30% í lægstu tveimur 

flokkunum. Ástæða þess að þeir eru teknir saman er hversu fáir voru í þeim 

flokkum. Í næsthæsta tekjuflokknum, en þar eru tekjurnar 800.000-

1.000.000 krónur á mánuði, voru 55% foreldra sem ekki sóttu neina 

kynningu. 45% þeirra sem hafa 600.000-800.000 krónur í tekjur fóru ekki á 

neina kynningu og 36% þeirra sem hafa 400.000-600.000 krónur í tekjur. 

Þrátt fyrir þennan breytileika er ekki að sjá tengsl á milli þess að bera mikið 

úr býtum og sækja skólakynningar.  

Þegar skoðuð er menntun foreldra og hún borin saman við fjölda 

skólakynninga kemur í ljós að þeir foreldrar sem minnsta menntun hafa 

fóru í 70% tilvika á eina eða fleiri kynningar, á meðan háskólamenntaðir 

foreldrar skoðuðu einn eða fleiri skóla í 54% tilfella. Háskólamenntaðir 

foreldrar eru töluvert stærri hópur í úrtakinu eins og áður hefur komið fram 

og þrátt fyrir þessar hlutfallstölur er munurinn á milli menntunar foreldra 

og fjölda kynninga ekki marktækur. 

Sjá má nánari niðurstöður á mynd 14. 

Í rannsókninni voru foreldrar spurðir að því hvaða þættir það voru sem 

þeim fannst skipta máli á kynningunni. Aðeins þeir sem höfðu sótt 

kynningar svöruðu þessari spurningu en þeir reyndust vera 54. Boðið var 

upp á að velja þrjá fyrirfram gefna þætti. Einnig var gefinn kostur á að 

svara frá eigin brjósti.Viðmót starfsmanna var sá þáttur sem foreldrum 

fannst skipta mestu máli. Viðmót stjórnenda og upplýsingar um stefnu 

skólans í aga- og eineltismálum komu þar næst. Á mynd 15 má sjá alla 
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þættina og hlutfall þeirra sem svöruðu. Í þessari spurningu höfðu foreldrar 

val um að svara undir liðnum annað og komu þá fram skýringar eins og að 

á kynningunni hafi foreldrarnir upplifað svo mikil þrengsli innan eins 

skólans að þeim hafi ekki litist á og valið annan. Í öðru tilviki var tilgreint 

að upplýsingar umstærð skólans hafi orðið til þess að foreldrarnir töldu að 

barnið fengi betri þjónustu í krafti smæðarinnar.  

Mynd 14. Fjöldi kynninga, sem foreldrar flokkaðir eftir menntun, sóttu þegar 

þau voru að taka ákvörðun um val á grunnskóla. 

Sá þáttur sem foreldrum þótti skipta mestu máli á kynningum skólanna var 

viðmót starfsmanna eins og áður hefur komið fram. Ef svör þeirra eru 

greind niður á skóla kemur í ljós að ekki er marktækur munur á milli 

skólanna. Það á einnig við ef sama atriði er borið saman við kyn barnanna 

að ekki er munur þar á.  

Þegar skoðuð voru svör þeirra, sem fannst stefna skólans í aga- og 

eineltismálum skipta máli á kynningunum, kom í ljós marktækur munur á 

milli skólanna fjögurra; χ²(3,N=29) = 11,19, p<0,05. Um 16% foreldra 

barna í Hofsstaðaskóla fannst stefna skólans í aga- og eineltismálum skipta 

máli á kynningunni. Svipað hlutfall foreldra úr Barnaskólanum eða 20%. 
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Fleiri foreldrum hinsvegar úr Flataskóla og Sjálandsskóla fannst stefnan 

skipta máli í 48% í Flataskóla en 53% í Sjálandsskóla. Rúmlega 51% þeirra 

foreldra sem sóttu kynningu fannst skoðunarferð um skólann skipta miklu 

máli. Hlutfallslega flestir þeirra koma úr Sjálandsskóla, en 47% foreldra 

þaðan fannst það skipta máli. Fæstir voru foreldrar aftur á móti úr 

Barnaskólanum en 26% þeirra fannst skoðunarferð skipta máli.  

Mynd 15 . Hvaða þættir það voru sem foreldrum finnst skipta máli á 

kynningum skólanna(N=230). 

4.6 Samantekt 

Í þessari rannsókn voru könnuð viðhorf og hugur foreldra barna í 1.bekk í 

Garðabæ til skólavals. Svarhlutfall í rannsókninni var rúmlega 60%. Það er ekki 

hátt en þó vel viðunandi. Því má ætla að niðurstöður gefi nokkuð raunsanna 

mynd af hópnum í heild. Mæður svara helmingi oftar en feður í þessari 

rannsókn. Svör bárust frá 32% feðra og 63% mæðra. Sjónarmið foreldra af 

báðum kynjum koma því fram í rannsókninni þó svo að vægi mæðra sé töluvert 

hærra. Mikill meirihluti eða 73% þeirra sem svöruðu hafa lokið háskólaprófi á 

meðan 11% höfðu aðeins lokið grunnskólaprófi. Þátttakendur voru flestir í hærri 

tekjuflokkum sem tilgreindir voru í spurningalistanum. 

Mikill meirihluti eða rúmlega 91% foreldra er mjög eða frekar sammála 

því að það sé mikilvægt fyrir foreldra og börn að geta valið um grunnskóla. 
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Samkeppni um nemendur hugnast rúmlega 75% foreldra og 81% segja 

barnið sitt ánægt í skólanum.Þeir þættir sem lágu helst til grundvallar vali 

foreldranna eru nálægð skóla við heimili, félagatengsl og orðspor. Þessir 

þættir voru þó breytilegir á milli skóla. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að foreldrar í Garðabæ eru mjög 

ánægðir með að hafa val. Þeir eru ennfremur frekar ánægðir með samkeppnina 

og mikill meirihluti lýsir yfir ánægju með skólana sem urðu fyrir valinu. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar og svör við rannsóknar-

spurningunum rædd í ljósi niðurstaðna annarra rannsókna sem greint var frá 

íöðrum kafla. Meginspurningin sem lá til grundvallar rannsókninni var um 

hvaða þætti foreldrar barna í 1.bekk í Garðabæ leggðu til grundvallar þegar 

þeir völdu skóla fyrir börnin sín. Undirspurningar sneru að viðhorfum foreldra 

til skólavals, samkeppni og kynninga skólanna. Ennfremur var skoðað hvort 

menntun, kyn og laun foreldra hafi haft áhrif á valið og hvort foreldrar hefðu 

ólíkar skoðanir eftir skólum. Skoðaðar eru tengingar við fræðilegan bakgrunn 

og velt er upp takmörkunum, áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar. 

Hagnýting niðurstaðna er einnig viðfangsefni kaflans og vangaveltur höfundar 

um niðurstöðurnar og um nýjar spurningar sem hafa vaknað. 

Niðurstöður rannsóknarinnar lýsa nokkuð vel viðhorfum þátttakenda til 

skólavals eins og það er í Garðabæ. Svarhlutfallið er 61% og líklega 

nægjanlega gott svo yfirfæra megi svörin á þýðið sem eru foreldrar barna í 

1.bekk í Garðabæ. Það að svarhlutfallið skuli ekki vera hærra en raun ber 

vitni rýrir væntanlega niðurstöður rannsóknarinnar. Svarhlutfall í 

spurningarkönnunum fer lækkandi um allan heim (Stoop, 2005). Lág 

svörun getur þýtt að niðurstöður lýsi ekki þýðinu sem úrtakið var valið úr 

(Groves,2006). Ýmsar ástæður geta legið að baki lækkandi svarhlutfalli. 

Groves (2006) telur að því oftar sem fólk lendir í úrtaki spurningakannana, 

því sjaldnar samþykki það þátttöku.  

Styrkur þessarar rannsóknar liggur meðal annars í því að ekki hefur áður 

verið leitað skipulega eftir samræmdum viðhorfum foreldra til skólavals hér 

á landi og nýrrar þekkingar hefur því verið aflað með þessum niðurstöðum. 

Með samanburði við erlendar rannsóknir er reynt að undirbyggja 

niðurstöður og ályktanir. Gildi rannsóknarinnar varðandi önnur sveitarfélög 

er takmarkað þar sem skólaval er með öðrum hætti eða tíðkast alls ekki. 

Ýmsir þættir í rannsókninni geta samt nýst skólafólki þar sem skólaval er 

við lýði og öðrum sem að öllum líkindum þurfa að takast á við breytingar á 

skólaskipulagi hvað varðar valfrelsi, enda ný aðalnámskrá í farvatninu þar 

sem kveðið er á um aukið skólaval. Segja má að þátttakendur í þessari 

könnun séu nokkuð einsleitur hópur enda hátt hlutfall háskólamenntaðra og 

tekjuhárra. Félagslegar aðstæður þessa hóps geta verið styðjandi við 

skólaval þar sem aðstæður og efnahagur geta auðveldað foreldrum að sækja 
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skóla út fyrir heimahverfið. Spurningar vakna því um hvort aðrar 

niðurstöður hefðu fengist ef samfélagsgerð þátttakenda væri önnur. 

5.1 Ástæðurnar 

Ein af rannsóknarspurningunum snerist um hvaða ástæður foreldrar legðu 

til grundvallar þegar þeir tóku ákvörðun um í hvaða skóla barnið þeirra 

færi. Samkvæmt þessari rannsókn velja flestir á þeirri forsendu að skólinn 

sé sá næstivið heimilið. Engan þarf að undra þá niðurstöðu enda áratuga 

hefð fyrir slíku fyrirkomulagi á Íslandi og fæstir foreldrar hafa sjálfir notið 

þess að hafa val. Íslensk börn búa við mikið frelsi og hafa mörg hver góða 

möguleika á að komast sjálf í skóla gangandi eða á hjóli. Eflaust þykir 

foreldrum það mikill kostur. Félagatengsl eru annar sterkur þáttur sem 

margir leggja til grundvallar valinu. Er þá bæði um að ræða félaga úr 

heimahverfinu og úr leikskólum. Þegar saman fara ástæðurnar heimaskóli 

og félagatengsl skapast líka bæði hagræði og öryggi. Börnin geta þá verið 

samferða í skóla, það verður einfaldara að leika saman að loknum 

skóladegi, og hægt er að samnýta ferðir foreldra úr nágrenninu. Í rannsókn 

Bast og Walberg (2004) mátti sjá sömuniðurstöður um helstu ástæður og í 

Garðabæeða næsti skóli við heimilið og félagatengsl. 

Barnaskóli Hjallastefnunnar sker sig úr hvað þennan þátt varðar en hann 

er ekki staðsettur í íbúðahverfi og þvílíta engir á hann sem heimaskólann 

sinn á sama hátt og heðfbundna hverfisskóla.Hjá foreldrum sem eiga börn í 

Barnaskóla Hjallastefnunnar var stefna skólans algengasta ástæðan sem 

gefin var upp. Í þeim skóla er hugmyndafræði og skólastefna mjög skýr og 

byggir á hugmyndum um að hverju barni sé mætt eins og það er og ólíkar 

þarfir aldurshópa, kynja og einstaklinga séu viðurkenndar. Í skólanum er 

ennfremur notuð kynjaskipting til að tryggja jafnrétti beggja kynja. 

Greinilegt er að skólanum hefur tekist vel upp með stefnu sína og kynningu 

á henni ef litið er til þessara niðurstaðna. 

Orðspor var líka þáttur sem margir foreldrar nefndu sem áhrifavald 

þegar kom að því að velja skóla. Það er líka í samræmi við ýmsar erlendar 

rannsóknir sem sýna fram á að tengslanet foreldranna og orðræðan á milli 

þeirra hefur mikil áhrif á valið (Bell, 2009). Þó verður að hafa í huga að 

skólarnir í könnuninni hafa af mislangri sögu að státa. Sá elsti hefur starfað 

hátt á sjötta tug en þeir yngstu eru innan við tíu ára gamlir. Telja verður 

eðlilegt í því ljósi að fjöldi þeirra sem valdi orðsporið sem áhrifavald séu í 

samræmi við aldur skólanna. 

Fáir foreldrar nefna góðan árangur skólans sem ástæðu. Það getur legið í því 

að upplýsingar um árangur eru ekki mikið kynntar út á við, en þó hafa þessir 
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skólar greint frá niðurstöðum samræmdra könnunarprófa bæði á heimasíðum og 

á kynningarfundum fyrir nýja foreldra. Í einhverjum tilvikum hefur góður 

árangur einstakra skóla innan bæjarins komist á forsíður bæjarblaðsins. Kannanir 

ýmiskonar og sjálfsmat liggur einnig fyrir og eru birtar á heimasíðum skólanna. 

Eins og fram kom þegar vitnað var til PISA könnunarinnar frá 2003 gefa aðeins 

örfáir nemendur frá Íslandi upp góðan árangur sem ástæðu fyrir vali á skóla. 

Sömu tilhneigingu mátti sjá á hinum Norðurlöndunum. Á Íslandi hefur lengi 

verið sú hefð að árangur einstakra skóla hefur ekki farið hátt, að minnsta kosti 

ekki með formlegum hættienda er lítil munur á skólum á Íslandi ef litið er á 

alþjóðlegan samanburð þó samkvæmt PISA sé hann heldur að aukast.Skólum 

hér hefur ekki verið skipt niður eftir árangri á prófum eins og þekkist til dæmis í 

einhverjum ríkjum Bandaríkjanna þar sem skólar eru jafnvel skilgreindir mjög 

góðir eða hreinlega lélegir. Samanburður á milli skóla hefur frekar verið litinn 

hornauga og mörgu skólafólki hefur ekki hugnast það að skólar séu bornir saman 

eins og stundum hefur verið gert í kjölfar samræmdra prófa. 

5.2 Skólaval og samkeppni 

Nokkur reynsla er komin á skólaval í Garðabæ, en valið hefur verið við lýði 

frá árinu 2004. Frá þeim tíma hefur farið fram mikil þróunarvinna í 

skólunum og líklegt má telja að valfrelsið hafi haft áhrif á þá vinnu.  

Í niðurstöðunum kemur greinilega fram mikil ánægja með ríkjandi 

fyrirkomulag á skólavali í Garðabæ. Mikill meirihluti eða 91% þátttakenda, 

er mjög og frekar sammála því að skólaval sé góður kostur. Það er því 

óhætt að fullyrða að foreldrar yngstu skólabarnanna í bænum séu mjög 

ánægðir með þetta fyrirkomulag. Aðeins einn einstaklingur var því mjög 

ósammála og einn frekar ósammála. Af því má draga þá ályktun að þetta sé 

fyrirkomulag sem hugnist foreldrum vel og því ekki þörf á að gera róttækar 

breytingar af hálfu skólayfirvalda í Garðabæ. 

Erlendar rannsóknir á skólavali sýna sambærilegar niðurstöður sbr. Gill 

o.fl. (2001), en í rannsóknum þeirra á auknu vali á skólum í Bandaríkjunum 

kom fram að foreldrar eru almennt mjög ánægðir með skólaval og meta 

mikils að geta valið um skóla og skólagerðir. Í bandarískri rannsókn frá 

2007, þar sem 800 foreldrar voru spurðir um viðhorf til vals voru 

niðurstöðurnar mjög svipaðar og í rannsókninni á skólavali í Garðabæ. Þar 

kom fram að nærri 90% foreldra voru mjög ánægðir með að hafa val 

(Teske, Fitzpatric og Kaplan, 2007). 

Ekki var hægt að merkja marktækan mun á milli skólanna fjögurra hvað 

varðar viðhorf til skólavals,þó svo að foreldrar í Barnaskóla Hjallastefn-

unnar væru í hlutfallslega fleiri tilvikum mjög sammála skólavali,heldur en 
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foreldrar hinna skólanna. Í sjálfu sér er ekki óeðlilegt að sú skoðun komi 

fram þar sem foreldrar barna í Barnaskólanum velja skóla fjarri heimili sínu 

vegna ýmissa ástæðna, þannig að þeir telja valið afar mikilvægt. Ástæðan 

gæti einnig legið í stærð úrtaks eða flökti innan úrtaksins. 

Laun foreldra hafa samkvæmt þessari rannsókn ekki áhrif á viðhorf 

þeirra til þess hvort mikilvægt sé að bjóða upp á val. Foreldrar úr öllum 

tekjuflokkum eru í miklum meirihluta mjög eða frekar sammála því að það 

sé mikilvægt að hafa val. Í ljósi þess sem áður hefur verið nefnt, varðandi 

hátt menntunarstig og tekjur þessa úrtaks, er breiddin hjá þátttakendum lítil 

og því erfitt að draga ályktun um raunverulegan mun á milli tekjuflokka. Í 

rannsókn Teske, Fitzpatrick og Kaplan kom fram að fjárhagslega- og 

félagslega sterkir foreldrar hafa til margra ára valið skóla fyrir börn sín 

þrátt fyrir að ekki hafi endilega verið í boði formlegt val á þeirra 

heimaslóðum. Í skjóli góðrar afkomu hafa þessir foreldrar haft möguleika á 

að flytjast í hverfi þar sem góða skóla er að finna eða sent börn sín í 

einkaskóla. Þannig hefur valið staðið betur stæðum foreldrum til boða 

frekar en hinum (Teske, Fitzpatrick og Kaplan, 2007). Verð á 

íbúðarhúsnæði í Garðabæ er hlutfallslega hátt miðað við verð á höfuð-

borgarsvæðinu og því má velta fyrir sér hvort að einhver hluti þeirra 

foreldra, sem voru í úrtakinu,hafi með ákvörðun sinni á búsetu valið um 

leið skóla, en um þetta var ekki spurt í rannsókninni. 

Almennt virðast foreldrarnir sem svöruðu könnuninni, að miklum 

meirihluta eða tæplega 80%, þeirrar skoðunar að samkeppni efli skólastarf 

grunnskólanna. Nokkuð ákveðið samband er á milli þeirra sem telja það 

mikilvægt að hafa val og trúa því að samkeppni efli skólana. Valfrelsi og 

samkeppni eru hugtök sem færa má rök fyrir að séu skyld. Með vali verður 

til samkeppni þar sem valkostirnir í þessu tilfelli skólarnir reyna að fá til sín 

sem flesta nemendur. Fjármagn til skólanna er ákvarðað að teknu tilliti til 

fjölda nemenda og því er samhengi á milli fjármagns og fjölda nemenda. 

Eigi skólarnir að halda „markaðsstöðu“sinni þá verða þeir að leita allra 

leiða til að halda hlut sínum. Þá sem fyrr er mikilvægt fyrir skólana og 

starfsfólk þeirra að fylgjast með allri framþróun og veita góða kennslu og 

þjónustu. Ekki er ólíklegt að foreldrar í Garðabæ verði að einhverju leyti 

varir við þessa tilhneigingu og telji hana bæta starfið í skólunum. 

Ennfremur má sjá samband hjá þeim þátttakendum könnunarinnar sem hafa 

trú á afli samkeppninnar og eru jafnframt þeirrar skoðunar að barnið þeirra 

sé ánægt í skólanum og að það fái nám við hæfi. Þessi tilhneiging er að 

mörgu leyti skiljanleg þar sem gera má ráð fyrir að foreldrar hafi valið 

skóla sem hentar þeirra barni best bæði hvað varðar skólastefnu og 

námsaðstæður. 
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Miklar breytingar eiga sér stað þegar barn byrjar í grunnskóla. Leiða má 

að því líkur að foreldrar sem bera ábyrgð á skólavali barns síns, taki 

meðvitaða eða ómeðvitaða ákvörðun um að sjá kosti skólans fremur en 

lesti. Þeir höfðu jú val og eru líklegir til að verja skólann og standa með 

ákvörðun sinni og láta síður mótlæti innan skólans hafa áhrif á sig. 

Hugsanlegt er að um leið og foreldrar hafa tekið ákvörðum um skóla gangi 

þeir til samstarfs við skólann og sumir jafnvel af einlægri sannfæringu. 

Tengja má þetta viðhorf einstakingsvæðingu þeirra Beck og Giddens þar 

sem einstaklingurinn sjálfur horfir til þeirra þátta sem fleyti honum áfram í 

samfélaginu frekar en því hvað hópurinn gerir eða honum finnst. 

Foreldrarnir og nemendurnir standa nú meira á eigin fótum hvað þetta 

varðar og þau auk þess standa og falla með ákvörðun sinni. Fyrirhyggjan 

sem foreldrarnir standa meðal annars frammi fyrir þegar ákvörðunin er 

tekin er að íhuga óorðna hluti og reyna að meta hver verði afleiðing gerða 

þeirra (Gestur Guðmundsson, 2004). 

Þegar horft er til samkeppninnar og meðalheildartekna forráðamanna má 

sjá að þeir sem hæstar hafa tekjurnar eru síður sammála því að samkeppnin 

efli. Hér er þó ekki um að ræða eiginlega mun þar sem hann mælist ekki 

marktækur. Það að ekki komi fram marktæk jákvæð fylgni á milli þessara 

þátta er ekki í samræmi við rannsókn Svíanna Böhlmark og Lindahl (2008) 

sem sýnir að almennt eru það hinir efnameiri sem nýta sér frekar valkosti 

skólavals og þeir eru að jafnaði jákvæðari gagnvart samkeppni. Þetta er 

heldur ekki alveg í takt við þá rannsakendur sem telja að samkeppni og val 

nýtist og sé til framdráttar helst þeim sem hærra eru settir hvað varðar laun 

og metorð eins og segir í grein Oplatka þegar hann vísar í rannsóknir þeirra 

Balls, Bowe og Gewirtz frá 1995 (Oplatka 2007a). Eins og áður hefur 

komið fram var lítil breidd í tekjum þátttakenda og aðeins örfáir komu úr 

lægstu tekjuhópunum. Því er óvarlegt að alhæfa út frá þessum niðurstöðum 

en það kann engu að síðurað skýra þennan mun á þessari rannsókn og þeim 

erlendu og einnig getur verið að íslensk skólamenning og viðhorf séu ólík. 

Hér væri áhugavert að kanna betur með frekari rannsóknum hvort um sé að 

ræða raunverulegan muná afstöðu foreldra til samkeppni skóla eftir 

heildartekjum þeirra. 

5.3 Ánægja og nám við hæfi 

Almennt eru foreldrar barna í fyrsta bekk í skólunum fjórum, sem þátt tóku 

þeirrar skoðunar að börn þeirra séu mjög ánægð í skólunum. Rannsóknin 

leiðir það í ljós með óyggjandi hætti. Þetta viðhorf var ríkjandi í öllum 

skólunum og ekki var hægt að greina marktækan mun á milli þeirra. Engir 
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foreldrar sem svöruðu könnuninni eru því frekar eða mjög ósammála að 

börn þeirra séu ánægð. Þetta er líka skýr vísbending um að í skólunum sé 

farsælt starf og foreldrar séu almennt mjög ánægðir fyrir hönd barna sinna. 

Athyglisvert væri að skoða meðal eldri nemenda skólanna hvort að ánægjan 

sé sú sama og kanna ennfremur hvaða þættir það eru helst sem tryggja 

þessa ánægju. Komið hefur fram erlendis, að hafi foreldrar og börn val þá 

séu þau almennt ánægðari með skólann sinn en hinir sem ekki hafa val 

(OECD, 2008). Í erlendum rannsóknum sem áður hefur verið vikið að 

koma fram vísbendingar um að börn í einkaskólum eða sjálfstætt reknum 

skólum séu ánægðari en aðrir. Í rannsókninni er einn sjálfstætt rekinn skóli 

Barnaskóli Hjallastefnunnar en ekki var marktækur munur á ánægju 

foreldra þar og í skólunum sem reknir eru af sveitarfélaginu. 

Sömu niðurstöður fengust þegar foreldrar voru spurðir um hvort barnið 

fengi nám við hæfi. Um 93% foreldra voru mjög eða frekar sammála því sem 

verður að teljast harla jákvæð niðurstaða fyrir skólana og starfsfólk þeirra. Við 

möguleikann bæði og voru 7% sem merktu við, en engir voru því ósammála að 

barn þeirra fengi nám við hæfi. Ein helsta áskorun kennara er að mæta barninu 

þar sem það er statt á hverjum tíma og veita því þá menntun sem hæfir aldri og 

getu. Hér hefur samkvæmt rannsókninni greinilega tekist vel til í því efni. Að 

sama skapi væri forvitnilegt að fylgja þessum hópi eftir og kanna hver staðan 

yrði þegar lengra líður á skólagönguna. 

5.4 Félagslegir þættir og valið í Garðabæ 

Í könnuninni var spurt um félagslega þætti eins og laun og menntun. Ekki var 

sérstaklega spurt um hjúskaparstöðu eða búsetu, en mikill meirihluti 

íbúðarhúsnæðis í Garðabæ er sérbýli og því má gera ráð fyrir að margir 

foreldranna búi í slíku húsnæði. Samkvæmt upplýsingum úr þjóðskrá er 59% 

íbúðarhúsnæðis í Garðabæ sérbýli og tvíbýli. Sambærilegar tölur fyrir Reykjavík 

er 28%, í Kópavogi 40% og Hafnarfirði 44% (Þjóðskrá Íslands, 2011). 

Þátttakendur í rannsókninni voru flestir í efri tekjuflokkum. Hátt menntunarstig 

var áberandi, en 73% þeirra sem svöruðu spurningunni um menntun var með 

háskólapróf en þegar skoðaðar eru tölur yfir Íslendinga sem lokið hafa 

háskólaprófi og voru á vinnumarkaði 2009 kemur í ljós að hlutfall þeirra á 

landsvísu er 31% (Hagstofan, 2010). Þess ber þó að geta að hér er um 

aldursdreifðari hóp að ræða eða á aldrinum 18-67 ára en í rannsókninni þar sem 

aldursbilin voru frá 20 til eldri en 40 ára. Með rannsókninni er ekki reynt að meta 

mismun innan hópsins út frá félagslegri stöðu, en út frá menntun og tekjum má 

draga þá ályktun að félagsleg staða þessa hóps sé nokkuð sterk. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar var ekki hægt að greina merkjanlegan mun á 



 

65 

viðhorfum til skólavals, aðferða, samkeppni og kynninga, ef borin voru saman 

svör eftir fyrrgreindum félagslegum þáttum. Segja má að einsleitni innan 

þátttakendahópsins rýri niðurstöður rannsóknarinnar með tilliti til annarra 

sveitarfélaga en Garðabæjar.  

Menn hafa lengi tekist á um hvort valfrelsi í skólamálum leiði til 

jafnaðar eða ójafnaðar. Fylgjendur þeirra sem telja það leiða til jöfnuðar, 

benda á að ef skipulag valsins sé gott og kynningar á skólunum vandaðar 

og þess gætt að þær nái eyrum allra foreldra, þá geti það aukið jöfnuð og 

forsendur skapist til að tryggja öllum betri skólagöngu(Bell, 2009). Hinir 

leggja áherslu á að líkur sæki líkan heim og félagslega verr settir foreldrar 

fylgi í fótspor sér líkra og þannig velji foreldrar skóla út frá félagslegri 

stöðu og aðstöðu frekar en þörfum barnsins (Oplatka, 2007a). Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar með félagslegan sterkan bakgrunn 

hafi sterkari stöðu hvað varðar skólaval. Þá er bæði átt við raunverulega 

möguleika á að koma barninu í annan skóla sem bæði getur útheimt 

kostnað og aðstæður sem felast til dæmis í því að keyra barnið um langan 

veg til að sækja skóla utan heimahverfis. Ennfremur hefur verið sýnt fram á 

að félagslegt net foreldra geti stutt þá þegar kemur að skólavali. Að sama 

skapi getur félagsleg staða dregið úr möguleikum á því að skólaval sé 

raunhæfur kostur þar sem innan ákveðinna hópa er lítil þekking á 

skólamálum og valið getur þar af leiðandi verið illa ígrundað sökum 

þekkingarskorts. Efnaminna fólk býr að tengslaneti sem í mörgum tilvikum 

er síður meðvitað um skólamál og er ólíklegra að umgangast þá sem 

breiðari þekkingu hafa á málaflokknum. Þetta er í anda kenninga Bourdieus 

(1986) um félagslega mismunun sem greint var frá í kafla 2.3. Samkvæmt 

þessu má að einhverju leyti segja að þetta eigi við um þá foreldra sem 

líklega teljast vera félagslega sterkir,enda er skýr vísbending um í þessari 

rannsókn að foreldrar í Garðabæ njóta þess að hafa val og nýti sér það. Í 

rannsókninni var félagsleg staða ekki skilgreind sérstaklega en í ljósi 

menntunar, launa og búsetu má leiða að því líkur að félagsleg staða flestra 

sé sterk. Staðan hjá félagslega veikari hópum er ekki eins skýr þar sem um 

er að ræða of fámennt úrtak til að hægt sé að álykta út frá því. 

5.5 Upplýsingar og kynningar skólanna 

Niðurstaða rannsóknarinnar gefur vísbendingu um þær upplýsingar sem 

foreldrar styðja sig við í vali á grunnskóla. Í langflestum tilvikum byggja 

þeir ákvörðun sína á fyrri vitneskju um skólann. Margir tiltóku það 

sérstaklega að þeir ættu eldri börn í skólanum og þekktu hann þannig. 

Næststærsti hópurinn nefnir að upplýsingarnar hafi þeir fengið frá öðrum 
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foreldrum og vinum. Það er í samræmi við rannsóknir m.a. Bell (2009) sem 

sagt er frá í kafla 2.2, en í niðurstöðum hans kom fram að félagslegt 

tengslanet og ríkjandi hefðir á vali væri það sem flestir notuðu við valið. 

Það getur svo leitt til þess að nemendahópurinn ætti á hættu að verða 

félagslega einsleitur. Álíka margir tiltóku að opið hús og vefsíður skólanna 

hefðu komið að gagni við skólavalið. Þeir voru þó heldur fleiri sem nefndu 

tengslanetið og fyrri vitneskju. Það vekur upp spurningar um fyrirkomulag 

kynninganna í Garðabæ en ekki sótti nema rétt rúmur helmingur foreldra 

kynningar skólanna. Í rannsókn Teske, Fitzpatric og Kaplan (2007) kom 

fram að helmingur foreldranna sem tóku þátt í þeirra rannsókn íhugaði tvo 

eða fleiri skólavalkosti en heimsótti síðan aðeins einn skóla. Flestir hinna 

íhuguðu fleiri valkosti og skoðuðu tvo skóla. Mjög fáir skoðuðu fleiri en 

tvo skóla. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöðurnar í Garðabæ. 

Af þeim sem sóttu kynningarnar í skólunum í Garðabæ voru aðeins 35% 

mjög sammála því að kynningarnar væru mjög góðar. Þeir sem voru frekar 

sammála voru 53%. Hér er komin vísbending til skólanna um að ef til vill 

væri hægt að gera betur og til þess mætti nýtaniðurstöður úr næstu 

spurningu á eftir þar sem var spurt um hvað foreldrum finnist skipta máli á 

kynningunum. Þar kom fram að það sem langflestum foreldrum fannst 

mikilvægt var viðmót starfsmanna. Svo virðist sem sú upplifun sem 

foreldrarnir fá og óformleg samskipti við starfsmennina sé það sem hefur 

mest áhrif á þá þegar þeir heimsækja skólann. Stefna skólans í aga og 

eineltismálum ásamt góðri framkomu og viðmóti stjórnenda voru þeir 

þættir sem lentu í öðru sæti og næst þar á eftir var vitneskja um námskröfur 

skólans. Margir foreldrar vildu fá upplýsingar um frístundaheimili skólans, 

en nokkru færri vildu fá að vita hvernig staðið væri að lestrarkennslu og 

sérkennslu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Oplatka (2007a) 

en þar kom fram að sömu atriði vógu þungt það er vinalegt viðmót og góð 

samskipti. Þar birtust líka væntingar um raunsannar upplýsingar þar sem 

nefnd voru dæmi eins og viðbrögð við agavandamálum, einelti og 

fíkniefnavanda. Í rannsókn Oplatka var einn af afgerandi þáttunum þátttaka 

nemenda í kynningunni. Foreldrum í Garðabæ fannst það ekki sérlega 

þýðingarmikið en rúmlega 18% töldu það mikilvægt. 

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar vakna spurningar um þær 

forsendur sem foreldrar og börn hafa til að mynda sér ábyrga skoðun á því 

hvaða skóli raunverulega hentar barninu út frá sjónarhorni námsins. 

Greinilegt er að áhugi á upplýsingum um námið og einstakar greinar vekur 

ekki mikla athygli. Að fengnum þessum niðurstöðum geta skólarnir í 

Garðabæ speglað sig í þeim og velt fyrir sér hvaða nálgun á kynningu sé 

heppilegust þannig að foreldrar og börn fái sem bestar upplýsingar. Allra 
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hagur er að ákvörðunin sé ígrunduð og að valið henti hverju barni fyrir sig. 

Þannig fara saman hugmyndafræði skólans og væntingar nemenda og 

foreldra. Í kenningu þeirra Becks og Giddens um einstaklingsvæðingu tala 

þeir um að ákvarðanir einstaklinga og samfélagsins verði sífellt minna 

byggðar á vana. Í nútímanum mynda þeir sér frekar skoðun sem byggð er á 

stöðugu flæði gagna (Gestur Guðmundsson, 2008). Þá tilhneigingu má 

greinilega sjá í rannsókninni þar sem foreldrar notuðu fjölmargar leiðir til 

að verða sér úti um upplýsingar. 
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6 Lokaorð 

Sá á kvölina sem á völina segir í íslenskum málshætti. Í þessari rannsókn 

hefur ljósi verið varpað á það val sem foreldrar í Garðabæ standa frammi 

fyrir þegar barn þeirra nálgast grunnskólaaldur. Þess er vænst að 

niðurstöður hennar geti nýst og orðið til gagns við að bæta skólastarf. 

Greinilegt er að foreldrar eru afar ánægðir með að hafa skólaval og 

meirihluti þeirra telur það efla grunnskóla að vera í samkeppni. Flestir velja 

þó þann grunnskóla sem næstur er heimilinu. Þá kunna að vakna upp 

spurningar um hvort að valið hafi þá nokkuð gildi. Mikill meirihluti 

foreldra er mjög ánægður með skólann sem varð fyrir valinu og má þá aftur 

velta því fyrir sér hver ástæðan sé fyrir því. Miklu skiptir að hagur 

nemendanna sé alltaf hafður að leiðarljósi þegar reglur eru settar um 

innritun nemenda og val foreldra á milli skóla innan sveitarfélags. Þá þurfa 

reglurnar að vera byggðar á traustum heimildum og rannsóknum. Gaman 

og gagnlegt væri ef valfrelsi um grunnskóla yrði rannsakað frekar hér á 

landi til að varpa skýrara ljósi á vilja og hug foreldra og þá í hvaða áttir 

æskilegast sé að horfa til. Einnig hjálpa rannsóknir til við að fá svör við 

ýmsum mikilvægum þáttum sem geta skipt sköpum hvernig til tekst við 

útfærslu og framkvæmd á skólavali á yngra stigi grunnskólans. 

Niðurstöðurnar hafa vitanlega ekki alhæfingargildi en í þeim má sjá skýrar 

vísbendingar um skoðanir og hug foreldra barna í 1. bekk sem skólafólk 

ætti að horfa til. Gæta verður þess að hugmyndafræði stjórnmálanna verði 

ekki leiðandi þáttur þar sem vinsældarkapphlaupið getur haft meira vægi en 

hagsmunir einstaklingsins. Lýðræði, frelsi og jöfnuður eru vandmeðfarin 

hugtök sem tengjast m.a. auknu skólafrelsi og forsendur þess að þau nái 

fram að ganga er að tryggð séu réttindi og upplýsingar til handa öllum 

skólaskyldum börnum. 
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Fylgiskjal 1: Bréf til foreldra 

Garðabæ 12.janúar 2011  

Ágætu foreldrar/forráðamenn  

Ég heiti Ólöf S. Sigurðardóttir, starfa sem aðstoðarskólastjóri í Garðabæ og 

er auk þess að ljúka meistaranámi í stjórnun menntastofnana við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Viðfangsefni meistaraverkefnis míns er að kanna hvaða þætti foreldrar 

leggja til grundvallar þegar þeir velja grunnskóla fyrir börn sín. 

Leiðbeinandi minn við verkið er Ólafur H. Jóhannsson lektor við Háskóla 

Íslands.  

Úrtak foreldra í Garðabæ, sem eiga börn fædd árið 2004, fá sendan 

spurningalista. Í honum er leitað eftir viðhorfum og væntingum foreldra til 

skólavals. Með skólavali á ég við það fyrirkomulag sem er við lýði í 

Garðabæ þegar foreldrar velja í hvaða grunnskóla börn þeirra ganga. Svör 

þín verða ekki með neinum hætti rekjanleg og könnunin er nafnlaus.  

Könnunin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og leyfi hefur verið 

fengið hjá Fræðslu- og menningarsviði Garðabæjar.  

Könnunin er send á einn forráðamann hvers barns en aðeins er óskað eftir 

einu svari fyrir hvert barn. Vinsamlegast svarið könnuninni fyrir 

þriðjudaginn 18. janúar. 

Svör þín skipta miklu máli því að niðurstöður rannsóknarinnar verða 

áreiðanlegri eftir því sem fleiri taka þátt. Niðurstöðurnar geta nýst 
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skólayfirvöldum og skólunum í Garðabæ til að þróa áfram skólaval. Ég 

vona að þú sjáir þér fært og viljir taka þátt en það tekur aðeins nokkrar 

mínútur að svara könnuninni. Spurningalistinn varðar einungis börn á 

heimilinu sem hófu nám í 1.bekk s.l. haust. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi könnunina þá er þér 

velkomið að hafa samband við mig í síma 663-4643.  

Með vinsemd og virðingu,  

Ólöf S. Sigurðardóttir aðstoðarskólastjóri og meistaranemi við HÍ 
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Fylgiskjal 2: Könnunin 

 

Hver svarar spurningalistanum? 

Faðir 

Móðir 

Báðir foreldrar 

Kyn barns 

Drengur 

Stúlka 

Hver er aldur þess sem svarar? 

20-30 ára 

31-35 ára 

36-40 ára 

Eldri en 40 ára 

Í hvaða skóla gengur barnið þitt? 

Barnaskóla Hjallastefnunnar 

Flataskóla 

Hofsstaðaskóla 

Sjálandsskóla 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum: 

 

Það er mikilvægt fyrir foreldra og börn að geta valið um grunnskóla. 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Bæði og 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Það eflir grunnskóla að vera í samkeppni hver við annan um nemendur. 

Mjög sammála 
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Frekar sammála 

Bæði og 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Barnið mitt fær nám við hæfi í sínum grunnskóla. 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Bæði og 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Barnið mitt er ánægt í skólanum. 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Bæði og 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Hverjar voru helstu ástæður þess að þú valdir þann skóla sem barnið þitt 

gengur núna í ? Merktu við eitt til þrjú atriði sem þér finnst mikilvægust. 
 

Vegna stefnu skólans 

Skólagerðin/skipulag skólans 

Orðspor 

Skólabragur 

Sérþjónusta t.d. sérkennsla 

Stefna um heimanám 

Næsti skóli við heimilið 

Barnið vildi fara í þennan skóla 

Félagatengsl barnsins, vinir fóru í þennan skóla 

Góðir kennarar og/eða starfsmenn 
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Vinir/ættingjar/aðrir foreldrar mæltu með skólanum 

Góður árangur skólans 

Systkini stunda nám í skólanum 

Kunningsskapur við kennara/stjórnendur/starfsmenn skólans 

 

 

 

Hvernig fékkst þú upplýsingar um skólann sem barnið þitt gengur í? 

Fékk engar upplýsingar 

Á kynningardegi skólans/opnu húsi 

Á vefsíðu skólans 

Frásagnir annarra foreldra og vina 

Þekki til skólans 

Umfjöllun fjölmiðla 

 

 

 

Hversu margar kynningar eða opið hús hjá skólunum sóttir þú þegar þú 

varst að taka ákvörðun um val á grunnskóla? 

Enga 

1 

2 

3 

Fleiri en 3 

Ef þú fórst á opið hús eða kynningu í einhverjum skóla svaraðu þá 

næstu spurningum. 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

 

Kynningar skólanna voru mjög gagnlegar. 

Mjög sammála 

Frekar sammála 
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Bæði og 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Hvað finnst þér skipta máli á kynningum skólanna? 

Upplýsingar um námskröfur 

Stefna skólans í agamálum/eineltismálum 

Upplýsingar um lestrarkennslu 

Upplýsingar um sérkennslu 

Upplýsingar um frístundaheimili 

Viðmót starfsmanna 

Þátttaka nemenda í kynningunni 

Viðmót stjórnenda 

Skoðunaferð um skólann 

Fræðsluerindi frá skólastjórnendum 

 

Annað hvað? 

 

 

 

Hverjar eru samtals meðalheildartekjur forráðamanna barnsins? 

Minna en 250.000 á mánuði 

250.000- 400.000 á mánuði 

400.000 - 600.000 á mánuði 

600.000 - 800.000 á mánuði 

800.000 - 1.000.000 á mánuði 

1.000.000 eða meira á mánuði 

Hvaða námi hefur þú lokið? 

Grunnskólaprófi 

Starfsnámi, s.s lögregluskóla, sjúkraliðanámi eða öðru sambærilegu 

Bóklegu framhaldsnámi, s.s iðnnámi, sveins- meistara- vélstjóra- eða 

stýrimannaprófi 
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Háskólapróf (3 ára nám eða lengra) 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna.  

 

 


