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2. Arðsemi er afurð reynslu  og ábatavonar  
      Steven Horwitz 

 

Ein helsta gagnrýni þeirra sem hafna markaðnum er að ábatavonin vinni gegn viðleitni þeirra 

sem „kunna”. Því til stuðnings má vísa í margavíslega atvinnustarfsemi, svo sem 

heilbrigðisþjónustu og réttarkerfi svo og viðfangsefnið sem hér er fjallað um: menntun.   

Því er gjarnan haldið fram að það sem vinnst með ríkisreknu menntakerfi sé frelsi frá 

hagnaðarvon þegar taka þarf ákvarðanir um hver veiti börnunum menntun og hvernig.  Í 

þessu felst að ef menntunarframboð byggir í reynd á arðsemissjónarmiðum myndi menntun á 

einhvern hátt líða fyrir það. Ennfremur er gefið í skyn að tilraun til að bjóða upp á menntun á 

markaðsforsendum hafi á einhvern hátt mistekist. Það hafi síðan leitt inn á braut ríkisreksturs 

í stað ískaldra arðsemisútreikninga. 

Gagnrýnendur virðast telja að ef hvati fólks eða fyrirtækja væri annar en ábatavon yrði 

það  hæfari til að bjóða upp á það sem raunveruleg þörf væri á. Afleitur árangur menntunar 

undir ríkisforsjá bendir þó til annars. En til að skilja til fulls hvers vegna ríkinu hefur 

mistekist svo hrapallega er nauðsynlegt að kafa dýpra í samspil gróða og taps í 

markaðshagkerfi. 

 
 

Munurinn á ásetningi og árangri 

Það fyrsta sem vekur athygli er að gagnrýnendur kenna „gróðavoninni eða hvatanum” um 

vandamálin sem þeir telja sig sjá. Vandinn við að skella skuldinni á „hvatann” er að þá missa 

menn sjónar á muninum sem felst í ásetningi og árangri. Það er, að litið er framhjá 

hugsanlegum óvæntum afleiðingum, bæði góðum og slæmum. Hagfræðingar hafa, frá tíma 

Adam Smith, gert sér grein fyrir að sérhagsmunir (sem ábatavonin er aðeins hluti af) 

framleiðenda geta orðið samfélaginu til hagsbóta. Eins og frægt er, orðaði Smith þetta 

þannig: „að það sé ekki af „góðmennsku“ sem bakarinn, slátrarinn og bruggmeistarinn sjá 

okkur fyrir mat heldur af „sérgæsku”. Þessi innsýn Smith, sem í reynd var kjarninn í skosku 

Upplýsingunni sem Smith var þátttakandi í, beindi athyglinni að afleiðingum mannlegra 

athafna en ekki að hvatanum sem að baki þeim bjó. Það sem skiptir okkur máli er að afurð 

komist á áfangastað en ekki hvað knýr framleiðandann til athafna. Smith kom hagfræðingum 

til að íhuga hvers vegna eða undir hvaða kringumstæðum sérhagsmunir leiða til óvæntrar 

útkomu. Ef til vill liggur það í mannlegu eðli að gera ráð fyrir að ásetningur jafngildi árangri, 
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eða að sérhagsmunir útiloki samfélagslegan ávinning. Þannig var það ef til vill í litlu, 

einföldu samfélögunum sem þróuðust í upphafi. En í hinu flóknara og óræða samfélagi sem 

F.A. Hayek nefndi „The Great Society” gekk einfaldlega ekki upp að setja samasemmerki á 

milli ásetnings og árangurs. 

 Smith áttaði sig á að það eru stofnanirnar sem véla um athafnir mannanna sem 

ákvarða hvort ábati leiðir til góðs eða ills. Stofnanir, lagaumhverfi og stefnumörkun hafa 

áhrif á hvaða athafnir eru arðvænlegar og hverjar ekki. Ásetningi okkar er miðlað frá þessum 

stofunum til að framkalla árangur. Gott hagkerfi er hagkerfi þar sem stofnanir, lagaumhverfi 

og stefna er slík að sérhagsmunahegðun framleiðenda leiðir af sér samfélagslega hagsæld.  

Í blönduðu hagkerfi eins og í Bandaríkjunum gerist oft að stofnanaramminn umbunar 

ábatahvetjandi hegðun sem er samfélaginu ekki til hagsbóta eða, á hinn bóginn, hamlað 

hegðun sem gæti framkallað samfélagslegan ávinning. Sem dæmi má nefna 

landbúnaðarstefnu þar sem bændur fá greitt fyrir að nýta ekki ræktarland. Undir slíkum 

kringumstæðum leiðir ábatavonin til minnkaðra fæðubirgða. Ef stefnan í umhverfismálum er 

að vernda dýr í útrýmingarhættu með upptöku eignarlands hvetur það eigendur slíkra jarða til 

að útrýma öllum dýrum þeirrar tegundar á landinu. Ef bankastefnan niðurgreiðir áhættulán 

aukast líkur á að bankarnir slaki á tryggingakröfum. Og ef niðurgreiðslur eða eftirgjöf 

starfsábyrgðar kjarnorkuvera er innbyggt í orkustefnuna, er allt eins líklegt að búast megi við 

lausung í þeim málum. 

 

Erfiðum spurningum ýtt til hliðar  

Áður en skuldinni er alfarið skellt á ábatavonina vegna þess sem úrskeiðis fer í atvinnulífinu, 

ættu gagnrýnendur að skoða hvort stefnumál ríkisins  ýti undir ábatahegðun fyrirtækja eða 

einstaklinga sem er neytendum í óhag. Með því að skella skuldinni á ábatavonina leiða 

gagnrýnendur hjá sér að takast á við óþægilegar spurningar varðandi hvatann sem stofnanir, 

stefnumörkun og lagaumhverfi hefur á ábatasækni framleiðenda og til hvaða niðurstöðu hann 

leiðir. Þegar ábatahvatinn er, umhugsunarlaust, gerður að blóraböggli leiða menn hina 

smithísku spurningu hjá sér, þ.e. hvort betri stofnanir gætu ekki beint ábatahvatanum í átt til 

ákjósanlegri niðurstöðu eða  hvort ráðandi stefnumörkun og regluverk séu ekki í raun 

uppspretta vandans þar sem ábatavoninni er beint í farveg sem skapar einmitt þau vandamál 

sem gagnrýnendur sjá. 

Gæti, til dæmis, mikill kostnaður einkarekinna menntastofnana í Bandaríkjunum verið 

afleiðing margvíslegra reglugerða sem grunn- og framhaldsskólar þurfa að lúta, auk skorts á 

samkeppni frá sambærilegum skólum sem einnig eiga í erfiðleikum með að mæta þessum 
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sömu reglugerðakvöðum (auk samkeppnina við ríkisreknu skólana sem skattgreiðendur 

standa straum af). Þegar áhrif stofnana á fjárhagslegan ávinning er ekki tekin með í 

reikninginn stafar það gjarnan af alfeðmri blindu á að sérhagsmunahegðun geti leitt til óvænts 

ávinnings. En áður en ábatavoninni er ýtt út í ystu myrkur gæti verið ráð að kanna hvort ekki 

megi virkja hana til ákjósanlegri árangurs? 

 Það er billeg lausn að koma sökinni af samfélagsvandamálum á ábatavonina ef ekki er 

bent á aðrar lausnir. Hvað ætti til dæmis að ráða ákvörðunum um skiptingu gæða ef ekkert 

tilliti á að taka til ábatahvetjandi hegðunar? Hvernig á að örva fólk til framkvæmda ef ekki 

með ábatavoninni? Þessari spurningu er iðulega sleppt vegna þess að gagnrýnandinn er 

aðeins að leita að sökudólg. Sé henni hins vegar varpað fram fást gjarnan mismunandi svör 

sem flest gera ráð fyrir aukinni þátttöku ríkisins. Það vekur athygli í þeim svörum að 

gagnrýnendur leggja ekki til að einkaframtakið taki upp önnur vinnubrögð en hagkvæmnisrök 

bjóða. Frekar er lagt til að í staðin komi embættismenn, sem drifnir eru áfram af einhverju 

öðru en ábatavoninni eða að þessir embættismenn sjái til að valmöguleikar, sem annars stæðu 

framleiðendunum til boða, verði skertir. Það sem að baki þessu býr er að erindrekar ríkisins 

láti ekki ábatavon eða sérhagsmuni ráða ákvörðunum sínum á þann hátt sem einkageirinn 

gerir.  

Það vekur spurningar hversu raunsæ þessi ályktun er. Hvers vegna ætti að ganga út frá 

því að sérhagsmunir ríkisstarfsmanna séu minni en einkaaðila, einkum þegar litið er til þess 

að flæðið milli þessara tveggja hópa er síkvikt.? Ennfremur, ef starfsmenn ríkisins þjóna 

sérhagsmunum sínum  knúnir áfram af pólitískri hliðstæðu ábatavonarinnar (t.d. atkvæðum, 

völdum eða fjárveitingum) er árangur þeirra þá á einhvern hátt æskilegri en árangur 

einkageirans? Ef sökinni er varpað á ábatavonin og ríkinu afhent stærra hlutverk við að  leysa 

vandann, hvaða tryggingu gefa þá gagnrýnendurnir fyrir að pólitískir erindrekar búi yfir 

minni sérhagsmunum eða að sérhagsmunir þeirra leiði til betri niðurstöðu? 

Gagnrýnendur tillagna um að fá einkageiranum stærra hlutverk í framboði menntunar 

kafa sjaldnast djúpt í ágalla þess menntunarframboðs sem ríkið býður upp á. Þeir kjósa frekar 

að koma sökinni af meingöllum ríkisrekna menntakerfisins, sem dyggilega eru staðfestir í 

fjölmörgum skýrslum, yfir á „rangt val á stjórnendum“, eða  fjárskort svo fá megi  betri 

kennara eða námsgögn. Erfiðar spurningar, eins og hvort þessir ágallar stafi af innbyggðum 

vanda þess að hvatir stýra hegðun innan hins pólitíska ferilsins, vakna aldrei. Að varpa 

sökinni á ábatavonina án þess að beita viðurkenndri aðferðafræði við samanburðinn, þ.e. 

hvort annað kerfi geti gagnast betur við að leysa vandann, sem að þeirra mati er til kominn 

vegna ábatavonarinnar, lýsir hlutdrægni gegn einkageiranum.  
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Skortur á verðígildi og ágóða 

En jafnvel  þessi rök gera ekki út um málið. Einblínt er um of á ásetning og hvata. 

Gagnrýnendur ábatavonarinnar spyrja nánast aldrei um hvernig framleiðendur geti vitað hvað 

eigi að framleiða og hvernig eigi að verðleggja það, þegar verðgildi, arður og aðrir þættir 

markaðarins eru ekki til staðar. Ábatavonin er mikilvægur þáttur í stærra kerfi sem gerir 

framleiðendum og neytendum kleift að deila  þekkingu sem önnur kerfi bjóða ekki upp á. 

Segjum sem svo, að menntakerfið sé rekið af pólitískum erindrekum sem ekki eru 

bundnir af sérhagsmunum og að vilji þeirra til að veita ungu fólki bestu menntun sem völ er 

á, sé einlægur. Í augum margra gagnrýnenda ábatavonarinnar gerði það út um vandamálið. 

Við hefðum samfélagssinnaða erindreka í stað arðsækins einkageira og hefðum þannig 

fjarlægt ábatavonina úr menntakerfinu. En bíðum nú við. Hvernig, nákvæmlega, geta 

pólitískir erindrekar vitað  hvernig gæðum innan kerfisins sé best útdeilt? Hvernig geta þeir 

vitað  hve mikið fólkið vill af hverri námsgrein? Og það sem meira er, hvernig geta þeir vitað 

hve mikillar menntunar er þörf og hvernig koma eigi henni á framfæri án þess, á sama tíma, 

að sóa námsgögnum og mannauði? Eigum við að krefjast átta ára skólagöngu af öllum? Tólf 

ára? Sextán ára? Hvert er æskilegasta hlutfall kennara og nemenda? Eigum við að kenna 

hljóðlestur eða raddlestur? Eigum við að einbeita okkur að almennri menntun eða hagnýtri 

verkfærni?  Hvernig er jafnvægi best komið á milli námsgreina? Hvað á skóladagurinn að 

vera langur til að ná bestum árangri eða skólaárið? Og það sem mikilvægast er; hvernig 

öðlast þeir sem taka þessar pólitísku ákvarðanir vissu um réttmæti þeirra? 

 Á mörkuðum þar sem innviðir eru sterkir, geta ábatasæknir framleiðendur aflað svara 

við þessum spurningum með því að fylgjast með verðlagi með hliðsjón af eigin hagnaði eða 

tapi. Í stað einnar lausnar, sem byggir á bestu tilgátu pólitískra erindreka sem síðan er 

þvinguð upp á alla framleiðendur,  samanstanda iðngreinar af ábatasæknum framleiðendum 

sem beita sér fyrir mismunandi lausnum til að finna þá árangursríkustu. Samkeppni um 

hagnað er lærdóms- og uppgötvunarferli. Þrátt fyrir áhyggjur gagnrýnenda um að útdeiling 

gæða á grundvelli ábatavonar leiði til sóunar, hafa fáir ef nokkrir skilning á því hvernig ágóði 

og verðlag stýra boðum um skilvirka gæðanýtingu og lærdóminn sem framleiðendur draga af 

þeim skilaboðunum.   

Sóunin í ríkisrekinni menntastefnu felsti í útblásnu stjórnunar- og skriffinnskubákni, 

sem er afurð kerfis sem skortir skilaboð hagnaðar og taps til að gefa framleiðandanum 

vísbendingu um sóun gæðanna. Yfirburðir ábatavonarinnar eru að hún gefur framleiðendum 

áreiðanlegar upplýsingum um hversu skilvirk gæðanýting þeirra er, þ.e. þegar byggt er á 
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eðlilegu rekstrarumhverfi . Styrkur markaðarins og veikleikar ríkisafskipta eru ekki vegna 

þess að fólk í einkageiranum sé hæfara en skriffinarnir; þetta sama fólk nær betra árangri á  

markaði vegna þess að þar hefur það aðgang að verðmætamati í formi hagnaðar og taps, sem 

vísar veginn til ákvarðanatöku um nýtingu gæða. 

 

Meira en bara hvati 

Það er þetta síðasta atriði sem er hinn raunverulegi vandi við að einblína á  ábatavonina: því 

það gerir því skóna að frumhlutverk ábatavonarinnar sé hvatinn fyrir framleiðendur. Aðhyllist 

menn þetta sjónarmið gæti virst tiltölulega einfalt að finna aðra hvata eða að koma á nýju 

kerfi þar sem ríkið tæki yfir framleiðsluna. En ef mikilvægasta hlutverk arðseminnar er að 

miðla vitneskju um skilvirkar leiðir til nýtingar gæðanna og gera þar með framleiðendum 

kleift að fylgjast með stöðu sinni verður röksemdafærslan miklu flóknari. Þá verða 

gagnrýnendur að útskýra við hvaða leiðbeiningar framleiðendur eigi að styðjast ef arðseminni 

er ekki til að dreifa. Hvernig eiga þeir að vita hvað á að framleiða og hverju skal til kostað við 

framleiðsluna? Tap og gróði gegna þessu miðlunarhlutverki. Að fjarlægja arðsemina úr 

framleiðslunni gerir ekki aðeins kröfu um að finna aðra hvata heldur einnig aðrar leiðir að 

þekkingunni. Hagnaður er ekki bara „hvati”, hann er kjarni lærdómsferlis markaðarins um 

samfélagið sem ekkert kemur í staðinn fyrir. Hugtakið „ábatavon” afhjúpar hvernig 

gagnrýnendur einblína á hvatann fremur en hið kerfisbunda miðlunarhlutverk  gróða og taps.

 Að halda því fram að ekki eigi að byggja á arðsemisvoninni þegar kemur að menntun 

eða annarri framleiðslu hljómar eins og slagorð sem gerir ráð fyrir að sérhagsmunir 

framleiðenda einkageirans gildi ekki um viðkomandi vöru eða þjónustu. Gagnrýnendur sem 

bera slík rök á borð eru að halda því fram að vörunni eða þjónustunni skuli dreift á 

„óarðbæran” hátt.  Þessum rökum er sjaldan fylgt eftir með skýringum á því hvaða viðmið 

eigi að gefa vörunni og hvernig framleiðendur hins góða ásetnings eigi að fá vitneskju um 

hvaða vöru eða þjónustu fólk vill og hvernig á að framleiða hana með sem minnstri sóun 

gæða. 

 Ef ábatasæknir framleiðendur sem starfa innan stofnanaramma sem sendir 

ábatahvetjandi skilaboð sem gagngert samhæfa val þeirra á inn og útflæði í samræmi við vilja 

neytenda, þá skiptir engu hver „hvatinn” er. Jafnvel verstu svikahrappar myndu láta að vilja 

hinnar ósýnilegu höndar til að gera rétt. Með því að gera gróða-og tapsjónarmiðum hærra 

undir höfði varðandi menntun er hægt að útiloka sóun ríkisframlagsins og í leiðinni að 

uppgötva  hverslags menntun og hverslags kennsluaðferðir þjóna best þörfum foreldra og 
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nemenda. „Að útiloka ábatavonina“ er álíka og að eigna Tinmanninn frá Oz hjarta, þegar í 

reynd það minnir meira á Ödipus að stinga úr sér augun.  
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8. Hvers vegna er ekkert IKEA í menntun? 
Anders Hultin  

 

Þegar Ingvar Kamprad  stofnaði IKEA árið 1943 hvarflaði ekki að neinum að hugmynd hans 

um að selja fólki kassa með ósamsettum húsgögnum, sem það þyrfti sjálft að setja saman, 

ætti eftir að hafa áhrif á milljónir heimila um allan heim. En fimmtíu árum síðar  er IKEA 

ekki aðeins að opna nýjar verslanir heldur hefur fyrirtækið 127.000 manns í vinnu, er með 

ársveltu upp á 23.5 milljarða dollara og hefur breytt iðnaði á heimsvísu með því að gera ódýr 

og hentug hönnunarhúsgögn aðgengileg fyrir fólk sem áður hafði ekki efni á þeim. Hvers 

vegna fara engar sögur, á borð við árangur IKEA, af árangri á sviði menntunar? 

 

Þrjár lykilnálganir 

Beitt hefur verið þremur mismunandi nálgunum eða hvatakerfum í skólum sem starfa innan 

ríkisrekna menntakerfisins: ríkislíkani knúnu áfram af pólitískum hvötum og byggt á 

umfangsmiklum ríkisafskiptum; hálfgildings einkakerfi knúnu af mannúðarhvötum þar sem 

skólar eru ýmist í eigu eða reknir af góðgerðastofnunum  í samvinnu við ríkið; og 

markaðslíkani knúnu af arðsemisvon sem byggir á samkeppni, vali og einkafjárfestingu. 

 Hugmyndin að baki ríkisskólalíkansins er að tryggja að allir fái góða menntun burtséð 

frá fjárhagsstöðu og fjölskylduaðstæðum. Gengið er út frá að þátttaka ríkisins tryggi að allir 

skólar geti boðið upp á menntun af lágmarksgæðum. Ríkið leitast við að ná þessu markmiði 

með því að innleiða lágmarksstaðla og leggur mikið á sig við að þróa verkefni sem stuðla að 

auknum jöfnuði. Þetta er til dæmis ástæða þess að ríkiskerfið hefur tilhneigingu til að beina 

meiri fjármunum þangað sem aðstæður eru lakari. 

 Tvennt er það sem ekki hlýtur miklar undirtektir í ríkislíkaninu - samkeppni og val. 

Hvers vegna ættu skólar líka að keppa hver við annan? Þess er vænst af kennurum að ástunda 

samvinnu — ekki samkeppni — að vinna saman innan ramma námsskrár sem gildir um allt 

landið, þ.e. að vinna að sameiginlegu markmiði að búa ungt fólk undir framtíðina. Hvað 

varðar valið — þá grefur val foreldra undan sjálfri hugmyndinni sem ríkislíkanið byggir á, 

vegna þess að það gefur óbeint til kynna að hágæðamenntun sé ekki að fá í öllum skólum. 

 Illu heilli er hágæðamenntun ekki útdeilt jafnt. Góðir skólar geta sér góðs orðspors 

sem tryggir að umsóknum í þá fjölgar. Afleiðingin er sú að þeir fara að velja inn nemendur 

eða að húsnæðisverð á upptökusvæði þeirra hækkar umfram greiðslugetu venjulegs fólks.  

Þessir skólar eru í uppbyggilegum fasa og fyllast að mestu af börnum efnaðra foreldra. 
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Lélegir skólar sem starfa samkvæmt „fastagreiðslum á hvern nemanda” reyna í örvæntingu að 

fylla kennslustofurnar til að lifa af. Þetta leiðir til þess að þeir bjóða nemendum sem ekki eiga 

annað val, eða sem betri skólar hafa hafnað, skólavist. Þessir skólar lenda í hringiðu þar sem 

þeir sogast æ neðar. Oft eru það fátækari fjölskyldur sem neyðast til að senda börn sín í þessa 

skóla.  

Styrkur þessara ferla birtist í daglegu starfi margra skólastjórnenda og festist sífellt 

betur í sessi af tveimur ástæðum. Önnur er sú að framboð af skólum er tiltölulega stöðug — 

fjöldi nemenda er einnig tiltölulega stöðugur og þess vegna lenda skólar í uppsveiflu sjaldan í 

mótbyr, en hnignandi skólum er haldið gangandi með alls kyns inngripum og 

stuðningsátökum. Hin ástæðan er sú að fólk hefur tilhneigingu til að auðvelda sér lífið  með 

því að herma eftir hegðun annarra við að kljást við áhættu. Foreldrar verða tortryggnir í garð 

skóla sem ekki eru fullsetnir en hrífast af skólum með langa biðlista. Til að bæta upp 

vanþekkingu og upplýsingaskort treysta þeir á hegðun annarra og taka þannig þátt í 

hjarðhegðuninni. 

 Vandinn er sá að ríkislíkanið er stöðugur leikur í kringum núllpunkt. Hlutverk 

yfirvalda er að jafna framboð og eftirspurn.  Eðlisávísunin segir þeim að ná fullkomnu 

jafnvægi þarna á milli. Offramboð í ríkislíkaninu sýnir misbresti í áætlanagerð og litið er á 

það sem sóun á fjármunum.  Þegar gera þarf grein fyrir vali foreldra í líkaninu er ekki bara 

litið á það sem truflun heldur einnig happdrætti þar sem sumir vinna og aðrir tapa. Í þessu 

umhverfi eru víðtækir möguleikar foreldra á að velja skóla fyrir börn sín líklegir til enn meiri 

lagskiptingar í kerfinu og ógna þar með bæði hugmyndafræðlegum bakgrunni ríkislíkansins 

og gildi þess. 

 Þrátt fyrir góðan árangur ómengaðs ríkislíkans í löndum á borð við Finnland (sem 

kemur best út úr PISA-könnunum) hafa sumir sett spurningarmerki við þessa nálgun á 

menntun. Einokun ríkisins er ekki talin eina leiðin til að veita menntun sem hæfir tuttugustu 

og fyrstu öldinni, þar sem fjölbreytni og fjölræðis er í auknum mæli krafist til að mæta 

þörfum æ flóknara samfélags og framtíðar.  Það er sennilega ástæða þess að grunnreglum og 

reglugerðum í mörgum menntakerfum hefur verið breytt á síðustu áratugum. Farið er að líta 

til einkageirans og smám saman er verið að innleiða æ fleiri einkenni markaðslíkans. 

 

 

Afnám reglna og mannúðarlíkanið 

Þrátt fyrir að fjármögnun skóla sé í mörgum löndum enn byggð á skattheimtu eru mörg 

menntakerfi að afnema regluverkin og skólum er fært meira vald og meira sjálfræði.  Af 
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þessum sökum verður ríkið að endurmeta hlutverk sitt — úr því að vera beinn þátttakandi í að 

verða stuðningsaðili — og þessi umbreyting merkir að við stöndum nú einhvers staðar á milli 

hins gamaldags ríkislíkans og óreynds markaðslíkans. Þessa málamiðlun vil ég kalla 

mannúðarlíkanið.  

 Lýsandi dæmi um þessa nálgun við ríkisskólakefið var innleiðing 

Akademíuáætlunarinnar á Englandi árið 2003. Í stórum dráttum var misheppnuðum 

ríkisskólum einfaldlega lokað og nýir skólar stofnaðaðir á grunni þeirra. Í flestum tilvikum í 

dýru nýju húsnæði. Samhliða var komið á stofn nýjum lögaðila, oftast góðgerðastofnun og 

ábyrgðarmaður skipaður til að stjórna samsteypunni. Hugmyndafræðin á bak við þessar 

breytingar var að bæta lélegustu skólana með því að gefa einstaklingum, fyrirtækjum eða 

stofnunum tækifæri á að „grefa til baka” til samfélagsins. Í fyrsta hluta þessarar áætlunar var 

ætlast til að ábyrgðarmenn legðu fram tvær milljónir sterlingspunda (400 milljón ísl. krónur) 

auk þess að miðla af „sérfræðiþekkingu” sinni endurgjaldslaust til skólanna. Einstaklingar úr 

greinum á borð við bíla- og teppaiðnað urðu þannig rekstraraðilar skóla. Gengið var  út frá 

því að árangur þeirra í „einkageiranum” yrði skólunum til hagsbóta og að löngun þeirra til að 

„láta gott af sér leiða” til samfélagsins myndi knýja þá til þátttöku í verkefninu til langs tíma. 

 Eftir myndun samsteypustjórnarinnar í Bretlandi í maí 2010 voru settar fram nýjar 

kröfur til einstaklinga og hópa sem vilja styrkja Akademíu. Mikilvægast í þessum kröfum var 

að nú verða nýir ábyrgðarmenn að geti sýnt fram á að námsferil þeirra standist gæðamat. 

Þetta hefur vissulega gert mannvinum erfiðara um vik að taka að sér verkefni í áætluninni, en 

hefur á hinn bóginn gert Akademíurekstur meira aðlaðandi fyrir nýjan hóp ábyrgðaraðila, þar 

á meðal ýtt undir áhuga ýmissa háskóla og úrvalsskóla á verkefninu. Æ fleiri skólar  uppfylla 

kröfur um að verða Akademía sem þýðir að æ færri skólar eru undir stjórn sveitarstjórna og 

fjölbreytni í framboði menntunar er að færast upp á nýtt stig.  

Enn annað prógramm  hefur verið innleitt undir heitinu „frískólaáætlunin”. Samkvæmt 

henni geta foreldrar tekið sig saman um stofnun skóla, sett fram rök máli sínu til stuðnings  

og sótt um fjármagn til menntamálaráðuneytisins. Þetta verkefni hefur ekki náð eins miklum 

vinsældum hvað fjölda skóla varðar, en fyrstu frískólarnir tóku til starfa í september 2011. 

Þessi þróun breytir í grundvallaratriðum enska skólakerfinu. Um er að ræða virkan flutning 

skóla úr ríkiskerfinu yfir í sjálfstætt eignarhald. Markmið þeirra sem bera ábyrgð á þessum 

flutningum er að fanga „góðu” hliðar markaðarins, þ.e. að innleiða valkosti og fjölbreytni, en 

um leið að vernda skóla og nemendur gegn því sem stjórnmálamenn virðast álíta „hið illa”, 

þ.e. ábatavonina. 
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 En getum við verið viss um að þessar áætlanir fangi ávinninginn af markaðskerfinu, 

án þess að gallarnir fljóti með. Eða er hætta á að þegar boðið er upp á heimatilbúinn hristing 

af ríkisafskiptum, mannúð og markaðshugmyndum njóti þetta líkan hvorki ávinningsins af 

ríkisrekstri né markaðslíkaninu? 

 

 

Góðir skólar og hvernig stöndum við að þeim 

Þrátt fyrir að margir eigi erfitt með að ná saman um nákvæmlega hvað gerir skóla góða og 

mörgum foreldrum finnist einkunnastaðlar sem hið opinbera leggur til grundvallar árangri 

ekki nógu upplýsandi, er hugmyndin um úrvalsskóla tiltölulega niðurnjörvuð í hugum fólks 

um allan heim. Slíkir úrvalsskólar skipta þúsundum í heiminum. Vandinn er sá að okkur tekst 

illa að líkja eftir þeim úrvalsskólum sem til staðar eru. Þar sem ég þekki sænska 

skólamarkaðinn vel vil ég undirstrika þetta með því að segja söguna af Carlssonskólanum í 

Stokkhólmi. 

 Carlssonskólinn í Stokkhólmi var stofnaður fyrir meira en hundrað árum. Hann er 

einn af fáum einkaskólum sem lifði af þjóðnýtingarbylgjuna sem skall á einkaskólum í 

Svíþjóð á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Þegar frískólaumbæturnar voru innleiddar 

árið 1992 breytti Carlssonskólinn um stefnu og tók upp valkortakerfið. Skólinn er mjög 

vinsæll og hefur alltaf verið mjög ofarlega í einkunnatöflum sem gefnar eru út fyrir allt 

landið. Þar sem valkortakerfið krefst þess að skólar fylgi ströngum inntökureglum hefur 

Carlssonskólinn boðið upp á biðlista fyrir foreldra. Skólinn fylgir listanum sem byggir á 

reglunni fyrstir koma – fyrstir fá, mjög stíft.  

Biðlistinn gefur til kynna að Carlssonskólinn gæti verið einn af þessum úrvalsskólum. 

Vandamálið sem við stöndum frammi fyrir er að úrvalsskólar hafa tilhneigingu til að búa bara 

að sínu, færa ekki út kvíarnar og gefa þannig fleiri nemendum kost á að njóta þessa góða 

árangurs. Þess í stað njóta þeir kosta jákvæða spíralsins og þeirra þæginda að vera með 

biðlista og einbeita sér að öðru. Hvers vegna ættu þeir að hætta árangri sínum með 

ævintýramennsku og standa frammi fyrir óvæntum uppákomum? Carlssonskólinn hefur 

engan hvata til að stækka. Stjórnendur meta það svo að í stækkun sé áhætta en ekki tækifæri. 

Og það sem verra er, árangur skólans og þekking er læst inn í góðgerðastofnun sem 

stjórnarmenn stýra í samræmi við reglur sem mótaðar voru fyrir hundrað árum.  

 Í þessu samhengi verður það lykilspurning: hvort hægt sé að líkja eftir  úrvalsskólum 

eða hvort árangur þeirra endurspeglar aðeins áhrif mikilla leiðtoga hverra erfitt eða útilokað 

er að feta í fótspor?  Þessi spurning á mikinn rétt á sér í pólitísku samhengi nútímans.  Stefna 
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bresku ríkisstjórnarinnar er að leggja niður miðstýringu í ríkisskólum og ýta þess í stað undir 

„kross-frjóvgun” sem leið til alsherjar umbóta í skólum. Hvort þessi áætlun ber árangur veltur 

á því hvort skólarnir nái að meðtaka lykilhvatana að baki árangurs síns; að útskýra og afkóða 

aðferðafræðina, pakka henni saman og gera hana aðgengilegar fyrir starfsfólk annarra skóla. 

 Til allrar hamingju erum við nú farin að eygja nokkrar uppskriftir að árangursríkum 

skólarekstri. ARKhópur Akademía gæti verið ein af þeim. Hópurinn segist hafa fundið leið til 

að snúa við þróuninni í lélegum skólum í fátækari úthverfum Lundúnaborgar. Ef slík 

uppskrift er til má benda á að milljónir barna búa við fátækt í úthverfum stórborga um allan 

heim, búa við lélega menntun og eru í örvæntingarfullri þörf fyrir slíka skóla og uppskrift að 

árangri. Vandinn er sá að ARK, sem er góðgerðastofnun, hefur engin áform um að færa út 

kvíarnar í náinni framtíð umfram rekstur fimmtán framhaldsskóla. Í skólakerfi með yfir þrjú 

hundruð þúsund framhaldsskóla koma fimmtán skólar ekki til með að hafa nein kerfisbundin 

áhrif.  

En ekki eru allir Akademíuhópar jafn lítillátir og ARK. Sumir stefna hátt og tala um 

hundruð skóla undir verndarvæng sínum. En hvers vegna er það? Stundum er erfitt að skilja 

hvers vegna þessir hópar, sem oft er stjórnað af hálaunuðum yfirkennurum, eru svo áfjáðir í 

að verða stórir. Fyrir utanaðkomandi er oft erfitt að skilja raunverulegt markmið og hvata 

góðgerðastofnana. Við vitum að fyrirtæki sækjast eftir hagnaði og þess vegna skiljum við 

tilgang þeirra. Við vitum að stjórnmálamenn stýra ríkisverkefnum og bera ábyrgð gagnvart 

kjósendum og skattgreiðendum og þess vegna getum við í stórum dráttum skilið ástæðurnar 

og hvatann að baki ríkisskólum. En markmiðin eru miklu óljósara þegar góðgerðastofnanir 

eiga í hlut. 

 Það sem við vitum er að vöxtur þessara Akademíuhópa er ekki knúinn áfram af 

kröfum foreldra og nemenda. Hann er í megin atriðum knúinn áfram af 

menntamálaráðuneytinu. Menntamálaráðuneytið hefur fundið ástæður studdar rökum fyrir að 

flytja skóla frá ríkinu og undir verndarvæng þessara góðgerðastofnana og skólastjórnenda. 

Engin ástæða er til að draga í efa að innanríkisráðherrann hafi valið þessar stofnanir af 

gaumgæfni. En gildar ástæður eru til að spyrja hvort þessi tilfærsla komi til með að virka til 

langs tíma. Hvað gerist þegar stofnendur og lykilfólk, sem stendur að baki árangursríku 

akademíunum, hættir eða þegar ábyrgðaraðilar missa áhugann á skólarekstri eða skortir getu 

til að gegna hlutverki sínu?  

Stóra viðfangsefnið hlýtur að vera að finna leið sem tryggir flutning afburðaárangurs 

eins skóla  yfir í annan. Þannig að fjölfalda megi góða skóla í stórum stíl, svo að sem flestir 

skólar geti notið ávinningsins; geti forðast að endurtaka mistök og komist hjá því að uppgötva 
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hjólið enn einu sinni. Það ætti að vera gerlegt að finna formúlu fyrir raunverulegum og 

viðvarandi umbótum á kerfisbundinn hátt, þótt ekki eigi að vanmeta vandamálin við það. Að 

umbreyta skólakerfinu á þennan hátt útheimtir kunnáttu og aðkomu nýrra stjórnenda 

frábrugðna þeim sem hingað til hafa komið að menntamálum. Geri maður ráð fyrir að þessar 

formúlur að úrvalsskólum séu til, getum við þá búist við að hafa í höndunum kerfi sem 

þróast, breiðist út og blómstrar á meðan lakari skólar veslast upp og hverfa.  

 

Rök gegn markaðslíkani 

Helstu rökin gegn innleiðingu markaðslíkansins í skólakerfið eru meintir hagsmunaárekstrar 

hluthafa og nemenda. Þar sem fáir tala fyrir arðsemi í menntakefinu hefur þessum rökum í 

raun aldrei verið mótmælt eða gildi þeirra kannað. Skortur á raunverulegri umræðu hefur því 

skapað frjóan jarðveg fyrir einfeldningsleg lýðskrumsrökað að dafna.  Kjarninn í þessum 

málflutningi er að hagnaður og útborgun arðs til hluthafa rýri möguleikana á að að bæta 

menntun barna. Gengið er út frá því að sterkt samband sé á milli gæða menntunar og 

fjármagnsins sem varið er til hennar og því sé aukið fjármagn lykill að árangri.  

 Rannsóknir, til dæmis á vegum OECD/PISA, benda til þess að fylgni  milli fjármagns 

og gæða sé veikt og alls ekki augljóst. Rannsóknirnar sýna í raun að margir aðrir þættir séu 

mikilvægari fyrir árangur en fjármagnið sem til er varið. Fjölmargar rannsóknir sýna að fjöldi 

í kennslustofum hefur ekki mikil áhrif á árangur (það er ekki fyrr en bekkjastærð er komin 

niður í tólf til þrettán nemendur sem hún fer að hafa áhrif á árangurinn). Margir aðrir þættir 

hafa meiri áhrif á hve mikið nemendur tileinka sér í náminu —  hæfileikar kennaranna, 

skólastjórnun, stuðningur við nemendur og kennarar o.s.frv. Þetta eru góð tíðindi. Undir 

réttum kringumstæðum er jafnvel hægt að veita hágæðamenntun fyrir lítinn pening.  

 Sem framkvæmdastjóri Kunskapsskolan, keðju skóla sem Peje Emilsson lýsir í öðrum 

kafla í þessarar bók, hafði ég einstætt tækifæri til að rannsaka tengsl á milli kostnaðar og 

frammistöðu nemenda. Það stafar af því að Kunskapsskolan er keðjulíkan sem er endurtekið í 

öllum skólunum burtséð frá því hve há upphæðin er sem fylgir hverjum nemanda frá hverju 

sveitarfélagi. Dreifingin á valkortaupphæðinni milli sveitarfélaga var gífurleg svo auðvelt var 

að bera saman einn skóla á móti öðrum. Ég komst að raun um að arðbærasti skólinn var sá 

sem fékk aðeins miðlungsháa upphæð frá sveitarfélaginu. Þessi skóli náði þó besta 

námsárangrinum og nemendur hans, foreldrar og kennarar voru í hópi þeirra sem ánægðastir 

voru. Árangurinn var ekki aðeins góður í samanburði við aðra skóla í keðjunni — einkunnir 

nemenda komu skólanum í hóp 30 bestu skóla í Svíþjóð. 
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 Þetta var einfaldlega úrvalsskóli og þar sem hann var góður á öllum sviðum fór ekkert 

fjármagn til spillis. Enginn slaki var í kerfinu. Þess í stað var þar þétt teymi kennara sem vann 

að sameiginlegu markmiði. Skólinn sá um að skrá þá nemendur sem þeir þurftu og að 

viðhalda góðu orðspori þeirra gagnvart framtíðarforeldrum svo að ætíð væri nægilega margir 

umsækjendur til næsta árs. 

  

Ábatavon og  og námsárangur 

Svipað mynstur birtist í fylgni milli hagnaðar og námsárangurs í hópi 27 skóla, en einnig á 

fylgni milli lítils hagnaðar (stundum taps) og lélegs námsárangurs. Góðir skólar voru arðbærir 

í samanburði við skóla með lélegri námsárangur, færri umsækjendur (vitaskuld) og skiluðu 

þar af leiðandi minni arði til hluthafa (það má nefna að mest af þessum samanburði á milli 

skólanna í keðjunni var gerður á hlutfallslegum grunni og að aðstæður í sveitarfélaginu voru 

aldrei notaðar sem afsökun fyrir lélegri frammistöðu). Heildar frammistaða skólakeðjunnar er 

góð: 90% skólanna eru í hópi þriggja bestu í sínu sveitarfélagi og 50% skólanna eru í hópi 

hundrað bestu í landinu. 

 Leiðarbók nemenda er kjarni líkans Kunskapsskolan. Þessi bók geymir áætlanir hvers 

nemanda og námsaðferðir hans. Ég minnist þess að einn af samstarfsmönnum mínum í 

stjórnunarhópnum lauk öllum fundum, þar sem gæðasamanburður var til umfjöllunar, með 

orðunum: „hunsum höfuðbókina og einbeitum okkur að leiðsögubókinni”. Þessi stutta setning 

dregur rökfærslu mína saman. Í samkeppnisumhverfi endurspeglar hagnaður gæði — það er 

aldrei á hinn veginn. Með þessa reynslu að vopni á ég erfitt með að trúa því að innbyggðir 

árekstrar séu á milli ábatavonar og gæða. Í reynd er það á hinn veginn: án ábatavonar getur 

gæðum verið stefnt í hættu.  

 Ábatavonin hefur þjónað okkur vel á öðrum sviðum samfélagsins og knúið áfram 

fjölda velmetinna, flókinna og  framúrstefnulegra verkefna. Hvernig stendur á því að það er 

gott og blessað að hagnast á því að byggja skólahús, en ekki  á fyrirtækjum sem fjárfesta í því 

allra dýrmætasta — menntuninni sem fram fer í þessum húsum? Hvað veldur því að við 

viðurkennum og dáumst jafnvel að fólki sem nær árangri og auðgast á iðnaði og öðrum 

atvinnugreinum,  en setjum okkur á háan hest gagnvart fólki sem hagnast af því sem er 

þýðingarmikið og til hagsbóta fyrir alla: framtíð barnanna okkar? 

 

Sannfæringarkraftur eða málamiðlun? 

Þegar stjórnmálamenn standa frammi fyrir vali á milli ríkislíkans og markaðslíkans þurfa þeir 

að trúa á málstað sinn. Ef stefnan er að bjóða foreldrum upp á val og fjölbreyttar  
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kennsluaðferðir, nýbreytni í fjármögnum og samkeppni á milli skóla, er ekki úr vegi að horfa 

til þess að allt byggir þetta á yfirgripsmiklu, flóknu og háþróuðu samspili sem 

stjórnmálamenn eiga ekki  auðvelt með að skipuleggja og innleiða. Markaðslíkanið færir 

þeim hvatakerfi sem tryggir stöðugar og kerfisbundnar umbætur, en einnig nýjar áskoranir 

auk kröfu um að ríkið endurskilgreini hlutverk sitt og ábyrgð. 

  Ef markmiðið er að finna málamiðlun á milli tveggja líkana standa menn frammi fyrir 

augljósri áhættu. Meira val án fleiri skóla gæti haft öfug áhrif við það sem ætlað var, skapað 

meiri lagskiptingu og breikkað bilið á milli ríkra og fátækra auk þess að draga úr 

heildarárangri kerfisins. Að innleiða samkeppni þegar undirstöður kerfisins kalla á samvinnu 

á milli nálægra skóla gæti haft öfug áhrif og leitt til meiri sundrungar í skólakerfinu. En það 

sem mestu máli skiptir er að árangur sem náðs hefur hjá góðgerðastofnunum, kostuðum af 

skattborgurum en án aðkomu þeirra að stjórnun, geti orskað tregðu við að tryggja að árangur 

þeirra breiðist út til hagsbóta fyrir allt kerfið. 

 Til að snúa aftur að upphaflegu spurningu minni: Hvers vegna er ekkert IKEA í heimi 

menntunar? Einfalda svarið er að raunverulegir frumkvöðlar eru útilokaðir frá þessum 

lykilgeira þar sem hvatar þeirra og markmið eru talin ógn bæði við skóla og nemendur. Ég 

velti fyrir mér hvert umfang IKEA hefði orðið ef fyrirtækið hefði verið stofnsett sem 

góðgerðastofnun með það að markmiði að hjálpa fólki að eignast ódýr húsgögn — og ég velti 

fyrir mér hvernig þessi húsgögn gætu litið út í dag. 
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4.  Ábatahvati í sænska skólakerfinu 
      Peje Emilson 

 

Það var í október 1999 sem ég fyrst kynnti áætlun um stofnun sjálfstæðra skóla, sem 

reknir yrðu í ábataskyni, fyrir Frjálsa Framtakssjóðnum (Stiftelsen Fritt Näringsliv). Þetta var 

átta árum eftir að hið ríkistryggða valkortakerfi (ríkisstyrkir til sérskóla) var tekið upp í 

Svíþjóð. Sem stjórnarmaður sjóðsins taldi ég að kominn væri tími til að setja á fót keðju skóla 

sem reknir væru með arðsemissjónarmið að leiðarljósi. Skyldu þeir kallast hinu ábúðarfulla 

nafni „Kunskapsskolan” („Þekkingarskólinn”).  Einn af félögum mínum í stjórninni, vel 

þekktur sænskur hagfræðingur sem síðar varð þingmaður, brást þannig við þessu: „En, Peje,” 

sagði  hún, „það er ekki hægt að reka skóla í hagnaðarskyni — menntun er yfir það hafin.” 

Hugmyndin um að hægt væri að reka ríkisstyrktan skóla í hagnaðarskyni á sama hátt og 

einkaverktaki getur hagnast á því að byggja skólahúsið, var henni greinilega framandi. 

En hvað veldur því að arðsemisvonin hafi  svona neikvæðan stimpil á sér, þegar kemur 

að menntun, þegar staðreyndirnar tali öðru máli? Rannsóknir prófessors James Tooley sýna 

að sérskólar og skólar sem reknir eru í hagnaðarskyni ná miklu betri árangri í að mennta 

fátæk börn í ríkjum Þriðja heimsins en ríkisreknu skólarnir þar. Rannsókn Harvardháskóla 

(Pauls E. Petersons og Matthews M. Chingos) frá árinu 2009, bar saman námsárangur í 

bandarískum skólum sem reknir eru í hagnaðarskyni við námsárangur í sáttmálaskólum 

(charter) sem reknir eru án arðsemismarkmiða og reyndist námsárangur áberandi betri þar 

sem arðsemissjónarmið var haft að leiðarljósi. Reynsla Svía staðfestir á sannfærandi hátt 

þessar niðurstöður og trú mín er að hin „viðteknu sannindi” um að ábatavonin og menntun 

fari ekki saman sé í sívaxandi mæli að missa stuðning.  

 

Skóli-án-aðgreiningar kerfið er ósveigjanlegt  

Á áttunda áratug síðustu aldar voru ríkisreknir skólar í Svíþjóð farnir að þjóna stefnu  

stjórnvalda um félagslegan jöfnuð frekar en að sinna menntun. Gert var ráð fyrir að allir 

nemendur hefðu sömu þarfir og því skyldu allir fá samskonar kennslu í ósveigjanlegu eitt-

fyrir-alla kerfi. Því sem næst allir skólar voru reknir af hinu opinbera fyrir utan fáeina 

einkaskóla sem aðeins tóku við börnum foreldra sem greitt gátu hin háu skólagjöld. Þrátt fyrir 

loforð hins skattfreka velferðarríkis um að tryggja öllum góða menntun var árangurinn í 

reynd gagnstæður. Nemendur frá fjölskyldum með litla eða enga langskólamenntun að baki, 
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þ.e. verkamannafjölskyldum eða fjölskyldum af lægri millistétt — urðu verst úti. Svíþjóð féll 

niður skalann samkvæmt öllum alþjóðlegum mælingum á menntun.  

Víðtæk pólitísk umræða fór fram á síðari hluta níunda áratugarins um þörf fyrir 

umbætur í menntamálum, þar á meðal um valfrelsi í menntun. Var, meðal annars, bent á 

vandamál reksturs lítilla dreifbýlisskóla. Niðurstaðan var skýr: leyfum foreldrum að halda 

eftir þeirri upphæð sem fjárhagsáætlun sveitarfélaga eyrnamerkir menntun skólabarna, hvorki 

meira eða minna, og leyfum þeim að skipuleggja skilvirkari og hagkvæmari rekstur skólanna. 

Á þessum grunni náði hugmyndin um valkortakerfið fótfestu. 

 Mikilvægur liður í stefnuskrá ríkisstjórnar hægri- og miðjumanna árið 1991 var að 

innleiða valkortakerfið. Umbæturnar gengu einfaldlega út á að stuðla að meiri gæðum í 

kennslu og betri alhliða árangri með því að auka fjölbreytni og samkeppni. Að fenginni 

reynslu af umbótum á menntakerfinu á áttunda áratugnum vildi ríkisstjórnin einnig skapa 

farveg fyrir frumkvæði og þróun kennsluaðferða, án þess að útsetja heila  kynslóð  barna í 

ríkisskólum fyrir tilraunastarfsemi. Þetta veitti foreldrum og nemendum rétt til að velja skóla 

sem gerði nemendanum kleift að nýta hæfileika sína óháð fjárhag foreldranna. Þrátt fyrir að 

sósíaldemókratar legðust í upphafi gegn nýju umbótunum tóku þeir valkortakerfið ekki 

aðeins í sátt, þegar þeir komust aftur  til valda árið 1994, heldur juku þeir greiðslu ríkisins úr 

85% af meðaltalskostnaði á hvern nemanda innan sama stjórnsýslusvæðis í 100%. Í dag ríkir 

víðtæk almenn og pólitísk sátt um valkortakerfið og sístækkandi ábatamiðaðan skólarekstur. 

 

Sænska valkortakerfið 

Sænska valkortakerfið samanstendur af fimm grunnþáttum: 

 

• Allir skólar sem reknir eru með ríkisstyrk verða að fylgja kjarnanámskrá. 

Skólaeftirlitsstofnunin hefur eftirlit með að kjarnanámsefninu sé fylgt og 

metur gæði kennslunnar. 

• Viðurkenndir sjálfstæðir skólar fá ríkisstyrk með hverjum nemanda — 

þ.e. valkort með hverjum nemanda sem velur tiltekinn skóla. 

Skólaeftirlitsstofnunin hefur ein ákvörðunarvald til að samþykkja skóla 

inn í kerfið. Sveitarstjórnir geta andmælt — og gera það oft —en þær 

geta ekki beitt neitunarvaldi. 

• Sveitarstjórnir sjá um útgreiðslu samkvæmt valkortum  og er upphæðin  

breytileg en í samræmi við mismunandi kostnað hvers héraðs. Landslög 
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kveða á um að sveitarstjórnum sé skylt að greiða einkareknum skólum 

upphæð sem nemur meðaltalskostnaði fyrir hvern nemanda í ríkisskóla í 

stjórnsýsluhéraðinu sem nemandinn hefði annars sótt. Þetta þýðir að 

einkareknir skólar hækka ekki útgjöld ríkisins á hvern nemandi í 

menntakerfinu — þeir dreifa aðeins kostnaðinum í samræmi við val 

foreldra og nemenda. Kerfið gengur undir heitinu „valkort”, en í 

tæknilegri útfærslu felst að skólinn sendir sveitarstjórninni reikning með 

upplýsingum um þann fjölda nemenda sem skráður er í viðkomandi 

skóla. 

• Þessum sjálfstæðu skólum er óheimilt að innheimta viðbótarskólagjöld. 

Afleiðingin er sú að þeir geta ekki valið nemendur heldur verða að taka 

við þeim á grundvelli „fyrstur kemur - fyrstur fær”. 

• Innan ramma kjarnanámsskrár geta þessir sjálfstæðu skólar skipulagt 

starfsemi sína, stundatöflur og kennsluaðferðir. Valkortaumbótunum var 

fylgt eftir með afnámi reglna þar sem ríkið ákvað í smáatriðum 

námsaðferðir allt niður í stærð bekkjardeilda yfir í kerfi þar sem ríkið 

fylgist með árangri en veitir að öðru leyti meira frelsi til vals á 

kennsluaðferðir og námsgögnum. 

 

Sjálfstæðir skólar  eru ekki lengur fágæt undantekning heldur eru þeir að verða 

mikilvægur hluti af sænska skólakerfinu. Áður en umbæturnar árið 1991 tóku gildi var innan 

við eitt af hverjum hundrað börnum á aldrinum sjö til sextán ára skráð í einkaskóla. Nú er sú 

tala komin í 11 af hverjum hundrað börnum.  Þessi tilhneiging er enn meira áberandi  á 

framhaldsskólastigi— þar sem börn á aldrinum  sextán til átján ára stunda nám. Þar hefur 

nemendum sjálfstæðra skóla fjölgað úr einum af hverjum hundraði árið 1991 í 23% árið 

2011. Í sumum sveitarfélögum landsins (einkum á Stór-Stokkhólmssvæðinu) er nær 

helmingur allra nemenda skráður í sjálfstæða skóla. Í heild er einn af hverjum fimm skólum 

í Svíþjóð sjálfstæður skóli og nálgast að helmingur þeirra sé frábrugðinn ríkisskólum hvað 

kennsluaðferðir varðar. Meira en 60% sjálfstætt starfandi skóla er rekinn í ábataskyni sem 

einkahlutafélag. 

Það mikilvægasta við valkortaumbæturnar og nýja menntaframboðið er að nemendur í 

sjálfstætt reknum skólum sýna betri námsárangur en nemendur ríkisskólanna. Ein leið til að 

meta  árangur er svokallað „verðleikamat”  sem er meðaltalsmat á einkunnum nemenda. 
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Samkvæmt þessu mati er hæsta mögulega stigagjöf innan skólaskyldunnar 320 stig sem 

endurspeglar hæstu einkunn í öllum greinum. Vorið 2011 var meðalárangur allra barna sem 

útskrifuðust úr níunda bekk í sænska skólaskyldukerfinu — þ.e. ríkisskólum og sérskólum 

— 211 stig. Ef sérskólar eru teknir einir sér skora þeir 229 stig. 

Annar mælikvarði sem stuðst er við eru samræmd próf í lykilgreinum sem fram fara í 

öllum skólum landsins og metin eru samkvæmt landsstaðli. Einnig þar komu sjálfstæðu 

skólarnir merkjanlega betur út. Þetta mynstur endurtekur sig í framhaldsskólunum og þar má 

minna á að sjálfstæðum skólum er ekki heimilt, á neinu skólastigi, að velja nemendur. 

Fjölmargar kannanir sýna að foreldrar, kennarar og nemendur eru ánægðari með 

einkaskólana. Kennarasambönd í Svíþjóð eru nú skiljanlega sátt við nýju umbæturnar í 

skólamálum þar sem þær opna félagsmönnum þeirra fleiri möguleika til starfs. 

Ríkisskólarnir hagnast einnig á samkeppninni. Ýmsar rannsóknir á námsárangri á 

svæðum þar sem sjálfstæðir skólar hafa verið stofnaðir sýna að ríkisskólar eru þar skilvirkari 

og  ná betri árangri en sem nemur landsmeðaltali. Þetta stafar einfaldlega af því að þeir 

verða að bæta sig til að vera samkeppnishæfir við sjálfstæðu skólana. Að öðrum kosti missa 

þeir af nemendum og fjárframlögum sem þeim fylgja. 

Auðvitað eru sjálfstæðir skólar misgóðir. Þrátt fyrir að valfrelsið þýði að foreldrar og 

börn geti sagt skilið við skóla sem ekki standa sig þarf ríkið stöðugt að bæta eftirlitið og 

fylgjast með kennslunni (þetta á bæði við sjálfstæða skóla og ríkisskóla). Það á hér við eins 

og alla aðra markaði sem vaxa upp úr gamalli einokun að fylgjast þarf grannt með 

þróuninni. En þegar heildarárangur sænsku tilraunarinnar, með skólavalkortin og 

samkeppnismarkað á sviði menntunar, er gerður upp, er enginn vafi á að sjálfstæðu skólarnir 

hafa sparað skattborgurunum mikil útgjöld vegna menntamála. Þetta á ekki aðeins við um 

eigin getu sjálfstæðu skólanna — þeir skila að meðaltali meiri gæðum og meiri árangri — 

heldur líka þess hvata til árangurs  sem áskorun þeirra sendir ríkisskólunum. Samkeppnin 

virkar. 

 

Kunskapsskolan — nútímalegur valkostur 

Kunskapsskolan hóf rekstur fyrstu fimm framhaldsskólanna árið 2000 en árið 2011 

hafði þeim fjölgað í 33.  Í dag rekum við eina af fimm stærstu sjálfstætt starfandi 

skólakeðjunum  í Svíþjóð með um það bil 10.000 nemendur og 800 starfsmenn. Þegar við 

hófum starfsemi Kunskapsskolans stóð metnaður til að skapa nútímalegan valkost við hina 

hefðbundnu „skóli-án-aðgreiningar” skólaverksmiðju. Nútímaskólar undirbúa nemendurna 

fyrir vinnumarkað  og líf sem hefur tekið stórtækum breytingum frá því sem hefðbundnir 
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skólar voru hannaðir fyrir við lok nítjándu aldar. Betra skipulag, nútímatækni og viðvarandi 

þróun aðferðafræði hafa opnað ný tækifæri til einstaklingsmiðaðrar menntunar. Á þessari 

hugmynd byggðum við í upphafi og á þeirri trú að hver nemandi geti þroskast langt umfram 

það sem við höfum hingað til álitið ef aðeins hann er viðurkenndur sem sjálfstæður 

einstaklingur.   

Við tólf ára aldur, hefja börn nám í skólum okkar og er þeim strax í upphafi úthlutað 

góðum tíma, þar sem námsskrá og námsumhverfi sem tekur tillit til sérstakra þarfa hans og 

metnaðar, er sniðin að þörfum hvers og eins. Hver nemandi fær sérstakan leiðbeinanda og í 

samvinnu við kennara og foreldra setur hann sér skammtíma- og langtímamarkmið. Til að ná 

markmiðunum er áætlun lögð fram, sem síðan er fylgt eftir með frammistöðumati. Áætlunin 

er aðlöguð eftir því sem við á. 

 Árangurinn  er kerfi þar sem ekkert barn er skilið útundan og hvert barn nær árangri 

samkvæmt getu. Innbyggt í kerfið er færni til að vinna að markmiðum, leggja upp verkefni 

og meta árangur. Þetta er grunnur að ævilöngu lærdómsferli og nútímalegum starfsháttum. Í 

náinni samvinnu við kennarasamtökin hefur tekist að laga starfshætti kennaranna að  

kennslustefnu okkar. Niðurstaðan er að kennarar Kundskapsskolans geta varið 50% meiri 

tíma í að mennta og þjálfa nemendur en tíðkast í hefðbundnum skólum. Kennarar verja því 

minni tíma til undirbúnings kennslu þökk sé hinu víðtæka stuðningskerfi sem gefur þeim 

tækifæri til að verja meiri tíma með nemendunum. Þetta verklag er sameiginlegt öllum 

skólaeiningum okkar og leggur okkur í hendur öflugt tæki til stöðugrar þróunar og umbóta. 

Við miðlum reynslu okkar reglulega og kerfisbundið á milli eininga til að finna bestu 

aðferðirnar. Nemendur njóta þannig góðs af því besta sem gefst innan samsteypunnar, ekki 

aðeins þess besta í sínum skóla.  

Á vissan hátt má segja að sérhver skóli á okkar vegum sé rekinn sem sjálfstætt lítið 

fyrirtæki. Eina verkefni skólastjórans er að veita hágæðamenntun í samræmi við markmið 

skólans og fyrirtækisins í heild. Þó með þeim varnagla að aðeins 95% af valkortatekjum 

renna til skólans. Til að losa skólastjórnendur undan utanaðkomandi truflunum rekur 

Kundskapsskolan miðlæga skrifstofu sem annast öll stuðningsverkefni, svo sem 

markaðssetningu auk  fjármála- og  mannauðsstjórnun. 

 Hvernig vegnar svo Kunskapsskolan? Meðaltals „árangursmat” nemenda okkar á 

skólaskyldualdri sem eru að ljúka níunda bekk, efsta bekk grunnskólans, var 237 stig vorið 

2011 af 320 mögulegum. Á sama tíma var landsmeðaltalið 211 stig og meðaltal sjálfstæðra  

skóla 229 stig. Fimmtán af tuttugu og einum skóla sem við rekum fyrir börn á 

skólaskyldualdri, þ.e. sem útskrifuðust úr níunda bekk vorið 2010, voru metnir bestu 
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skólarnir í sínu sveitarfélagi eða umdæmi. Nítján af tuttugu og einum voru í hópi þriggja 

bestu. 

 Margt liggur að baki góðum árangri sænska líkansins. Í fyrsta lagi hafa sjálfstæðu 

skólarnir og valkortakerfið fært fjölskyldum val um skóla sem hafa að markmiði að bæta 

kennslu. Það hefur bjargað samfélaginu frá því að sitja uppi með tvö fullkomlega aðgreind 

skólakerfi: ósveigjanlegt ríkisrekið kerfi með takmörkuðum valkostum og hins vegar 

einkaskólakerfi sem fáir hafa efni á. En það er ekki aðeins fjölbreytnin og valið sem þetta 

kerfi býður upp á sem er mikilvægt heldur sú staðreynd að sænska líkanið er — ólíkt flestum 

öðrum kerfum sem bjóða upp á val— rekið á markaðsforsendum. Hvort nýr skóli dafnar 

veltur nú á vali viðskiptavinanna —nemendanna og fjölskyldna þeirra — en ekki 

stjórnmálamönnum eða ríkisstarfsmönnum. 

 Annað einkenni sænska kerfisins er áherslan á árangur og frammistöðu frekar en  

hvort hver námsgrein skilar hagnaði eða ekki.  Greiðslur til sjálfstæðra skóla eru, eins og 

fram kom hér að framan, byggðar á  meðaltalskostnaði á hvern nemanda í ríkisskólum og 

eru bundin við fjölda skráðra nemenda. Ef sjálfstæður skóli hefur meiri nýtingu „sæta” en 

meðaltal ríkisskóla verður til tekjuafgangur, hagnaður. Fjölgun skráninga verður þá aðeins 

að fólk telji sig fá betri menntun. Sjálfstæðir skólar standa aðeins undir sér og skila hagnaði 

ef þeir veita betri þjónustu en ríkisskólarnir. 

 Skynsamlegt skipulag, skilvirkari stjórnun, hlutfall kennara og nemenda og aðrir 

slíkir þættir hafa áhrif á kostnað, en geta til langs tíma ekki skilað arðbærum rekstri  ef 

valkosturinn er ekki aðlaðandi eða gæðin álitin beti. Ég er sannfærður um að án þessa 

möguleika á hagnaði — sem bætir eigendum og fjárfestum upp áhættuna með því að greiða 

hluthöfum arð — gætu sjálfstæðir skólar ekki skilað betri árangri en gömlu einokunarskólar 

ríkisins eða sett nýja langtímastaðla fyrir betri menntun. 

 Kunskapsskola-líkanið hefði adrei verið þróað ef ekki hefði staðið til boða rekstur í 

hagnaðarskyni. Einkaaðilar hafa lagt u.þ.b. 125 milljónir sænskra króna (um 2.25 milljarða 

íslenskra króna) í þróun fyrirtæksins en það var fyrst á árinu 2010, níu árum eftir að 

starfsemin hófst, að uppsafnaður hagnaður varð meiri en uppsafnað tap. Því má spyrja hvort 

menn hefðu tekið á sig þessar fjárhagslegu byrðar án þess að eiga fræðilegan möguleika á að 

fá peningana sína aftur? 

 Að stofna skóla krefst bæði fjármagns og hæfileika. Útvega þarf húsnæði og ráða 

þarf starfsfólk áður en einn einasti nemandi er skráður. Við eigum ekki húsnæðið sem 

skólarnir starfa í, en það verður að standast kröfur, bæði innanhúss og utan. Við notum, til 

dæmis, ekki hefðbundnar kennslustofur heldur stór og lítil vinnurými með glerveggjum auk 
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opinna rýma með vinnustöðvum. Þetta merkir að við þurfum að finna húsnæði þar sem 

eigendur eru tilbúnir að fjárfesta í breytingum miðað við þarfir okkar. Á móti kemur að við 

skrifum undir fimmtán ára leigusamning — án vitneskju um hvort nægilega margir 

nemendur innriti sig til að mæta föstum kostnaði. Í þessu felst mikil fjárhagsleg áhætta fyrir 

skólann og eigendur hans. En þetta er þó áhætta sem við erum tilbúin að taka vegna þess að 

við höfum trú á þessu einstaka framlagi okkar til menntunar. 

 Og fyrst svo er, hvers vegna skyldum við þá ekki fá að hagnast á því að bjóða 

nemendum upp á hágæðamenntun? Og ef skjólstæðingar okkar eru ánægðir og telja að við 

uppfyllum, förum jafnvel fram úr menntunarkröfunum, hvers vegna ætti ekki að láta 

eigendunum eftir að ákvarða útdeilingu umframtekna til arðgreiðslna af upphaflegri 

áhættufjárfestingu? „Vegna þess að skólinn er fjármagnaður með fé skattborgara,”  er 

viðkvæði þeirra sem í einfeldni telja að nýbreytni og frumkvæði í menntakerfinu fáist án 

frumkvöðla.  

 Fé skattborgaranna er nú þegar notað í miklum  mæli í ríkiskerfinu til að umbuna 

framleiðendum fyrir ýmisskonar þjónustu og vöru sem framleidd er í hagnaðarskyni. Má þar 

nefna hergögn,  tækjakost  vegna almenningssamgangna, lyf fyrir heilbrigðisgeirann og 

kaffið í mötuneyti fjármálaráðuneytisins.  Allt eru þetta vörur framleiddar af arðsæknum 

einkafyrirtækjum sem öllum þykir eðlilegt að greitt sé fyrir með opinberu fé. Og ég spyr þá 

aftur, hver er munurinn á að nota fé skattborgaranna til að greiða arðsæknum 

einkafyrirtækjum fyrir að byggja skóla eða framleiða námsefni og því að nota fé 

skattborgaranna úr sömu pyngju til að greiða þeim sem bjóða upp á og skipuleggja sjálfa 

kennsluna? 

 

 

Nýja sænska módelið 

Auk þess að vera frumkvöðull er ég foreldri, ríkisborgari og skattgreiðandi. Sem 

foreldri vil ég geta ákveðið hvers konar menntun mætir best þörfum barnanna minna vegna 

þess að þau þekki ég betur en nokkur annar. Og við þessa ákvarðanatöku vil ég hafa 

valkosti. Sem ríkisborgari vil ég að öll börn, óháð fjölskylduaðstæðum, fái bestu hugsanlegu 

menntun sem hæfir þörfum þeirra. Ég vil að menntakerfið virki þannig að nýsköpun og 

stöðug þróun séu eðlilegir þættir þess. Og sem skattgreiðandi vil ég fá sem mest fyrir 

peningana sem ég greiði fyrir þjónustu ríkisins. Varðandi menntun birtist það sem ég fæ 

fyrir peningana í þeirri þekkingu og færni sem nemendur afla sér til að búa sér gott líf og 

leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Ef tilteknir skólar geta hagnast á því að standa sig 
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betur vil ég að skattpeningar mínir séu einmitt notaðir þar sem allir græða, bæði nemendur 

og þjóðfélag. Ég trúi því staðfastlega að ekki aðeins kerfi Kunskapsskolans sé hæft til 

útflutnings heldur líka allt sænska valkortakerfið. 

 Um miðja tuttugustu öldina var hugtakið „sænska módelið” tengt einstæðri samvinnu 

ríkis og einkaaðila um samskipti á vinnumarkaði sem tryggðu stöðugan hagvöxt, almenna 

velmegun og félagslegan ávinning. Nú myndi ég segja að við séum að þróa „nýja sænska 

módelið”. Það byggir líka á samvinnu ríkis og einkaaðila en lýtur að því hvernig 

sameiginlegum félagslegum ávinningi er dreift. Fjármögnun ríkisins með sköttum tryggir 

öllum jafnan rétt á þjónustu á borð við heilsugæslu og menntun. Sú  staðreynd að ríkið er 

tilbúið til að leyfa einkaaðilum að koma inn í þessa þjónustu gefur fólki frelsi til að velja og 

tryggir jafnframt fjölbreytni í útfærslu þjónustunnar. Nú er verið að færa þetta „neytendaval” 

eða „valkortalíkan”   inn í heilbrigðisþjónustu, dagvistun- og öldrunarþjónustu og um það 

ríkir víðtæk pólitísk sátt.  

 Innan menntageirans er bæði þörf og rými fyrir mismunandi aðferðafræði, þar á 

meðal arðsæknar menntastofnanir. Markmiðið er að skapa traustan grunn fyrir nýsköpun og 

árangursríkari hugmyndir í menntamálum. Til að ná þessu markmiði verðum við að taka 

öllum sem vilja leggja málinu lið fagnandi. „Nýja sænska módelið”, sem byggir á arðsæknu 

sjálfstæðu skólaumhverfi, getur þar verið leiðarljós. 
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5. Saga skólafrumkvöðuls 
Barbara Bergström 

 

Árið 1992 innleiddi sænska hægristjórnin skólaumbætur sem fólu í sér frelsi í 

menntamálum, svokallaða „frjálsa (sjálfstæða) skóla”, og hafði hugtakið„frelsi” á þessum 

tíma ferns konar merkingu. Skólafólk fékk frelsi til að stofna eigin skóla  að uppfylltum 

tilteknum grunnkröfum Skólaeftirlitsstofnunarinnar. Í öðru lagi fengu foreldrar og nemendur 

frelsi til að velja skóla með þær áherslur sem vilji þeirra stóð til í stað þess að sveitarstjórnir 

þvinguðu nemendur til náms í ríkisskólum. Í þriðja lagi fékk skólinn sem valinn var frelsi frá 

því að innheimta skólagjöld og þar af leiðandi fylgdi enginn aukakostnaður að velja skóla sem 

rekinn var af samvinnufélagi, sjóði eða fyrirtæki. Og í fjórða lagi fengu sjálfstæðir skólar 

meira hugmyndafræðilegt frelsi og frelsi til daglegs rekstrar, þar á meðal sjálfstæði frá 

skólanefndum sveitarfélaga.  Allt þetta frelsi kallar á samverkan þátta. Þannig fæst frelsi til að 

velja ekki fyrr en frelsi til að bjóða upp á valkosti er komið á. Jöfnuður til að velja raungerist 

ekki nema valkostirnir séu ókeypis. Og nokkurt sjálfstæði við skólarekstur er nauðsynlegt við 

stofnun skóla sem rekinn er í samræmi við djúpa eigin sannfæringu. 

 

Að stofna nýjan skóla 

Ég hafði sannarlega slíka sannfæringu og eftir að þingið ákvað að innleiða umbæturnar 

sagði ég stöðu minni í ríkisskóla lausri til þess að stofna eigin skóla. Ég fann hentugt húsnæði 

í Stokkhólmi, sótti síðan um leyfi og fékk það. Ég bauð fyrrum samstarfsmönnum að ganga til 

liðs við mig og við stofnuðum fyrirtæki, en það töldum við skilvirkustu leiðina til að veita 

slíkri stofnun forystu. Þegar við opnuðum fyrsta skólann í ágúst 1993 var ég sannfærð um þrjú 

meginatriði:  

	  

• Enska er sameiginlegt tungumál heimsins og sænsk börn ættu að ná tökum á enskri 

tungu frá unga aldri. Þessu væri best náð fram með því að lifa sig inn í málið með 

aðstoð enskumælandi kennara. Greinar á borð við stærðfræði og vísindi væru líka 

kenndar á ensku. 

• Til að ná árangri í námi er agað, yfirvegað og traust  umhverfi nauðsynlegt. 

Góður skólastjóri verður að koma reglufestu á vinnuumhverfið svo kennarar geti 

kennt og nemendur lært. „Öguð umhyggja” eru einkunnarorð skóla sem hefur 
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strangar hegðunarreglur og þau lýsa umhyggju fyrir nemendum og  staðföstum  

ásteningi að hjálpa þeirm að ná árangri. 

• Gera verður miklar námskröfur til nemenda. Ganga verður út frá því að öll börn 

geti náð árangri, burtséð frá félagslegri stöðu þeirra. Hæfileikaríkustu 

nemendurnir verða einnig að fá áskoranir til þess að þeir geti notið hæfileika 

sinna. Reglubundið mat er undirstaða þess að geta leiðrétt vandamál strax og þau 

koma upp. Umsjónarkennarar, sem hver um sig sinnir fimmtán nemendum, gefur  

foreldrum skýrslu um stöðu nemanda á tveggja vikna fresti og tekur á móti 

viðbrögðum þeirra. 

 

Til að ná þessum markmiðum er sterk og skýr forysta nauðsynleg, ráða þarf bestu 

kennara og gera þeim kleift að einbeita sér að kennslu með því að búa þeim skipulegt 

umhverfi og næði. Reglur um klæðaburð eru strangar og farsímar, hljómflutningstæki og 

tyggigúmmí eru ekki leyfð. Nemendur eru fljótir að aðlagast þessum reglum og þær verða 

eðlilegur þáttur í umhverfi þar sem áherslan er á nám. 

Valkosturinn sem við buðum upp á í „enska skólanum” eins og skólinn var kallaður í 

upphafi höfðaði stax til foreldra og fylltist skólinn á tiltölulega skömmum tíma. Þar kom helst 

til að hugmyndir okkar gengu þvert á ríkjandi viðhorf „vellíðunarnámsskrár“, „frelsi 

nemenda” og „ráðum okkur sjálf ” í ríkisskólum þessa tíma. Eftir uppreisnarbylgju ´68 

kynslóðarinnar fengu skoðanir Rousseau, um skaðleg áhrif þekkingarítroðslu á börn og því 

hentaði sjálfsnám þeim best,  mikinn hljómgrunn í öllu menntakerfinu í Svíþjóð. Flestir 

foreldrar höfðu ímugust á þessari þróun. 

En þrátt fyrir að okkur tækist að fylla skólinn strax í upphafi var fjárhagur okkar 

bágur. Þar sem við lögðum ekki sjálf fram fjármagn urðum við að halda kostnaði í lágmarki. 

Til að spara hreingerningakostnað fór ég, til dæmis, í skólann um helgar og sá um það sjálf. 

Og áður en skólinn tók til starfa hafði ég samband við banka, pósthús og önnur fyrirtæki í 

Stokkhólmi til að athuga hvort þau væru aflögufær með  húsgögn sem við gætum notað. 

Okkur tókst að búa skrifstofur okkar, kennarastofuna og kennslustofurnar góðum notuðum 

húsgögnum. Sjálfri mér greiddi ég lág laun fyrstu árin þangað til fjárhagur skólans var orðinn 

traustari. 

Ég er ekki að tíunda þessa sögu til að gefa þá mynd að ég sé einhver „ofurkona” 

heldur til að lýsa  hegðun margra annarra frumkvöðla. Maður einbeitir sér að aðalatriðunum 

og heldur kostnaði í lágmarki þar til vissa fæst um að grunnur árangursins sé traustur. Þetta 

getur tekið mörg ár. Í mínum huga fólst árangurinn í því að hugmyndir mínar og erfiði leiddu 
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til betri skóla. Ég var ekki að þessu til að græða peninga. Draumur minn var að stofna minn 

eigin skóla á grunni þeirra hugmynda sem ég hafði sannfæringu fyrir. Þeim hugmyndum hefði 

ég ekki getað fylgt eftir innan ríkiskerfisins. Árangri gat ég aðeins náð með skóla undir minni 

stjórn þar sem ég hefði fullt frelsi til athafna. 

Árið 1998 flutti skólinn í húsnæði í innflytjendahverfi í Stokkhólmi þar sem ég 

stofnaði einnig menntaskóla. Árið 2002 óskaði sveitarstjórnin í Järfälla norðan við Stokkhólm 

eftir að ég tæki við óstarfhæfum ríkisskóla í innflytjendahverfi þar. Sem ég gerði. Tíu árum 

eftir að við hófum rekstur fyrsta skólans, ákváðum við að færa út kvíarnar þrátt fyrir 

fjárhagslega áhættu. Við stofnuðum þrjá nýja skóla í borgum í hæfilegri fjarlægð (ca 2ja tíma 

akstur) frá Stokkhólmi og byggðum þá upp með takmörkuðu fjármagni móðurskólans. Til 

allrar hamingju reyndist grunnhugmyndin (enska og agi) laða að og brátt fylltust nýju 

skólarnir af nemendum. Árið 2011 var Alþjóðlegi enski skólinn (IES, International English 

School) kominn með meira en 11.000 nemendur í 17 skólum víða í Svíþjóð — og orðinn 

stærsta sjálfstæða skólastofnunin á grunnskólastigi. Við höfum líka rekið sumarskóla í 

Bandaríkjunum og á Bretlandi og okkur hefur boðist að sjá um rekstur fyrsta sjálfstæða 

skólans okkar á Bretlandi. Í lok þessa árs (2012) er gert ráð fyrir veltu  upp á einn milljarð 

sænskra króna (um það bil 20 milljarðar íslenkra króna). 

Ástæða þess að ég segi frá reynslu minni sem skólafrumkvöðull er að hún styður við 

ýmisa þá þætti sem liggja til grundvallar þess að leyfa frjálsum fyrirtækjum að  starfa innan 

ramma valkortakerfis á menntamarkaði. Eitt er að gróðasjónarmið eru ekki endilega það sem 

rekur skólafólk til verksins. Drifkrafturinn er gjarnan allt annar, þ.e. frelsi til að takast á við 

eigin viðfangsefni og leyfa sannfæringu sinni að raungerast. 

Nátengt þessu er sú trú mín að umbylting sé nánast ógerleg innan ríkjandi skólakerfis. 

Þar af leiðir að vilji stjórnvöld láta reyna á nýjar hugmyndir í menntamálum verða þær að fá 

að þróast utan ríkjandi kerfis. Þeir sem hafa nýjar hugmyndir fram að færa verða að geta 

nálgast foreldra sem raunverulega „viðskiptavini” án þess að þurfa að reiða sig á skólanefndir 

sveitarstjórna sem nánast alltaf reyna að bregða fyrir þá fæti. Menn misskilja 

markaðshagkerfið illilega ef þeir telja það byggjast eingöngu á „gróðavoninni”. Oft gleymist 

að mikilvægur þáttur „markaðarins” er að ýtir undir tilraunir og gerir einstaklingum með 

hugmyndir kleift að framkvæma þær.  Útkoman veltur á réttmæti þessara hugmynda og getu 

þeirra sem bera þær fram. Án frelsis markaðarins myndu margar góðar hugmyndir aldrei 

komast á tilraunastig og fyrirtæki á borð við IES aldrei verða til. 
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Rétturinn til að hagnast 

Þriðja atriðið er að stækkunarmöguleikar eru ekki í myndinni án hagnaðarvonar. Ástæða 

fyrir þessu er tvíþætt: geta og hvati.  Aðeins með uppsöfnuðum gróða af upphaflega 

verkefninu fæst fjárhagslegur styrkur til að færa út kvíarnar. Það er dýrt að auka framboð og 

arður fæst ekki fyrr en miklum fjármunum hefur verið varið í stofnkostnað. Ráða þarf 

skólastjóra og skólaritara með hálfs árs fyrirvara til að sjá um undirbúning að opnun nýja 

skólans. Markaðssetning kostar og kaupa þarf húsgögn og búnað, tölvukerfi og bækur. Einnig 

þarf að gera samninga um viðgerðir, breytingar, nýbyggingar og svo framvegis. Árið 2003, 

þegar við fórum fyrir alvöru í stækkun fyrirtækisins fengust engir samningar samþykktir af 

birgjum eða leigusölum án ábyrgðar móðurfyrirtækisins.  Og það þá eftir athugun á 

fjárhagslegum stöðugleika þess sem byggður var upp yfir tíu ára tímabil með ómældri vinnu. 

Ef ekki hefði fengist leyfi til að setja hagnað til hliiðar á fyrstu tíu árunum hefði stækkun 

aldrei verið inn í myndinni. 

 Ábatahvatinn þarf einnig að vera til staðar. Oft er miklu auðveldara að viðhalda 

óbreyttu ástandi vegna þess að útrás fylgja ný vandamál og aukin ábyrgð. Það er ástæða þess 

að margir mjög góðir skólar sem reknir eru af sjóðum og samvinnufélögum í Svíþjóð hafa 

ekki fært út kvíarnar. Fyrirtæki taka töluverða áhættu og öll vandamálin sem fylgja útrás eru 

því aðeins áhættunnar virði að á móti komi möguleikinn á að skapa verðmæti í framtíðinni, 

þar á meðal fjárhagsleg verðmæti.  

 Tíu árum eftir að IES tók fyrst til starfa fór ég að íhuga hvort fjárhagsleg 

arðsemi fyrirtækisins væri inni í myndinni. Nokkuð sem ekki hafði verið reiknað með í 

byrjun. Ég hef tilhneigingu til að trúa að þessi hluti frásagnar minnar sé líka dæmigerður fyrir 

frumkvöðla; að þegar tækifæri gefst til stækkunar eftir margra ára strit við að láta drauminn 

rætast við knappan fjárhag íhugar maður hvort stækkunin gæti einnig leitt til hagnaðar. Í 

fyrirtækjarekstri stefna menn að uppbyggingu en ekki að eyðingu þess sem til staðar er. Án 

möguleikans á ábata aukast líkurnar á að menn haldi bara í það sem er og láti þar við sitja. 

Annað atriði sem líklega skiptir verulegu máli er að fyrir atorkumikið fólk er sönnun 

fyrir árangri að geta skapað öflugt fyrirtæki. Hvað þú, sem eigandi, kýst að gera við arðinn að 

loknu ævistarfi er önnur saga. Athafnamenn eiga sér ekki endilega óskir um að setjast í helgan 

stein og njóta munaðar. Ég á mér t.d. draum  um að aðstoða Sænsk-tíbetska félagið við að 

stofna skóla og veita námsstyrki í Tíbet — í því felst meiri áskorun en  ég hef hingað til tekist 

á við. 
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Foreldrar sem gerendur 

Enn einn ávinningnur af rekstri sjálfstæðra skóla felst í mikilvægi drifkraftsins sem 

foreldra leggja til árangurs skólanna. Með val foreldra sem kjarna kerfisins má komast hjá 

óhjákvæmilegri pólitískri rétthugsun, menningarlegum áherslum vinstrisinna og 

skriffinnskubákni sem ella myndu binda endi á alla raunverulega nýsköpun og jafnframt 

hindra beitingu heilbrigðrar skynsemi við kennslu. Pólitískar hugmyndir og elítumenning hafa 

tilhneigingu til að varpa löngum skugga. Löngu eftir að taugafræðirannsóknir og rannsóknir á 

kennsluaðferðum sýndu skaðleg áhrif „skólaumbótanna” sem fram komu upp úr 1968  halda 

þessir sömu „umbótasinnar” tröllataki á þeim stofnunum sem þeir lögðu undir sig. — Í 

Svíþjóð hafa þeir til dæmis föst ítök í menntanefndum og flestum kennaraháskólum landsins. 

Aðeins með því að leggja valið í hendur foreldra og bjóða þeim  upp á viðeigandi valkosti er 

hægt að losna undan skaðlegum áhrifum ríkjandi kennslumenningar í skólum. Því er aðeins 

hægt að ná með  valkortakerfi — byggðu á vali foreldra og útgreiðslum sem fylgja hverjum 

nemanda. 

 

Gæði gefa arð 

Í fimmta lagi vek ég athygli á ávinningnum sem býr í gæðum sjálfstæðra skóla sem 

starfa innan þess ramma sem foreldrar, valkortakerfið og arðsækin fyrirtæki í skólarekstri 

setja þeim. Við heyrum í sífellu haldið fram að hagnaður í skólarekstri sé á kostnað 

námsgagna sem séu undirstaða gæðakennslu. Það vill segja að umframhagnaður fáist aðeins 

með niðurskurði útgjalda sem eru nauðsynleg fyrir námsárangur nemendanna. Þetta er augljós 

misskilningur og sýnir þekkingarskort þeirra sem halda þessu fram á því hvað rekstur skóla 

innifelur. 

 Eins og áður segir er getan til að framkalla hagnað nauðsynleg forsenda þess að hægt 

sé að færa út kvíarnar. En hvernig myndast hagnaður á skólamarkaði grundvölluðum á vali 

foreldra og valkortagreiðslna? Það gerist ekki með niðurskurði á mannafla og námsgögnum 

eða  með því að  fórna gæðum. Það er aðeins ein leið til að ná fram hagnaði — og hún er að 

bjóða upp á góða menntun. Fjárhagslegu rökin eru eftirfarandi: í valkortakerfi veltur 

fjárhagslegur árangur á því að geta fyllt kennslustofurnar af nemendum.  

Þar sem hverjum nemanda fylgir valkort að upphæð um það bil 75.000 sænskar krónur 

(1.5 milljón íslenskar krónur) skiptir miklu máli hvort 27 eða 30 nemendur eru í bekk. 

Munurinn er í reynd allur hagnaðurinn. Til að fylla bekkinn verður skólinn því að vera 

aðlaðandi svo að foreldrar vilji senda börnin sín í hann: valkortið tryggir að engu  foreldri er 

það fjárhagslega ofviða og þess vegna eru gæði skólans það eina sem foreldrar þurfa að meta 
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fyrir utan fjarlægð skólans frá heimilinu. Nauðsynlegt er að byggja upp biðlista til að fylla í 

skörðin ef nemendur kjósa að hætta. 

 Hvernig er hægt að skapa slíka eftirspurn? Aðeins er ein leið til þess: með því að skapa 

skólanum gott orðspor þannig að margir nemendur og foreldrar æski skólavistar. Menntun 

barnanna er mikilvæg fyrir flesta foreldra og val á skóla er þeim alvöru mál. Þeir afla 

upplýsinga með því að ræða við aðra foreldra um reynslu þeirra og hvaða árangri einstakir 

skólar ná. IES hefur getað fært út kvíarnar vegna þess að grunnhugmynd okkar er skýr, 

ákveðin og aðlaðandi. Foreldrar skynja einnig að við tökum skólastarfið alvarlega og byggja 

það á því fólki sem það kynnist hjá IES og árangrinum sem við náum. Árangurinn er langt 

umfram landsmeðaltal fyrir skóla í Svíþjóð auk þess að vera betri en árangur sjálfstæðra skóla 

almennt, þrátt fyrir að í skólunum okkar sé hærra hlutfall innflytjenda en að meðaltali í öðrum 

skólum. 

 Næst á eftir því að fylla skólastofurnar með nemendum (þó ekki svo að dragi úr 

gæðum) er gott skipulag skólans og agi í kennslu mikilvægustu þættirnir í traustum fjárhag. 

Gæði skapa hagnað en ekki öfugt. 

Önnur og ekki síður mikilvæg hlið á þeirri fullyrðingu að allt byggi á gæðum er að góða 

skóla er aðeins hægt að reka með góðu starfsfólki. Það ríður því á að velja bestu hugsanlegu 

skólastjórnendurna. Þeir velja síðan og þjálfa bestu kennarana. Að fá gott fólk í vinnu kallar á 

að það takist að sannfæra það um að þú sér þess verður að vinni fyrir, auk þess að það hafi trú 

á því sem þú býður upp á. Ef þetta er ekki ljóst fer það eitthvert annað eða staldrar aðeins stutt 

við. Það er ekki gróðavon sem tælir bestu kennarana að fyrirtækinu. Aðdráttaraflið felst í 

skýrum markmiðum og hugmyndum, trausti á að bakvið verkefnið búi alvara, sterk tilfinning 

fyrir því að vera hluti að gefandi samskiptum fagfólks og möguleikinn á að ná árangri umfram 

landsmeðaltalið. Traust er lykillinn — traust til trúverðugleika, getu og grunnhugmynda 

fyrirtækisins. Slíkt traust þarf að ávinna sér í hverri einustu viku allan ársins hring.  

Í ræðu á ráðstefnu í Svíþjóð kynnti hinn goðsagnakenndi C. Northcote Parkinson 

„sænska lögmálið” sitt um sambandið á milli vaxtar og atvinnustigs. Það hljóðar svona: 

„Stefna sem er hönnuð til að auka framleiðslu eykur atvinnustig: stefna sem eru hönnuð til að 

auka atvinnustig gerir allt nema það.”  „Sænska lögmálið” mitt um menntamarkaðinn gæti 

hljómað svona: „Skólafyrirtæki sem stefna á árangursríkan hátt að gæðum í kennslu ná einnig 

hagnaði: fyrirtæki sem stefna fyrst og fremst á hagnað á kostnað gæða ná hvorugu.” 

	  


