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Útdráttur 
Eins og nafn ritgerðarinnar ber með sér fjallar hún að mestu leyti um 
verkalýðshreyfinguna og stéttarfélög og hvaða vitneskju nemendur ættu að hafa í 
farteskinu þegar þeir stíga sín fyrstu spor á vinnumarkaði. Unglingum sem eru í 10. bekk 
grunnskóla og hafa stundað unglingavinnu hjá sínu sveitarfélagi er flestum ókunnugt um 
hvað rétt þeir hafa á vinnumarkaði og hvaða skyldum þeir þurfa að gegna sem 
launamenn. 

Í skólakerfinu er ekki nóg gert til að upplýsa nemendur um réttindi og skyldur á 
vinnumarkaði. Tenging námsefnis við veruleikann og atvinnulífið og umfjöllun um 
stéttarfélög í gegnum söguna, skipa of lítinn og oft á tíðum engan sess í því námsefni sem 
kennt er á unglingastigi grunnskólans. 

Það er því aðkallandi að stéttarfélög / verkalýðshreyfingin í heild knýi á skólayfirvöld 
að koma á meiri kennslu um þessi mál, þannig að sú vitneskja nýtist nemendum þegar út 
á vinnumarkaðinn er komið.  

Í þessari ritgerð er samsafn af upplýsingum um réttindi og skyldur á vinnumarkaði 
sem snýr aðallega að efstu bekkjum grunnskólans, einnig er komið inn á af hverju 
æskilegt er að fræðslu sé komið fyrir inni í skólakerfinu.  

Leitast er við að svara því hvernig við getum gert nemendur að nýtum 
þjóðfélagsþegnum eins og Aðalnámskrá grunnskóla og lög um grunnskóla segja til um. 
Einnig er í ritgerðinni spurningarlisti sem lagður var fyrir nokkra nemendur í 10. bekk 
grunnskóla og úrvinnslu úr honum. 

Komið er inn á hvernig nokkrir fræðimenn fjalla um menntun í lýðræðislegu 
skólakerfi þar sem þeir  fjallað um þegnskaparmenntun frá nokkrum sjónarhornum. Af 
hverju þarf að gera nemendur að nýtum þjóðfélagsþegnum og hvernig. 



Háskólinn á Akureyri  Verkalýðshreyfingin og þú 
Lokaritgerð til B.Ed.- prófs  Arndís Sigurpálsdóttir 

iv

 
Abstract 
 
As presented in the name of this essay it discusses mostly the Unions and what the 
individual pupil should know and be able to use when he takes his first steps into a life as 
a wage earner. A school child at 16 (elemantary level), that has worked for the 
community, as an unskilled hand, doesn´t know what rights he/she has and what his or 
her obligations are as a jobholder. The schools don´t do enough to inform the 
pupils along these lines. The education, in connection to reality, economy and the history 
of Unions, is almost always lacking in the curriculum of the lower levels.  Thus it is very 
urgent that the Unions put pressure on the educational system to make it more 
informative about these matters, so the pupil is better equipped when he becomes a wage 
earner.  

In this essay you will find information about the rights and duties of a jobholder and 
mostly in relationship with pupils from 14-16 years of age. In addition, it will touch on 
why the educational system should include foresaid in their curriculum. It will try to 
answer what the educational system can do to produce better civilians, as is prescribed by 
the Basic curriculum of the elementary school and as stated in the elementary school law. 
To boot, there is a list of questions that the pupils of the uppermost levels of elementary 
school was asked to answer, and its results.  

At last there is some speculations on what some academics and scholars have written 
about civil education; and why we have to make our pupils become able civilians and 
how we should do it.  
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