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Abstrakt 
 

 Í þessarri ritgerð er farið yfir frjósemissögu íslands frá 1850 til 2000. lögð er áhersla á 

tímabilið 1950-2000 en farið yfirþætti er varða og höfðu áhrif á frjóssemishegðun 

landsmanna.  Leitast er að lýsa frjósemislækkunina á 20. öld og farið er yfir fræðslulög, 

skiptingu atvinnuvega, þáttöku kvenna og breytilegt framleiðslustig þjóðarinnar. Kenning 

Malthusar er útskýrð og sýnt hvernig hún getur skýrt frjósemishegðun fyrr á öldum en  

fjórar aðrar kenningar eru kynntar sem mögulegar útskýringar á frjósemislækkuninni. Þar 

er um að ræða Unified growth theory, atvinnuþáttaka kvenna, aukin kostnaður barna og  

áhrif getnaðarvarna.  Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að margir þættir geta verið ástæða 

hárrar frjósemi íslendinga, sérstaklega þá  hið mikla jafnræði kynjanna. 
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Inngangur 
 

Hér á landi áttu sér stað gífurlegar samfélagslegar breytingar á 20. Öldinni sem breyttu 

ekki aðeins ásýnd landsins heldur fjölskyldunnar og hegðun þeirra. Sumar breytingar eru 

augljósar, borgarvæðingin og flutningurinn úr torfbæjunum, vélvæðing og þess háttar. Þetta 

eru sýnilegar breytingar á samfélaginu sem eru þó aðeins merki um djúpstæðari undiröldu 

breytingar hugarfars og lífshátta. Ef við hefðum tækifæri á því að heimsækja þjóðina sem 

byggði þetta land um aldamótin 1900, myndum við sjá undir eins hversu mjög allt hefur 

breyst. Þá bjó mikill meirihluti þjóðarinnar í sveit, vann við landbúnað og fisk og eignaðist 

ekki bara mörg börn, að meðaltali voru fimm á konu, heldur bjó við háan ungbarnadauða.
 12

 

En í dag er frjósemi kvenna mun minni, undir 2 börnum á konu, sem lítur ekki bara út fyrir að 

vera stórkostleg lækkun heldur virðist við fyrstu sýn ekki vera merki um sjálfbært samfélag. 

En þrátt fyrir það sést það greinilega þegar við lítum á önnur lönd í Evrópu að þessi frjósemi 

er með því hæsta sem þekkist.
3
 Þessi frjósemislækkun er því ekki einstakt tilfelli hjá 

Íslendingum, heldur almenn þróun sem virðist í fljótu bragði vera tengd nútímavæðingunni. 

En hvers vegna lækkar frjósemi á sama tíma og þjóðir „ganga inn í nútímann“ og er það 

óhjákvæmilegt? Rökrétt virðist að álykta að fjölgun sé mannfólki eðlislæg og að 

nútímavæðing, með sínum umbótum og framleiðsluaukningu, ætti að stuðla að aukinni 

frjósemi ekki lækkaðri. Ætla mætti að möguleikar til aukinnar fjölgunar yrðu meiri með 

vélvæðingu og betri læknisþjónustu. Reyndin er þó greinilega önnur.  

Út frá því má spyrja: Af hverju lækkaði frjósemin? Þetta er flókin og margþætt 

spurning og svarið hlýtur að liggja í grundvallarbreytingu á lífsmynstri fólks. Ef frjósemi 

lækkar hlýtur það að vera einkenni breyttrar hugsunar og samfélags. En hvenær gekk 

samfélagið í gegnum þessa breytingu og hvað olli henni? Hvenær breyttist viðhorf Íslendinga 

og annarra Vesturlandabúa að því marki að frjósemi er ekki nægileg til þess að viðhalda 

fjöldanum? Og hvernig? Hvað fær heilu samfélögin til þess að breyta grundvallarhegðun sem 

hefur viðhaldist í aldaraðir? Þessar spurningar leggja grunninn að þessu verkefni. 

Hér á eftir munum við fara yfir frjósemissögu Íslands frá 1850 til nútímans, með 

sérstakri áherslu á seinni hluta 20. aldar og frjósemislækkunina sem átti sér stað á sjöunda 

áratugnum ásamt yfirliti á skólasögu og vinnulöggjafarbreytinga sem settu mark sitt á þessa 

þróun. Fyrst verða nokkur hugtök útskýrð áður en yfirlitið hefst með hverju tímabili fyrir sig. 

                                                           
1
 Guðmundur Jónsson, Magnús S.Magnússon,Hagskinna, bls 178 

2
 Guðmundur Jónsson, Magnús S.Magnússon,Hagskinna bls 188 

3 Vef. World population prospects: The 2010 revision, 8. Maí 
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Þá verða fjórar kenningar rannsakaðar sem reyna að útskýra frjósemishegðun meðal 

samfélaga og sérstöku ljósi verður beint að sömu frjósemislækkun og ég minntist á hér áðan. 

Ekki verður gerð tilraun til að gera upp á milli þeirra, aðeins sýnt hvernig þeir þættir sem 

kenningarnar nota geta borið ábyrgð á hegðun þjóðarinnar. 

Heimildirnar koma frá bæði bókum og greinum er varða efnið, margar sérstaklega frá 

sagnfræðingnum Ólöf Garðarsdóttir og hinum mörgu rannsóknum sem hún hefur gert á 

frjósemi Íslendinga. Ásamt textanum verða bæði línurit og töflur notaðar til útskýringar á 

atburðum og þróun, flest gögnin í þeim koma frá Hagskinnu en sum eru frá alþjóðlegum 

gagnabönkum þar sem við berum saman Ísland við önnur lönd. Bókin Unified growth theory 

eftir Oled Galor verður síðan notuð ásamt öðrum kenningum og til útskýringar hugtaka áður 

en kenningin sjálf sem þar er lýst verður notuð í enda ritgerðarinnar. 
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1 Fólksfjöldasaga Íslands 
 
1.1 Hugtök 

Demographic transition eða lýðfræðilegu umskiptin eins og ég mun kalla ferlið héðan í 

frá lýsir tímabilinu þar sem nútímaleg samfélagsgerð kemur fram. Umskiptin áttu sér stað á 

tveggja alda ferli í Evrópu og Ísland passar tiltölulega vel þar inn. Í umskiptunum byrjar 

dánartíðni að lækka og lífslíkur byrja að hækka. Frjósemi er enn há svo þetta þýðir að 

fólkfjöldi fer hækkandi, samfélagið stækkar hraðar en áður. Ef þetta hefði átt sér stað á öldum 

áður hefði takmörkuð framleiðsla komið í veg fyrir frekar fjölgun, en þökk sé bættri tækni, 

þekkingu og framleiðsluaðferða eykst framleiðslan svo að samfélagið hefur nóg.
4
 Uppúr 

þessu fer frjósemin að lækka en það brýtur í bága við Malthusarkenninguna, sem ég fer betur 

yfir á eftir, þar sem því er spáð að fólk eignist fleiri börn þegar það hafi meira á milli 

handanna. Samkvæmt því ætti meiri framleiðsla og laun að þýða fleiri börn.
5
 

Frjósemislækkunin,(Fertility transition) nefnum við ferlið þar sem fæðingartíðni lækkar ásamt 

dánartíðni en þá sérstaklega frjósemislækkunina sem átti sér stað á Íslandi og Evrópu allri á 7. 

Og 8 áratugnum þegar Frjósemin lækkaði hjá mörgum löndum niður fyrir 

endurfjölgunarhlutfallið.
 6

 Ástæðan fyrir þessari áherslu er vegna hversu varanleg og snögg sú 

lækkun reyndist vera og til að gera okkur grein fyrir henni þurfum við átta okkur á að 

foreldrar höfðu alltaf ákveðna stjórn á stærð fjölskyldunnar, og í öðru lagi: Að eignast færri 

börn en fyrri kynslóðir var ekki venja sem fólk lagði fyrir sig að öllu jöfnu. Með öðrum 

orðum, frjósemislækkunin var ákveðin þegar hagsmunir foreldra breyttust og er síðasti hluti 

Lýðfræðilegu umskiptana.
 7

 

 

1.2 Umskiptin hefjast 1850-1900 
 

Lítum á línuritið hér fyrir neðan og einbeitum okkur að tímabilinu frá 1850-1900. Bláa 

línan segir til um fæðingartíðni, fjölda fæðinga á þúsund íbúa. Þetta verður í fyrsta og síðasta 

skipti sem þessi eining verður notuð en hér í frá verður notað hugtakið „Frjósemi“ sem gefur 

til kynna hversu mörg börn hver kona gat búist við að eignast á ævinni á hverju ári fyrir sig. 

Rauða línan gefur svo til kynna dánartíðni,hversu margir deyja á þúsund manns á hverju ári. 

Eins og sjá má flakkar hún meira um en fæðingartíðnin og gefur til kynna hungursneyð og 

                                                           
4
 Oded Galor, Unified growth theory, bls 46 

5
 Galor, Oded, Weil, David n, „Population technology, and growth: From malthusian stagnation to the 

demographic transition and beyond“, bls. 3. 
6
 Galor, Unified Growth theory 49 

7
 John R. Gillis, Louise A. Tilly, The European experience of declining fertility, 1850-1970: the quiet revolution, bls 

78 
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sjúkdóma sem herja á landann. Sveiflurnar sem við sjáum líkjast þeim sem við sjáum öldinni 

áður. Þessar sveiflur virðast næstum vera eðlilegar miðað við hversu lengi þær hegða sér 

svona en síðasta stóra sveiflan á sér stað í byrjun 9. áratugs 19. aldar og þá jafnast dánartíðnin 

út. Þessar línur gefa tvennt til kynna, í fyrsta lagi var frjósemi tiltölulega há, miðað við þær 

tölur sem við munum fara yfir hér á eftir og í öðru lagi, dánartíðni var á þessum tíma 

sveiflukennd og er því duttlungum náttúrunnar háð.  

 

 
8
 

 Þetta lýsir samfélagi sem er að breytast, lífið er að verða betra, öruggara allavega. Við 

sjáum hvernig lífið verður ekki jafn tilviljanakennt og öfgafullt, líkara því sem við eigum að 

venjast í dag. Eftir því sem líður á tímabilið minnka sveiflurnar og dánartíðnin lækkar, frá 30 

niður í 17. Frjósemi lækkar líka, allt frá 5,6 börnum niður í 3,6. Á meðan aukast lífslíkur frá 

32,9 árum uppí 44,7 fimmtíu árum síðar.
9
  

Dánartíðnin er augljóslega nátengd lífslíkum og helsti áhrifavaldur á þessa þætti er 

lækkandi ungbarnadauði. Ólöf Garðarsdóttir hefur skrifað um þessa þróun og segir helstu 

ástæður á lækkun ungbarnadauða ekki hafa verið neinar stórkostlegar tækniframfarir í 

læknavísindum,þvertá móti hafi lausnirnar við ungbarnadauða verið stórkostlega einfaldar og 

                                                           
8
 Guðmundur Jónsson og Magnús S.Magnússon, Hagskinna bls 902 

9
 Guðmundur Jónsson og Magnús S.Magnússon, Hagskinna bls 180 
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ber þá helst að nefna brjóstagjöf.
10

 Brjóstagjöf var ekki algeng á Íslandi á öldum áður heldur 

var lengi vel venja að gefa börnum þynnta kúamjólk eða dúsur, sem reyndist svo vera 

gríðarlega hættulegt fyrir börnin. Um miðja 19. Öldina var ungbarnadauði um 300 á hver 

þúsund börn og færri en helmingur barna náði tíu ára aldri. En við upphaf 20. aldar hafði þetta 

hlutfall hrapað niður í um 100 börn af þúsund. Þarna horfumst við í auga við lækkun á 

dánartíðni og hækkun lífslíkna, sem átti sér stað vegna meðal annars einfaldra breytinga á 

matarræði barna og hreinlætis.
11

 Þetta þýðir meðal annars að meira rúm er fyrir breytingar til 

hins betra sem við eigum eftir að sjá hér rétt á eftir, en líka að fyrstu skrefin hafa verið tekin, 

lýðfræðilegu umskiptin eru hafin á meðan bæði frjósemi og dánartíðni lækka ört. Næsta stig í 

umskiptunum er aukning framleiðslu og áframhald á þessari þróun. 

 

1.3 Nútímavæðing Íslands 1900-1945 
 

Til að sjá hvort þessi þróun hafi haldið áfram skulum við líta á línuritið hér fyrir 

neðan. Við sjáum að dánartíðni heldur áfram að lækka, frekar stöðugt uns hún fer undir 10 á 

hverja þúsund manns. Stór hluti af þessari lækkun er ennþá betri meðferð á ungabörnum og 

var ungbarnadauði komin niður í 60 börn af þúsund 1920 og hélt áfram að lækka eftir því sem 

ljósmæður voru betur menntaðar og hinn gamli dúsusiður dó út.
12

 Lífslíkur aukast líka 

gríðarlega, jafnt og þétt í gegnum tímabilið en eftir þetta tímabil hækka þær ekki jafn hratt. 

Aðstæður eru að verða betri og betri á meðan samfélagið breytist og heilsugæsla batnar, fólk 

lifir lengur og ungbarnadauði hríðfellur. 

1314
 

                                                           
10 Ólöf Garðarsdóttir,Brjóstagjöf og áhrif hennar á lífslíkur ungbarna á íslandi1910-1925, bls 3-4 
11

 Ólöf Garðarsdóttir, Brjóstagjöf og áhrif hennar bls 3 
12

Ólöf Garðarsdóttir, Brjóstagjöf og áhrif hennar bls 7 
13

 Guðmundur Jónsson og Magnús S.Magnússon,Hagskinna 188-189 
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Frjósemi og Framleiðsla á haus Ísland 1900-1950 

gdp per cap frjósemi 

Frjósemi hins vegar helst nokkuð há og stöðug uns 1920, rétt undir 4 börn á konu. Við 

sjáum að hún lækkar örlítið í enda fyrri heimstyrjaldar á sama tíma og framleiðsla hækkar, en 

tekur síðan stökk þegar framleiðslan minnkar. Þetta er forvitnilegt samband sem við getum 

borið saman við seinna stríð hér á eftir. En há frjósemi ásamt hækkandi lífslíkum veldur 

augljóslega fólksfjöldaaukningu á stærri skala en áður. Fólk lifir lengur en áður og eignast 

fjölda barna uns frjósemin byrjar að lækka uppúr 1920. Hún lækkar að vísu ekki mikið, um 

0.5 börn á 10 árum en er fyrirboði fyrir frjósemislækkun kreppunnar. Í kreppunni tekur 

frjósemin dýfu og nálgast 2,5 börn á konu þegar verst lætur. Þetta er merkilegt þegar við lítum 

á framleiðsluna á haus í sama línuriti en þar eykst hún örlítið, fylgnin á milli þessara þátta 

virðist öfug, það er að segja með hækkandi framleiðslu lækki frjósemin, það samband hverfur 

svo þegar frjósemi ríkur upp á ný og hefur náð svipuðum hæðum og fyrir kreppu 1945. Þetta 

virðist öfug þróun miðað við það sem við sáum hér áðan í sambandi við fyrri heimstyrjöldina. 

Núna virðist framleiðslan og frjósemin hafa jákvæðna fylgni en ekki neikvæðna. Þetta þýðair 

annaðhvort að aðrir hlutir í samfélaginu stjórna frjóseminni meira en framleiðslan og fylgni 

þar á milli er meiri tilviljun en virðist við fyrstu sýn eða þá að sambandið hefur breyst. Þetta 

er merkilegt og er hluti af stærra fyrirbrigði sem ég fer yfir í heild sinni örlítið seinna enda 

teygir þessi hækkun anga sína til sjöunda áratugarins. 

1516
 

 

                                                                                                                                                                                     
14

 Guðmundur Jónsson og Magnús S.Magnússon,Hagskinna bls 179-180 
15

 Guðmundur Jónsson og Magnús S.Magnússon,Hagskinna 179-180 
16

 Guðmundur Jónsson og Magnús S.Magnússon,Hagskinna bls 703  
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Köfum nú orlítið dýpra í þá þætti sem skópu samfélagið á þessum tíma, til dæmis 

umbætur og löggjöf er varðar menntun. Munum líka að sögulega var læsi var hér alltaf hátt, 

en það þýddi ekki að menntun væri hér útbreidd. 
17

 Lög og reglur segja heldur ekki nema 

hluta af sögunni varðandi breytingar, mikilvægari eru til dæmis þær tölur um skólasókn sem 

verða skoðaðar hér síðar. Fræðslulög verða skoðuð með tilliti til þess hvers konar menntun er 

verið að reyna að koma á.  

Fyrstu eiginlega löggjöfin var sett fram um 1906 og var lögfest árið1907. Þá var 

lögleidd skólaskylda í þéttbýli og auknar kröfur um menntun í strjálbýli en stærsti hluti 

þjóðarinnar bjó þá í sveitum landsins. Skólaskylda var helst lögð á börn frá 10-14 aldri og 

miðstjórn var lítil sem engin. Áhersla var lögð á það að gera námið sambærilegt á milli héraða 

en það reyndist erfitt. Þessi fræðslulög voru við lýði til ársins 1946, með umbótum árið 1926 

þegar skólaskylda var lengd og árið 1936 þegar verksvið skóla var víkkað.
1819

 Fræðslulögin 

1907 voru tímamót í skólasögunni því þau voru fyrsta raunverulega tilraunin til að koma á 

nokkurs konar miðstýringu á kerfi sem hafði frá alda öðli verið miðað við heimakennslu og 

farskóla, enda bauð skipting landsmanna á milli þéttbýlis og strjálbýlis ekki upp á það. Jafnvel 

þegar borgarmyndun jókst á öðrum og þriðja áratugnum þurfti að leggja fram frumvörp sem 

endurtóku aðeins markmið fræðslulaganna.
20

 

Við getum gert ráð fyrir því að atvinnuþátttaka barna hafi eitthvað minnkað með 

aukinni skólagöngu: Því meiri skólasókn, því minni vinna. Á Íslandi var löggjöf um 

barnavinnu þó lengi að komast á miðað við önnur lönd í hinum vestræna heimi. Mikil 

vinnuharka gat einkennt líf íslenskra barna, sérstaklega fátækra og umkomulausra, um 

aldamótin 1900. 
21

 

Börn fylgdu foreldrum sínum í borginni og unnu um leið og þau gátu við hvað eina 

sem gat hjálpað fjölskyldunni. Á sumrin unnu þau við fiskiðnað ef þau gátu og á veturna voru 

oft mörg íhlaupastörf til boða sem eðlilegt var að nýta. Umhverfið og menningin hvöttu til 

þátttöku barna í atvinnulífinu á þessum tíma, jafnvel þegar skólahald var.
22

 

  

                                                           
17

Loftur Guttormsson, Ólafur Rastrick og Ólöf Garðarsdóttir, Almenningsfræðsla á Íslandi, 1. bindi, bls. 75-76. 
18

Loftur Guttormsson, Ólafur Rastrick og Ólöf Garðarsdóttir, Almenningsfræðsla á Íslandi, 1. bindi, bls. 83-85. 
19

Loftur Guttormsson, Ólafur Rastrick og Ólöf Garðarsdóttir, Almenningsfræðsla á Íslandi, 1. bindi, bls. 108 
20

Loftur Guttormsson, Ólafur Rastrick og Ólöf Garðarsdóttir Almenningsfræðsla á Íslandi, 1. bindi, bls. 108. 
21 Sigurður Gylfi Magnússon, A wasteland with words, bls. 219. 
22

 Sigurður Gylfi Magnússon, A wasteland with words, bls. 219-221. 
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1.4 Hámark og lágmark- 1950-1990 
 

Eftir stríð hélt frjósemi áfram að hækka, ferli sem hófst í byrjun stríðs eftir mikla 

frjósemislækkun í kreppunni á fjórða áratuginum. Hækkunin var stöðug og náði hæðum sem 

ekki höfðu sést síðan á19. Öldinni. Ísland var ekki einstakt tilfelli, frjósemi hækkaði í Evrópu 

allri eins og sést hérna á línuritinu. Merkilegt er samt hversu miklu hærri íslensk frjósemi er 

eftir stríð, það munar meira en heilu barni á öllum löndum og um einu og hálfu á milli 

Þýskalands og Íslands. Þó að Ísland fylgi sömu kúrfu, virðist eitthvað valda meiri frjósemi 

hér, en þessi munur jafnast að einhverju leyti á tímabilinu. 

                           

23
 

Lífslíkur á þessu tímabili halda áfram að hækka en gera það ekki jafn hratt og áður, 

Dánartíðni og ungbarnadauði er nú kominn niður í algert lágmark. Þetta þýðir að áratugina 

eftir stríð á sér stað fólksfjöldasprenging eins og átti sér stað fyrir kreppu, en hún tekur enda á 

sjöunda áratugnum þegar frjósemin fer að lækka á ný, nú í lengri tíma, þetta er engin 

skyndileg dýfa heldur langvarandi ástand þar sem konur eignast ekki jafn mörg börn og 

mæður þeirra. En núna fylgir Ísland Evrópu í þessari lægð. Eins og sést á línuritinu fylgir 

Ísland nokkurn veginn sömu kúrfu þangað til um aldamótin. Þegar frjósemi lækkar á 

meginlandinu, lækkar hún að sama skapi hérna að undanskilinni örlítilli hækkun á 9. 

áratugnum. Ísland hinsvegar er með nokkuð hærri frjósemi í gegnum allt tímabilið, miklu 

                                                           
23
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hærri eftir seinni heimstyrjöld en nálgaðist þá meðaltalið á áttunda áratugnum og hélt sér um 

það bil hálfu barni yfir flestum Evrópulöndum fram að aldamótum. Í kringum aldamótin er 

frjósemin ennþá hærri svo munar næstum heilu barni á Þýskalandi og hálfu í meðaltalinu. 

Þetta merkilegt fyrir þær sakir að Ísland virðist háð sömu þáttum og valda sveiflum í Evrópu 

en samt er eitthvað sem heldur frjósemi hárri. Stórar samfélagsbreytingar geta útskýrt hina 

háu frjósemi í byrjun tímabilsins, þegar Íslenskt samfélag tekur skrefin inní nútímasamfélag 

en hvað hélt henni jafn hárri og raun bar vitni?  

Lítum aftur á þróun skólahalds sem breyttist nú gífurlega. Eftir stríðslok komu 

breytingar, ekki bara í frjósemi og lífslíkum heldur framleiðslu, menntun og lífskjörum 

almennt.Ný lög voru sett árið 1946 þegar mikill áhugi ríkti á því að breyta Íslandi frá 

„hálfgildings hráefnanýlendu“ í „iðnaðarland með nýjustu tækni.“
24

 Alþingi setti fram fimm 

lög sem sameiginlega ganga undir heitinu „Fræðslulögin 1946“
 
og höfðu það að markmiði að 

koma á miðstýrðri og samhæfðri menntun sem gæti talist sambærileg við nágrannalöndin.
 25

 

Öll börn áttu að fá jöfn tækifæri til menntunar, sama hvaðan þau kæmu. Þetta þýddi einföldun 

kerfisins og minni áherslu á farskóla í sveitum og í stað þeirra komu heimavistaskólar eða 

skólarútur. Skólaskyldan gilti nú frá 7-15 ára aldurs og menntun á framhaldsskólastigi fékk 

sérstaka aðhlynningu og átti að skipta í tvo hluta; verknám og bóknám. Ef nemar stóðust 

landspróf, sem þeir þreyttu á 15. aldursári, stóð þeim til boða að fara í menntaskóla, en 

verknámsskólar stóðu öllum til boða. Æðri menntun var svo opin öllum með stúdentsgráðu.
26

 

Menntakerfið varð yfirgripsmeira en áður. Það náði nú til allra barna og bauð upp á 

sérhæfingu á mörgum sviðum. Með nýjum lögum um menntun kennara var reynt að sjá til 

þess að gæði kennslunnar væri hærri en áður. Áhrifin létu ekki á sér standa. Á tímabilinu 

1950-1970 fjölgaði nemendum í framhaldskólum um 230%.
27

 

Frekari umbætur áttu sér stað á áttunda áratugnum og síðan þeim níunda og tíunda, en 

engar voru jafn víðtækar og fólust í þessum lögum. Um 1967 voru fræðslulögin komin í 

framkvæmd um land allt og farskólar voru á undanhaldi. Lög um fjölbrautarskóla komu árið 

                                                           
24

 Brynjólfur Bjarnarson,“Hin nýja sjálfstæðisbarátta Íslendinga,“ Réttur, 29. Árgangur 1944 2. Tbls bls 122 
25

 Helgi Skúli Kjartansson, Jón Torfi Jónasson, Hlynur Ómar Björnsson, Almenningsfræðsla á Íslandi 2. bindi, bls. 
26.  
26

 Helgi Skúli Kjartansson, Jón Torfi Jónasson og Hlynur Ómar Björnsson, Almenningsfræðsla á Íslandi, 2. bindi, 
bls. 29. 
27

 Helgi Skúli Kjartansson, Jón Torfi Jónasson og Hlynur Ómar Björnsson, Almenningsfræðsla á Ísland, 2. bindi, 
bls. 62. 
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1973 og skólakerfið var einfaldað með tilkomu grunnskólans árið 1974. Eftir það áttu sér stað 

minniháttar viðbætur og breytingar.
28

 

Á línuritinu hér fyrir neðan er yfirlit yfir skólasókn á 20. öld. Þar sést glögglega að 

allir aldurshópar eru með skólasókn yfir 80% eftir stríð, árið1970 er skólasókn hjá börnum frá 

7-12 um 99% og árið 1980 er hún komin í svo gott sem 100%. 

 

29
 

En það var ekki nóg að mennta börnin, það þurfti að halda þeim við efnið og varast að 

þau yrðu ekki „tæld“ eða misnotuð í vinnu, það myndi draga úr áhrifum menntunarinnar eða 

gera unglinga afhuga frekara framhaldsnámi. Lög um vinnu barna voru þá sett árið 1946, 

þegar barnaverndarstofu var falið að „hafa eftirlit með því að barni eða ungmenni sé ekki 

ofþjakað við þunga eða óholla vinnu, með löngum vinnutíma, vöktum eða óreglulegum 

vinnuháttum“. Ekki mátti ráða börn undir 15 ára aldri á skip eða í verksmiðjur og miðað var 

við að þau færu 16 ára í iðnám. Varnaglar voru settir við því að takmarka ekki um of vinnu 

barna á ákveðnum landsvæðum og á ákveðnum sviðum. Þar var eflaust fyrst og fremst verið 

                                                           
28

 Helgi Skúli Kjartansson, Jón Torfi Jónasson og Hlynur Ómar Björnsson, Almenningsfræðsla á Íslandi, 2. bindi, 
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að tala um fiskiðnað eða landbúnað, en einnig var reynt að takmarka vinnu þeirra á opinberum 

skemmtistöðum og veitingahúsum.
30

  

Löggjöfinni virðist ekki ætlað að banna vinnu barna, heldur að tryggja það að vinnan 

verði þeim ekki ofraun. Þar spilar inn í sú hefð sem var að komast á í kringum skólana, að 

börn ynnu á sumrin, annað hvort í sveit eða í fiskiðnaði. Ólöf Garðarsdóttir talar um þessa 

hefð og athyglisverðar hugmyndir Íslendinga um vinnu barna á tímabilinu eftir heimstyrjöld. 

Almennt hafi þátttaka barna verið mikilvægur hluti af vinnumarkaðnum og viðmið Íslendinga 

á þessum tíma endurspegluðust af vinnumenningu sveitanna og fiskiðnaðarins.
31

 Talið var 

mikilvægt að halda börnum að verki, sérstaklega á sumrin. Foreldrar í borginni sendu börn í 

sveitir til þess að koma í veg fyrir droll og þegar þau uxu úr grasi áttu þau að taka þátt í 

fiskvinnslu eða öðrum eins atvinnugreinum. Iðjuleysi var talið rót alls ills og því brýnt að 

halda börnunum að verki. Löggjöf varðandi barnavinnu var því mjög losaraleg. Enda þótt 

lögin frá 1947 tækju það fram að börn undir 15 ára aldri ættu ekki að taka þátt í atvinnulífinu, 

þá var það greinilega almennt viðhorf að nokkru yngri börn ættu að eiga möguleika á því að 

vinna.
32

 Þannig var staðan um 1960 að fiskvinnslustöðvar um allt land nýttu sér vinnuafl 

barna allt frá 12 ára aldri, þrátt fyrir lögin sem áttu að koma í veg fyrir það. Ólöf segir mikla 

breytingu hafa orðið á þessum venjum upp úr miðjum sjöunda áratugnum og má m.a. sjá það í 

umræðum Alþingis á áttunda áratugnum þar sem „ ... members of parliament were not 

inclined to discuss a proposal to exempt pupils from school so they could work. On the other 

hand they discussed at length bills calling for improvements in primary education ... The 

modern schoolchild was replacing the work child of the 1950s“.
33

 

Hægt er að sjá þessa breytingu í verki með því að líta til Vinnuskólans í Reykjavík og 

þátttöku í honum. Ef þátttaka í vinnuskólanum eykst má ætla að erfiðara verði fyrir börn á 

þeim aldri að fá aðra vinnu. Til dæmis á sér stað mjög merkileg þróun í 15 ára aldurshópnum, 

en þar var þátttaka í vinnuskólanum mjög lág fram eftir sjötta og sjöunda áratugnum, eða í 

kringum 10-15%. Eftir árið1966 fer þátttaka að aukast og fer úr 10% upp í 50% árið 1980 og 

70% árið 1990.
34

 Þetta gefur annað hvort til kynna að atvinnulífið og landbúnaður hafi ekki 

verið í þörf fyrir krafta unglinga í sama mæli og áður, eða að fjöldi unglinga hafi verið orðinn 

svo mikill að atvinnulífið hafi ekki annað eftirspurn. Ekki skal fjölyrt um hvor ástæðan sé 

                                                           
30

 Alþingistíðindi 1946 A.1, bls. 325. 
31

 Ólöf Garðarsdóttir, Industrious children: work and childhood in the nordic countries 1850-1950, bls. 175. 
32

 Ólöf Garðarsdóttir, Industrious children, bls. 175. 
33

 Ólöf Garðarsdóttir, Industrious children, bls. 178. 
34

 I Ólöf Garðarsdóttir, Industrious children bls. 168. 
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líklegri, niðurstaðan varð sú að hlutfallsleg þátttaka ómenntaðra unglinga í atvinnulífinu 

minnkaði. 

Þetta er þróun sem á sér ekki stað í tómarúmi, takmarkaðri vinnutækifæri fyrir börn og 

unglinga hlýtur að vera merki um breyttan vinnumarkað og hagkerfi. Með það í huga er 

áhugavert að skoða línuritið hér fyrir neðan, þar sem vinnuafli er skipt á milli landbúnaðar og 

fiskvinnslu, þjónustu og iðnaðar. Iðnaður í þessu tilfelli er skilgreindur sem „annar iðnaður“ í 

Hagskinnu og „Byggingariðnaður“, þjónusta og þekkingariðnaður er þá „verslun,“ „hið 

opinbera“ og „persónuleg þjónusta.“ Enn og aftur gerast breytingarnar um og eftir seinni 

heimstyrjöld og um 1945 fellur hlutfall landbúnaðar og fiskvinnslu niður fyrir  helming af því 

sem verið hafði. Á næstu 15 árum fellur hlutfallið niður í 30% og er komið í um 15% árið 

1990. Breytingar á vinnuaflskiptingu urðu þannig þær sem ráðamenn vildu helst um 1945 og 

hafa fræðslulögin eflaust haft mikið um þær að segja. Frumgreinarnar slepptu tangarhaldi sínu 

á vinnuafli landsins, þótt mikilvægi fiskiðnaðarins fyrir útflutning væri enn mikið. 

 

 
35

 

En aðrir þættir breyttust líka, á áratugnum 1960-1970 jókst þátttaka kvenna á 

atvinnumarkaðnum um 15 %, þegar giftar konur tvöfölduðu hlutdeild sína þar, frá 19,0 % til 

42,3 %. Eftir það jókst þátttaka þeirra á hverjum áratug um 10% uns 78% giftra kvenna voru 
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virkar á atvinnumarkaðnum, en áður höfðu ógiftar konur verið þar í miklum meirihluta, nú 

þvert á móti voru þær í minnihluta.
36

 Þetta bendir til stórkostlegra breytinga, bæði á 

fjölskylduaðstæðum og í efnahagnum almennt. Þetta þýðir ekki eingöngu að boðlegt varð að 

giftar konur ynnu, heldur líka að þeim stóðu til boða störf sem þær gátu hugsað sér að taka. 

Efnahagurinn var að verða fjölbreyttari, þjónustustörf verða sífellt stærri hluti af samfélaginu 

og opna þar með leiðir inná atvinnumarkaðinn sem ef til vill voru ekki til reiðu áður fyrr. 

Önnur möguleg ástæða er sú að ekki var lengur mögulegt fyrir karla að sjá eina um að halda 

heimilinu uppi, það þurfti tvo til. Þetta gæti verið vegna hækkandi fasteignaverðs, verðbólgu, 

minnkandi kaupmáttar, eða aukinna krafa nútímalífs. Það myndi þýða að konur hafi farið inná 

vinnumarkaðinn vegna nauðsynjar, en ekki endilega af vali, sem gæti þýtt mismunandi hluti 

fyrir frjósemina. 

 

3738
 

Sérstökum áhuga hefur verið beint að þessu tímabili vegna þess að þróun frjósemi á 

Íslandi hér verður hér sérstaklega forvitnileg. Þrátt fyrir að vera í hópi OECD ríkja helst 

frjósemi hér mjög há miðað við Evrópulönd sem ganga öll í gegnum gríðarlega 

frjósemishækkun og jafn ákafa frjósemislækkun á stuttu tímabili. hvers vegna hækkaði 
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frjósemi í seinni heimstyrjöldinni jafn skyndilega og raun bar vitni? Hvað veldur þessum 

sveiflum og hvers vegna er Ísland með hærri frjósemi en Evrópa? Fyrir liggja margar 

kenningar en ég mun hér taka fyrir fjórar sem kunna að skýra þróunina á hverju tímabili fyrir 

sig. 
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2 Frjósemis kenningar 
 
2.1 Malthusar kenningin 

 

Malthusarkenningin er grundvöllur kenninganna sem hér koma á eftir og gæti vel 

verið notuð til útskýringar á frjósemi á 19. öld.Tomas Malthus var breskur aðalsmaður og 

stjórnmálamaður sem var uppi í kringum aldamótin 1800 og er best þekktur fyrir kenningar 

sínar um fólksfjölgun og hvernig má halda henni niðri. Malthusarkenningin er svartsýn á að 

hægt sé að bæta lífskjör. Malthus lagði fram kenninguna við aldamótin 1800 en atburðir 19. 

aldarinnar áttu eftir að draga kenningu hans í efa.
3940

 

Malthus lítur yfir söguna og sér ákveðið ferli. Hann segir að ákveðinn fjöldi fólks geti 

aflað sér lágmarks lífsnauðsynjar. Ef íbúum fjölgi á tilteknu landsvæði og gert sé ráð fyrir því 

að landið sé fullnýtt, þá þurfi allir einfaldlega að sætta sig við að minna sé til skiptanna. 

Vinnandi fólk fái lægri laun, því nú séu fleiri um hvert starf og á sama tíma aukist verðmæti 

nauðsynjavara. Betri nýting á landi og ný tækni nái þó að lokum að koma á nýju jafnvægi, þar 

sem hinn nýji fólksfjöldi lifi við litlu meira en hungurmörk. Ef þetta væri reyndin, þá væru 

samfélög dæmd til þess að sitja í gildru Malthusar til eilífðarnóns. Í hvert skipti sem ný tækni 

eða ný þekking kæmi fram sem myndi auka lífsgæði fólks, þá yrði meiri fjölgun sem ýtti 

samfélaginu aftur niður að hungurmörkum.
41

 Í hvert skipti sem framleiðsla á mann ykist, þá 

ylli það fjölgun.
42

 

Malthus segir að til séu „hindranir“ við vandamálinu sem samfélagið eða náttúran taki 

að sér. Annað hvort sé um að ræða beinar hindranir eða fyrirbyggjandi. Fyrirbyggjandi 

hindranir séu þær sem draga úr fæðingartíðni og þá sé venjulega um að ræða seinkun 

hjónabands og getnaðarvarnir. Því færri börn sem fólk eignist, því minni þrýsting leggi það á 

framleiðslumöguleika samfélagsins.
43

 Beinar hindranir gera hið öfuga, það er auka dánartíðni. 

Þetta skili sér í hungurdauða eða uppskerubresti sem valdi því að fleira fólk deyr uns 

samfélagið nái einhvers konar jafnvægi á ný. 

 Malthus sjálfur útskýrir þetta best:  

 

The power of population is so superior to the power of the earth to produce 

subsistence for man, that premature death must in some shape or other visit the 

                                                           
39

An-Magritt Jensen, Torbjörn Knutsen, Anders Skonhoft, Visiting Malthus: the man his times, the issues, bls. 
21 
40

 Jensen, knutsen og Skonhoft, Visiting Malthus, Bls 55-57 
41

 Vef. Malthus, Thomas, An essay on the principle of population, bls 6-11 
42

 Galor, Unified growth theory, bls. 67. 
43

 Vef. Malthus, An essay on the principle of population, kafli 17-22. 
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human race. The vices of mankind are active and able ministers of depopulation. 

They are the precursors in the great army of destruction, and often finish the 

dreadful work themselves. But should they fail in this war of extermination, sickly 

seasons, epidemics, pestilence, and plague advance in terrific array, and sweep 

off their thousands and tens of thousands. Should success be still incomplete, 

gigantic inevitable famine stalks in the rear, and with one mighty blow levels the 

population with the food of the world.
44

 

 

Hvaða þýðingu hefur þessi kenning fyrir íslenska sögu? Hún segir að dánartíðni geti 

og muni taka stökk ef fólksfjöldi verður of mikill, samfélög leitist við að ná jafnvægi við þau 

lönd sem þau búa miðað við þá tækni sem þau hafa til reiðu. Fæðingartíðni og dánartíðni eru 

því bæði há því fólk eignast einfaldlega eins mörg börn og það getur á meðan léleg 

heilbrigðisgæsla og hár ungbarnadauði heldur dánartíðninni hárri. Horfum á línuritið fyrir 

ofan þar sem frjósemi og dánartíðni á seini hluta 19.aldar er lýst. Í byrjun tímabilsins er 

dánartíðnin há ásamt frjóseminni, Dánartíðnin stekkur upp og niður en lækkar hægt og rólega 

og fer að jafnast eftir því sem nær dregur aldamótum. 

Þýðir þetta að Malthus hefur rangt fyrir sér og að samfélög geti stækkað svo til 

endalaust eftir að dánartíðni hefur lækkað? Frjósemin er ennþá há og fólksfjöldi eykst en með 

auknum fólksfjölda eykst þörfin á nýrri tækni sem veldur því að iðnaðurinn verður að 

bregðast sífellt hraðar við. Ef tæknin hefði ekki aukið framleiðslu jafn hratt og raun bar vitni, 

þá hefði Malthus haft rétt fyrir sér og hin lækkaða dánartíðni að lokum verið jöfnuð út með 

hungursneyð eða lækkaðri fæðingartíðni. En tækniþróunin tók stökk og framleiðslan jókst 

langt umfram þarfir fjöldans. Þetta er upphafið á tímabili sem kallað er Post-Malthusian 

Regime eða lokatímabil Malthusar.
 45

 

 Lokatímabil Malthusar einkennist af hárri fæðingartíðni, lækkandi dánartíðni og 

vaxandi framleiðslu, en þetta má sjá í þróun Íslands sem við höfum farið yfir. Þrátt fyrir 

þessar jákvæðu breytingar voru svæðin þó enn sem komið er ekki sloppin úr gildru Malthusar, 

því fólksfjölgun var mikil en framleiðsla jókst í samræmi við hana.
46

 Fræðilega séð mætti sjá 

fyrir þróun þar sem fólksfjölgun nær framleiðslugetunni á ný ef ekkert breytist.
47 

Malthus og kenning hans er því handhæg leið til útskýringar fæðingar og dánartíðni 

fyrr á öldum og seinni hluta 19. aldar. Í samfélagi með jafn háar fæðingar og dánartíðnir og 

Ísland á þessum tíma má greinilega sjá merki hungursneyða og sjúkdóma sem eru merki um 

gildru Malthusar. Næsta tímabil er flóknara og mun ég reyna að útskýra þá þróun sem á sér 

stað þar með þremur kenningum sem geta útskýrt frjósemislækkunina. 
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2. 2 Kostnaður barna og þátttaka kvenna í atvinnulífinu 
 

Lítum fyrst á frjósemislækkunina sem byrjar á þriðja áratugnum og hrynur síðan niður 

á þeim fjórða. Hvað gæti útskýrt bæði lækkandi frjósemi og síðan hrapandi? Ef kreppan hefur 

haft þessi áhrif hlýtur ástæðan þá að vera að foreldrar áttu ekki lengur fyrir því að eignast jafn 

mörg börn og áður. Með þessari nálgun er hugsað um börn sem „langvarandi vöru“ sem 

foreldrar „fjárfesti“ í. Eftir því sem kostnaðurinn við að eignast börn hækkar þurfa foreldrar 

að fara að velja og hafna hvort þau geti hreinlega eignast fleiri börn. Þau munu þá vega og 

meta aðra hluti sem þau kannski vilja gera eða eiga og standa þá frammi fyrir vali sem ef til 

vill var ekki til staðar áður. Þess konar breytingar á vali og tekjumöguleikum myndu þá fylgja 

vaxandi borgarvæðingu og  nútímavæðingu.
 48

 

Höfum í huga að ekki er verið að ræða um hvernig verð hafa hækkað á barnafötum eða 

þannig hlutum heldur þvert á móti breytingar á hugarfari um hvað börn eiga að hafa. Matur og 

föt munu alltaf kosta en þegar samfélag ákveður að börn eigi að fara í skóla, með tilheyrandi 

námstækjum og bókum, ferðakostnaði og tímakostnaði er það aukin kostnaður frá því þegar 

börnin einfaldlega fylgdu foreldrunum. Jafnvel þó skóli sé frír kostar hann ávallt eitthvað.
49

  

Enn annar hluti þessarar jöfnu er magnið af veraldlegum hlutum sem börn fá, sem er undir 

foreldrunum og þar með samfélaginu líka komið. Í rannsókn sem var gerð á verkamanna-

stéttinni í Bretlandi við aldamótin 1900 má sjá greinilegan kynslóðamun þar sem fyrri 

kynslóðir eignuðust nokkurn veginn eins mörg börn og þau gátu, elstu börnin hjálpuðu síðan 

til, bæði við vinnu og heimilisstörf sem gerði barnamergðina mögulega. En seinni kynslóðir 

sögðust einfaldlega ekki hafa efni á jafn mörgum börnum, það væri ekki réttlætanlegt, né gott 

fyrir börnin að búa við hungurmörk og vinnu. 
50

 Þarna sjáum við breytingar sem fylgja 

frjósemislækkuninni í verki. Aukin kostnaður við að eignast börn er því stór hluti af því sem 

við þurfum að athuga. Hann eykst ekki nema foreldrarnir vilji það og á bakvið þá ástæðu 

hlýtur að vera samfélagsleg og efnahagsleg ástæða.
51

 

Í rannsókn sem var gerð um orsakir Barnasprengjunnar um öldina miðja komust 

Greenwood et al að því að ástæða frjósemislækkunarinnar hafi verið vegna aukins kostnaðar 

barna og að á fjórða og fimmta áratugnum hafi komið fram nýjungar sem gerðu konum 
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sérstaklega lífið auðveldara. Með öðrum orðum, kostnaður barna hafi hækkað eftir því sem 

leið á öldina en hlutir eins og ískápar og þvottavélar hafi síðan lækkað hann að því marki að 

frjósemi jókst.
52

 „The baby boom is accounted for by the invention of labour saving 

household capital or other labour saving household products and management techniques 

which occured during the middle of the last century.“
53

  

 

2.3 Getnaðarvarnir og mannfjöldi  
 

Svo hugsanlega er ástæðan fyrir frjósemislækkuninni aukin kostnaður við börn sem 

gerði barneignir erfiðara ferli. En við skulum færa okkur frá fyrri hluta 20. aldar og líta á þann 

seinni. Þar fáumst við rísandi frjósemi sem síðan lækkar skyndilega upp úr 1960 og 

spurningin liggur fyrir, hvers vegna? 

Er ekki hægt að segja að með komu smokksins og pillunnar sérstaklega á miðjum 

sjöunda áratugnum að foreldrar hefðu nú loksins stjórn á því hversu mörg börn þau vildu 

eignast og með því lækkaði frjósemin gífurlega? Því er meira að segja haldið fram í sögu-

yfirlitsbókinni Ísland á 20. öld sem segir: „Fækkun barneigna hélst í hendur við útbreiðslu 

getnaðarvarna , sérstaklega pillunnar og „kynlífsbyltingu“ ungu kynslóðarinnar ...“
54

  

Pillan kom til Íslands árið 1966 og mætti þá draga þá ályktun að pillan og aðrar 

getnaðarvarnir sem komu á sama tíma séu ábyrgar fyrir lækkuninni.
 55

 Ef við lítum á frjósemi 

í öðrum löndum í samanburðarlínuritinu, þá sjáum við einmitt frjósemislækkun, bæði á 

Norðurlöndunum og í öðrum löndum Vestur-Evrópu. Ef þær nýju getnaðarvarnir sem komu 

fram á sjöunda áratugnum eru ástæða þessarar frjósemislækkunar um alla Evrópu, af hverju 

getur það ekki útskýrt frjósemislækkun á Íslandi? 

 En það er ákveðinn galli á þessari skýringu. Hann er sá að frjósemi byrjaði að lækka 

sex árum áður en pillan kom til landsins. Á tímabilinu 1960-1965 lækkaði frjósemi um 0,5 

börn á konu, 1966-1971 féll hún um 0,6.
56

 Það er ekki beinlínis merki um gríðarleg áhrif 

getnaðarvarna. Staðreyndin er sú að getnaðarvarnir höfðu verið til í aldaraðir á Íslandi, rétt 

eins og annars staðar.
57

 Oft er um að ræða rofnar samfarir, einhvers konar náttúrulækningar, 

fóstureyðingar eða barnaútburð. Fólk hafði á einn eða annan hátt einhverja stjórn á 

barnafjölda. Malthus segir okkur einmitt að samfélög geti annað hvort tekið upp 
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fyrirbyggjandi aðferðir til varna offjölgun eða náttúran sjái um það sjálf á endanum. Sama 

þróun átti sér stað annarstaðar, lækkunin hófst áður en almennar getnaðarvarnir urðu 

útbreiddar.
58

 

Upp úr 20. öldinni komu síðan betri aðferðir til landsins og nokkur bylting varð á 

öðrum og þriðja áratugnum þegar bækur voru skrifaðar og þýddar um kynlíf og 

getnaðarvarnir ýmiss konar. Árið 1931 hélt Katrín Thoroddsen læknir gríðarlega vinsæla 

fyrirlestra um kynlíf og notkun hettunnar, en varla eru þeir fyrirlestrar meginástæða 

frjósemislækkunar á fjórða áratugnum.
59

 Ef svo væri þyrftum við að leita svara hvers vegna 

frjósemin hækkað á ný nokkrum árum síðar. 

Hafa ber í huga að getnaðarvarnir eru verkfæri, aðferð til þess að minnka frjósemi en 

ekki í sjálfu sér ástæða fyrir frjósemislækkun. Ef frjósemi lækkar, þá er það ekki aðeins vegna 

þess að getnaðarvarnir séu til staðar heldur af því að þær eru notaðar og þær eru notaðar 

gagngert til þess að stjórna frjósemi. Sömu getnaðarvarnir voru til staðar á fimmta áratugnum 

og voru til á þeim fjórða, en samt jókst frjósemi gífurlega á þeim fyrrnefnda. Allar 

getnaðarvarnir, hversu frumstæðar sem þær þykja, eru aðeins notaðar þegar fólk vill takmarka 

barneignir. Ef efnahagurinn er einhæfur og þarfnast ekki mikillar menntunar og enn fremur ef 

foreldrarnir eru illa menntaðir sjálfir, þá eru litlar líkur á því að frjósemi lækki þó 

getnaðarvarnir séu til staðar. 

Þessu til stuðnings er hér línurit þar sem frjósemi á meðal aldurshópa á þessu tímabili 

er tekin fyrir. Það sem við sjáum er að frjósömustu aldurshóparnir, frá 20-35, byrja 

frjósemislækkun sína um 1960. Frjósemin helst tiltölulega stöðug hjá þeim yngstu fram að 

árinu 1966, en eftir það lækka frjósemin. Svipaða sögu er að segja um elsta aldurshópinn 35-

39. Þetta gefur til kynna að getnaðarvarnir hafi haft mest áhrif á frjósemi yngra fólks sem ef 

til vill hafði ekki í huga að eignast börn á unglingsaldri. Frjósömustu aldurshóparnir eru þó að 

öllum líkindum að stjórna barneignum sínum, annað hvort af ásettu ráði eða óafvitandi, í átt 

að frekari lækkun. Fyrir þeim er pillan aðeins ný getnaðarvörn, ef til vill einfaldari og 

öruggari en þær sem áður voru til staðar, en það breytir litlu um frjósemi þeirra eða áætlanir 

um barnafjölda. Pillan var eflaust mikið notuð en hún getur ekki útskýrt frjósemislækkunina í 

heild sinni. Þetta hefur nokkra þýðingu fyrir álit okkar á sögunni, að þjóðin var ekki fangi 

duttlunga náttúrunnar, heldur hafði þvert á móti góða stjórn á henni. Sú stjórn einfaldlega 

hneigðist til barnmergðar. 
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60
 

 
2.4 Þátttaka kvenna á atvinnumarkaðnum 

 

Ef getnaðarvarnir eru ekki ástæðan er þá ekki hægt að gera ráð fyrir því að aukin 

Þátttaka kvenna í atvinnumarkaðnum geti verið lausnin? Við sáum að á áratugnum 1960-1970 

jókst þátttaka kvenna á atvinnumarkaðnum gífurlega og þá hófst áratugaferli þar sem giftar 

konur juku stöðugt hlut sinn. Ef konur eru að vinna hlýtur það að hafa áhrif á frjósemina, 

fresta þær barneignum þangað til seinna og eiga þá erfiðara með að eignast mörg börn eða 

eignast þær börn snemma á ferlinum og ala þau upp með vinnunni? Skyndilega verður ferli 

sem áður var einfalt, það er að segja „giftast og eignast börn“ flóknara. Og hvernig byrjaði 

þessi þróun? Af hverju fóru giftar konur skyndilega inná vinnumarkaðinn? 

Á þessu eru nokkrar hliðar, í fyrsta lagi er merkilegt að á seinni áratugum má sjá ferli 

þar sem lönd með hátt hlutfall kvenna á atvinnumarkaði hafa hærri frjósemi en þar sem konur 

taka minni þátt í atvinnulífinu.
61

 Því meiri og víðari tækifæri sem konur hafa í samfélaginu til 

að vinna og forðast atvinnuleysi því meiri frjósemi, sérstaklega þegar samfélagið býst ekki við 
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því að konur þurfi að velja milli þess að vinna eða eignast börn.
62

 Þetta kann að virðast 

órökrétt en hefur sínar skýringar. Í löndum þar sem fæðingarorlof eru jöfn eins og á Íslandi 

eru kynin jafnari en ella, þetta leiðir til frekari þátttöku kvenna en jafnar þá vinnuna sem 

annars myndi leggjast á móðurina heima fyrir. Aukið jafnræði í launum og vinnu á líka sinn 

þátt í að jafna skiptingu heimilistarfana sem aftur eykur líkur á frekari frjósemi eftir fyrsta 

barn.
63

 

Í grein Feyrer, Sacerdote og Stern einkenna þau þrjú stig sem samfélög ganga í 

gegnum þegar konur og giftar konur þá sérstaklega byrja að taka þátt í atvinumarkaðnum. 

Fyrst er ekki búist við miklu af þeim, þær fá minni kaup en karlar og eiga að vera heima og 

sjá um börnin, seinna stigið hefst þá þegar þær byrja að vinna og krefjast jafnari launa, ennþá 

er búist við því að konur geri meirihluta af heimilistörfunum og sjái um börnin. Þetta þýðir að 

kostnaðurinn við börnin eykst þar sem foreldrar þurfa nú að ákveða hversu mörg börn þau 

eignast þar sem konan á að sjá um uppeldið alfarið. annaðhvort eignast þau börn snemma í 

sambandinu og kona sér um þau og þar með takmarka bæði fjölda  barna og 

atvinnumöguleika eða þá þau eignast börn meðfram vinnu konunnar sem verður verr þar af 

leiðandi verr borguð en ella þar sem hún getur ekki einbeitt  sér að starfinu. Á þessu stigi 

lækkar frjósemin. Á þriðja stigi síðan eru tækifæri kvenna og karla jöfn og launin jafnari og 

það veldur stöðubreytingu á heimilisháttum þar sem jöfn kynja skipting uppeldis og 

heimilsreksturs verður sjálfsagðari. Þetta þýðir að kostnaðurinn við börn lækkar og frjósemi 

hækkar á ný.
64

 

Hafði þessi þróun þá einhver áhrif á Íslandi? Það er meira en hugsanlegt, þessi þáttur 

gæti jafnvel verið stór hluti af hárri frjósemi hér á landi, ef laun eru jafnari hér á milli kynja en 

annarstaðar gæti það útskýrt af hverju foreldrar kjósa að eignast fleiri börn en ella. Því miður 

eru ekki gögn um kynbundinn launamun sem ná langt aftur í tímann en við getum nýtt okkur 

nýleg gögn frá 2008 þar sem Kynbundinn launamunur í Evrópu er tekinn saman. Hér fyrir 

neðan sjáum við töflu þar sem ég hef tekið frjósemisgögn frá nokkrum löndum ásamt 

kynbundna launamuninum, það sést greinilega að eftir því sem launamunurinn er minni er 

frjósemi hærri, hérna gætum við því verið að horfa á hluta af ástæðunni fyrir því að frjósemi 

er hærri hér en annarstaðar. 
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Lönd  Kynjabundinn 

launamunur í % 

2008 
65

 

Frjósemi 2005-

2010
66

 

Þýskaland 23 1,36 

Frakkland 12 1,97 

Ísland  12
67

 2,1 

Írland 14 2,1 

Danmörk 11 1,85 

Bretland 21 1,83 

 
 
2.5 Unified growth theory 
 

Síðasta kenningin sem hér verður farið yfir nefnist Unified Growth theory eða 

Heildræna vaxtarkenningin. Þessi kenning hefur verið þróuð af Oled Galor og fleiri 

fræðimönnum á síðustu áratugum sem alhliða skýring á mannfjöldaþróun. Hún reynir að 

útskýra lýðfræðilegu umskiptin með sambandi menntunar og tækni sem verði mikilvægara 

eftir því sem líður á tímabilið.
 68

 Samkvæmt kenningunni mun tæknin sem kemur fram á  

lokatímabil Malthusar halda áfram að auka framleiðslugetuna og fer að krefjast betri 

menntunar, bæði til þess að vinna með tæknina og þróa hana.
69

 Iðnaðurinn krefst því betri 

menntunar, hvort sem þar er um að ræða verkmenntun eða fræðilega og breytist krafan frá  

fjölda yfir í „gæði“. Foreldrar ákveða því að eignast færri börn og einbeita sér að því að veita 

þeim sem besta menntun. Þetta er hið svokallaða „quality-quantity trade-off“ eða 

Gæða/Fjölda skiptingin sem minnir á kaflann hér áður þar sem foreldrar ákváðu að eignast 

börn eftir því hversu „dýr í rekstri“ þau voru og hversu miklu foreldrarnir þurftu að fórna til 

að eignast þau. Í þessu tilfelli stendur valið á milli menntaðra og illa menntaðra barna. Eftir 

því sem foreldrar ákveða frekar að eignast færri og menntaðri börn, þá eykst mannauðurinn 

enn frekar og veldur því að tæknin eykst hraðar en áður og þarfnast þá frekari mannauðs. 

Þessi keðjuverkandi áhrif losa samfélögin úr Malthusar gildrunni fyrir fullt og allt, þegar 
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framleiðsla eykst á sama tíma og fólksfjölgun minnkar í frjósemislækkuninni. Mannauðurinn 

hefur komið í veg fyrir fjöldann og fólk eignast færri og færri börn.
70

 

Þegar hér er komið sögu hefur samfélagið gengið inn í tímabil„Vaxtar“ þar sem 

hagvöxtur fer hækkandi samhliða lækkandi frjósemi. 

Galor skýrir ekki fyllilega af hverju tækniþróun tekur stökk í  lokatímabil Malthusar, 

aðeins að hraði tækniþróunar aukist eftir frekari borgarvæðingu en skýrir ekki af hverju svo 

gífurlegt stökk átti sér stað. Þótt þetta skref sé ekki áhersluatriði er það veikur og óljós hluti 

kenningarinnar. Gera má ráð fyrir því að þessi atriði séu sett óljóst fram til þess að halda 

kenningunni opinni fyrir hvers konar framleiðslutækifærum sem kunna að ýta samfélagi úr 

Malthusar gildrunni. Hvert ríki og land er einstakt og iðnvæðist á sinn eigin hátt og þarf ekki 

að rannsaka og framleiða alla tækni á eigin spýtur. Ísland á til dæmis farsæld sína mikið til að 

þakka fiskiðnaði. Það þurfti þó að flytja inn skip, vélar og kunnáttu til þess að koma 

nútímavæðingu landsins af stað. Þetta ferli er mjög ólíkt því sem Bretland gekk í gegn um , 

þar sem klæðaiðnaður og svipuð framleiðsla varð leiðandi. Óljós og opin kenning Galors á því 

við bæði löndin þó aðferðir þeirra hafi verið mismunandi. Ísland ætti því að falla að þessari 

kenningu og þá sérstaklega hvað varðar lýðfræðilegu umskiptin.  

Aukning mannauðs fer því eftir eftirfarandi þáttum samkvæmt Galor. 

a.: Framboði menntunar og gæðum hennar,  

b. vinnulöggjöf er varðar börn, 

c. jafnræði í samfélaginu og möguleikum á því að bæta hag sinn, 

e. framleiðslumöguleikum lands, samskiptum og viðskiptum.
71

  

 

Þegar litið er á Ísland er vert að taka til greina nokkrar breytur sem Galor setur fram í 

bók sinni. Í fyrsta lagi er minni þörf á umbreytingum sem myndu bæta mannauð í 

samfélögum þar sem landeign er safnað saman á fáar hendur. Því meira land sem safnast er á 

færri hendur þýðir að landeigendur hafa litla þörf á frekar umbótum. Hvers vegna ætti 

stórbóndi að mennta verkafólk sitt umfram það sem þarf til þess að stunda búskap?
72

 Þessi 

hugsun var jafnvel enn ríkjandi á Íslandi þegar unnið var að umbótum í menntamálum á seinni 

hluta 20. aldar þegar ekki var endilega talið víst að mennta þyrftir íslendinga betur enda væru 

þeir svo vel menntuð þjóð, auk óttans um að „flóttinn á mölina“ myndi aukast.
73

 Þegar kemur 
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að menntamálum er það venjulega iðnaðurinn sem þarfnast frekari menntunar til vaxtar. Ekki 

er þó hægt að alhæfa þetta um allt ferlið, enda sést það á fyrstu iðnbyltingunni að verkafólk 

þurfti litla sem enga menntun til þess að vinna í hinum nýju verksmiðjum sem voru 

mannfrekar en þörfnuðust lítillar sérkunnáttu. Gott dæmi er samband Bretlands og Indlands á 

19. öld, þar sem Indverjar framleiddu hrávöru en Bretar unnu úr henni.
74

  

Þetta þýðir að samkvæmt Heildrænu vaxtarkenningunni þarfnast Ísland bættrar 

menntunar og vinnulöggjafar áður en frjósemislækkunin á sér stað og iðnað sem útheimtir 

menntað vinnuafl. Með það í huga skulum við líta á línuritið sem lýsti tengslum framleiðslu 

og frjósemi 1900-1950. Hér höfum við samfélag í lokatímabili Malthusar, hagvöxturinn er til 

staðar, þótt lítill sé og frjósemi er enn há.  

Árið 1946 eru fræðslulögin og barnaverndarlögin sett og skólasókn rýkur upp á næsta 

áratug og nær öll rólfær börn sækja skóla um 1960. Þessir þrír þættir til samans ættu því að 

staðfesta tímasetningu eftir árið 1946. Fræðslulögin fyrir stríð voru einfaldlega ekki nægilega 

yfirgripsmikil og nývædd, þau höfðu ekki sömu markmið og lögin eftir stríð. Að sama skapi 

sáum við fyrir ofan að vinnulöggjöf varðandi börn kom á svipuðum tíma og mæting í skóla 

rauk upp eftir stríð svo að allt í 14 ára börn höfðu fulla mætingu sem þýðir að þau voru ekki 

að vinna á meðan. Menntun var greinilega mikilvægari en vinna í huga foreldra og barna, auk 

þess sem atvinnutækifæri barna hafa eflaust verið takmörkuð með frekari nútímavæðingu. 

Fæðingartíðni hækkar ásamt vergri landsframleiðslu fram til ársins 1960, en þá tekur 

fæðingartíðni dýfu, sérstaklega eftir árið 1964. Á tveimur áratugum lækkar fæðingartíðni um 

tvö börn á konu, á sama tíma og framleiðsla eykst. Þetta er í fyrsta skipti sem þetta á sér stað 

yfir langan tíma og þetta veldur mikilvægum breytingum á Íslensku samfélagi. Höfum í huga 

að á sama tíma lækkar hluti frumgreina og skólakerfið stendur í stöðugum umbótum. Börn 

taka minni þátt í atvinnulífinu og menntun eykst. Ganga Íslands inn í nútímaefnahag (e. 

Modern growth regime) hefst á fyrstu árum sjöunda áratugarins. 

Heildræna vaxtarkenningin segir okkur sem sagt að frjósemislækkunin ætti að eiga sér 

stað eftir seinni heimstyrjöld sem við vitum að hún gerði, hún segir líka að sú lækkun hafi 

ekki verið nein tilviljun heldur óhjákvæmileg niðurstaða þegar börn voru menntuð en ekki 

látin vinna þegar samfélagið ákvað að „framleiða“ mannauð í stað mannfjölda. Þetta þýðir 

umfram allt annað að án umbóta í menntun og vinnulöggjöf hefði frjósemin ekki lækkað á 

sama tíma og jafnvel ekki yfirhöfuð.  
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Þannig getum við allavega túlkað gögnin samkvæmt kenningunni, en það eru nokkrir 

vankantar á þessarri kenningu. ef við ætlum að reyna að útskýra Frjósemislækkunina á 

þessum forsendum verðum við að gera ráð fyrir því að öll viðmiðunar lönd okkar hafi gengið 

í gegnum svipað ferli á sama tíma. Hún útskýrir heldur ekki hærri frjósemi hér á landi, er það 

vegna þess að fólk hér hefur minni trú á mannauðsauðgun barna sinna en annarstaðar? Og 

þýðir þetta að eina leiðin til að halda okkur frá því að falla undir endurfjölgunarhlutfallið að 

mennta og auðga börnin ekki of mikið? Þessi kenning gefur okkur heildarsýn yfir þá þætti 

sem gætu ráðið frjóseminnar á tíma lýðfræðilegu umskiptanna og hún gengur allavega ekki í 

berhögg við íslenskan veruleika. Hvort hún hafi rétt fyrir sér er síðan annað mál. 
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Niðurlag 
 

Við höfum í þessari ritgerð farið yfir frjósemissögu Íslands og litið á nokkrar 

kenningar sem reyna að útskýra hegðun þjóðarinnar. Fæðingar og dánartíðni voru bæði há 

þegar við byrjuðum þessa yfirferð og flöktandi. Fólk lifði stutt og eignaðist mörg börn sem 

mörg hver dóu áður en þau náðu eins árs aldri. Eftir því sem leið að aldamótum lækkaði 

dánartíðni en frjósemi hélst há. Þetta er byrjunin á lýðfræðilegu umskiptunum, fyrst lækkar 

dánartíðni, frjósemi helst há og framleiðsla hækkar. Samfélagið stækkar og framleiðslan eykst 

og frjósemi lækkar að lokum. Frjósemislækkunin er þá lokaskrefið í ferlinu þar sem 

samfélagið endar með litla frjósemi lága dánartíðni og háa framleiðslu. Þetta átti sér stað á 

Íslandi og ferlið allt tók um hundrað ár. Á öðru tímabilinu, frá 1900-1950 sáum við frjósemina 

byrja að lækka uns botni var náð í kreppunni en þegar þeim botni var náð jókst frjósemi 

gífurlega. Það var hluti af alþjóðlegu fyrirbæri sem nefndist Baby boom eða 

barnasprengjan.Frjósemin hækkaði og varð há uns á sjöunda áratugnum þegar hún lækkaði á 

ný hratt og skyndilega. Frjósemin lækkaði og varð aldrei jafn há og áður á næstu áratugum. 

Þrátt fyrir það var frjósemi hærri á Íslandi en annar staðar í Evrópu.  

Við litum þá yfir fjórar kenningar, fyrst á Malthus sem útskýrði þróun 

Mannkynssögunar sem stöðuga eymd, í hvert skipti sem hlutir urðu betri eignaðist fólk fleiri 

börn sem síðan átu upp allar auka auðlindir sem ný tækni gat skapað. Í þess konar 

samfélögum var framleiðsla lág, fæðingartíðni og dánartíðni í jafnvægi og vöxtur gríðarlega 

hægur. Kenning hans getur skýrt þróunina fram að lýðfræðilegu umskiptunum.þegar 

dánartíðni fer að lækka gengur Ísland inn í hið svokallaða  lokatímabil Malthusar, þar sem 

Reglur Malthusar gilda enn( há frjósemi mun að lokum valda því að framleiðsla annar ekki 

eftirspurn og dánartíðni rís á ný) en nauðsynleg skref eru tekin til að komast úr gildru 

Malthusar. 

Næstu fjórar kenningar voru þá notaðar til að útskýra frjósemislækkunina á sjöunda 

áratugnum, fyrst litum við á kenningu er varðaði kostnað barna sem olli því að foreldrar í 

borgum sem ef til vill þurftu ekki á barnaskara að halda hugsuðu sig tvisvar áður en þau 

eignuðust börn. Þá athugðum við og neituðum að tilkoma getnaðarvarna væri ráðandi afl í 

þessu ferli þó eflaust hafi þau haft áhrif. Fjórða kenningin varðaði þáttöku kvenna í 

atvinnulífinu og þá sérstaklega giftra kvenna og þar komumst við að því að hugsanleg ástæða 

hárrar frjósemi hér á landi gæti verið jafnari réttindi og laun milli kynjanna, og há frjósemi í 

nútímasamfélagi byggist á jafnrétti kynjanna. 
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Fimmta kenningin, Unified Growth theory gefur reyndar samhæfða sýn yfir allt 

tímabilið en við einbeittum okkur að því að útskýra frjósemislækkunina sem Heildræna 

vaxtarkenningin segir vera vegna þess að foreldrar ákveði að eignast færri börn en mennta þau 

betur til að auka mannauð þeirra. Þau skipta út mörgum mannauðslitlum börnum fyrir færri 

mannauðug börn. Við litum á þá þætti kenningarinnar sem áttu að stjórna þessu ferli og sáum 

að þeir pössuðu vel við íslenska sögu þó það þýði auðvitað ekki að hér sé um sönnun að 

einhverju tagi að ræða. Hvort að kenningin skýri  háa frjósemi á íslandi er flóknara ferli, það 

myndi þýða að íslendingar hafi annaðhvort minni áhuga á að bæta mannauð barna sinna en 

aðrar þjóðir eða að það sé ódýrara og einfaldara en annarstaðar. En sú spurning útheimtir í 

sjálfu sér aðra ritgerð svo margþætt er hún. 

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þá þær að frjósemi samfélaga er flókið ferli sem getur 

ráðist af mörgum hlutum frá getnaðarvörnum til skólahalds og aðgangi að ísskáp. Hvað hefur 

mest áhrif og hvað er ráðandi eru erfiðar spurningar sem erfitt er að svara, og ekki er alltaf um 

auðugan garð að grisja hvað varðar þær heimildir sem væru þarfar.  Mögulega gæti ástæðan 

fyrir hinni háu frjósemi íslendinga að hluta til verið vegna jafnræði kynjanna en það er erfitt 

að alhæfa um það. Allar kenningarnar höfðu nokkuð til sín máls og margar aðrar sem ekki var 

minnst á hér koma með sínar eigin ástæður. Ráðgátan um háa frjósemi íslendinga verður því 

ekki ráðin hér en ferlið allt ætti nú að vera orðið skýrara og hugsanleg svör til reiðu. 

 

Kristján Már Gunnarsson 
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