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Formáli  

Þessi ritgerð er lögð fram til fullnustu 120 eininga M.Ed.-námi við Háskóla 

Íslands. Meistaranámið er lokahnykkurinn á hinu nýja fimm ára kennara-

námi af námsbrautinni faggreinakennsla í grunnskóla. Vægi ritgerðarinnar 

er 30 ECTS einingar. 

Verkefnið var unnið árið 2014 og hófst gagnaöflun fyrri hluta árs. Leið-

beinandi var Ólöf Garðarsdóttir, prófessor við Menntavísindasvið. Ég vil 

þakka henni góð ráð og hvatningu. Sérfræðingur var Helgi Skúli Kjartansson, 

prófessor við Menntavísindasvið og færi ég honum líka þakkir fyrir leið-

sögnina.  

Leiðin að settu marki hefur vissulega verið löng og ströng. Stundum 

hefur tilfinningin verið lík því sem hægt er að ímynda sér að þeir sem lokast 

ofan í jarðgöngum upplifi. En ég sá alltaf ljósið við enda ganganna þó 

stundum væri það óskýrt og hálfgert villuljós. Ég vil nota tækifærið og þakka 

öllum þeim sem lýstu mér leið, hvöttu mig áfram og aðstoðuðu mig á ýmsan 

hátt. Þar eru eiginmaður, börn og tengdabörn fremst í flokki.  

Einnig ég vil þakka þeim sem lögðu mér lið með því að svara spurninga-

listunum, bæði spurningum um vinnu og skólagöngu og spurningum um 

viðhorf kennara til vinnu með skóla. Ekki er ég síður þakklát þeim sem veittu 

mér upplýsingar af ýmsu tagi sem nýttust við skrif þessarar ritgerðar. Það er 

von mín að það sem fram kemur hér komi fleirum en mér að gagni.  
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Ágrip 

Vinna grunn- og framhaldsskólanema er langt í frá ný af nálinni. Ástæður 

vinnunnar eru margar og margvíslegar. Flestir vinna til að hafa örlítið meira 

skotsilfur milli handanna á meðan laun sumra fara ýmist að hluta eða öllu 

leyti til framfærslu. Það má vafalaust færa rök fyrir því að neyslumynstur og 

fjárþörf ungs fólks hafi breyst í gegnum tíðina og án efa myndu margir vilja 

flokka margt af því sem ungu fólki finnst nauðsynjar sem munað. 

Hér er leitað svara við ýmsum spurningum um vinnu grunn- og fram-

haldskólanema, bæði sumarvinnu og vinnu með skóla. Spurningalisti var 

lagður fyrir 105 þátttakendur sem fæddir eru á árunum 1970-1995 og þeir 

spurðir hvernig atvinnuþátttöku þeirra hafi verið háttað á grunn- og fram-

haldsskólaaldri. Einnig var lagður örstuttur spurningalisti fyrir kennara í 

unglingadeilum beggja grunnskólanna og framhaldsskólans á Akranesi um 

viðhorf þeirra til vinnu nemenda sinna með skólanum. Ennfremur var send 

fyrirspurn til forsvarsmanna sjö stórmarkaða/verslunarkeðja um hlutfall 

starfsmanna sem vinna með skólanum hjá þeim.  

Vinna og skólaganga ungra Íslendinga tengjast sterkum böndum. Litið er 

til ýmissa þátta sem ráða því hvort og af hverju skólafólk er á vinnumarkaði. 

Einnig er horft til hvernig atvinnuþátttöku grunn- og framhaldsskólanema er 

háttað á hinum Norðurlöndunum. Viðhorf til vinnu koma líka talsvert við 

sögu. 

Þátttakendur í könnuninni unnu mikið á skólaaldri. Það kemur ekki á 

óvart hversu margir þátttakenda unnu einhvern tíma með skóla á fram-

haldsskólaárum sínum, eða 83%. Atvinnuþátttaka grunnskólanema kom 

hins vegar verulega á óvart en 60% þeirra unnu með skóla. Sumarvinnan er 

kapítuli út af fyrir sig. Af 105 þátttakendum voru einungis þrír sem unnu 

ekki sumarvinnu á grunnskólaaldri og einn vann ekki heldur sumarvinnu á 

framhaldsskólaaldri, þeir sem unnu aldrei neina sumarvinnu eru allt strákar. 

Af þessu má ráða að vinnan er stór þáttur í lífi skólafólks, sérstaklega 

stelpna, því 90% þeirra unnu með skóla þegar þær voru á framhaldsskóla-

aldri. 
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Abstract 

“One learns how the real world works”. 

Employment of students in elementary school (age 13-16) and secondary 

school (age 16-20) 1980-2014. 

It has long been common for students to seek outside employment whilst 

studying at elementary and secondary school. There are many reasons for 

this, and they differ between students. Most seek employment to earn 

extra spending money, whilst others need the income for partial or full self-

support. It can be argued that the consumer habits of teenagers and their 

need for money has evolved over time, and often what they would call 

necessity, others might consider luxury. 

This thesis seeks to answer questions regarding the employment of 

elementary and secondary school students, including both summer 

employment and longer-term occupation. A questionnaire requesting 

details of summer and term-time employment parallel to elementary and 

secondary education was sent to 105 individuals born between 1970 and 

1995. A short questionnaire was also sent out to teachers of the elementary 

and secondary school in the town of Akranes, Iceland, questioning their 

attitudes to the employment of their students. Furthermore, the 

percentage of students amongst employees was sought from seven 

supermarket managers. 

There is a long history of young Icelanders undertaking employment 

simultaneously to their education. Various factors determining if and why 

students choose to work are taken into account. Comparison is also made 

with the employment of elementary and secondary students in Scandinavia. 

Attitudes towards student employment factors significantly in the outcome. 

There was a considerable level of employment amongst participants of 

the study. Unsurprisingly a large percentage of participants were employed 

at some point during their studies, namely 83%. However, it was surprising 

that 60% of participants were found to have been employed whilst at 

elementary school. Summer employment produced considerably different 

results. Only three out of 105 participants never had summer employment 

whilst at elementary school, and only one never had summer employment 

whilst at secondary school, they were all male. It was also found that 90% 

of females undertook employment whilst at secondary school. Therefore if 

can be concluded that employment is a major factor in the lives of students, 

particularly for females. 

. 
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1 Inngangur  

Það er gömul saga og ný að ekki eru allir alltaf á eitt sáttir þegar lögum og 

reglum er breytt. Vorið 1996 safnaðist stór hópur 10-11 ára gamalla barna 

saman fyrir utan danska þinghúsið og mótmælti hástöfum. Ástæðan var sú 

að ný lög Evrópusambandsins um bann við því að börn yngri en 13 ára bæru 

út blöð höfðu tekið gildi. Börnin voru ekki sátt við að missa vinnuna en þau 

höfðu, eins og börn hafa í gegnum tíðina víða gert, nælt sér í vasapeninga 

með blaðaútburði. Danskir þingmenn gátu ekkert gert í málinu, frekar en 

þingmenn annarra ríkja sem bannið náði til. Ein ástæða bannsins var barátta 

gegn launaðri vinnu skólabarna sem ýmsum þótti taka of mikinn tíma frá 

náminu. Setning þessara laga varð þó ekki til þess að börnin hættu blaðaút-

burðinum. Foreldrar og eldri systkin voru skráð fyrir útburðinum, þó börnin 

héldu áfram að sinna starfinu og væru þar með orðin lögbrjótar (de 

Coninck-Smith, Sandin og Schrumpf, 1997, bls. 7). 

Þessi málefni bar líka á góma á Alþingi Íslendinga. Vorið 1997 voru mál-

efni barna talsvert rædd á þeim vettvangi. Umræðan snerist meðal annars 

um EES samninginn, því við Íslendingar urðum að samræma reglur um vinnu 

barna og unglinga að reglum samningsins (Tilskipun Evrópusambandsins nr. 

94/33/EB um vinnuvernd barna og ungmenna). Vinnu þeirra sem ekki voru 

orðnir 16 ára voru verulegar skorður settar og sérstakt eftirlit átti að hafa 

með vinnu þeirra sem voru undir 18 ára aldri. Tilskipun Evrópusambandsins 

byggir á samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) nr. 138 um lág-

marksaldur við vinnu (Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO), 1973), en ILO er ein 

af undirstofnunum Sameinuðu þjóðanna.  

Sem aðilar að alþjóðasamningum verðum við Íslendingar að hlíta þeim, 

hvort sem okkur líkar betur eða verr. Sú mynd sem dregin var upp af ís-

lenskum börnum og unglingum á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar er 

orðin óskýrari. Í þá daga var lagt kapp á að kenna börnum að vinna með því 

að kynna þeim helstu atvinnuvegi þjóðarinnar af eigin raun. Ekki má heldur 

gleyma því að oft var full þörf á starfskröftum 12-13 ára barna, til dæmis 

þegar mikill afli barst á land í sjávarplássum víðs vegar um landið (Ólöf 

Garðarsdóttir, 1998, bls. 250).  

Í grein sem birtist í Morgunblaðinu í maí 1995 fjallaði blaðamaðurinn 

Ólafur Þ. Stephensen um ESB-tilskipunina um vinnuvernd barna og unglinga 

og bann við yfirvinnu. Þáverandi félagsmálaráðherra, Páll Pétursson, fann 

þessari tilskipun ýmislegt til foráttu. Haft var eftir Páli að samkvæmt þessari 
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til kipun megi þeir  em  ngri eru en 15 ára „ekki bera  t blöð, ke ra barna-

vagna, snúast í sveit eða grípa í vinnu í frystihúsi og yfirleitt ekki taka neina 

launaða vinnu nema við li tviðburði“. Óla ur benti á að málið væri ekki 

svona einfalt því ýmsar undanþágur væri að finna í tilskipuninni svo framar-

lega að vinna barna sé ekki skaðleg eða hafi áhrif á skólagöngu þeirra. 

Aðildarríkin geti líka ákveðið að tilskipunin gildi ekki um tilfallandi vinnu eða 

vinnu sem varir í skamman tíma. Vinna sem varir í skamman tíma er til 

dæmis heimilisaðstoð á einkaheimilum og vinna í fjölskyldufyrirtæki sem 

ekki telst skaðleg eða hættuleg börnum. Þarna, sagði Ólafur, virðist til 

dæmis gert ráð fyrir að börn geti ýtt barnavögnum og snúist í sveit. Undan-

þágur l ta ja n ramt „að  tör um a  léttara tagi“  em nánar er  kilgreint í 

landslögum. Ólafur benti á að ákvæði af þessu tagi væru opin fyrir túlkun, til 

dæmi   é ekki lj  t hv rt blaða tburður  é til dæmi  „ tar  a  léttara tagi“. 

En erfiðisvinna barna og unglinga er takmörkuð með tilskipun ESB og ekki 

ljóst hvaða áhrif það hefur til dæmis á fiskvinnu skólakrakka hér á landi, 

sagði Ólafur að lokun (Ólafur Þ. Stephensen, 1995, 17. maí). 

Er þetta forræðishyggja eða skynsemi? Við því er varla neitt eitt rétt 

svar. Dæmið um dönsku blaðburðarbörnin mætti ef til vill túlka sem for-

ræðishyggju eða jafnvel ofverndun. Flestir geta verið sammála um að lög og 

reglur séu alla jafna af hinu góða og vissulega er full þörf á að setja lög og 

reglugerðir sem kveða á um hvað óhætt er að leyfa börnum og unglingum 

að vinna. Reglurnar eru ekki síst settar til að koma í veg fyrir að börnin verði 

fyrir tjóni af því að vinna með skaðleg efni eða við hættulegar vélar sem þau 

hafa ekki þroska til að umgangast. Oft hefur þó gefist ágætlega að láta heil-

brigða skynsemi ráða ferðinni. Í tilfelli dönsku blaðburðarbarnanna hefði 

mátt láta það í hendur foreldra að ákveða hvort leyfa ætti börnunum að 

bera út blöð ef þau vildu og verða sér þannig úti um örlitla vasapeninga. Það 

að hafa fast verk með höndum getur líka verið liður í því að kenna börnum 

að axla ábyrgð. 

„...ein  lengi  g el tu menn muna...“ hlj mar án e a kunnuglega í e rum 

margra og er notað við ýmis tilefni. Það eru varla miklar ýkjur að halda því 

fram að vinna barna og unglinga hafi einmitt tíðkast eins lengi og elstu 

menn muna. Eflaust þekkja margir frásagnir af fólki sem var jafnvel farið að 

vinna fyrir sér þegar það var enn á barnsaldri og þarf ekki að fara langt aftur 

í tímann til að finna slíkar frásagnir. Tímarnir hafa breyst og vinna barna og 

unglinga líka og skiptir hún ekki lengur sköpum fyrir afkomu þeirra eða fjöl-

skyldunnar, eins og oft var raunin áður fyrr.  

Gildi vinnu hefur frá örófi alda verið í hávegum haft í íslensku samfélagi 

og iðjuleysi litið hornauga (t.d.Ólöf Garðarsdóttir, 1997, bls. 161). Lengi vel 
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gilti þetta viðhorf líka til barna og ekki síst unglinga. Í gamla íslenska sveita-

samfélaginu var yfirleitt ekki hörgull á verkefnum og vinnuframlag barna var 

oft mikið og ekki síður mikilvægt en hinna fullorðnu.  

Víða má sjá ungt fólk að störfum. Ef komið er inn í stórmarkað eða á 

skyndibitastað, einkum og sér í lagi síðari hluta dags eða um helgar fer það 

varla fram hjá nokkrum manni að margir starfsmenn eru ungir að árum og 

auðvelt að draga þá ályktun að þeir séu að vinna með skólanum. Það má ef 

til vill velta því fyrir sér hvort vinnuframlag ungs fólks, sem margt er enn 

börn samkvæmt bókstaf laganna sé ekki enn þann dag í dag mikilvægt og 

dýrmætt fyrir þá sem njóta starfskrafta þeirra. 

1.1 Tilgangur, markmið og aðferð 

Hugmyndin að því að skrifa um vinnu ungmenna, ekki síst vinnu með skóla, 

er búin að velkjast í kollinum á mér nokkuð lengi. Fyrir nokkrum árum 

heyrði ég kennara í unglingadeild grunnskóla hafa orð á því að það væri 

með ólíkindum hvað hann heyrði nemendur oft afsaka það að þeir hefðu 

ekki getað sinnt heimanámi vegna anna við vinnu. Þetta kveikti þá hugmynd 

að líta á samhengi skólagöngu og vinnu íslenskra barna og unglinga. Sjónum 

er því beint að skólagöngu og vinnu íslenskra grunn- og framhaldsskóla-

nema. Einnig er litið til stöðu þessara mála hjá jafnöldrum þeirra á hinum 

Norðurlöndunum.   

Mig langaði að vita hvort atvinnuþátttaka og viðhorf til vinnu hefði 

breyst og hvort munur væri milli kynslóða. Því ákvað ég að leggja spurn-

ingakönnun fyrir tvo hópa fólks sem voru börn og unglingar á mismunandi 

tímum. Upphafleg áætlun gerði ráð fyrir að biðja tvo útskriftarárganga úr 

Grundaskóla á Akranesi að svara nokkrum spurningum um skólagöngu sína 

og vinnu.  

Ástæða þess að nemendur þessa tiltekna skóla urðu fyrir valinu er fyrst 

og fremst sú að ég var í vettvangsnámi í Grundaskóla á lokasprettinum í 

kennaranáminu. Ég bar þessa hugmynd undir skólastjórann, sem fannst hún 

góð og lét mér í té lista með nöfnum viðkomandi útskriftarárganga. Annars 

vegar er um að ræða fólk sem fætt er 1972 og tilheyrir fyrsta útskriftarár-

gangi Grundaskóla frá 1988. Hins vegar er útskriftarárganginn frá 2010, en 

þau eru fædd 1994. Yngri hópurinn varð fyrir valinu vegna þess að þau 

þeirra sem fóru í framhaldsskóla eru langt komin í námi og einhverjir jafnvel 

útskrifaðir. Þarna eru á ferðinni fulltrúar ólíkra tíma þó aldursbilið sé ekki 

nema liðlega 20 ár. Ætlunin var að skoða hvort og þá hvaða breytingar 

hefðu orðið á atvinnuþátttöku þessara tveggja hópa og viðhorfum þeirra til 

vinnu. Þátttakendur voru beðnir að rifja upp atvinnuþátttöku sína á grunn- 
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og framhaldsskólaaldri eftir bestu getu og verður að hafa í huga að eitt og 

annað gæti hafa skolast til í minningunni í tímanns rás eins og gengur og 

gerist.  

Ákveðið var að leggja rafræna spurningakönnun fyrir þátttakendur. 

Kannanir af þessu af þessu tagi eru einfaldar og ódýrar í framkvæmd og var 

það aðalástæðan fyrir valinu. Eitt af því sem einkennir einfaldar spurninga-

kannanir er að sömu spurningar eru lagðar fyrir alla þátttakendur og svar-

endur merkja við það svar sem þeim finnst eiga best við. Gallar spurninga-

kannanna af þessu tagi eru aftur á móti til dæmis þeir að ekki er unnt að 

krefja þátttakendur skýrari svara ef svör eru óljós og óhægt er um vik að 

breyta spurningum eftir að búið er að dreifa könnuninni (Gall, Gall og Borg, 

2003 , bls. 222).  

Spurningakannanir hafa lengi verið vinsælar og kemur það ekki óvart ef 

haft er í huga hversu hagkvæmar þær eru og hversu auðvelt getur verið að 

leita til fólks í samfélaginu til að afla gagna um viðhorf þess, reynslu og 

hegðun (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2006). Þeir Jón 

Gunnar og Þórólfur benda á að þó félagsvísindafólki sé kunnugt um styrk-

leika spurningakannanna vilji augljósar takmarkanir þeirra stundum 

gleymast, til dæmis sú að þær séu ekki sniðnar til að rannsaka áhrifamátt 

samfélaglegra þátta. Þetta er kallað smættun (reductionism) og segja þeir 

Jón Gunnar og Þórólfur hana vera algengt vandamál í vísindum.  

Í örstuttu máli má segja að smættun þýði að tengsl sem finnast í rann-

sóknum séu yfirfærð á hluti í mun stærra samhengi. Sem dæmi um 

smættun mætti nefna að fullyrt væri að ástæða þess að land hefði lent í 

efnahagslegri lægð væri sú að maður nokkur hefði misst vinnuna og hefði 

því ekki getað keypt sér nýjan bíl (Neuman, 2014, bls. 189 og 193).  

Í þessari könnun er um að ræða svokallað hentugleikaúrtak 

(convenience sampling). Eitt að því sem einkennir hentugleikaúrtak er að 

rannsakandinn velur þátttakendur sem henta rannsóknarefninu, eins og í 

þessu tilfelli. Oft þurfa rannsakendur að grípa til þess ráðs að velja hentug-

leikaúrtak eða standa að öðrum kosti frammi fyrir því að geta ekki fram-

kvæmt rannsóknina (Gall o.fl., 2003, bls. 175).  

Undirbúningur könnunarinnar var með þeim hætti að bréf voru send til 

þeirra sem voru með skráð heimilisföng á Íslandi samkvæmt þjóðskrá. 

Einhverjir búa erlendis og því erfitt að ná sambandi við þá, þar sem heimilis-

föng þeirra koma ekki fram í þjóðskrá. Í eldri hópnum eru tveir látnir. Í ljós 

kom, þegar endursend bréf fóru að berast mér, að ekki eru allir skráðir með 

rétt heimilisfang í þjóðskrá. Samtals voru það því 97 sem náðist til. Úr eldri 

hópnum brugðust 13 (34%) við og úr þeim yngri 7 (12%). Ljóst varð að 20 
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svör, sem reiknast vera 21% svarhlutfall var ekki mikið til að byggja á. 

Ítrekuð beiðni um þátttöku bar ekki tilætlaðan árangur. 

Nú voru góð ráð dýr og ljóst að skipta þyrfti um hest í miðri á. Greip ég til 

þess ráðs að fá vini og ættingja í lið með mér og athuga í leiðinni hvort hægt 

væri að nýta samfélagsmiðla til að safna þátttakendum. Til að gera langa 

sögu stutta gekk það nokkuð vel. Beiðni var send í gegnum samskiptamiðil-

inn Facebook til fjölda fólks sem fætt er á árunum 1970-1995 og þátttöku 

þess óskað. Ég sendi ákall til vina minna á Facebook sem margir buðust til 

þátttöku og bentu á aðra mögulega þátttakendur. Börnin mín sendu 

gömlum og nýjum skólafélögum beiðni um aðstoð. Margir brugðust vel við 

og einhverjir bentu á vini, maka og systkin sem mögulega þátttakendur. 

Þessi aðferð hefur stundum verið kölluð snjóboltaaðferð (Neuman, 2014, 

bls. 274). Þeir sem féllust á að taka þátt sendu mér skilaboð um netfangið 

sitt og ég sendi þeim slóð á könnunina um hæl. Svör bárust frá 85 manns.  

Eins og nærri má geta voru þátttakendur í nýju könnuninni búsettir víða 

á landinu í uppvexti sínum og því var búin til ný spurningakönnun með hlið-

sjón af því. Spurningarnar voru hliðstæðar spurningum úr könnuninni sem 

lögð var fyrir útskriftarnemana úr Grundaskóla. Svörunum sem komu frá 

Grundaskólnemum var blandað saman við svörin úr seinni könnuninni. 

Samtals urðu þátttakendur því 105. Könnunin var viðamikil og hér gefst ekki 

svigrúm til að vinna nema að takmörkuðu leyti úr upplýsingunum sem aflað 

var. Spurningalistann er að finna í viðauka A. 

Eins og áður hefur komið fram var upphaflega gert ráð fyrir að leggja 

könnunina fyrir tvo árganga útskriftarnema úr Grundaskóla á Akranesi. 

Nokkuð margir sem tóku þátt í seinni könnuninni gengu líka í grunnskóla á 

Akranesi. Þegar svörum þeirra var blandað saman við svör þeirra tuttugu 

sem svöruðu fyrri könnuninni kom í ljós að tæpur helmingur þátttakenda 

bjó á Akranesi og nágrenni við lok grunnskóla eins og kemur fram í töflu 1. 

Með nágrenni Akraness er átt við það sveitarfélag sem í dag heitir Hval-

fjarðarsveit og var áður Innri Akraneshreppur, Skilmannahreppur, Leirár- og 

Melahreppur og Hvalfjarðarstrandarhreppur. Ekki er gerður greinarmunur á 

þéttbýli og dreifbýli við flokkun í töflu 1. 
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Tafla 1. Þátttakendur eftir búsetu við lok grunnskóla. Fjöldi og kynjaskipting 

Búseta þátttakenda  Heildarfjöldi Konur Karlar 

Akranes og nágrenni  49 (47%) 30 (40%) 19 (66%) 

Aðrir staðir á Vesturlandi  14 (13%) 11 (14%) 3 (10%) 

Höfuðborgarsvæðið 27 (26%) 21 (28%) 6 (21%) 

Aðrir staðir á landinu  15 (14%) 14 (18%) 1 (3%) 

Samtals 105 76 29 

Mjög hallar á kynin í hópi þeirra sem svöruðu könnuninni um vinnu og 

skólagöngu, konur eru 76 (72%) og karlar 29 (28%). Aldursskipting er ekki 

heldur jöfn. Þessi samsetning þátttakenda gerir það að verkum að erfitt er 

að bera svör kynjanna og/eða einstakra aldurshópa saman og bera niður-

stöður þess merki. Mynd 1 sýnir aldurs- og kynjaskiptinu þátttakenda og 

hlutfall hvors kyns í hverjum aldursflokki. 

 

Mynd 1. Þátttakendur eftir kyni og fæðingarári 

Einnig var leitað álits nokkurra kennara á því hvort þeir teldu vinnu með 

skóla koma niður á námsárangri nemenda sinna. Örstutt spurningakönnun 

var lögð fyrir 68 kennara sem kenna í unglingadeildum beggja grunnskól-

anna á Akranesi og við Fjölbrautaskóla Vesturlands, sem líka er staðsettur á 

Akranesi. Svörun var frekar lítil, þó beiðni um þátttöku væri ítrekuð. Niður-

staðan varð að svör bárust frá 26 kennurum sem telst vera 38% svarhlutfall. 

Grunnskólakennarar í hópnum voru tíu, fimm af hvoru kyni. Framhalds-
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skólakennarar eru tólf, átta konur og fjórir karlar. Kennarar sem kennt hafa 

á báðum skólastigum eru fjórir, þrjár konur og einn karl. Svarhlutfall eftir 

kynjum er því sextán konur (62%) og tíu karlar (38%). 

Starfsreynsla kennaranna er mismikil. Ef hópnum er skipt í tvennt eru 

kennarar sem hafa tíu ára kennslureynslu eða minna samtals átta, sem 

þýðir að þeir sem hafa tíu ára kennslureynslu eða meira eru samtals átján. 

Af þeim átján kennurum sem hafa tíu ára kennslureynslu eða meira hafa tíu 

kennt í tuttugu ár eða lengur. Þó svör þessara kennara gefi hugmyndir um 

skoðanir þeirra ber að varast að draga miklar ályktanir af þeim.  

Sama gildir um svör við könnuninni um vinnu og skólagöngu. Þar eru 

svörin fá, en gefa samt sem áður vísbendingar. Erfitt er að bera þessi svör 

saman við svör úr stærri rannsóknum, bæði vegna þess að þau eru fá og 

spurt er um vinnu öll árin sem viðkomandi var í grunn- eða framhaldsskóla, 

en aðrar kannanir miða alla jafna við vinnu eitthvert tiltekið sumar eða 

vetur. Þetta þarf að hafa hugfast.  

Allar spurningakannanirnar voru rafrænar og búnar til í kannanakerfi Há-

skóla Íslands sem kallað er K2. Kerfið er þannig uppbyggt að þátttakendur 

eru skráðir með netföngum. Hægt er að velja hvort nafnleynd er í boði eða 

ekki. Allar spurningakannanirnar þrjár voru þannig stilltar að nafnleynd var á 

svörunum og því einungis hægt að sjá hversu margir svöruðu en ekki hverjir 

það voru. Persónuvernd var tilkynnt um allar kannanirnar þrjár og gerði 

engar athugasemdir. 

Það hefur varla farið fram hjá nokkrum manni að fjöldi starfsmanna 

matvöruverslana og stórmarkaða eru ungir að árum og ætla má að margir 

hverjir séu að vinna með skóla. Mér lék forvitni á að vita hvort þetta væri 

rétt ályktun og því var sendur tölvupóstur til forráðamanna sjö stórra mat-

vöruverslana og verslunarkeðja með fyrirspurn um málið. Spurt var hversu 

hátt hlutfall starfsmanna væri að vinna með skóla og hversu margar klukku-

stundir á viku þeir ynnu að jafnaði. Þau fyrirtæki sem fengu fyrirspurnina 

eru: Krónan, Bónus, Hagkaup, Samkaup/Nettó, Kostur, Nóatún og Iceland. 

Svör bárust frá þremur, það er Krónunni, Samkaupum/Nettó og Hagkaup. 

1.2 Hver er barn og hver er unglingur eða ungmenni? 

Áður en lengra er haldið er ekki úr vegi að velta fyrir sér skilgreiningum orða 

sem notuð eru um ungt fólk. Skilningur okkar á merkingu þessara orða 

hefur breyst í tímans rás og hefur ekki alltaf verið sá sami. Gestur Guð-

mundsson (2008) segir frá því að á síðustu áratugum hafi rannsóknir á 

börnum, unglingum og ungmennum að verulegu leyti verið gerðar í þverfag-

legu samstarfi og kenningar og aðferðir mismunandi fræðigreina verið 
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nýttar. Með þessu, segir Gestur, hefur náðst heildstæð sýn á börn, unglinga 

og ungmenni, sýn sem engin ein fræðigrein getur náð yfir. Hann segir þó að 

félagsfræði, sagnfræði og mannfræði hafi náð sterkri stöðu með áherslu á 

að barnæska og æska séu sögulega og félagslega breytileg æviskeið (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 169). 

Skilgreiningu laga á því hver er barn, unglingur og ungmenni á vinnu-

markaði er víða að finna, til dæmis í reglugerð um vinnu barna og unglinga 

nr.426/ 1999. Þar segir í I. kafla og 1. gr.: 

 Ungmenni merkir í reglugerð þessari einstakling undir 18 ára aldri. 

 Barn merkir í reglugerð þessari einstakling undir 15 ára aldri eða sem 
er í skyldunámi. 

 Unglingur merkir í reglugerð þessari einstakling sem hefur náð 15 ára 
aldri en er undir 18 ára aldri og er ekki lengur í skyldunámi. 
(Reglugerð um vinnu barna og unglinga nr. 426/1999). 

Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 18/1992) og hjá embætti umboðsmanns barna er 

átt við einstaklinga undir 18 ára aldri þegar talað er um börn 

(Umboðsmaður barna, e.d.-a). 

Ef nefna skal dæmi um hvernig viðhorf til barna og vinnu þeirra hefur 

breyst hér á landi er nærtækt að líta til stöðu barna í íslenska bændasam-

félaginu. Í kringum fermingaraldur þóttu börn orðin fullgilt vinnuafl í sam-

félaginu. Í manntölum höfðu börn atvinnuheitið smali og/eða léttadrengur 

og léttastúlka. Við 14-15 ára aldur fluttust margir úr foreldrahúsum og voru 

eftir það skráð vinnukona eða vinnumaður í manntölum. Íslendingar nú-

tímans eru margir hverjir hlynntir því að börn og unglingar taki að einhverju 

leyti þátt í atvinnulífinu en líta þó ekki svo á að 14-15 ára börn og unglingar 

séu fullgilt vinnuafl á almennum vinnumarkaði (Ólöf Garðarsdóttir, 1998, 

bls. 234). 

Ekki þarf að leita langt aftur í tímann til að finna dæmi um annan skilning 

manna á þessum aldurshópi. Margir þekkja til fólks sem fór beint á vinnu-

markaðinn eftir að skyldunámi lauk, þegar það taldist enn vera börn eða 

unglingar, bæði samkvæmt almennri málvenju og skilningi laga. Það er 

vissulega liðin tíð að við fermingu teljist fólk vera fullorðið, samanber orð-

takið „í  ull rðinna manna tölu“. Enn er þó víða, til dæmis á Akranesi, talað 

um að fermingarbörn gangi inn í kirkjuna og nýfermd ungmenni gangi út úr 

kirkjunni að athöfn lokinni. Þetta má nefna sem dæmi um hvernig orð eru 

notuð á mismunandi hátt. 
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Þó þessi skilgreining laga á börnum, unglingum og ungmennum sé nefnd 

hér þýðir það ekki að þessi orð séu alltaf notuð samkvæmt laganna hljóðan í 

þessari ritgerð. Ástæðurnar eru margar, ein þeirra er að umfjöllunarefnið 

nær líka til elstu árganga framhaldsskólans, fólks sem orðið er 18 ára og 

telst því fullorðið samkvæmt lögum. Einnig skiptir máli að það nota ekki allir 

sem skrifa um málefni ungs fólks orðin barn, unglingur og ungmenni á sama 

hátt. 

Leitað er svara við nokkrum spurningum sem tengjast skólagöngu og 

vinnu barna og unglinga. Langflest íslensk börn og unglingar vinna sumar-

vinnu og margir vinna líka með skóla. Forvitnilegt er að vita hvernig vinna og 

skólaganga tengjast og velta fyrir sér hverjar ástæður vinnu með skóla eru. 

Hvaða störfum gegnir þetta unga fólk? Vinna bæði kynin jafn mikið og 

hversu kynbundin eru störf barna og unglinga? Hér er vinna skilgreind 

fremur vítt. Rannsóknin snýr þannig bæði að hefðbundinni launavinnu og 

störfum barna á heimili. Dregin verður upp mynd af skólafólki sem vinnur af 

ýmsum ástæðum. Til að leita svara við því með hvaða hætti vinna með skóla 

hafi haft áhrif á nám þátttakenda var nokkuð ítarlegur spurningalisti lagður 

fyrir hóp fólks, eins og fram hefur komið 

1.3 Uppbygging ritgerðar  

Í inngangi er verkefnið kynnt og skýrt frá ástæðum þess að það varð fyrir 

valinu, aðferðafræði lýst og rannsóknarspurningar settar fram. Í öðrum 

kafla er fjallað um vinnu og skólagöngu fyrr og nú og ýmsa aðra samfélags-

lega þætti, svo sem vinnusiðferði, viðhorf Íslendinga til vinnu og byggða-

þróun. Vinnuskólar sveitarfélaga leika stórt hlutverk í lífi margra unglinga og 

margir stíga þar sín fyrstu spor á vinnumarkaði. Umfjöllun um vinnuskóla er 

að finna í öðrum kafla. Lög og reglur eru hluti þess sem samfélagið ákveður 

og er fjallað um ýmis lög og reglur sem viðkoma vinnu barna og unglinga. 

Umfjöllun um skóla og vinnu er, eðli málsins samkvæmt, fyrirferðarmikil í 

kaflanum og kemur samband vinnu og skólagöngu talsvert við sögu. Einnig 

er fjallað um hvers konar störfum börn og ungmenni gegna og hafa gengt í 

gegnum tíðina, sem hluti af umfjöllum um breytingar samfélagsins. 

Í þriðja kafla er umfjöllunarefnið fyrri skrif um vinnu barna og unglinga. 

Fjallað er almennt um atvinnuþátttöku þeirra bæði hér á landi og á hinum 

Norðurlöndunum. Í öðru lagi er fjallað um störf barna og unglinga og því 

velt upp hvort misjafnt sé eftir kynjum hver störf þeirra eru og hafa verið. 

Ástæður vinnu með skóla eru reifaðar og einnig hvort vinna með skóla geti 

haft áhrif á námsárangur.  
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Í fjórða kafla eru niðurstöður þeirra kannanna sem lagðar voru fyrir 

kynntar. Í umræðukafla er rannsóknarspurningum svarað og leitast við að 

tengja niðurstöður við rannsóknir sem gerðar hafa verið um efnið. Á eftir 

lokaorðum og heimildaskrá eru viðaukar sem innihalda spurningalista sem 

lagðir voru fyrir þátttakendur, bæði um vinnu og skólagöngu og viðhorf 

kennara til vinnu nemenda sinna með skóla. Í viðauka er líka að finna bréfið 

sem sent var útskriftarárgöngunum tveimur úr Grundaskóla og fyrirspurn til 

forsvarsmanna verslunarkveðja og stórmarkaða.  

. 
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2 Vinna og sk laganga   rr og n      samfélagslegir þættir 

Miklar breytingar urðu á högum barna og unglinga alla síðustu öld. Breyt-

ingar þessar varða ekki síst vinnu og skólagöngu, enda má færa rök fyrir því 

að þeir þættir séu samtvinnaðir í lífi þessa aldurshóps. Skólaganga hefur 

lengi skipað stóran sess í lífi ungs fólks. Vinna og skólaganga íslenskra barna 

hefur mikið breyst í tímans rás eins og flest annað í íslensku samfélagi. Eftir 

því sem leið á 20. öldina lengdist skólaárið smám saman og tók því skóla-

gangan sífellt meira af tíma barna og unglinga. Í þessu kafla verður fjallað 

um ýmsar þessara breytinga. Aðrir samfélagslegir þættir koma einnig við 

sögu, svo sem byggðaþróun, viðhorf til vinnu, lög um vinnuvernd og ýmis 

önnur lög og reglur sem á einn eða annan hátt tengjast vinnu ungs fólks. 

Íslenskt samfélag hefur um margt þróast á annan hátt en mörg önnur 

vestræn samfélög. Í upphafi 20. aldar var Ísland eitt strjálbýlasta land á 

Vesturlöndum og mikill meirihluti landsmanna bjó í hinum dreifðu 

byggðum. Við manntal árið 1901 voru aðeins þrír þéttbýlisstaðir sem 

státuðu af fleiri en 1000 íbúum og bar Reykjavík höfuð og herðar yfir þá 

með sína 6600 íbúa. Alla 20. öldina óx þéttbýlið hratt og sem dæmi má 

nefna að árið 1940 bjuggu 40% landsmanna í þéttbýli og árið 1960 var þetta 

hlutfall orðið 70% (Ólöf Garðarsdóttir, 2009 (3-4)). 

Tvennt virðist hafa einkennt íslenska þéttbýlis- og byggðaþróun öðru 

fremur á 20. öld. Í fyrra lagi eru þéttbýlisstaðir margir og smáir og í öðru lagi 

býr mjög hátt hlutfall þjóðarinnar á höfuðborgarsvæðinu. Hinni öru þétt-

býlismyndun hefur fylgt mikil byggðaröskun. Um aldamótin 1900 dreifðist 

byggðin tiltölulega jafnt á alla landshluta en með þeirri byggðaþróun sem 

orðið hefur býr sífellt hærra hlutfall landsmanna á höfuðborgarsvæðinu 

(Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993, bls. 108).  

Með vaxandi þéttbýli breyttust atvinnuhættir líka. Íslenskt þjóðfélag 

þróaðist á svipaðan hátt og önnur iðnvædd vestræn samfélög. Eins og áður 

hefur komið fram hófust þessi umskipti þjóðfélagshátta frekar seint hér á 

landi en gengu hraðar fyrir sig en í flestum vestrænum löndum. Þjóðfélags-

breytingar á Íslandi urðu því örar á 20. öldinni. Mörg einkenni sem þekkt 

voru í iðnvæðingu nágrannalanda okkar sáust hér líka, þó grundvöllur at-

vinnubreytinganna á Íslandi hafi fremur legið í sjávarútvegi en almennum 

iðnaði. Ekki verður horft fram hjá því að Íslendingar hafa haldið tryggð við 

ýmis sérkenni í menningu og lífsháttum. Fámennið hér á landi hefur stuðlað 

að viðhaldi slíkra sérkenna (Stefán Ólafsson, 1993). 
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Þessi þéttbýlisþróun hefur haldið áfram á sömu braut fram á þennan 

dag. Þann 1. janúar 2014 voru landsmenn 325.671 og hafði fjölgað um 1,2% 

frá sama tíma 2013. Fólksfjölgun var á höfuðborgarsvæðinu, eins og oft 

áður. Hagstofa Íslands hefur lengi skilgreint þéttbýlisstaði sem staði þar sem 

búa 200 manns eða fleiri. Samkvæmt skilgreiningu Hagstofunnar, bjuggu 

305.642 í þéttbýli þann 1. janúar síðastliðinn eða 94% landsmanna. Sem 

þýðir að 6% bjuggu í dreifbýli og smærri byggðakjörnum (Hagstofa Íslands, 

2014, 4. mars). Mynd 2 sýnir glögglega hvernig landsmönnum fjölgaði hægt 

og bítandi alla síðustu öld og fram á þessa (Hagstofa Íslands, e.d.-a).  

 

Mynd 2. Mannfjöldi á Íslandi 1900-2014 

Þessi stígandi í fjölgun landsmanna, sem sést skýrt á mynd 2 kom fram í 

bæjum, mest í þeim sem stærstir voru fyrir. Vegna fækkunar í sveitum var 

svigrúm fyrir vöxt stærri bæjanna líka og myndun þorpa þar sem ekkert 

þéttbýli var fyrir (Helgi Skúli Kjartansson, 2002, bls. 188-189).  

Tæpur helmingur þátttakenda í könnuninni minni voru aldir upp á Akra-

nesi og sveitunum þar í kring og er því ekki úr vegi að gefa vexti Akraness 

sérstakan gaum. Akranes er einmitt einn þeirra bæja sem uxu hratt á 20. öld 

og fram á þá 21. Mynd 3 sýnir hvernig íbúafjöldi Akranes óx úr 767 alda-

mótaárið 1900 upp í 6690 1. janúar 2014 (Hagstofa Íslands, e.d.-b, e.d.-c).  

Á því tímabili sem könnunin mín tekur til (1980-2014) fjölgaði íbúum 

Akraness um tæplega 1500 manns, eins og sést á mynd 3. Það var ekki sami 
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stígandi í fjölgun íbúa á Akranesi og fjölgun landsmanna, sem sýnd er á 

mynd 2. Á tuttugu ára tímabili stóð íbúafjöldi nánast í stað en tók svo kipp í 

byrjun þessarar aldar. Þessa fjölgun íbúa má vafalítið rekja til byggingar 

álvers á Grundartanga, sem tekið var í notkun árið 1998, en margir starfs-

menn þess búa á Akranesi. Annar viðburður sem einnig átti sér árið 1998 

skiptir án efa líka miklu máli varðandi fjölgun íbúa, en það er opnun Hval-

fjarðarganga. Þessar bættu samgöngur breyttu ýmsu varðandi atvinnu-

möguleika og búsetu. Einhverjir þátttakendur í könnuninni minni fengu 

einmitt sumarvinnu í álverinu og járnblendiverksmiðjunni, sem líka er stað-

sett á Grundartanga þegar þeir höfðu aldur til.  

Saga byggðar á Akranesi nær allt aftur til landnáms. Ysti tangi nessins 

sem bærinn stendur á var kallaður Skagi og síðar Skipaskagi og er nafngiftin 

Skagamenn þannig tilkomin. Nafn bæjarins er dregið af kornrækt og akur-

yrkju sem stunduð var á því frjósama landi sem bærinn stendur á. Akranes 

varð snemma útgerðarbær og var útgerð og fiskvinnsla lengi ein af megin-

stoðum atvinnulífsins. Akranes fékk kaupstaðarréttindi 1942 og hófst þá 

mikið blómaskeið í sögu bæjarins. Þegar ríkið reisti svo sementsverksmiðju 

árið 1958 bættist iðnaður við atvinnulíf bæjarbúa (Safnasvæðið á Akranesi, 

e.d.). Verslun og önnur þjónusta er líka blómleg í bænum. 

 

Mynd 3. Íbúafjöldi Akraness 1900-2014 
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2.1 Vinnusiðferði og viðhorf Íslendinga til vinnu, fyrr og nú 

Atvinnuþátttaka Íslendinga hefur löngum verið mikil miðað við aðrar 

Evrópuþjóðir og atvinnustig hátt (Andersen, Hougaard og Stefán Ólafsson, 

2011). Þetta staðfestir Efnahags- og framfarastofnunin (OECD), því sam-

kvæmt niðurstöðum þeirrar stofnunar er umfang launavinnu meira á Íslandi 

en í nokkru öðru landi. Þetta þykir ekki eingöngu vísbending um mikið 

vinnuálag heldur líka hátt atvinnustig sem við höfum búið við lengi, sem 

hlýtur að teljast jákvætt (Kolbeinn H. Stefánsson, 2012). Jákvætt viðhorf til 

vinnu hefur löngum þótt einkenna Íslendinga og hefur það ekki síður gilt um 

vinnu barna (Ólöf Garðarsdóttir, 1997, 161). 

Við Íslendingar erum ekki einir um að hafa jákvætt viðhorf til vinnu 

barna. Einn þeirra erlendu fræðimanna sem skrifað hefur um jákvæð við-

horf til barnavinnu er doktor Anne Solberg, norskur félagsfræðingur. Á 

seinni hluta áttunda áratugar síðustu aldar og allan þann níunda fylgdist 

hún með vinnu barna í litlum sjávarbyggðum í norðanverðum Noregi. Hún 

komast að raun um að mörg barnanna byrjuð að vinna mjög ung að árum. 

Hún varð þess fljótt áskynja að störf barnanna voru kynjaskipt. Strákarnir 

skáru gellur, og stelpurnar pilluðu rækjur en bæði kynin beittu línu. Segja 

má að gelluskurðarstrákarnir hafi verið sjálfstæðir atvinnurekendur, því þeir 

unnu að mestu einir og sáu svo um að selja gellurnar sjálfir. Stelpurnar sem 

pilluðu rækjur unnu hins vegar flestar við hlið fullorðinna og fengu launin 

sín greidd eins og hverjir aðrir launþegar. Oft snerist vinnan um að bæði 

börn og fullorðnir þyrftu að leggjast á eitt til að bjarga verðmætum. Það 

virtist vera sammerkt í öllum þessum byggðarlögum að krakkarnir voru 

ánægð með að vinna, þau unnu ekki af brýnni nauðsyn og foreldrarnir voru 

stoltir af dugnaði afkvæma sinna (Solberg, 1997). Þessi jákvæðni fólks í 

Norður Noregi til vinnu er á sömu nótum og almenn jákvæðni Íslendinga til 

sama efnis. 

Ýmsir hafa velt menningarlegum áhrifum vinnunnar fyrir sér. Í grein sem 

Stefán Ólafsson ritaði árið 1990 og birtist í Skírni, fjallar hann um vinnuna og 

menninguna og áhrif lífsskoðana á vinnuna út frá ýmsum hliðum. Stefán 

nefnir að þróttmikil vinnumenning hafi til dæmis verið þýðingarmikill þáttur 

framfara hjá þeim þjóðum sem búa við bestu lífskjörin og á sama hátt hafi 

þjóðir sem almennt þykja ekki vinnusamar ekki náð eins góðum lífskjörum 

(Stefán Ólafsson, 1990). Þetta rímar ágætlega við viðhorf Íslendinga til vinnu 

og óneitanlega eru lífskjör okkar þokkaleg . 

Þetta íslenska viðhorf til vinnusemi, sem kalla mætti vinnusiðferði, var og 

er vafalaust enn, í heiðri haft í íslensku samfélagi. Á síðustu öld var hreint 

ekki óalgengt að árekstrar yrðu milli skólayfirvalda, foreldra og atvinnurek-
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enda. Vinna barna gat skipt máli fyrir afkomu margra byggðarlaga og ekki 

alltaf vel séð að börn gætu ekki fengið frí úr skóla til að vinna þegar mikið lá 

við (Ólöf Garðarsdóttir, 2009 (3-4)). Oft er talað um bernskuna sem félags-

lega afurð. Það á ekki síst við um vinnu þeirra. Hugmyndir um hverjir eigi að 

vinna hvaða vinnu og skoðanir manna á því hvað sé vinna eru þannig háðar 

ýmsum félagslegum, efnahagslegum og menningarlegum þáttum (Ólöf 

Garðarsdóttir, 1998). 

Í áðurnefndri grein veltir Stefán Ólafsson (1990) upp hugmyndum um 

hvernig vinnusiðferði Íslendinga hefur mótast í gegnum tíðina og rekur 

hvernig vinnumenning þjóða sem eru mótmælendatrúar hefur mótast. 

Kirkjunnar menn á Íslandi boðuðu ráðdeild og iðjusemi og vöruðu jafnframt 

við löstum iðjuleysis. Áhrif kapítalisma og efna- og auðhyggju fór að gæta 

hér á landi í kjölfar útbreiðslu slíkra nútímalegra hugmynda í Evrópu. Það 

voru þó ekki eingöngu andlegir leiðtogar kirkjunnar sem unnu að útbreiðslu 

viðhorfa til vinnu, heldur lögðu ýmsir framtaksamir menn sín lóð á vogar-

skálarnar. Ennfremur fjallar Stefán um hvernig náttúran og þeir atvinnuvegir 

sem við höfum í gegnum tíðina verið í mestum tengslum við, það er sjávar-

útvegur og landbúnaður, hafi ekki síður mótað viðhorf þjóðarinnar til vinnu. 

Því má færa fyrir því rök, segir Stefán, að vinnusiðgæði landans hafi fremur 

mótast af landgæðum og loftslagi en síður af heimsmynd trúarbragða eða 

öðrum lífsskoðun. Ef slíkar skýringar eiga við rök að styðjast hvað varðar 

almennt atvinnulíf á Íslandi nú til dags þyrftu vinnuviðhorf landbúnaðar og 

sjávarútvegs að hafa mótað aðrar atvinnugreinar. Í þessum frumatvinnu-

greinum þurftu menn oft að vinna mikið á stuttum tíma þegar veður og 

fleiri þættir sem náttúran stjórnaði kröfðust. Skorpuvinna kann að hafa 

verið veigameiri þáttur í mótun vinnumenningar Íslendinga en almennt gilti 

meðal nágrannaþjóðanna, því oft þurftu allir að leggjast á eitt til að bjarga 

verðmætum, hvort sem var til sjávar eða sveita (Stefán Ólafsson, 1990). 

Viðhorf foreldra til vinnu barna eru almennt jákvætt hér á landi og þeir 

virðast enn þann dag í dag leggja meiri áherslu á að kenna börnum sínum 

um gildi vinnu samanborið við foreldra barna annars staðar á Norður-

löndum (Guðný Björk Eydal, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét 

Einarsdóttir, 2009 (3-4) , bls. 161; Ólöf Garðarsdóttir, 1997).  

2.2 Skólinn  

Vinna, vinnuframlag og skólaganga barna hafa verið óaðskiljanlegur hluti 

þeirra breytinga sem urðu á síðustu öld. Meginviðfangsefni þessarar rit-

gerðar er vinna og skólaganga fólks sem fætt er eftir miðja 20.öld, eins og 

fram hefur komið. Þetta fólk gekk allt í grunnskóla og þekkir varla af eigin 
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raun það stutta skólaár sem lengst af tíðkaðist hér á landi. Þrátt fyrir þetta 

er þó ekki úr vegi að horfa til baka og skoða þær breytingar sem urðu á 

skólagöngu íslenskra barna á 20. öld. Þessar breytingar eru vissulega hluti af 

þróun samfélagsins.  

Skólaárið lengdist smám saman frá því þau miklu tímamót urðu árið 

1907 að fræðslulögin svokölluðu voru sett. Fræðsluskyldan tók í upphafi til 

10-14 ára barna. Við setningu laganna urðu þáttaskil í opinberri skyldu-

fræðslu á Íslandi en ítrekaðar tilraunir manna á áratugunum tveimur þar á 

undan báru ekki árangur. Þessar tilraunir benda þó til þess að mörgum 

frammámönnum haft þótt orðið löngu tímabært að setja slíka löggjöf, ekki 

síst með hliðsjón af stöðu mála í nágrannalöndum okkar. Aðalágreinings-

efnið í umræðum um málið á Alþingi var hvort ekki mætti fullnægja 

fræðsluskyldunni heima við eins og verið hefði eða hvort öllum börnum 

væri skylt að sækja skóla, hvort sem er fastan skóla eða farskóla. Niðurstað-

an varð einhverskonar málamiðlun milli heimafræðslu og skólafræðslu og 

var hverju byggðarlagi frjálst að ákveða með hvaða hætti fræðslan færi fram 

(Loftur Guttormsson, 2008c, bls. 75).  

Á þriðja og fjórða áratug síðustu aldar, nánar tiltekið 1926 og 1936, voru 

tvívegis sett lög um fræðslu barna. Lagasetningin hnykkti á því að þrátt fyrir 

erfiðleika í þjóðfélaginu í kjölfar fyrri heimsstyrjaldar skyldi ekki horfið frá 

anda laganna frá 1907. Lagasetningin 1926 markaði líka upphafið að því að 

láta skólaskyldu ná til yngri barna, en þá varð heimilt að skylda 7-9 ára börn 

til að ganga í skóla (Loftur Guttormsson, 2008b, bls. 108). 

Enn ein tímamótin urðu 1946. Þá bjuggum við enn að þeim breytingum 

efnahagslífsins sem fylgdu hernámi Breta vorið 1940. Við lok heims-

styrjaldarinnar síðari bjó hið unga lýðveldi yfir miklu fjármagni. Nú þótti lag 

að efla menntakerfið og árið 1946 var innleidd ný fræðslulöggjöf. Örlítið 

bakslag varð þó þegar gjaldeyrisgróði stríðsáranna var uppurinn. Næstu tvo 

áratugina var ný menntastefna innleidd og skólarið lengdist smám saman 

(Helgi Skúli Kjartansson, 2008b). 

Allt frá því börn urðu skólaskyld hafa skoðanir verið skiptar um lengd 

skólaársins og oftar en ekki hefur ástæða þess að menn hafa ekki viljað 

lengja skólaárið verið árekstrar við vinnu. Ungmenni þóttu mikilvæg á 

vinnumarkaði, ekki síst þegar mikið lá við og bjarga þurfti verðmætum (Ólöf 

Garðarsdóttir, 1997) og starfskraftar þéttbýlisbarna í sveitum landsins 

skiptu líka máli (Ólöf Garðarsdóttir, 2009 (3-4)). Í gegnum tíðina hefur mikið 

verið rætt og ritað um þetta efni. Hér eru tvö dæmi af ótal mörgum. 

Jónas B. Jónasson, fyrrum fræðslustjóri í Reykjavík, var einn þeirra sem 

fjallaði um lengingu skólaársins á opinberum vettvangi. Í tímaritinu Mennta-
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mál birtist árið 1961 erindi sem Jónas hafði flutt á norrænu kennaraþingi í 

Kaupmannahöfn. Jónas benti á að þegar lög um fræðsluskyldu barna og 

unglinga voru sett árið 1907 hafi þau mætt nokkurri andúð almennings fyrir 

þær sakir að 10-13 börn, sem lögin tóku til, tefðust frá gagnlegum störfum 

heima fyrir. Hann benti á að það hefði tíðkast frá ómunatíð og þótt sjálfsagt 

að börn hjálpuðu til á heimilum um leið og þau hefðu aldur til. Jónas taldi 

litlar líkur á því að sumarleyfi yrði stytt og skólatími þar með lengdur. Hann 

taldi ástæðuna fyrst og fremst vera að öllum almenningi þætti skólatíminn 

nú þegar nógu langur og sumum fulllangur ef eitthvað væri (Jónas B. 

Jónsson, 1961). Síðan Jónas ritaði þessa grein hefur mikið vatn runnið til 

sjávar og skólaárið lengst mikið. Því er nokkuð ljóst að Jónas hafði rangt fyrir 

sér hvað þetta varðar. 

Annað dæmi. Þegar skólaár 10-12 ára barna í Reykjavík var lengt 1964 

voru viðbrögð foreldra og kennara yfirleitt jákvæð. Skólamönnum þótti ekki 

veita af rýmri tíma til að komast yfir námsefnið sem jókst og breyttist. Enn-

fremur vonuðust skólamenn til þess að lengra skólaár yrði til þess að 

kennslan gæti orðið fjölbreyttari og vinnuaðferðir frjálslegri og sjálfstæðari. 

Auk þess litu þeir til annarra þjóða og sáu að árlegur skólatími í Reykjavík 

var allt að því þriðjungi styttri en tíðkaðist til dæmis í borgum á hinum 

Norðurlöndum, en námskröfur voru þó á margan hátt svipaðar. Þessu þótti 

nauðsynlegt að breyta til að létta álagi af nemendum og auka svigrúm í 

kennslu. Nú þótti tímabært að sauðburður og réttir vikju fyrir skólastarfi. 

Óánægjuraddir heyrðust þó og vísuðu menn yfirleitt til þess að sumardvöl 

barna í sveit styttist og þau misstu af réttunum. Nokkur brögð voru að því 

að börnin mættu ekki í skólann á tilsettum tíma meðan fólk aðlagaðist 

þessari breytingu (Eggert Þór Bernharðsson, 1998. bls. 210). 

Enn urðu þáttaskil árið 1974 þegar enn ein fræðslulögin voru sett og 

grunnskólinn varð til. Lögin frá 1974 eru án efa stærsta skrefið til að jafna 

menntunarmöguleika allra barna á Íslandi, frá því fyrstu fræðslulögin voru 

sett 1907. Nú áttu öll börn að hafa jafna möguleika óháð búsetu og náms-

getu og skólaárið átti að vera jafn langt alls staðar á landinu (Jón Torfi 

Jónasson, 2008b, bls. 102). Eins og fram hefur komið gengu allir þátttak-

endur í könnuninni minni í skóla eftir að grunnskólinn varð til. 

Meðal helstu álitamála við setningu allra fræðslulaganna frá 1907-1974 

var lengd skólagöngunnar. Þegar lögin 1974 voru sett var deilt um hvort 

skólagangan skyldi taka átta eða níu ár. Ákveðið var að hún skyldi vara í níu 

ár en gildistökunni frestað þar til níu ára skólaskylda tók gildi 1985 og varði 

það fyrirkomulag í fimm ár þar til skólaskyldan varð tíu ár árið 1990 (Jón 
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Torfi Jónasson, 2008a, bls. 176). Tafla 2 sýnir hvernig skólaskyldan lengdist 

jafnt og þétt á 20. öld. þar til núgildandi skólaskyldu var náð árið 1990. 

Tafla 2. Skólaskyld námsár á Íslandi samkvæmt löggjöf á 20. öld 

ÁR FJÖLDI ÁRA  ALDUR  

1907 4 ár 10-14 ára 

1936 7 ár 7-14 ára 

1946 8 ár 7-15 ára 

1985 9 ár 7-16 ára 

1990 10 ár 6-16 ára 

En það bjuggu ekki öll börn í þéttbýli og dreifbýlisbörnin þurfti að sjálf-

sögðu að uppfræða líka. Framan af öldinni tíðkaðist farkennsla í sveitum 

landsins. Við breytingu fræðslulaganna 1936 þótti það fyrirkomulag orðið 

úrelt og aðeins leyfilegt í undantekningartilfellum, en var samt hið venjulega 

kennsluform til sveita allt fram yfir 1950. Sem dæmi má nefna að 1953 út-

skrifuðu farskólar 12% þeirra sem luku barnaskólanámi í landinu, nærri tvö-

falt fleiri en heimavistarskólar. Heimavistarskólar urðu víðast hvar arftakar 

farskólanna. Örfáum heimavistarskólum var komið á legg fyrir 1930 en 

fjölgaði smám saman og veturinn 1955-1956 voru þeir orðnir jafnokar far-

skólanna hvað fjölda útskrifaðra nemenda varðar (Helgi Skúli Kjartansson, 

2008a, bls. 46-47). 

Þær breytingar sem urðu á fræðslulögum urðu meðal annars þær að þar 

sem farskólar eða heimavistarskólar voru starfræktir skyldi veita kennslu í 

minnst tólf vikur á ári, í stað átta vikna áður. Í þéttbýli þar sem voru 

heimangönguskólar skyldi kennsluskyldan vera tuttugu og fjórar kennslu-

vikur árlega. Þó var heimilt að stytta kennslutímann um fjórar vikur til að 

rýma fyrir 7-9 ára börnum væri þess óskað (Loftur Guttormsson, 2008b, bls. 

109). Þessi munur á lengd skólaársins milli dreifbýlis og þéttbýlis var enn til 

staðar um 1990. 

Það var langur vegur frá því að skólahald í dreifbýli og þéttbýli hafi verið 

með sama sniði framan af og langt fram eftir 20. öld var munur á lengd 

skólagöngu barna eftir búsetu. Þegar fyrstu lögin um fræðsluskyldu voru 

sett árið 1907 var gerður greinarmunur á barnafræðslu eftir föstum skólum 

eða farskólum, eða með öðrum orðum þéttbýli og dreifbýli. Þó sett hafi 

verið lög, bæði 1936 og 1946 gekk hægt að jafna menntunaraðstæður 
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barna í dreifbýli og þéttbýli. Samkvæmt lögunum var gert ráð fyrir að skóla-

nefndir í sveitum gætu sótt um undanþágu á skólaskyldu fyrir öll börn og 

urðu börn þá ýmist skólaskyld við 8, 9 eða 10 ára aldur sums staðar. Hlutfall 

nemenda undir 10 ára mun hafa verið mun lægra í heimavistar- og far-

skólum en í föstum skólum. Áfram var verulegur munur á hversu margar 

vikur kennsla fór fram milli skólagerða (Loftur Guttormsson og Ólöf 

Garðarsdóttir, 2012). Víða mun hafa tekið óratíma að innleiða fræðslukerfið 

frá 1946 í sveitum landsins og dæmi munu vera um að einungis hafi verið 

starfað eftir því kerfi í fáein ár þegar grunnskólalögin frá 1974 tóku gildi 

(Helgi Skúli Kjartansson, 2008a, bls. 50). 

Yfirbragð tímabilsins 1995-2006 var með öðrum brag en áratuganna á 

undan. Einstaklingshyggja og sjálfræði stofnanna lék um skólakerfið jafnt og 

aðrar stofnanir samfélagsins. Á þessum tíma var stefnt að því að auka 

ábyrgð sveitarfélaga og einstakra skóla á verkefnum sínum og auka jafnvel 

svigrúm þeirra til að fara sínar eigin leiðir. Stefnt var að því að auka innra 

eftirlit og ytra mat og allar kerfisbreytingar stefndu að einföldun. Öll 

stefnumótun varð markvissari og leikskólastigið var fært inn í skólakerfið. Á 

sama tíma var verkaskipting og ábyrgð hins opinbera á fjarhagslegri og fag-

legri ábyrgð endurskoðuð og tengsl við önnur lönd styrkt. Árið 1990 urðu 

svo sex ára börn, sem höfðu verið í forskóla í mörgum sveitarfélögum allt 

frá 1970, skólaskyld (Jón Torfi Jónasson, 2008c, bls. 254). 

Þegar lögum um grunnskóla var breytt árið 1995 færðist allur kostnaður 

við stofnun og rekstur grunnskóla, yfir til sveitarfélaganna. Meðal þess sem 

fólst í þessum lögum var að á næstu tíu árum skyldi komið á fullri einsetn-

ingu grunnskóla (Jón Torfi Jónasson, 2008c, bls. 260). Samkvæmt núgildandi 

lögum skal starfstími nemenda vera að lágmarki níu mánuðir og skóladagar 

ekki færri en 180 (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

2.3 Vinnan 

Óhætt er að fullyrða að vinna barna hefur skipt máli í gegnum tíðina. Gildir 

þá einu hvort um er að ræða vinnu innan veggja heimilisins, hvort sem um 

ræðir heimili í sveit eða þéttbýli eða vinnu utan heimilis, launaða jafnt sem 

ólaunaða. Það liggur nokkuð í augum uppi að meðan gamla íslenska sveita-

samfélagið var við líði var vinnuframlag barna gríðarlega mikilvægt ef ekki 

beinlínis nauðsynlegt fyrir afkomu fjölskyldunnar. Þó umfjöllunarefni 

þessarar ritgerðar sé fyrst og fremst vinna barna og unglinga á seinni hluta 

20. aldar og fram á þá 21. er rétt að gera grein fyrir viðhorfum sem ríktu 

fyrir þann tíma, því seinni tíma viðhorf byggja tvímælalaust á grunni við-

horfa fyrri tíma.  
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Í grein sem birtist árið 1986 fjallar Guðmundur Hálfdanarson sagn-

fræðingur um ástæður barnavinnu á Íslandi. Hann beinir sjónum sínum að 

því hvort ástæða vinnu barna sé fyrst og fremst af efnahagslegum ástæðum 

eða hvort uppeldisgildi vinnunnar ráði ferðinni. Fyrstu störf margra barna til 

sveita áður fyrr snerust á einhvern hátt um að létta undir með þeim full-

orðnu. Um var að ræða ýmiskonar tilfallandi snúninga og sendiferðir. Störf 

sem alla jafna féllu í hlut barna voru meðal annars kúarekstur, matarsend-

ingar á engi, rekstur úr túnum að ógleymdri hjásetu yfir ám. Störf barnanna 

voru eðlilega árstíðabundin og í flestum tilfellum var ekki beinlínis um að 

ræða erfiðisvinnu (Guðmundur Hálfdanarson, 1986). 

Í hinu ört vaxandi þéttbýli tóku börn líka til hendinni. Í sömu grein og 

vitnað er til hér að framan fjallar Guðmundur Hálfdanarson líka um vinnu 

bæjarbarna. Í upphafi 20. aldar voru íbúar Reykjavíkur tæplega 7000 og 

bærinn orðinn nokkuð myndarlegur á íslenskan mælikvarða. Vinna barna í 

bæjum var mun fjölbreyttari en í sveitum. Í þéttbýlinu unnu börn til að 

mynda við aðstoð í verslunum, fiskburð, ýmiskonar pakkhúsvinnu og 

sendlastörf. Stúlkur hjálpuðu til við heimilisstörf og gættu barna. Til sveita 

þurfi fátækt ekki endilega að koma fram í meira vinnuálagi á börn, svo 

framarlega sem foreldrar neyddust ekki til að senda börnin frá sér eða segja 

sig til sveitar. Annað var þó uppi á teningnum í bæjum. Þar kom fátæktin 

fram í barnavinnu eins og öðrum þáttum lífsins. Af þeim sökum er erfitt að 

setja barnavinnu í bæjum undir einn hatt, þar réði þjóðfélagsstaða mestu 

um vinnuna og vinnuálagið (Guðmundur Hálfdanarson, 1986). Þó sögusvið 

Guðmundar sé þarna einkum síðari hluti 19. aldar er engin ástæða til að 

ætla að viðhorfin hafi breyst stórkostlega fyrr en vel var liðið á þá 20. 

Eftir því sem börnin urðu eldri fjölgaði þeim störfum sem þeim var treyst 

fyrir og á það jafnt við um börn í sveit og þéttbýli. Börn í sveit voru látin 

vinna einhver störf um leið og þau höfðu til þess einhverja burði. Börnin 

fylgdust með störfum fullorðna fólksins og lærðu handtökin smám saman 

(Símon Jón Jóhannsson, 1990, bls. 126). Löngum var algengt að börn í 

bæjum færu snemma að vinna eins og börn til sveita. Þetta átti helst við um 

börn þeirra sem minna máttu sín. Við sjávarsíðuna var vinnan eðlilega helst 

tengd fiskinum. Snemma á 20. öld var fiskbreiðsla og samantekt á 

þurrkuðum fiski með algengustu barnastörfum í bæjum landsins. Konur og 

börn frá sjö til átta ára aldri sáu að mestu um þessa vinnu. Bæði kynin unnu 

á fiskireitunum en strákar sóttust þó meira í störf tengd sjómennsku. Eldri 

drengir gátu fengið vinnu við að beita og ríða net. Sumir voru teknir með á 

sjóinn allt niður í tíu til tólf ára gamlir. Á síldarárunum var ekki óalgengt að 

börn væru við vinnu á síldarplönum svo dæmi sé tekið af fjölbreyttum 
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störfum sem börnum í þéttbýli stóð til boða (Símon Jón Jóhannsson, 1990, 

bls. 142-144).  

2.4 Vinnuskólar 

Trúlega eru vinnuskólar sá staður sem flest börn og unglingar stíga sín fyrstu 

skref á vinnumarkaði og vinna í vinnuskóla er oft eina vinnan sem mörgum 

stendur til boða á unglingsárunum. Hugmyndir um vinnuskóla ætlaða ungl-

ingum á Íslandi má rekja tæplega 80 ár aftur í tímann. Heimskreppunni á 

fjórða áratug síðustu aldar fylgdi verulegt atvinnuleysi og þeir sem höfðu 

fyrir fjölskyldu sjá gengu yfirleitt fyrir þeirri vinnu sem bauðst og atvinnu-

leysi meðal unglinga var mikið. Bæjaryfirvöld í Reykjavík efndu þá til átaks 

fyrir atvinnulaus ungmenni og stofnuðu til vinnuskóla, ætlaðan tuttugu og 

fimm 14-16 ára piltum. Á stríðsárunum 1940-1945 var mikið vinnuframboð 

og unglingar tóku þátt í ýmsum störfum við hlið fullorðna fólksins 

(Borgarskjalasafn Reykjavíkur, 2005; Ólöf Garðarsdóttir, 1997). 

Hugmyndafræðin að baki þessarar vinnuskólatilraunar í Reykjavík á 

rætur sínar að rekja til hugmynda Þjóðverja nokkurs að nafni Georg 

Ker chen teiner. Hann kallaði   rirbærið „Arbeit  chule“. Innan þe  arar 

hugm nda ræði var líka að  inna n kkuð  em kallað var „Schulgarten“  v  

ljóst má vera að nöfn vinnuskóla og skólagarða eru þaðan komin (Ólöf 

Garðarsdóttir, 1997, bls. 167). 

Þegar leið á fimmta áratuginn sótti aftur í sama farið og atvinnuleysi 

meðal unglinga varð aftur staðreynd. Vorið 1948 var komið á fót sérstökum 

vinnuflokkum unglinga á aldrinum 12-15 ára í bæjarvinnunni. Tilgangur 

þe  ara vinnu l kka var að: „Kenna unglingum hverskonar handbrögð, við-

hald  g með erð tækja  g vinnutækni“ (Borgarskjalasafn Reykjavíkur, 2005). 

Þessi tilraun þótti takast vel og var framhaldið í þrjú sumur. Í ljósi velgengn-

innar þótti bæjarráði Reykjavíkur ástæða til að koma starfseminni í fastar 

skorður og þann 4. maí 1952 var Vinnuskóli Reykjavíkur formlega stofnaður, 

þótt hann hafi í raun starfað frá 1948 (Borgarskjalasafn Reykjavíkur, 2005; 

Ólöf Garðarsdóttir, 1997).  

Vinnuskólar hafa verið starfræktir í flestum ef ekki öllum stærri kaup-

stöðum landsins síðan um og fyrir miðja síðustu öld. Vinnuskóli Reykjavíkur 

er, eðli málsins samkvæmt, fjölmennastur. Eins og fram hefur komið hefur 

hann starfað frá 1948 en það sama ár tóku skólagarðar fyrir yngri nemendur 

til starfa. Frá stofnun og fram til 1967 áttu 13-15 ára unglingar kost á vinnu í 

Vinnuskóla Reykjavíkur og virðist það hafa haldist að mestu óbreytt til 1995 

en þá stóð 16 ára unglingum líka til boða vinna (Borgarskjalasafn 

Reykjavíkur, 2005). Nú er svo komið að aðeins nemendum í 9. og 10. bekk 
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(15 og 16 ára) stendur til boða vinna í Vinnuskóla Reykjavíkur í örfáar vikur. 

Víða annars staðar á landinu stendur unglingum frá 14-17 ára til boða vinna 

hjá vinnuskólum síns sveitarfélags, mismikil eftir sveitarfélögum. Meðal 

þeirra sveitarfélaga sem bjóða 14-17 ára unglingum vinnu er Vinnuskóli 

Akraness. Sjá nánar í kafla 2.4.1. 

Rannsóknir Ólafar Garðarsdóttur (1997, bls. 168-170) sýna að þátttaka í 

vinnuskólum hefur í gegnum tíðina fylgt efnahagsástandinu í landinu. Þegar 

nóga vinnu hefur verið að hafa á almennum vinnumarkaði hefur aðsóknin 

verið minni en þegar harðnar á dalnum hefur hún aukist. Sem dæmi um 

þetta má nefna að á atvinnuleysisárunum 1967-1970 var aðsóknin í Vinnu-

skóla Reykjavíkur mikil. Hún minnkaði svo þegar betur áraði í upphafi 

áttunda áratugarins en jókst síðan aftur. Ef tölur um aðsókn í Vinnuskóla 

Reykjavíkur eru skoðaðar kemur í ljós að sveiflur í aðsókn eftir atvinnuá-

standi eru meiri hjá 15 ára drengjum en stúlkum á sama aldri og yngri 

drengjum. Ólöf telur þetta benda til að eldri drengjum hafi gengið betur að 

fá vinnu á almennum vinnumarkaði en stúlkum, þeir virðast svo dæmi sé 

tekið frekar hafa verið ráðnir í byggingavinnu en stúlkur, sem samrýmist vel 

kynjaskiptingu á vinnumarkaði á Íslandi (Ólöf Garðarsdóttir, 1997, bls. 168-

170). 

Þegar Vinnuskóli Reykjavíkur var stofnaður var ekki gert ráð fyrir að 

stúlkur fengju þar vinnu. Yfirvöld urðu þó fljótlega að hverfa frá þeirri 

ákvörðun því strax í upphafi sýndu stúlkur áhuga á vinnu þar. Það var 

skoðun þeirra sem komu vinuskólanum á fót að stúlkur gætu haft nóg að 

gera við að sinna heimilisstörfum, hvort sem er heima hjá sér eða á 

heimilum þeirra sem sóttust eftir vinnukonum. Ekki leið á löngu þar til 

stúlkur urðu virkir þátttakendur í vinnuskólanum, en verkaskipting ríkti á 

milli kynjanna. Sem dæmi má nefna að piltar unnu við vegalagningu og 

fengu að fara á skólaskip til að læra undirstöðuatriði sjómennsku. Stúlkur 

unnu í fiski og gættu barna á leikvöllum. Bæði kynin tóku þátt í garðyrkju-

störfum, en samt voru störfin þar kynjaskipt. Drengirnir slógu og unnu 

önnur störf sem unnin voru með vélum. Stúlkurnar aftur á móti gróðursettu 

og reyttu illgresi (Ólöf Garðarsdóttir, 1997, bls. 171-172). 

Að einu leyti var Vinnuskóli Reykjavíkur á undan sinni samtíð, stúlkur og 

drengir fengu sömu laun. Þetta fór fyrir brjóstið á yfirvöldum, þeim fannst 

þetta ekki sanngjarnt því vinna stúlknanna væri mun léttari en drengjanna. 

Þeim fannst drengirnir fá of lág laun miðað við almennan vinnumarkað. 

Laun stúlknanna munu hins vegar hafa verið sambærileg launum kvenna á 

almennum vinnumarkaði (Ólöf Garðarsdóttir, 1997, bls. 171-172). Hafa skal 

í huga að þegar Vinnuskólinn tók til starfa 1948 var langt í land með launa-
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jafnrétti kynjanna, eins og kunnugt er, þó eitthvað hafi mjakast í áttina síð-

an þá. 

Þó skólaárið hafi lengst og þörfin fyrir vinnukrafta barna og unglinga í 

sveitum hafi nánast horfið þegar leið á 20. öldina er það þó ekki svo að ung-

dómurinn hafi tekið til við að mæla götunar. Árið 1990 unnu 90% allra ungl-

inga á aldrinum 13-15 ára í Reykjavík á vegum vinnuskólans. Þetta þykir 

benda til að erfitt hafa verið fyrir unglinga að fá vinnu á almennum vinnu-

markaði. Vert er að hafa í huga að í upphafi var vinnuskólinn hugsaður til að 

k nna ungd mnum „undir töðuatvinnugrein þj ðarinnar“,  em  agt  jávar-

útveg og fiskvinnslu, en upp úr 1970 breyttist það og helstu verkefnin urðu 

garðyrkja. Vinnan hélt áfram að vera mikilvægur þáttur í lífi barna og ungl-

inga en varð í vaxandi mæli aðskilin vinnu hinna fullorðnu þegar fram liðu 

stundir (Ólöf Garðarsdóttir, 2009 (3-4)). 

2.4.1 Vinnuskólinn og atvinnumöguleikar ungmenna á Akranesi  

Akranes er einn þeirra staða sem starfrækir vinnuskóla. Í ljósi þess að tæpur 

helmingur þátttakenda í könnuninni bjuggu á Akranesi á sínum yngri árum 

finnst mér ástæða til að fjalla nánar um Vinnuskóla Akraness. Rekstarstjóri 

vinnuskólans, Einar Skúlason, upplýsti að vinnuskólinn í núverandi mynd, 

það er, fyrir elstu bekki grunnskólans hafi starfað frá 1980. Áður hafi verið 

vinnuskóli eða skólagarðar fyrir 12-13 ára gömul börn. Áður hafi tíðkast að 

eftir fermingu hafi unglingar farið að vinna í fiski eða við einhver önnur störf 

á almennum vinnumarkaði sem þekkist varla lengur, eins og Einar tekur til 

orða. Eldri skýrslur um starfsemi Vinnuskóla Akraness eru að mestu glataðar 

svo erfitt er að gera samanburð (Einar Skúlason munnleg heimild 8. apríl 

2014). 

Vinnuskóli Akraness er starfræktur í júní, júlí og ágúst. Öllum unglingum í 

8.-10. bekkjum grunnskólanna á Akranesi stendur vinna til boða hafi þau 

áhuga. Einnig er 17 ára ungmennum tryggð vinna yfir sumarið. Lengd vinnu-

tímabilsins getur verið breytileg milli ára. Vinnuskólinn hefur líka umsjón 

með atvinnutengdu námi sem ætlað er að koma til móts við nemendur sem 

ekki finna sig í hefðbundnu námi. Atvinnutengt nám er samstarfsverkefni 

vinnuskóla, grunnskóla, foreldra og nemenda (Akraneskaupstaður, e.d.). 

Sumarið 2004 voru 17 ára unglingar teknir inn í Vinnuskólann á Akranesi 

í fyrsta skipti. Áður hafði verið í gangi atvinnuátak fyrir ungmenni á aldrinum 

17-20 ára á vegum Akraneskaupstaðar af og til einhver tiltekin sumur. En frá 

og með sumrinu 2004 var 17 ára unglingum boðin vinna við vinnuskólann 

og var það kallað, „Atvinnuátak Akraneskaupstaðar  g  innu k lan “. Þetta 

þýðir að nú eru árgangarnir fjórir sem eiga kost á vinnu hjá Vinnuskólanum. 
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Hugmyndin að baki þessarar ákvörðunar var, að sögn Einars Skúlasonar, að 

árið 2004 kom í ljós að þessum árgangi (17 ára) reyndist mjög erfitt að fá 

vinnu á hinum almenna vinnumarkaði. Margir vinnustaðir vildu ekki ráða 

unglinga yngri en 18 ára. Þetta á við stóru verksmiðjunar á Grundartanga og 

leikskóla svo dæmi séu tekin, segir Einar. Hann kveður ástæðuna vafalaust 

vera þá að þegar sjálfræðisaldur breyttist úr 16 árum í 18 ár giltu aðrar 

reglur um vinnu þessara krakka, það sem áður átti við 16 ára átti nú við 18 

ára. Því þótti sjálfsagt að Akraneskaupstaður kæmi til móts við þennan 

aldurshóp (Einar Skúlason munnleg heimild 28. maí 2014).  

Í starfsskýrslu Vinnuskóla Akraness fyrir árið 2011 kemur fram að bæjar-

yfirvöld hafi ekki skorið niður framlög til skólans eins og mörg sveitarfélög 

hafi gert. Þó framboð vinnu í vinnuskólanum hafi dregist saman frá því sem 

það var fyrir nokkrum árum síðan sé það samt með því mesta sem ungl-

ingum standi til boða í sveitarfélögum sem séu stærri eða sambærileg að 

stærð. Árið 2011 stóð 14 ára unglingum (8. bekkur) til boða vinna hálfan 

daginn í tvær vikur, 15 ára (9. bekkur) ýmist allan eða hálfan daginn í fimm 

vikur, 16 ára (10. bekkur) fengu vinnu í sex vikur allan daginn. 17 ára ungl-

ingar fengu vinnu í átta vikur (Einar Skúlason, 2012). Í töflu 3 má sjá hlutfall 

þeirra sem áttu rétt á vinnu hjá Vinnuskóla Akraness og þeirra sem þáðu 

vinnu þar árin 2010-2013. (Einar Skúlason, 2012, 2014a, 2014b). Eins og sést 

eru sveiflur milli ára og aldurshópa, hver sem skýringin á því er. 

Tafla 3. Hlutfall þeirra sem áttu rétt á vinnu hjá Vinnuskóla Akraness og þeirra 
sem voru á launskrá sumrin 2010-2013 

Aldur  2010 2011 2012 2013 

14 ára 75,5% 73,1% 84,3% 85.3% 

15 ára 82,4% 67,4% 72,7% 75.4% 

16 ára 69,7% 57,4% 77,1% 72,8% 

17 ára 58,9% 55,5% 37,0% 63,5% 

Samtals 14-17 ára  74,4% 63,3% 67,7% 74,9% 

Mér lék forvitni á að vita hvort þetta væri ekki örugglega svo að fólk 

yngra en 18 ára væri ekki ráðið til vinnu í verksmiðjunum á Grundartanga, 

eins og Einar Skúlason rekstarstjóri Vinnuskólans og Akranesi nefndi. Fyrir-

spurn var send til forsvarsmanna beggja stóru verksmiðjanna, það er álvers 

Norðuráls og járnblendiverksmiðju Elkem til að spyrja að þessu. Gestur 

Pétursson, forstjóri Elkem, svaraði þessari fyrirspurn minni og sagði að það 

væru skýrar línur hjá þeim að ráða ekki fólk yngra en 18 ára til starfa, enda 

væri það bannað samkvæmt lögum og reglum sem gilda um vinnu þeirra 
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sem ekki eru orðnir 18 ára (Reglugerð um vinnu barna og unglinga nr. 

426/1999). Vinna í verksmiðjum af þessu tagi fellur undir störf sem geta 

talist hættuleg og má því ekki ráða fólk undir 18 ára aldri til þeirra (Gestur 

Pétursson munnleg heimild 22. september 2014).  

Valka Jónsdóttir, starfsmannastjóri Norðuráls upplýsti að það sé rétt að 

fyrirtækið ráði ekki fólk yngra en 18 ára til starfa (Valka Jónsdóttir munnleg 

heimild 1. október 2014). Á heimasíðu Norðuráls er að finna bækling um 

starfsmannastefnu fyrirtækisins og þar kemur fram að Norðurál fylgi í einu 

og öllu lögum og reglum um öryggi starfsmanna (Norðurál, e.d.). Samkvæmt 

þessu ræður Norðurál ekki fólk yngra en 18 ára til starfa í verksmiðju sinni, 

því störfin þar falla undir störf sem reynst geta hættuleg samkvæmt reglu-

gerð um vinnu barna og unglinga nr. 426/1999, eins og störfin hjá Elkem. 

2.5 Börnin af mölinni send í sveit  

Áður hefur verið fjallað um hvernig þéttbýlið óx á síðustu öld. Þessu fylgdu 

ýmis vandamál sem varð að leysa. Meðal þeirra vandamála sem upp komu 

var hvað gera ætti við börnin og unglingana, því ekki þótti ganga að láta þau 

vera iðjulaus og hafa ekkert við að vera annað en mæla göturnar, það var 

talin vís leið til glötunar. Eitt af þeim úrræðum sem gripið var til var að 

senda börnin til sumardvalar í sveit. Þessi siður tíðkaðist langt fram eftir 20. 

öldinni (Loftur Guttormsson, 2008a; Ólöf Garðarsdóttir, 2009 (3-4)). 

Einhverjir þátttakendur í minni könnun fóru til sumardvalar í sveit. 

Ýmsir fóru lengi vel mikinn í umfjöllun sína um hina óhefluðu æsku þétt-

býlisins. Reykjavíkuræskan mun að sögn hafa verið óvenjuslæm og leituðu 

menn ýmissa skýringa á háttalagi hennar. Ein þeirra skýringa sem bent var á 

var að bæjarbörnin væru í raun frumbyggjabörn og fortíðarhyggjan lifði 

lengi góðu lífi (Eggert Þór Bernharðsson, 1998, bls. 141-142). Kennarar og 

aðrir uppeldisfrömuðir millistríðsáranna voru margir hverjir mjög uppteknir 

af þeim þjóðfélagsbreytingum sem fylgdu fólksflutningum úr sveit í þéttbýli 

og aðalumræðuefnið var alla jafna hinar miklu andstæður gatan og sveitin. 

Margir viðurkenndu þó að erfitt væri að bera saman uppeldiskilyrði í sveit 

og þéttbýli. Menn voru samt nánast einhuga um að börnum væru tryggðar 

mun vænlegri aðstæður til þroska í sveitinni en á götum þéttbýlisins. Vert er 

þó að hafa í huga að á þessum tíma var skólavist barna í þéttbýli mjög stutt, 

hvort sem talið er í kennsluvikum yfir árið eða fjölda kennslustunda á viku. 

Skipulegt tómstundastarf var líka af skornum skammti svo gatan var vett-

vangur barnanna þegar þau voru ekki heima hjá sér eða í skólanum (Loftur 

Guttormsson, 2008a, bls. 293-294). 
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Það var þó ekki svo að allir skólamenn væru þeirrar skoðunar að ekki 

væri hægt að ala börn upp í þéttbýli og þegar líða tók á 20. öld fóru að 

heyrast gagnrýnisraddir sem urðu sífellt háværari og mótmæltu því að ekki 

mætti koma börnum til viðunandi þroska með því að leyfa þeim að vera 

heima hjá sér allt árið um kring. Þetta mun hafa valdið miklum vonbrigðum 

meðal þeirra sem töldu sveitadvöl sáluhjálparatriði fyrir öll börn. Reyndar 

var það svo að oft voru það börnin sjálf sem sóttust eftir að komst í sveit, 

þeim fannst ósköp einfaldlega skemmtilegt í sveitinni (Eggert Þór 

Bernharðsson, 1998, bls. 143-144). 

Það mun hafa verið tiltölulega einfalt að koma börnum og unglingum 

fyrir á sveitabæjum. Margir áttu ættingja sem bjuggu í sveit og gátu vel 

notast við starfskrafta barna og unglinga. Ef til vill skiptir máli í því samhengi 

að nútímavæðing Íslands var mun seinna á ferðinni en almennt tíðkaðist í 

hinum vestræna heimi og þéttbýli myndaðist hér seint (Ólöf Garðarsdóttir, 

2009 (3-4)). 

Árið 2012 skrifaði ég B.Ed. ritgerð um vinnu barna út frá sjónarmiði þétt-

býlisbarna sem fóru í sveit á sumrin. Þá ræddi ég við fjóra einstaklinga sem 

dvöldu í sveit, einhverjir sumar eftir sumar. Viðmælendur mínir sögðu að 

það hefði bara verið unnið eins og þurfti, þegar þurfti, sama hvað dagurinn 

hét eða hvað klukkan var. Viðmælendum mínum fannst ekki neitt athuga-

vert við þetta á þeim tíma og þykir ekki enn, með einni undantekningu þó 

(Anna Dórothea Tryggvadóttir, 2012). Þeir sem ég ræddi við eru sumir ekki 

nema nokkrum árum eldri en elstu þátttakendur í þeirri könnun sem er 

viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

2.6 Nokkur lagaákvæði og alþjóðasamþykktir um vinnuvernd 
barna og ungmenna  

Umræða um vinnu barna og ungmenna hefur óhjákvæmilega litast af þeim 

hugmyndum sem ríkt hafa um aldurshópinn á Vesturlöndum síðastliðna 

áratugi. Gildir þá einu hvort um er að ræða viðhorf fræðimanna eða 

almenna orðræðu. Þessar hugmyndir gera ráð fyrir að velferð barna sé best 

borgið undir verndarvæng fullorðinna meðan þau þroskast og dafna og 

mikilvægt sé að halda þeim fjarri ábyrgðinni sem tilheyri heimi hinna full-

orðnu. Samkvæmt þessum hugmyndum er hætta á að vinna barna og ungl-

inga hafi skaðleg áhrif á andlega og líkamlega heilsu þeirra. Mörg ríki heims 

hafa sett lög til að tryggja velferð vinnandi barna og unglinga (Margrét 

Einarsdóttir, 2008). 

Í gegnum tíðina hefur löggjafinn látið málefni barna og ungmenna til sín 

taka og er vinna þeirra þar ekki undanskilin, eins og áður segir. Þó ekki sé 
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kveðið á um lágmarksaldur til vinnu í lögum er samt eitt og annað sem lög-

gjafinn hefur til málanna að leggja hvað vinnu þeirra sem ekki eru orðnir 18 

ára og þar með löggráða varðar. Hér verður stiklað á stóru um lög og reglur 

sem viðkoma börnum og unglingum, ekki síst vinnu þeirra.  

Embætti umboðsmanns barna var stofnað 1. janúar 1995. Hlutverk um-

boðsmanns barna er skilgreint í lögum um embættið (Lög um umboðsmann 

barna nr. 83/1994). Eitt af hlutverkum embættisins er að leiðbeina börnum 

um eitt og annað sem að þeim snýr, vinnu jafnt sem annað. Á heimasíðu 

Umboðsmanns barna er að finna margar og margvíslegar upplýsingar sem 

varða eitt og annað sem viðkemur börnum og unglingum. Meðal þess sem 

eru gerð góð skil á heimasíðu embættisins er margvíslegt sem lítur að vinnu 

barna og unglinga. Þar er meðal annars umfjöllun um lög og reglur sem 

gilda um málaflokkinn (Umboðsmaður barna, e.d.-b). Umfjöllunin er á ein-

faldara máli en almennt er notað í lagabálkum og reglugerðum og því líklegt 

að börn og unglingar finni þar svör við spurningum sínum um vinnu ef 

einhverjar eru. 

Þann 1. janúar 1998 tóku gildi ný lögræðislög. Frá þeim degi varð fólk  

lögráða 18 ára. „Lögráða maður er bæði  jál ráða  g  járráða“  egir í 1. gr. 

lögræði laga  g í 2. gr.  egir „Sjál ráða maður ræður einn öðru en  é  ínu, 

nema lög mæli á annan veg“  g 3. gr. kveður á um að: „Fjárráða maður 

ræður einn fé sínu, nema lög mæli á annan veg“ (Lögræðislög nr. 71/1997).  

Áður en núgildandi lögræðislög tóku gildi varð fólk sjálfráða 16 ára en 

fjárráða 18 ára. Eins og áður hefur komið fram mynda fjárræði og sjálfræði 

saman lögræði. Sá sem er lögráða er orðinn fullorðinn í skilningi laganna og 

hefur öðlast öll helstu réttindi og skyldur fullorðinna, með nokkrum undan-

tekningum svo sem réttindum til að kaupa áfengi. Lögráða einstaklingar eru 

lausir undan valdi foreldranna með kostum og göllum þess sem fylgir því að 

vera barn samkvæmt lögum. Lögráða menn hafa því ekki lagalegar skyldur 

gagnvart foreldrum sínum og að sama skapi ber foreldrum ekki skylda til að 

framfleyta þeim. Nú til dags eru sennilega fæstir sem flytja að heiman 18 

ára heldur búa í foreldrahúsum eitthvað fram á þrítugsaldurinn. Foreldrum 

er vitaskuld heimilt að setja börnum sínum skilyrði fyrir áframhaldandi 

uppihaldi, hvort sem fullorðnu börnunum líkar það betur eða verr. 

Þó ekki sé kveðið á um lágmarskaldur til vinnu í sjálfræðislögum er þó 

rétt að nefna þau hér. Þau tengjast vinnu á þann hátt að ýmis ákvæði í 

lögum og reglugerðum er varða vinnu miðast við 18 ára aldur og hluti þess 

hóps sem tók þátt í könnuninni minni er orðinn sjálfráða. Þeir þátttakendur 

sem fæddir eru 1981 og fyrr urðu sjálfráða 16 ára, en urðu samt ekki fjár-

ráða fyrr en 18 ára eins og áður segir. Vinnu þeirra sem eru yngri en 18 ára 
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eru ýmis takmörk sett og verður þeirra takmarkana að einhverju leyti getið 

hér.  

Á heimasíðu velferðarráðuneytisins segir að ráðuneytið fari með yfirum-

sjón vinnulöggjafar í landinu en undirstofnanir ráðuneytisins, Vinnumála-

stofnun og Vinnueftirlit ríkisins, sjái um framkvæmd einstakra málaflokka 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). Eitt þeirra verkefna sem Vinnueftirlit ríkisins 

hefur á sinni könnu er að fylgjast með að lög sem sett hafa verið séu virt. 

Meðal þessara laga eru Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnu-

stöðum (nr. 46/1980), eða vinnuverndarlögin eins og þau eru oft nefnd í 

daglegu tali. Lögin taka til ýmissa þátta er lúta að réttindum og aðbúnaði 

vinnandi fólks, eins og nafn þeirra gefur til kynna. Vinna barna og unglinga 

er til umfjöllunar í X. kafla laganna, nánar tiltekið 62. grein sem hljóðar svo: 

Óheimilt er að ráða ungmenni til vinnu sem unnin er við eftirfarandi 
aðstæður: 

 a. Vinnu sem líklega er ofvaxin líkamlegu eða andlegu atgervi þeirra. 

 b. Vinnu sem líklega veldur varanlegu heilsutjóni. 

 c. Vinnu þar sem hætta er á skaðlegri geislun.  

 d. Vinnu þar sem fyrir hendi er slysahætta sem gera má ráð fyrir að 
börn og unglingar geti átt í erfiðleikum með að átta sig á eða forðast 
vegna andvaraleysis eða skorts á reynslu eða þjálfun. 

 e. Vinnu sem felur í sér hættu fyrir heilsu þeirra vegna óvenju mikils 
kulda, hita, hávaða eða titrings. 

 f. Vinnu þar sem hætta er á ofbeldi eða annarri sérstakri hættu að því 
undanskildu að ungmennin starfi með fullorðnum. 

 Heimilt er að víkja frá þessu ákvæði þegar það nauðsynlegt vegna 
starfsnáms unglinga (Lög um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum nr. 46/1980). 

Nánar er kveðið á um hvaða störf megi fela ungmennum og við hvaða 

aðstæður þau megi vinna í reglugerð (Reglugerð um vinnu barna og 

unglinga nr. 426/1999). Það er á ábyrgð atvinnurekenda að gera áhættumat 

og kynna það fyrir starfsmönnum. Áhættumat af þessu tagi á að gera á 

öllum vinnustöðum í samráði við starfsmenn. Meðal þess sem á að meta 

þegar kemur að störfum ungra starfsmanna er hvaða störf má fela þeim, 

hvernig þjálfun þeirra er háttað og hvaða forvörnum er beitt. Forvarnir taka 

meðal annars til slysavarna, eineltis og kynferðislegrar áreitni. Upplýsa á 

foreldra og forráðamenn um þær forvarnir sem gilda á viðkomandi vinnu-

stað (Vinnueftirlit ríkisins, e.d.-b). 
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Í XII kafla vinnuverndarlagana sem fjallar um Vinnueftirlit ríkisins segir í 

75. gr. að eitt af hlutverkum þess sé veita stofnunum, fyrirtækjum og 

starfsmönnum ráðgjöf og ennfremur að veita þeim starfmönnum sem starfa 

að vinnuvernd innan fyrirtækja leiðbeiningar í störfum þeirra. Vinnueftirlit 

ríkisins hefur eftirlit með að lög og reglur séu virt eins og áður segir og tekur 

á móti ábendingum um hugsanleg brot á þeim. 

Á heimasíðu Vinnueftirlits ríkisins er að finna rafrænan bækling með 

upplýsingum fyrir atvinnurekendur og stjórnendur um öruggt vinnuum-

hverfi fyrir ungmenni. Meðal þess sem fram kemur í þessum bæklingi er 

eftirfarandi: „Almennt er miðað við að ungmenni undir 18 ára aldri megi 

ekki vinna störf sem eru þeim líkamlega og andlega ofviða þar sem hætta er 

á að vinnan geti valdið þeim heil utj ni“. Dæmi um  tör   em eru óleyfileg 

samkvæmt þessu eru: 

 Vinna við hættulegar vélar. 

 Þar sem hættuleg efni eru notuð. 

 Verkefni sem unnin eru í miklum kulda, hita eða hávaða. 

 Þar sem lyfta þarf þungum byrðum. 

 Þar sem unglingur vinnur einsamall og hætta getur steðjað að (s.s. við 
störf í söluturnum, á myndbandaleigum, bensínstöðvum og á sam-
bærilegum stöðum) (Vinnueftirlit ríkisins, e.d.-b). 

Í vinnuverndarlögunum er kveðið á um vinnutíma barna, unglinga og 

ungmenna, nánar tiltekið í 63. grein. Í fyrrnefndum bæklingi Vinnueftirlitsins 

er að finna töflu sem dregur reglurnar saman á skýran hátt. Þessar upplýs-

ingar eru unnar upp úr reglugerð um vinnu barna og unglinga. Vinnueftirlit 

ríkisins, e.d.-b). Sjá töflu 4. 
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Tafla 4. Leyfilegur vinnutími ungmenna á Íslandi samkvæmt núgildandi reglugerð 

Almennar reglur Börn 13-14 ára Börn 15 ára í 

skyldunámi 

Unglingar 15-17 

ára 

Á starfstíma skóla 2 klst. á dag 

12 klst. á viku 

2 klst. á dag 

12 klst. á viku 

8 klst. á dag 

40 klst. á viku 

Utan starfstímaskóla 7 klst. á dag 

35 klst. á viku 

8 klst. á dag 

40 klst. á viku 

8 klst. á dag 

40 klst. á viku 

Vinna bönnuð Kl. 20-06 Kl. 20-06 Kl. 22-06 

Hvíld 14 klst. á sólar-

hring 

2 daga í viku 

14 klst. á sólar-

hring 

2 dagar í viku 

12 klst. á sólar-

hring 

2 daga í viku 

Í 60. gr. vinnuverndarlaganna (Lög um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum nr. 46/1980) segir að ekki megi ráða börn til vinnu. En eins og 

áður he ur k mið  ram er  kilgreining laganna á barni „ein taklingur  em er 

undir 15 ára aldri eða  em er í  k ldunámi“. Á þe  u eru þ  n kkrar undan-

tekningar, til dæmis sú að ráða megi börn sem náð hafa 13 ára aldri til 

starfa af léttara tagi svo sem léttra garðyrkju- og þjónustustarfa eða hlið-

stæðra starfa. Í 2. grein reglugerðar um vinnu barna unglinga (nr. 426/1999) 

segir að reglugerðin taki ekki til heimilisaðstoðar á einkaheimili atvinnurek-

anda eða vinnu í  jöl k ldu  rirtækjum, enda  é „vinnan til allandi eða vari í 

 kamman tíma  g ekki  kaðleg eða hættuleg ungmenninu“. Fjöl k ldu  rir-

tæki er  kilgreint í reglugerðinni  em   rirtæki „ em er í eigu ein taklinga 

eða einstaklings sem er skyldur eða mægður ungmenni í beinan legg eða 

annan legg til hliðar eða tengdur með  ama hætti vegna ættleiðingar“ 

(Reglugerð um vinnu barna og unglinga nr. 426/1999). Ætla má að sam-

kvæmt þessu mættu börn yngri en 13 ára ráða sig í vinnu hjá foreldrum 

sínum, ömmum sínum og öfum eða systkinum, svo dæmi séu tekin. Undan-

þágur frá þessum aldursmörkum gilda líka ef um er að ræða menningar- eða 

listviðburði og íþrótta- eða auglýsingastarfsemi. Þó þarf í þeim tilfellum að 

afla leyfis frá Vinnueftirliti ríkisins áður en til ráðningar kemur. Í öllum 

undantekningartilfellum er þó gerð krafa um að börnunum sé ekki stefnt í 

hættu. 
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Árið 1932 staðfesti konungur vor, Kristján X. fyrstu lögin um barnavernd 

sem tóku gildi hér á landi (Lög um barnavernd nr. 43/1932). Í 6. grein laga 

þessara sem fjallar um hlutverk barnaverndarnefnda segir meðal annars 

„H n [barnaverndarne ndin] lítur e tir því, að börnum  é ekki   þjakað með 

þungri vinnu né löngum vinnutíma“. Sjöunda grein laganna er  v hlj ðandi: 

„Þegar ne ndin æ kir þe  , ber hlutaðeigandi valdsmanni að láta fara fram 

réttarrannsókn á slæmri meðferð á barni. Sú rannsókn fer fram fyrir 

lokuðum dyrum, enda hvílir jafnan á nefndarmönnum full þagnarskylda 

gagnvart almenningi“. Þetta ákvæði hlýtur þá að ha a átt við þegar grunur 

vaknaði um að barni væri ofboðið með vinnuálagi. Barnaverndarnefndum 

var falið það vald að úrskurða að taka skyldi barn eða ungling undir 16 ára 

aldri a  heimili  ínu í ým um til ellum. Eitt þe  ara til ella var: „Þegar barn-

inu er misboðið með líkamlegu ofbeldi, illu atlæti, of mikilli vinnu, slæmum 

aðbúnaði, eða heimilisaðstæður eru þannig, að leitt geti til heilsutjóns fyrir 

það,  v   g e  því er ekki  éð   rir lög kipuðu námi“ (Lög um barnavernd nr. 

43/1932). 

Þó megininntak laganna hafi ekki breyst í aðalatriðum í gegnum tíðina 

hafa þau nokkrum sinnum verið endurskoðuð og nafni þeirra breytt í Barna-

verndarlög. Núgildandi lög eru frá 2002 (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Í 

núgildandi lögum er ekki kveðið á um vinnu barna og ungmenna eins og var 

í mörgum eldri útgáfum laganna.  

Norðurlöndin hafa lengi haft samstarf og visst samráð þegar kemur að 

barnaverndarmálum. Frá árinu 1921 hafa verið haldnar ráðstefnur til skrafs 

og ráðagerða um eitt og annað sem viðkemur velferð barna. Misjafnt er 

eftir löndum hvenær sett voru formleg barnaverndarlög. Yfirleitt voru það 

kvenfélög af ýmsu tagi sem fyrst hófu afskipti af velferð barna, til dæmis 

með rekstri barnaheimila sem fyrst og fremst höfðu hagsmuni fátækra 

barna að leiðarljósi. Löggjöf um velferð barna er um margt með svipuðu 

sniði á öllum Norðurlöndunum (Andresen o.fl., 2011, bls. 111-113).  

Sem aðilar að alþjóðlegum samningum ber Íslendingum að laga sín lög 

að þessum samningum, vinnuvernd barna er þar engin undantekning. Þeir 

samningar sem hér um ræðir eru meðal annars tilskipun Evrópusam-

bandsins um vinnuvernd barna og unglinga, sem við sem aðilar að EES 

samningnum þurfum að hlíta. Í þessari reglugerð segir að aðildarríkjum beri 

að tryggja að ungmenni sem enn eru á skólaskyldualdri samkvæmt lögum í 

sínu landi séu ekki ráðin til vinnu og í engum tilfellum ungmenni yngri en 15 

ára. Þó segir að veita megi undanþágur frá þessu banni svo framarlega að 

tryggt sé að vinnan hafi ekki skaðleg áhrif á skólagöngu barnanna eða komi í 

veg fyrir að þau nýti sér hana að fullu. Aðildarríki eiga að sjá til þess að náið 
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sé fylgst með vinnu fólks á aldrinum 13-17 ára (Tilskipun 

Evrópusambandsins nr. 94/33/EB um vinnuvernd barna og ungmenna).  

Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) er ein af undirstofnunum Sameinuðu 

þjóðanna. Árið 1973 samþykkti ILO reglugerð sem kveður á um lágmarks-

aldur við vinnu (Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO), 1973). Evrópska reglu-

gerðin byggir á reglugerð ILO. Íslensku vinnuverndarlögin (Lög um aðbúnað 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980) eru aðlöguð að báðum 

þessum reglugerðum og nánar útfærð í reglugerð um vinnu barna og ungl-

inga (nr. 426/1999). Í þeim tveimur erlendu reglugerðum sem getið er hér 

að framan er miðað við skólaskyldualdur, sem þó er breytilegur eftir 

löndum. Í ríkjum Efnahags- og framafarastofnunarinnar (OECD) er meðal-

skólaskyldualdur 6-16 ára (OECD, 2014, bls. 312), eins og hér á landi. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 18/1992) eða 

Barnasáttmálinn eins og samningurinn er alla jafnan nefndur í daglegu tali  

er eins og nafn hans gefur til kynna, réttindasáttmáli og er umfjöllunarefni 

hans eitt og annað sem börn eiga rétt til. Fjallað er um vinnu í 32. grein 

sáttmálans. Þar segir:  

 Aðildarríki viðurkenna rétt barns til að vera verndað fyrir arðráni og 
vinnu sem líklegt er að því stafi hætta af eða komið gæti niður á námi 
þess eða skaðað heilsu þess eða líkamlegan, sálrænan, andlegan, sið-
ferðislegan eða félagslegan þroska. 

 Aðildarríki skulu gera ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, félags-
mála og menntamála til að tryggja framkvæmd þessarar greinar. Í því 
skyni, og með hliðsjón af viðeigandi ákvæðum annarra alþjóðlegra 
löggerninga, skulu aðildarríki einkum: 

 Kveða á um lágmarksaldursmark eða -mörk til ráðningar í starf. 

 Setja viðeigandi reglur um vinnutíma og vinnuskilyrði. 

 Mæla fyrir um viðeigandi refsingar eða önnur viðurlög til að tryggja 
að ákvæðum greinar þessarar verði framfylgt á virkan hátt 
(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992, 
32. gr.). 

Íslendingar eru eins og kunnugt er aðilar að Norðurlandaráði, sem 

stofnað var árið 1952. Norræna ráðherranefndin er hliðstætt samstarf nor-

rænu ríkistjórnanna og var stofnað til þess árið 1971 (Norden, e.d.). Málefni 

barna og ungmenna er eitt af mörgu sem norræna ráðherranefndin hefur á 

sinni könnu. Árið 2010 kom út bæklingur á vegum nefndarinnar þar sem 

kynnt var samstarfsáætlun um málefni barna og ungmenna á Norður-

löndum (Norden, 2010b). Bent er á að með áframhaldandi nánu samstarfi 
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um málefni barna og ungmenna nái norrænu ríkin meiri árangri saman en 

sitt í hverju lagi. Meginmarkmiðið með starfi norrænu ráðherranefndarinnar 

að málefnum barna og ungmenna er að bæta lífskjör þeirra. Starfsemin 

tekur mið af réttindum barna og ungmenna meðal annars með því að 

standa vörð um réttindi þeirra með hliðsjón af Barnasáttmála sameinuðu 

þjóðanna og tryggja að þau geti haft áhrif á líf sitt og almennar samfélags-

breytingar. Markmið Norrænu ráðherranefndarinnar í æskulýðsmálum 

(NORD-BUK) er að á Norðurlöndum eigi að vera besti staður í heimi fyrir 

börn og ungmenni (Norden, 2010a). 

2.7 Skólaárið og vinnan  

Auðveldlega má sjá tengsl milli lengdar skólaársins og vinnu skólabarna. 

Fræðslulögin sem tóku gildi 1946 kváðu á um að á þéttbýlistöðum með 

1000 íbúa eða fleiri bæri að lengja skólaárið í níu mánuði, frá september til 

maí. Þegar á reyndi voru það þó einungis yngri börnin, 7-9 ára sem unnt var 

að halda svo lengi í skóla. Börn sem orðin voru 10 ára og eldri þóttu of 

gömul til að vera iðjulaus allt sumarið og þurftu því að nota sumarfríið til að 

kynnast raunverulegri vinnu. Það lá yfirleitt beinast við að senda þéttbýlis-

börn til sumardvalar í sveit, þar gátu þau gert heilmikið gagn og kynnst 

náttúrunni og mannlífinu sem þau fóru á mis við á mölinni. Margir bændur 

treystu líka á vinnuafl barna og unglinga úr þéttbýlinu og þrír mánuðir 

dugðu ekki til. Þannig varð átta mánaða skóli staðreynd hjá eldri börnunum 

ef ekki átti að láta skólahald eyðileggja sveitavinuna fyrir þeim (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2008a, bls. 11-12). 

Þegar leið á sjöunda ártug síðustu aldar fækkaði sveitaheimilum og aukin 

vélvæðing dró úr þörfinni fyrir vinnukrafta þéttbýlisbarna, jafnframt því sem 

vélarnar voru varasamar fyrir óvana kaupstaðarkrakka. Þetta varð til þess að 

margir foreldrar fóru að bjóða stálpaða krakka til vinnu í sveit kauplaust eða 

jafnvel gegn meðgjöf og komust færri að en vildu. Í þéttbýlinu varð ekki 

síður erfitt að finna sumarvinnu fyrir börn innan við fermingu. Vélar sem 

notaðar voru þar, meðal annars í fiskvinnslu, voru ekki síður varhugaverðar 

en vélarnar í sveitinni. Afleiðing af þessu varð sú að atvinnuleysi skólabarna 

var vaxandi vandamál í stærstu bæjunum. Þetta kallaði á lengingu skóla-

ársins, einnig hjá eldri deild barnaskólans, 10-12 ára. Í Reykjavík lengdist 

skólaár þessa hóps árið 1965 í níu mánuði og í öðrum bæjum um svipað 

leyti eða skömmu síðar. Í framhaldi af þessu var fólk, hvort sem því líkaði 

það betur eða verr, að venjast þeim veruleika að skólabörn ættu frí á 

sumrin en færu ekki að afla tekna að neinu ráði fyrr en um eða eftir ferm-

ingu eins og lengi tíðkaðist (Helgi Skúli Kjartansson, 2008a, bls. 45-46). 
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Áður hefur verið fjallað um byggðaþróun á Íslandi á 20. öld. Í ljósi þess 

að horft er til samanburðar við hin Norðurlöndin í ýmsum efnum er ekki úr 

vegi að fjalla um byggðaþróun þar líka. Í upphafi síðustu aldar var nokkurn 

veginn það saman uppi á teningnum á hinum Norðurlöndunum, en þá bjó 

hátt hlutfall landsmanna í hinum dreifðu byggðum, ýmist í litum bæjum eða 

í sveit. Svona var þetta nokkuð lengi framan af öldinni á Íslandi, í Finnlandi 

og víða í norðlægum byggðum Svíþjóðar og Noregs. Suðurhluti Skandinavíu 

var þéttbýlli og í Danmörku, þéttbýlasta landi Norðurlandanna, bjuggu 39% 

landsmanna í þéttbýli í upphafi 20. aldar. Þéttbýlismyndun var nokkuð hröð 

á öllum Norðurlöndunum framan af öldinni og 1950 bjuggu 44% Norður-

landabúa í borgum eða bæjum með 200 íbúum eða fleiri. Þetta hlutfall var 

komið í 80% um síðustu aldamót (Andresen o.fl., 2011, bls. 32). 

Samspil vinnu og skólagöngu barna á hinum Norðurlöndunum var ekki 

síður mikið en á Íslandi. Vinnuframlag sveitabarna á heimilum sínum skipti 

oft meira máli fyrir afkomu heimilisins en borgarbarna. Segja má að skólinn 

hafi ekki haft alveg sama hlutverk í lífi barna í sveit og borg. Í upphafi 20. 

aldar réðst skólastarf í hinum dreifðu byggðum oft af þörfum nærsam-

félagsins fyrir starfskrafta barnanna, svo sem á uppskerutíma svo dæmi sé 

tekið og skólaárið á landsbyggðinni var lengi vel styttra en í þéttbýli 

(Andresen o.fl., 2011, bls. 32-33). Þetta rímar óneitanlega við áhrif sauð-

burðar og rétta á skólahald á Íslandi fram eftir síðustu öld.  

Vinna með skóla er langt í frá ný af nálinni. Árstíðbundnar sveiflur á 

vinnumarkaði eru vel þekktar og oft og iðulega hefur verið gripið til þess 

ráðs að fá stálpuð börn og unglinga í vinnu þegar mikið hefur legið við. Í 

flestum ef ekki öllum byggðarlögum sem byggja afkomu sína á sjávarútvegi 

hefur þetta verið vel þekkt og er þá oft talað um að bjarga verðmætum.  

Árekstrar milli vinnu og skóla eru heldur ekki óþekktir. Frásögn af því tagi 

má finna í bókinni Industrious Children, Work and Childhood in the Nordic 

Countries 1850-1990. Þar segir Ólöf Garðarsdóttir frá því að seint í 

september 1958 hafi borist beiðni frá mörgum stórum fiskverkendum til 

skólaráðs Reykjavíkur um að skólabyrjun yrði frestað svo fiskverkendur 

misstu ekki stóran hluta starfmanna sinna, því stór hluti starfmanna í fisk-

verkun á höfuðborgarsvæðinu væru nemendur í eldri bekkjum skyldunáms. 

Beiðnin var tekið fyrir og niðurstaðan var sú að þó skólayfirvöld hefðu sam-

úð með fiskverkendum væri ekki hægt að réttlæta að fresta skólabyrjun um 

nokkrar vikur en skólayfirvöld gáfu samt sem áður skólastjórum frjálsar 

hendur með að gefa frí ef mikið lá við (Ólöf Garðarsdóttir, 1997, bls.160). 

Það er ef til vill merki um önnur viðhorf en tíðkast í dag að skólayfirvöld 

skyldu yfir höfuð taka beiðni af þessu tagi til skoðunar. Sennilega kæmi 
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verulega á óvart ef atvinnurekendur nú til dag myndu leggja fram beiðni af 

þessu tagi og enn síður að skólayfirvöld myndu taka hana til íhugunar. En þó 

er ekki óþekkt að unglingum sé enn þann dag í dag gefið frí úr skóla þegar 

mikið liggur við. Nýlegt dæmi um þetta er þegar síld gekk á land í Kolgrafa-

firði á Snæfellsnesi á síðasta ári. Lagt var kapp á að nýta sem mest af síld-

inni, meðal annars til framleiðslu á refafóðri og fengu nemendur í grunn-

skólanum í Grundarfirði frí til þess að tína síld úr fjörunni. Það sem fékkst 

fyrir síldina rann svo í sjóði nemendafélags skólans og nýttist því til félags-

starfa nemenda (Keppst við að bjarga verðmætum, 2013, 5. febrúar). Það 

mál velta því fyrir sér hvort það skipti máli í þessu samhengi að peningarnir 

fóru í sameiginlegan sjóð nemenda en ekki í vasa hvers og eins.  
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3 Fyrri rannsóknir um vinnu skólafólks og viðhorf Íslend-
inga til vinnu  

Vinna og skólaganga barna og unglinga hefur ekki verið sérstaklega fyrir-

ferðarmikið rannsóknarefni í gegnum tíðina. Þó er það ekki svo að enginn 

hafi gefið viðfangsefninu gaum. Á fjörur mínar hafa rekið nokkrar rann-

sóknir, bæði íslenskar og erlendar og eru einhverjar þeirra notaðar til stuðn-

ings í þessari umfjöllun. Í þessum rannsóknum er fjallað um vinnu og skóla-

göngu út frá ýmsum sjónarhornum. Í einhverjum tilfellum skarast um-

fjöllunarefni þeirra rannsókna og greina sem fjallað er um, meðan sumir 

höfundar gefa einu sjónarmiði meiri gaum en öðrum. Margar þessara rann-

sókna eru gerðar fyrir tilstuðlan opinberra aðila sem láta sig málið varða. 

Árið 1997 var gefin út bók sem nefnd hefur verið til sögunnar áður. Bók 

þess heitir Industrious Children, Work and Childhood in the Nordic Countries 

1850-1990. Í bókinni er að finna ritgerðir sjö norrænna fræðimanna sem 

beina sjónum sínum að barnavinnu á Norðurlöndum á árunum 1850-1990. Í 
inngangi bókarinnar, sem er skrifaður af ritstjórunum (de Coninck-Smith 

o.fl., 1997, bls. 7-16) kemur meðal annars fram að ef umræða um vinnu 

barna er skoðuð í sögulegu samhengi komi í ljós að athyglin hafi að mestu 

beinst að vinnu barna í verksmiðjum á 19. öld en síður að vinnu þeirra við 

landbúnað, fiskvinnslu og önnur viðlíka störf. Ennfremur kemur fram hjá 

ritstjórunum að við rannsóknir á vinnu barna á 20. öld hafi kastljósinu fyrst 

og fremst verið beint að vinnu barna í þróunarríkjum, hinum svokallaða 

þriðja heimi, en síður að vinnu barna í iðnvæddum vestrænum ríkjum. De 

Coninck-Smith, Sandin og Schrumpf (1997) telja þó rétt að halda því til haga 

að ástæða þess sé ekki síst sú að upplýsingar um aðra vinnu barna en í verk-

smiðjum liggi ekki endilega á lausu, því henni hafi ekki verið gefinn mikill 

gaumur af fræðimönnum. Einnig segja ritstjórarnir að lögð hafi verið áhersla 

á að rannsaka launuð störf barna en látið liggja á milli hluta að gefa óla-

unaðri vinnu þeirra á heimilum sínum gaum. Þessi ólaunaða vinna barnanna 

hafði þó í mörgum tilfellum mikið að segja um afkomu fjölskyldna þeirra, 

sérstaklega þeirra sem byggðu lífsafkomu sína á landbúnaði (de Coninck-

Smith o.fl., 1997, bls. 9-10). 

Eitt af því sem fram kemur hjá höfundum þessarar bókar er að vinna 

barna sé umdeild og þyki ekki samrýmast hugmyndum nútímans um góða 

barnæsku sem börn eigi að eyða við áhyggjulausan leik og skólagöngu. 

Höfundarnir benda þó margir á að vinna barna hafi yfirleitt verið litin já-
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kvæðum augum, ekki síst af börnunum sjálfum. Ritstjórar bókarinnar benda 

á að efni hennar geti varpað nýju ljósi á barnavinnu á síðari hluta 19. aldar 

og fram á þá 20. og geti orðið innlegg í umræður um málið (de Coninck-

Smith o.fl., 1997, bls. 15). 

3.1 Atvinnuþátttaka skólafólks sumar og vetur   

Atvinnuþátttaka íslensks skólafólks hefur löngum verið mikil. En er það 

staðreynd eða goðsögn að atvinnuþátttaka íslenskra barna sé meiri en 

gerist og gengur meðal jafnaldra þeirra annars staðar? Þessari spurningu 

vörpuð þær Guðný Björk Eydal, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét 

Einarsdóttir fram í tímaritsgrein sem birtist árið 2009. Í greininni rekja þær 

að atvinnuþátttaka barna á Íslandi hafi í gegnum tíðina alltaf verið mikil og 

þau byrjað að vinna ung. Ennfremur kemur fram hjá þeim að eftir því sem 

tíminn hefur liðið séu börn eldri þegar þau byrji að vinna, eða í kringum 13 

ára. Þess er líka getið að mikill meirihluti íslenskra barna á aldrinum 13-17 

ára vinni yfir sumartímann og ýmislegt bendi til að jafnvel einhver börn 

yngri en 13 ára hafi líka sumarvinnu. Atvinnuþátttaka íslenskra barna 

minnkar á skólatíma en þó er hreint ekki óalgengt að þau vinni með 

skólanum. Hvað varðar svar við spurningunni um hvort það sé staðreynd 

eða goðsögn að atvinnuþátttaka íslenskra barna sé meiri en gengur og 

gerist telja þær Guðný Björk, Guðbjörg Linda og Margrét að frekari rann-

sókna sé þörf svo hægt sé að svara henni með afgerandi hætti (Guðný Björk 

Eydal, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Einarsdóttir, 2009). 

Vorið 1962 lýsti fræðsluráð Reykjavíkur áhyggjum sínum af því að erfitt 

gæti orðið að finna skólabörnum eitthvað að gera í sumarfríinu, sérstaklega 

ef samdráttur yrði í efnahagslífinu. Ein þeirra lausna sem kom til greina á því 

vandamáli var lenging skólaársins. Árið 1962 var skólaárið enn stutt og gert 

var ráð fyrir að stálpuð börn og unglingar ynnu í sumarfríinu. Því var ákveðið 

að ráðast í að kanna málið. Könnunin var gerð meðal 12-14 ára barna í borg-

inni og svöruðu 89% þeirra. Meðal þeirra niðurstaðna sem könnunin leiddi í 

ljós var að mikill meirihluti þessara barna vann á sumrin. Það voru helst 12 

ára gamlir drengir sem höfðu ekki sumarvinnu, en það átti við 8% þeirra, en 

aftur á móti voru aðeins 1,7% stúlkna á sama aldri sem unnu ekki á sumrin. 

Eldri börnin voru líklegri til að vinna á sumrin en þau yngri. Flest börnin hófu 

sumarvinnu sína um leið og skóla lauk í maí og unnu fram að skólabyrjun í 

september. Að mati barnanna sjálfra unnu mörg þeirra langan vinnudag 

(Ólöf Garðarsdóttir, 2009 (3-4)). 

Áratug síðar höfðu borgaryfirvöld enn áhyggjur af sumarvinnu borgar-

barna. Í mars 1972 voru lögð drög að því að gerð yrði könnun á óskum og 
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þörfum 13-16 ára unglinga í borginni á sumarvinnu. Úr varð að Þorbjörn 

Broddason lektor við Háskóla Íslands var fenginn til verksins. Könnunin var 

framkvæmd af Þorbirni og nemendum hans við námsbraut í almennum 

þjóðfélagsfræðum í Háskóla Íslands og niðurstöðurnar birtar í byrjun árs 

1975 (Þorbjörn Broddason, Ásdís Skúladóttir, Ingibjörg Guðmundsdóttir, 

Smári Geirsson og Stefanía Traustadóttir, 1975). Fyrst og fremst var verið að 

leita upplýsinga um vinnuáform og atvinnumöguleika unglinga sumarið 

1974 en einnig var spurt um vinnu með skóla, hversu mikið unglingarnir 

ynnu með skólanum, hvort þeir hefðu haft vinnu sumarið áður, hvað gamlir 

þeir hefðu verið þegar þeir byrjuðu að vinna launavinnu, laun fyrir vinnuna 

og ýmislegt fleira sem of langt mál er að telja upp. 

Í ljós kom að fyrir 40 árum síðan hafði liðlega 20% þeirra reykvísku ungl-

inga sem tóku þátt í þessari könnun verið í vinnu með skólanum veturinn 

áður. Hvað sumarvinnu áhrærir höfðu 88% unglinganna haft vinnu sumarið 

1973. Lítilsháttar munur var milli aldurshópa og kynja en meðal elstu ungl-

inganna heyrði til undantekninga að þeir ynnu enga sumarvinnu. Langflestir 

höfðu áform um sumarvinnu sumarið 1974 og höfðu margir þegar tryggt sér 

vinnu þegar könnunin var gerð (Þorbjörn Broddason o.fl., 1975). 

Enn var vinna með skóla könnuð árið 1990. Þá var að frumkvæði 

Menntamálaráðuneytisins kannað hve mikið nemendur í framahaldsskólum 

ynnu með náminu (Jón Torfi Jónasson og Karl Sigurðsson, 1990). Könnunin 

var gerð meðal nemenda ellefu framhaldsskóla víðs vegar um landið og 

svöruðu liðlega 1000 manns. Í niðurstöðum þeirrar könnunar kom fram að 

mun fleiri unnu með skólanum um helgar en virka daga, en rúmlega fjórð-

ungur þeirra sem unnu með námi unnu í miðri viku og yfir 80% unnu um 

helgar (Jón Torfi Jónasson og Karl Sigurðsson, 1990, bls. 15).  

Skólaárið 1997-1998 var gerð viðamikil könnun á öllum Norðurlöndun-

um. Vinnueftirlitstofnanir allra landanna tóku þátt í könnuninni og var hún 

fjármögnum af vinnuumhverfisnefnd norrænu ráðherranefndarinnar. Rann-

sóknin leiddi í ljós að á öllum Norðurlöndunum vann talsverður fjöldi ung-

menna ýmist með skólanum í miðri viku, um helgar eða í skólaleyfum. 

Stelpur unnu meira en strákar, nema í Svíþjóð. Munur var milli landa á 

hversu mikið unga fólkið vann og hvaða störfum það sinnti. Úrtakið í 

könnuninni var 2000 einstaklingar á aldrinum 13-17 ára í hverju landi. Jafnt 

var skipt í hvern aldurhóp (400) og hlutfall kynjanna var jafnt. Könnunin var 

gerð samtímis í hverju landi fyrir sig og var svörun mismikil milli landa 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999, bls. 9-10).  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar könnunar báru Danir höfuð og herðar 

yfir hinar þjóðirnar þegar kom að vinnu með skóla mánudaga til föstudaga, 
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en í Danmörku unnu 60% þátttakenda með skóla í miðri viku, meðan 

einungis 7% Svía gerðu það. Finnar (18%), Íslendingar (25%) og Norðmenn 

(24%) voru hins vegar á svipuðu róli hvað það varðar (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 1999, bls. 29). Þegar kom að vinnu um helgar trónuðu Danir 

enn á toppnum, en 52% dönsku þátttakendanna lögðu stund á helgarvinnu. 

Hlutfall Íslendinga var 29%, Finna 18%, Norðmanna 21% og enn ráku Svíar 

lestina með 14%. Þegar vinna í sumarfríi var annars vegar höfðu íslensk 

ungmenni vinninginn, eða 92%, hjá Dönum voru það 70%, Finnum og 

Norðmönnum 43% og Svíum 35% (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999, bls. 

30). 

Rúmum áratug síðar var framkvæmd önnur stór og viðmikil norræn 

rannsókn. Sú rannsókn var gerð að frumkvæði Mennta- og menningarmála-

ráðuneytisins með aðkomu norrænu ráðherranefndarinnar. Í skýrslunni er 

að finna samanburð á högum 16-19 ára nema á Álandseyjum, Danmörku, 

Færeyjum, Finnlandi, Grænlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Þátttakendur í 

þessari könnun voru samtals 13.417, þar af voru 2.134 íslenskir. Meðal ís-

lenskra þátttakenda var hlutur kynjanna nokkuð jafn. Könnunin var fram-

kvæmd á tímabilinu október 2009 til mars 2010, misjafnt eftir löndum. Á 

Íslandi var könnunin gerð í október og nóvember 2009 í samtals 32 skólum. 

Könnunin var skrifleg og fór fram á skólatíma undir eftirliti kennara 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon, Álfgeir Logi Kristjánsson, 

Hrefna Pálsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2010). Mörgum spurningum var 

varpað fram í þessari stóru rannsókn. Meðal spurninga var hversu margar 

klukkustundir á viku þátttakendur ynnu launaða vinnu með skóla. Fram kom 

að 42,2% þátttakenda unnu með skólanum og var talsverður munur milli 

landa. Meginniðurstöður eru birtar í töflu 5. 
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Tafla 5. Hlutfall launaðra vinnustunda með skóla í hverri viku hjá 16-19 ára ung-
mennum á Norðurlöndum 2009-2010 

 Vinna 

með 

skóla 

% 

1-4 

klst. 

% 

5-9 

klst. 

% 

10-14 

klst. 

% 

15-19 

klst. 

% 

20-24 

klst. 

% 

25 

klst. 

eða 

meira 

% 

Álandseyjar  35,6 16,9 9,7 3,8 2,6 1,0 1,5 

Danmörk 61,5 16,5 26,0 12,0 3,8 1,1 2,1 

Finnland 20,3 8,6 5,3 2,9 2,0 0,7 0,7 

Færeyjar 54,7 13,1 17,6 13,2 5,2 2,2 3,4 

Grænland 31,8 6,8 9,7 6,3 5,7 0,6 2,8 

Ísland 49,7 8,7 13,9 12,6 7,1 4,1 3,3 

Noregur 51,5 15,4 17,4 10,6 4,8 1,9 1,4 

Svíþjóð 29,7 14,0 8,2 3,9 2,2 0,8 0,6 

Samtals 42,2 12,7 13,5 8,4 4,0 1,7 1,8 

Enn og aftur eru það dönsk ungmenni sem vinna mest með skóla, eða 

61,5%. Aftur á móti hafa færeysk og íslensk ungmenni vinninginn þegar 

horft er til þeirra sem vinna 25 klst. eða meira á viku með skólanum. Rétt er 

að hafa í huga að þátttakendur í fyrri norrænu rannsókninni, sem gerð var 

1997-1998, voru 13-17 ára en þátttakendur í þeirri seinni, sem gerð var 

2009-2010 voru 16-19 ára. Gera má ráð fyrir að vinna aukist með hækkandi 

aldri og á það jafnt við um sumarvinnu og vinnu með skóla (Margrét 

Einarsdóttir, 2014, bls. 119-122). 

Allt frá árinu 1992 hefur rannsóknarmiðstöðin Rannsóknir og greining 

reglulega framkvæmt rannsóknir sem lúta að högum, líðan og aðstæðum 

ungs fólks. Rannsóknirnar hafa verið gerðar meðal nemenda í 5. til 10. bekk 

og í öllum árgöngum framhaldsskóla. Í síðustu rannsókn um hagi framhalds-

skólanema, sem gerð var 2010 í átján framhaldsskólum, er að finna saman-

burð á ýmsu á milli áranna 1992, 2004 og 2010. Þátttakendur hafa verið í 

kringum 11.000 öll árin. Meðal þess sem er að finna í þessum samanburði 

er hversu mikið þátttakendur segjast vinna með námi í hverri viku. Til að 

gera langa sögu stutta virðast stelpur vinna meira en strákar og skiptir 

búseta ekki máli í þeim efnum. Munur er milli ára hvað heildaratvinnuþátt-

töku þessa hóps varðar, en 1992 unnu 42% stráka og 51% stelpna með 

skólanum. Árið 2004 unnu tæp 49% stráka og rúm 63% stelpna með námi 

og árið 2010 voru hlutföllin rúm 43% hjá strákum og tæp 60% hjá stelpum 
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(Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir og Jón Sigfússon, 2011). 

Árið 2008 birti Margrét Einarsdóttir hluta af niðurstöðum doktorsrann-

sóknar sinnar um launavinnu 13-17 ára íslenskra ungmenna og beindist 

athyglin sérstaklega að störfum og starfsreynslu aldurshópsins. Við þessa 

rannsókn beitti Margrét að hluta til sömu aðferðum og Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir og félagar hennar gerðu veturinn 1978-1979 í norrænu rann-

sókninni sem sagt er frá hér að framan. Spurningar voru meðal annars að 

einhverju leyti þær sömu og samskonar aðferðum beitt við að velja úrtak. 

Svarhlutfall í rannsókn Margrétar var þó mun minna en í rannsókn Guð-

bjargar Lindu og félaga, eða 48,4% (Margrét Einarsdóttir, 2008).  

Niðurstöður úr spurningakönnun Margrétar sýna að nær allir svarendur, 

eða 98% voru í skóla þegar rannsóknin fór fram og 90% þeirra höfðu 

einhvern tíma verið í launaðri vinnu. Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem 

aldrei hafi stundað launaða vinnu tilheyrði yngsta aldurshópnum (13 ára). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru 84% 13-17 ára íslenskra 

ungmenna í vinnu sumarið 2007 og 49% í vinnu með skóla veturinn 2007-

2008, þar af 29% í fastri vinnu en 20% í vinnu af og til (Margrét Einarsdóttir, 

2008).  

Það vekur athygli hversu líkar niðurstöður þessara tveggja nýlegu rann-

sókna eru hvað varðar atvinnuþátttöku íslenskra ungmenna. Efnahags-

hrunið haustið 2008 virðist ekki hafa haft afgerandi áhrif á atvinnuþátttöku 

ungmenna eins og ef til vill hefði mátt gera ráð fyrir. Í könnun Rannsókna og 

greiningar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2010) kemur fram að 49,7% 

íslenskra ungmenna á aldrinum 16-19 ára vinna með skólanum. Í könnun 

Margrétar Einarsdóttur (2010) unnu 49% ungmenna með skóla veturinn 

2007-2008. Enn ber að hafa í huga að annars vegar er um að ræða 13-17 ára 

ungmenni (Margrét Einarsdóttir, 2010) og hins vegar 16-19 ára (Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2010).  

Í mars 2005 var lögð fyrir könnun um launaða vinnu nemenda þriggja 

framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Skólarnir voru Fjölbrautaskólinn við 

Ármúla, Menntaskólinn í Kópavogi og Kvennaskólinn í Reykjavík. Könnunin 

var styrkt af Þróunarsjóði framhaldsskóla. Til að gera samanburð milli skóla 

raunhæfan var sjónunum fyrst og fremst beint að nemendum á stúdents-

prófsbrautum. Þátttakendur voru alls 825. Skýrslan um könnunina er 

nokkuð ítarleg og spurt var um ýmislegt fleira en vinnu með skóla, svo sem 

tengsl við skólann, fjarvistir úr skóla, þátttöku í félagslífi, tekjur og eyðslu, 

hvort nemendur kostuðu nám sitt sjálfir og tengsl vinnu við námsárangur 

svo nokkur dæmi séu tekin. Niðurstöður þeirra þremenninga voru að 65% 
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nemenda þessara þriggja skóla ynnu með námi, mismargar klukkustundir að 

vísu (Hannes Í. Ólafsson, Björg Þorgeirsdóttir og Garðar Gíslason, 2006). 

Þetta er meiri atvinnuþátttaka en aðrar kannanir hafa sýnt. 

Svo virðist sem vinna íslenskra ungmenna með skóla hafi aukist eftir að 

farið var að gefa henni gaum á áttunda áratug síðustu aldar (Margrét 

Einarsdóttir, 2014, bls. 23). Margrét bendir líka á að vinna íslenskra barna 

og unglinga hafi ekki verið rannsökuð ítarlega síðan seint á 20. öld en landið 

hafi gengið í gegnum ýmsar félagslegar og efnahagslegar breytingar síðan 

þá, svo sem breytingar á vinnuverndarreglum, breytingar á skólakerfi og 

auknu framaboði á hlutastörfum í verslunum. Þetta eru allt þættir sem 

gætu haft áhrif á atvinnuþátttöku þessa hóps að sögn Margrétar.  

Í þessu sambandi er þó er rétt að hafa í huga nýlega stóra norræna 

könnun (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2010). Einnig hafa Rannsóknir 

og greining reglulega kannað hagi skólafólks og birtu til dæmis árið 2011 

samanburð rannsókna á högum framhaldskólanema frá 2004, 2007 og 2010 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011) og árið 2012 birtist síðast skýrsla um hagi 

nemenda í elstu bekkjum grunnskólans (Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón 

Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2012). Allar þessar 

rannsóknir taka til vinnu, bæði sumarvinnu og vinnu með skóla og gefa 

væntanlega einhverjar vísbendingar.  

Vinnuöryggi ungs fólks hefur komið við sögu í mörgum rannsóknum í 

gengum tíðina (t.d.Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999; Guðný Björk Eydal 

o.fl., 2009 (3-4)). Á síðasta ári kom út skýrsla sem fjallar um vinnuöryggi 

ungs fólks á vinnumarkaði á Norðurlöndunum. Fram kemur að erfitt geti 

verið að  kilgreina hvað átt er við með „ungir  tar  menn“. Í þe  ari tilteknu 

skýrslu er átt við fólk á aldrinum 15-24 ára, nema annað sé tekið fram 

(Kines, Framke, Salmi og Bengtsen, 2013). Það segir sig sjálft að himinn og 

haf getur verið milli vinnutíma og starfa sem fólki á þessu breiða aldursbili 

hefur með höndum, en þessi aldur er oft flokkaður saman í vinnumarkaðs-

rannsóknum, til dæmis hjá Hagstofu Íslands og Hagstofu Evrópusam-

bandsins (Eurostat). 

Meðal þess sem fram kemur í þessari skýrslu (Kines o.fl., 2013) er að 

vinnulöggjöf á Norðurlöndum um vinnu fólks undir 18 ára aldri er mjög 

keimlík milli landa. Dæmi um það sem er sambærilegt er fjöldi vinnustunda, 

reglur um hlé, bæði á vinnutíma og milli vinnuvakta og hvenær sólar-

hringsins fólk undir 18 ára aldri má vinna. Sambærilegar reglur gilda á öllum 

Norðurlöndunum um bann við vinnu við hættulegar vélar, tæki og eiturefni 

og í öllum löndunum er gerð krafa um að vinnuveitendur tryggi öryggi 
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starfsmanna sinna með því að kynna þeim mögulegar hættur á vinnu-

staðnum og hvernig beri að varast þær.  

Fram kemur í skýrslunni að Ísland og Finnland skeri sig úr hvað það 

varðar að ungmenni eigi möguleika á yfirvinnu (Kines o.fl., 2013, bls. 23). 

Yfirvinnan sem fjallað er um þarna er vafalítið tilvísun í 19. gr. reglugerðar 

um vinnu barna og unglinga (nr. 426/199) sem fjallar um kvöld- og nætur-

vinnu. Samkvæmt greininni eru undanþágur frá vinnutíma unglinga að 

vissum skilyrðum uppfylltum. Unglingar mega alla jafna ekki vinna milli kl. 

22 og 6. Sem dæmi um undanþágur sem tilteknar eru má nefna vinnu á 

sjúkrastofnunum, í bakaríum, kvikmyndahúsum og leikhúsum, veitinga-

stöðum, söluturnum og bensínstöðvum (Reglugerð um vinnu barna og 

unglinga nr. 426/1999, 19. gr.). 

3.2 Störf barna, unglinga og ungmenna 

Börn og unglingar hafa í gegnum tíðina fengist við mörg og margvísleg störf, 

allt eftir aldri og þroska. Tíðarandinn hverju sinni hefur vafalaust áhrif á 

viðhorf manna til vinnu barna. Áður hefur viðhorf Íslendinga til vinnu verið 

reifað og leikur það án efa stórt hlutverk þegar rætt er um hvað þykir í lagi 

og hvað ekki þegar vinna barna og unglinga er annars vegar. Það eru í raun 

ekki svo margir áratugir síðan ekki þótti neitt tiltökumál þó vinnuálag barna 

væri mikið og gilti það jafnt um viðhorf barnanna og hinna fullorðnu. Sem 

dæmi um þetta má nefna að vinnuálag var oft mikið í sveitum landsins um 

hábjargræðistímann, eins og stundum er sagt, þá var bara unnið eins og 

þurfti og ekki skeytt um lög og reglugerðir um hvíldartíma eða vinnulöggjöf 

almennt. Stundum þurfti og þarf sjálfsagt enn að sæta lagi til dæmis þegar 

veður ræður hverju er hægt að koma í verk.  

Meðal þeirra sem rannsakað hafa vinnu barna og unglinga á 20. öld er 

Ólöf Garðarsdóttir. Niðurstöður hennar benda til þess að þó vinnan hafi 

skipt máli í lífi íslenskra barna og unglinga og foreldrum hafi almennt þótt 

skipta máli að börnin kynntust atvinnulífinu, hafi viðhorf til vinnu barnanna 

breyst og menn farið að velta fyrir sér hvaða störf henti börnum og ungl-

ingum (Ólöf Garðarsdóttir, 1998, bls. 242).  

En hvað fást börn og ungmenni við á vinnumarkaði nú til dags og er til 

einhver skilgreining á hvað eru barna- eða unglingastörf og hvað fullorðins-

störf og hefur það ef til vill breyst í tímans rás? Að vinna í unglingavinnunni 

á sumrin, bera út blöð og passa börn eru störf sem fyrst koma upp í hugann. 

Verslunarstörf og vinna í sjoppum eða á skyndibitastöðum eru ef til vill þau 

störf sem flestir af yngri kynslóðinni fást við í dag.  



 

59 

Fyrir tæpum aldarfjórðungi voru þau störf sem flestir framhaldsskóla-

nemar unnu með skóla verkamannastörf af einhverju tagi, eða í rúmum 

40% tilfella. Tæp 30% störfuðu við afgreiðslustörf og svipað hlutfall við ýmis 

önnur störf í þjónustugeiranum. Konur störfuðu frekar við afgreiðslustörf en 

karlar í ríkari mæli við verkamannavinnu (Jón Torfi Jónasson og Karl 

Sigurðsson, 1990, bls. 19). 

Margrét Einarsdóttir (2008) velti fyrir sér störfum og starfsreynslu ís-

lenskra ungmenna. Niðurstöður rannsóknar hennar voru á þá leið að starfs-

reynsla þátttakenda var margvísleg. Hún tók dæmi af 17 ára stúlku sem ólst 

upp í þorpi á landsbyggðinni. Þegar viðtalið við hana fór fram hafði hún 

nýlega hafið störf í eldhúsi á dvalarheimili og hafði áður unnið í tvö ár í eld-

h  i á h teli. Á  eril kránni ha ði h n líka „he ðbundin“ unglinga tör  ein  

og unglingavinnu, barnapössun og blaðabútburð. Jafnaldra hennar af 

höfuðborgarsvæðinu hafði starfsreynslu úr verslunum, bíó, barnapössun og 

blaðburði. Í 8. bekk kveðst sú stúlka hafa sinnt þremur störfum samtímis 

(Margrét Einarsdóttir, 2008). 

Í niðurstöðum stóru norrænu könnunarinnar sem gerð var veturinn 

1997-1998 kom fram að þau störf sem íslensk ungmenni fengust við með 

skólanum voru mörg og margvísleg. Flestir unnu við barnapössun (22%) eða 

blaðburð (17%). Í verslunum/stórmörkuðum og við ræstingar í fyrirtækjum 

störfuðu 10%. Önnur störf sem nefnd voru til sögunnar voru fisk-

vinnsla/matvælaiðnaður, störf í söluturnum, veitingahúsum og við land-

búnað (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999, bls. 34). Margrét Einarsdóttir 

spurði svipaðra spurninga í sinni könnun. Hennar niðurstöður sýndu að með 

skóla unnu þá flestir í verslunum eða stórmarkaði (41%), 6% við blaðburð og 

12% við barnapössun svo nokkur dæmi séu tekin (Margrét Einarsdóttir, 

2008). 

Á heimsíðu Vinnueftirlits ríkisins kemur fram að því hafi borist fyrir-

spurnir um leyfilegan aldur til að starfa við barnagæslu. Þar er fjallað um þá 

ábyrgð sem fylgir því að bera ábyrgð á lífi og líðan lítilla barna og hversu 

ábyrgðarmikið starf sé að gæta þeirra. Ekki er talið forsvaranlegt að fela 

fólki sem ekki hafi tekið út fullan þroska svo mikla ábyrgð og því sé barna-

gæsla tvímælalaust ekki meðal þeirra starfa sem falli undir skilgreiningu á 

því sem kallað er létt störf og því sé ljóst að óheimilt sé að ráða börn yngri 

en 15 ára til starfa við barnagæslu. Ekki er talið æskilegt að fela barni að 

gæta annars barns nema undir eftirliti fullorðinna (Vinnueftirlit ríkisins, 

2003, 25. apríl).   
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3.2.1 Stelpustörf og strákastörf 

Það er gömul saga og ný að störf barna og unglinga eru ekki síður kynjaskipt 

en störf hinna fullorðnu. Það er ef til vill full djúpt tekið í árinni að halda því 

fram að í gegnum tíðina hafi stúlkur passað börn og sinnt heimilisstörfum og 

strákar verið sendisveinar, borið út blöð og unnið störf þar sem líkamlegra 

krafta er þörf. En samt sem áður er nokkur fótur fyrir því. 

Kynskipting á vinnumarkaði hefur löngum haft margvísleg áhrif á að-

stæður og starfsmöguleika drengja og stúlkna (Ólöf Garðarsdóttir, 1998, bls. 

251). Dæmi um það er að lengi vel var skýr skipting á verkefnavali kynjanna í 

Vinnuskóla Reykjavíkur og bar það keim af hefðbundnum hugmyndum um 

stöðu kynjanna. Það var ekki fyrr en almenn atvinnuþátttaka kvenna jókst 

eftir 1970 að farið var að vinna markvisst að breytingum á kynbundinni 

mismunum í Vinnuskólanum, segir Ólöf. 

Áður hefur verið minnst á könnun sem gerð var í Reykjavík árið 1962. Í 

niðurstöðunum þessarar liðlega 50 ára gömlu könnunar er svo sem ekkert 

sem kemur á óvart og ekki ýkja margt sem hefur breyst. Þau störf sem fleiri 

drengir en stúlkur gegndu voru meðal annars: Vinna í sveit og sendiferðir. 

Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem vinna heimilisstörf á heimilum annarra 

eru stúlkur og á það sama reyndar við um heimilisstörf á eigin heimilum, þó 

það séu reyndar einn og einn strákur sem hefur það að sumarstarfi. Í 

könnuninni var ekki skilgreint nánar hvers konar störfum stúkurnar sinntu á 

heimilunum. Ekki er ólíklegt að barnagæsla hafi þar vegið þungt. Á alþjóð-

legan mælikvarða var frjósemi íslenskra kvenna mikil í byrjun sjöunda ára-

tugarins og eignaðist hver kona að jafnaði fjögur börn á lífsleiðinni. Því má 

gera ráð fyrir að margar unglingsstúlkur hafi gætt ungra barna á sumrin. Það 

kemur ekki á óvart að vinna í sveit hafi verið algengt starf hjá börnum á 

þessum aldri árið 1962. Kynjamunurinn er hins vegar nokkuð mikill og 

greinilegt að eftir því sem krakkarnir eldast fækkar þeim sem fara í sveit á 

sumrin (Ólöf Garðarsdóttir, 2009 (3-4)). 

Vorið 1993 gerði Ólöf Garðarsdóttir könnun á atvinnumöguleikum og 

viðhorfum 15 ára unglinga við Réttarholtsskóla í Reykjavík. Eitt af því sem 

spurt var um var barnagæsla. Velflestir unglinganna sögðust hafa passað 

börn. Þegar nánar var spurt um barnagæsluna kom fram verulega mikill 

kynjamunur. Í ljós kom að 10% drengjanna höfðu einhvern tíma passað 

börn sem ekki voru tengd þeim fjölskylduböndum. Hins vegar höfðu margir 

strákanna litið eftir systkinum sínum eða systkinabörnum, þó 30% þeirra 

segist aldrei hafa passað börn. Stelpurnar höfðu allt aðra sögu að segja. Yfir 

90% þeirra höfðu einhvern tíma gætt barna sem ekki voru skyld eða tengd 

þeim og engin stelpnanna sagðist aldrei hafa passað börn. Nokkuð ljóst 
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virðist vera að þrátt fyrir að reynt hafi verið að vinna gegn aðskildum heimi 

kynjanna og margháttaðar breytingar hafi átt sér stað í atvinnumöguleikum 

barna og unglinga samhliða breyttu samfélagi virðast hugmyndir um verka-

skiptingu kynjanna býsna lífseigar (Ólöf Garðarsdóttir, 1998, bls. 250-251). 

Lífsseiglan í þessum hugmyndum birtist enn þann dag í dag. Nægir þar að 

nefna val kynjanna á námi í háskólum, hugmyndir um kvennastörf og karla-

störf lifa greinilega góðu lífi þegar kemur að námsvali. 

„Enn er talið mun betra að vera  tráka telpa en  telpu trákur“. Sv na 

hljómar fyrirsögn í vikublaðinu Akureyri frá 31. október 2013. Greinin er 

samantekt á efni fundar sem Jafnréttisstofa og Akureyrarbær efndu til 

nokkrum dögum fyrr. Tilefni fundarins var að minnast kvennafrídagsins. 24. 

 kt ber 1975, undir   ir kri tinni „rj  um he ðirnar –  örum nýjar leiðir“  g 

var efni hans helgað kynbundnu náms- og starfsvali. Einn margra ræðu-

manna á þessum fundi var Kristín Ástgeirsdóttir, framkvæmdastýra Jafn-

réttisstofu. Í máli hennar kom fram að kynbundið val væri eitt af því sem 

skýrði launamun kynjanna og engin rök væri hægt að færa fyrir því að konur 

gætu ekki unnið sem pípulagningamenn eða karlar sem hjúkrunarfræðingar, 

vandinn lægi í hinum inngróna hugmyndaarfi sem bærist frá kynslóð til kyn-

slóðar. Einnig var fjallað um kjarakönnum BHM frá vorinu 2013 en þar kom 

fram með afgerandi hætti að skýrt samband væri milli fjölda kvenna í 

aðildarfélagi og launa. Því fleiri konur þess lægri laun. Á Akureyri var gert 

átak til að fjölga körlum í störfum hjá öldrunarheimilum bæjarins. Þetta 

tókst vonum framar og eru karlkyns íbúar heimilanna ekki síst ánægðir með 

meira framboð af umræðuefni, því menningarheimar kynjanna, einkum 

þeirra sem eldri eru geta verið ólíkir. Fram kom í máli margra fyrirlesara að 

karlar sem velja sér hefðbundin kvennastörf mæti frekar fordómum en 

konur í hefðbundnum karlastörfum (Björn Þorláksson, 2013, 31. október). 

Einn af fyrirlesurum á þessum fundi, Lena Rut Birgisdóttir, starfar sem 

náms- og starfsráðgjafi í Menntaskólanum á Akureyri. Hún sagði frá niður-

stöðum MA ritgerðar sinnar, sem fjallaði um karla í kvennastörfum (Lena 

Rut Birgisdóttir, 2011). Sex karlar, sem allir vinna dæmigerð kvennastörf, 

tóku þátt í rannsókn Lenu Rutar. Rauði þráðurinn í reynslu þessara manna 

er að þeir völdu sér ekki starf eftir launum og þeir fengu góðan stuðning 

sinna nánustu við starfsvalið. Einnig kom fram að þeim líður vel í starfi, 

mæta yfirleitt jákvæðu viðhorfi á vinnustöðum sínum en upplifa jafnframt 

neikvæð viðhorf og fordóma úr ýmsum áttum. 
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3.3 Ástæður vinnu með skóla 

Margt bendir til þess að flest börn og unglingar vinni fyrst og fremst til að 

hafa meiri peninga á milli handanna en foreldrar þeirra geta, og/eða vilja 

láta þeim í té. Þó eru vafalaust til dæmi um framhaldsskólanema sem enn 

þann dag í dag vinna með skóla til framfleyta sér, þó ekki sé nema að 

einhverju leyti.   

Árið 1989 gáfu framhaldsskólanemar upp ýmsar ástæður fyrir vinnu sinni 

með skóla. Flestir, eða 65% segjast vera að vinna fyrir vasapeningum, 35% 

segjast vinna til að framfleyta sér og 30% vinna til að safna fyrir kaupum á 

einhverju ákveðnu (Jón Torfi Jónasson og Karl Sigurðsson, 1990, bls. 23). 

Það er forvitnilegt að vita hvort það hafi breyst. 

Í Þjóðarspegli Félags- og mannvísindadeildar Háskóla Íslands árið 2010 

varpaði Margrét Einarsdóttir fram spurningunni: „Hvers vegna vinna íslensk 

ungmenni með  k la?“(Margrét Einarsdóttir, 2010). Fram kemur hjá 

Margréti að þó rannsóknir hafi sýnt að alls ekki sé óalgegnt að vestræn 

ungmenni undir 18 ára aldri vinni með námi hafi fáir rannsakendur spurt 

ungmennin sjálf hvers vegna þau stundi launaða vinnu og jafnframt að þörf 

sé fleiri rannsókna á ástæðum vinnunnar.  

Margrét segir að ýmislegt gefi til kynna meirihluti vestrænna ungmenna 

sem vinnur með skóla geri það til að geta gert ýmsa hluti og lítill minnihluti 

noti peningana til að borga brýnar nauðsynjar. Margrét nefnir að í þessu 

felist ef til vill nokkur þversögn, af hverju að vinna ef það er ekki nauðsyn-

legt? Talið er að sennilega fari peningarnir til að fjármagna það sem kalla 

mætti umframneyslu og vinnan sé því sprottin af neysluhyggju. Aðrir eru 

þeirrar skoðunar að flest það sem börn og unglingar taka sér fyrir hendur 

kosti peninga og til að fjármagna það þurfi þau einfaldlega að afla tekna. 

Margir foreldrar séu ekki aflögufærir með peninga til að láta þau hafa og því 

vinni börnin og unglingarnir með skóla. Margrét segir að erfitt sé að halda 

því fram að tekjur vestrænna ungmenna fari allar til að fjármagna einhvern 

lúxus eða umframneyslu. Mörg ungmenni sjá sér nær alfarið fyrir fötum, 

borga fyrir íþróttaiðkun og aðra tómstundaiðju. Sumir leggja hluta launa 

sinna fyrir til eiga fyrir framtíðarútgjöldum svo sem frekari menntun 

(Margrét Einarsdóttir, 2010). 

Margrét bendir á að veigamesta ástæða vinnunnar sé að hafa peninga til 

ráðstöfunar. En aðrar ástæður geta líka legið að baki. Sem dæmi um hverjar 

aðrar ástæður en peningaöflun geti verið fyrir vinnunni má nefna að þriðj-

ungur svarenda sagðist vinna til að afla reynslu sem þau gætu nýtt við at-

vinnuleit að námi loknu og einhverjir gáfu upp þá ástæðu að þeir ynnu til að 

hafa nóg fyrir stafni. Mörgum finnst þeir líka öðlast visst sjálfstæði með því 
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að afla sér peninga til eigin nota með vinnu og þurfa ekki að biðja foreldra 

sína um peninga. Yfirgnæfandi meirihluti ungmennanna notar þá peninga 

sem þau afla til hluta sem teljast ekki til brýnna nauðsynja (Margrét 

Einarsdóttir, 2010). Að vinna til að hafa nóg fyrir stafni samrýmist óneitan-

lega íslenska viðhorfinu til vinnusemi sem fjallað er um í kafla 2.1. 

Í íslensku könnuninni sem birt var 2006 (Hannes Í. Ólafsson o.fl., 2006) 

voru þátttakendur beðnir að nefna einn til þrjá útgjaldaliði sem þeir hefðu 

eytt peningum í mánuðinn á undan. Matur og skyndibiti voru algengustu 

útgjaldaliðir þessara ungmenna en fatnaður, snyrtivörur, skemmtanir og 

áfengi fylgdi fast á hælana. Þetta rímar við niðurstöður könnunar Margrétar 

Einarsdóttur (2010). Í niðurstöðum Hannesar Í. Ólafssonar og félaga (2006) 

taka höfundar fram að þeir taki ekki afstöðu til þess hvort vinnan stafi af illri 

nauðsyn eða ekki. Ef til vill mætti þó draga þá ályktum að úr því peningarnir 

eru notaðir til matarkaupa, skyndibiti þar meðtalinn, sé það vísbending um 

nauðsyn. Það er þó alls ekki víst, því mörgum finnst vafalaust þægilegra að 

hlaupa út í næstu sjoppu eða skyndibitastað en taka með sér nesti að 

heiman. 

Einhverjir eru þeirrar skoðunar að flest ungmenni sem vinna með 

skólanum geri það til að uppfylla ýmsar svokallaðar gerviþarfir, en hvað 

gerviþarfir eru er vaflaust túlkunaratriði hvers og eins. Margir nota þá pen-

inga sem þeir vinna sér inn til að safna fyrir kaupum á dýrum hlutum svo 

sem tölvum, utanlandsferðum og bílum. Bílakaup framhaldsskólanema 

gætu fljótt á litið flokkast undir hreinan og kláran lúxus. Margir viðmældur 

Margrétar Einarsdóttur (2010) voru hins vegar á annarri skoðun, sértaklega 

þeir sem bjuggu í úthverfum höfuðborgarinnar og á landsbyggðinni. Þeir 

færðu þau rök fyrir máli sínu að erfitt væri fyrir þau að komast leiðar sinnar 

án aðgangs að bíl, því almenningssamgöngur væru stopular og dæmi voru 

um að ungmenni gætu ekki stundað nám eða íþróttir nema hafa bíl til um-

ráða (Margrét Einarsdóttir, 2010).  

Ekki má horfa fram hjá þeirri staðreynd að nám í framhaldsskóla getur 

verið dýrt. Einkaskólar innheimta í mörgum tilfellum há skólagjöld svo í 

þeim stunda væntanlega frekar nám þeir sem eru betur stæðir. En opinberir 

framhaldsskólar, sem reknir eru af ríkinu, innheimta líka ýmis gjöld af nem-

endum sínum, svo sem skráningargjöld og efnisgjöld. Ákvörðun um upphæð 

skráningar- og efnisgjalda er sett í hendur skólameistara hvers skóla, en 

ráðherra ákveður þó hámark innritunargjalds og efnisgjalds í reglugerð (Lög 

um framhaldsskóla nr. 92/2008). Námsbækur kosta líka sitt svo það getur 

verið þungur róður fyrir marga að fjármagna framhaldsskólagönguna.  
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Í ágúst 2013 ritaði framhaldsskólakennari blaðagrein sem fjallar um 

þetta efni. Þar kemur fram að íslenskir framhaldsskólanemar búi við mun 

meiri gjaldtöku en nemendur á hinum Norðurlöndunum. Þar er framhalds-

skólaganga gjaldfrjáls, með þeirri undantekningu þó að í Finnlandi er fram-

haldsskólavistin einungis gjaldfrjáls ef nemendur ljúka námi. Á öllum 

Norðurlöndunum, að Íslandi undanskyldu, eiga nemendur rétt á náms-

styrkjum, mismiklum eftir löndum og aldri (Anna María Gunnarsdóttir, 

2013, 13. ágúst). Allt þetta ber að hafa í huga þegar fjallað er um ástæður 

vinnu framhaldsskólanema. 

Í svipaðan streng tekur Aðalheiður Steingrímsdóttir, formaður Félags 

framhaldsskólakennara í blaðagrein. Hún segir ástæður þess að ungmenni 

vinna svo mikið hér á landi vera tvær. Annars vegar þá að dýrt sé að vera í 

framhaldsskóla á Íslandi, nemendur þurfi að greiða námsgögn og fleira sem 

tengist skólagöngunni. Sum heimili séu svo illa sett fjárhagslega að þau hafi 

ekki efni á að greiða þennan kostnað og því verði börnin að vinna. Aðal-

heiður segir hina ástæðuna vera að sumir séu að vinna til að fjármagna 

ýmsa neyslu svo sem fatnað, dýra síma og fleira í þeim dúr (Jóhanna 

Margrét Einarsdóttir, 2013, 11. október). 

Velta má því fyrir sér hvort endilega sé slæmt að krakkar vinni með 

skóla. Árið 2007 birtist blaðgrein þar sem fjallað er um vinnu unglinga frá 

ýmsum sjónarhornum. Þar kemur meðal annars fram að sumir unglingar 

vinna, aðrir fá aðstoð frá foreldrum og þriðji hópurinn sameinar þetta 

tvennt. Meðal viðmælenda blaðamannsins var Áskell Örn Kárason sálfræð-

ingur. Hann sagði að ekkert væri óeðlilegt við það framhaldsskólanemar 

kysu að vinna með skólanum. Um sé að ræða hálffullorðið fólk sem ráði 

hvernig það hagi lífi sínu og framhaldsskólinn sé í mörgum tilfellum 

sveigjanlegur og ekki frágangssök þó námslokum seinki eitthvað. Í greininni 

er líka talað við tvo framhaldsskólanema, strák og stelpu. Strákurinn vinnur 

með skólanum um það bil 10 klst. á viku. Hann notar peningana sem hann 

vinnur sér inn sem vasapeninga en foreldrar hans hjálpa upp á sakirnar við 

bóka- og fatakaup. Hinn viðmælandinn, stelpan, segist ekki vinna með 

skólanum því mikill tími fari í íþróttaæfingar og sumarhýran og vinna í jóla-

fríi fari langleiðina með að duga yfir veturinn. Það sem upp á vanti borgi 

foreldrarnir (Sigrún Ásmundar, 2007, 5. mars). 

3.4 Áhrif vinnu með skóla á námsárangur  

Það er óhætt að halda því fram að skoðanir séu skiptar um hvort vinna með 

skóla hafi áhrif á námsárangur eða ekki. Annars vegar er því haldið fram að 

vinna með námi dragi úr námsárangri, heimanámi og ástundun. Einnig er 
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því haldið fram að það hafi neikvæð áhrif á þroska unglinganna að taka á sig 

ábyrgð fullorðinna sem fylgi því að vera á vinnumarkaði. Hins vegar er hefur 

því líka verið haldið fram að nemendum gefist í skólanum fá tækifæri til að 

þroska mikilvæga eiginleika eins og ábyrgð, stundvísi og samviskusemi og 

læra þau vinnubrögð sem krafist verður af þeim að námi loknu. Vinna með 

skóla sé því kjörið tækifæri til að efla sjálfstæði unglinga og þeir verði því 

ábyrgari einstaklingar. Auk þess læri þeir frekar að verja peningum sínum 

skynsamlega ef þeir hafi unnið fyrir þeim sjálfir (Guðríður Sigurðardóttir og 

Þorlákur Karlsson, 1991, bls 10-11).  

Líka má færa rök fyrir því að það sé einstaklingsbundið hvort og hvernig 

vinna með skóla hafi áhrif. Einnig ber að hafa í huga að tíma unglinga er ekki 

einvörðungu varið í skóla og vinnu. Þeir sem kjósa að verja minni tíma í 

vinnu eru ekki endilega að nota þann tíma í lærdóm. Þess í stað gætu ungl-

ingarnir notað tímann til að hitta vini, stunda íþróttir og hvað annað sem 

unglingar taka sér fyrir hendur (Mortimer og  Johnson, 1998). Ýmsir hafa 

líka haldið því fram að þeir sem vinna mikið með skólanum skipuleggi 

margir hverjir tíma sinn vel og gæti þess að vinnan komi ekki niður á nám-

inu. Þetta segja til dæmis nokkrir kennaranna sem svöruðu spurninga-

könnuninni minni (munnleg heimild í maí 2014).  

Í mars 2006 birtist grein á Mbl.is þar sem fjallað er um vinnu með skóla 

og tengsl við námsárangur. Blaðamaður ræðir þar við Ágústu Ingþórsdóttur, 

náms- og starfsráðgjafa í Borgarholtsskóla. Að mati Ágústu fer ekki vel 

saman að stunda fullt nám og launaða vinnu á sama tíma. Hún segir að er-

lendar rannsóknir sýni að námsárangur þeirra sem vinna með skóla sé lakari 

en annarra nemenda, en bendir jafnframt á að þetta þurfi að rannsaka 

betur hér á landi. Ágústa fullyrðir að ástæður þess að íslenskir framhalds-

skólanemar vinni svona mikið sé fyrst og fremst vegna breyttra neysluvenja 

og þjóðfélagshátta. Hún segir að fæstir unglingar vinni af illri nauðsyn eða 

vegna þess að þeir þurfi að leggja sitt af mörkum til reksturs heimilisins. 

Nauðsynlegt sé að benda á að vinna með námi hafi ekki einungis neikvæð 

áhrif á námsárangur heldur geti hún einnig haft neikvæð áhrif á þroska 

ungmenna. Með vinnu taki þau á sig ábyrgð fullorðinna á mikilvægu skeiði 

lífs síns þegar viðfangsefnin ættu frekar að vera verkefni sem þroski þau 

andlega og félagslega, segir Ágústa að lokum (Mikil vinna með skóla hefur 

neikvæð áhrif á námsárangur, 2006, 22. mars). 

Niðurstaða íslensku könnunarinnar sem gerð var skólaárið 2005-2006 

bendir til þess að þeir sem halda því fram að framhaldsskólanemar sem 

vinni mikið með skólanum sýni lakari námsárangur en þeir sem vinna lítið 

eða ekki neitt hafi ekki alls kostar rétt fyrir sér. Þvert á móti kom í ljós að sá 
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hópur sem vann mest með náminu lyki fleiri einingum, félli síður og væri 

með svipaðar einkunnir og skólafélagar þeirra sem ynnu lítið sem ekkert 

með náminu (Hannes Í. Ólafsson o.fl., 2006). Þetta gæti jafnvel ýtt undir þá 

skoðun að nemendur sem vinna með námi séu almennt skipulagðari og nýti 

tíma sinn betur en þeir sem vinna ekki með skólanum. 

Í blaðagrein sem birtist á síðasta ári og nefnd er hér að framan var vitnað 

til orða Aðalheiðar Steingrímsdóttur, formanns Félags framhaldsskóla-

kennara. Í máli Aðalheiðar kom fram að fylgni væri milli slaks árangurs í 

námi og þess að nemendur væru á vinnumarkaði, en hún tók ekki fram 

hvaðan þær upplýsingar væru komnar. Ennfremur lýsti Aðalheiður þeirri 

skoðun sinni að vinnan leiddi oft til þess að nemendur hættu í skóla. Í sömu 

blaðagrein vitnaði blaðamaðurinn til orða Margrétar Maríu Sigurðardóttur, 

umboðsmanns barna, sem lýsti áhyggjum sínum af mikilli vinnu með skóla. 

Margrét María sagði meðal annars að ekki mætti gleyma því að nám sé 

vinna og því vinni mörg ungmenni tvöfaldan vinnudag. Jafnframt benti 

Margrét María á að ýmis lög og reglugerðir hafi verið sett til að takmarka 

vinnutíma ungmenna (Jóhanna Margrét Einarsdóttir, 2013, 11. október). 

Bandarískur prófessor í félagsfræði, Jeylan T. Mortimer og aðstoðarkona 

hennar, Monica Kirkpatrik Johnson (1998) rannsökuðu árum saman áhrif 

vinnu með skóla á andlega heilsu og þroska ungmenna. Þær bentu á að sú 

staðreynd að næstum allir unglingar ynnu einhvern tíma með skóla þegar 

þeir væru í framhaldsskóla gæti falið í sér nýjar áskoranir og tækifæri fyrir 

kennara, því það mætti alveg eins horfa til ávinnings krakkanna af vinnunni 

eins og neikvæðra áhrifa atvinnuþátttökunnar. Þær benda á að flest rök 

sem mæla gegn vinnu með skóla byggi á ótta við að vinnan hafi slæm áhrif á 

ástundun, námsárangur og möguleika til að sinna íþróttum og félagsstarfi. 

Ennfremur hafa margir notað þau rök gegn vinnu með skóla að hún ýti undir 

miður æskilega hegðun svo sem reykingar, áfengisneyslu og neyslu annarra 

vímugjafa, því launin sem fáist fyrir vinnuna fari til að fjármagna þessa 

neyslu sem svo kalli á meiri vinnu. Fram kemur hjá þeim Mortimer og John-

son að flestir foreldrar séu hlynntir því að unglingarnir þeirra vinni með 

námi. Foreldrarnir töldu að með því ykist sjálfstæði krakkanna, þau lærðu 

að axla ábyrgð og nýttu tíma sinn betur. Ennfremur töldu foreldrarnir að 

vinnan gæti verið liður í að efla þekkingu sem nýtist bæði í námi og síðar á 

lífsleiðinni, svo sem tölvufærni, stundvísi og að fylgja fyrirmælum eða leið-

beinungum. Í mörgum tilfellum eru unglingarnir líka að æfa sig í samskipta-

færni, til dæmis með samskiptum við viðskiptavini segja Mortimer og John-

son (1998, bls. 183-186). 
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4 Niðurstöður  

Eins og fram kom í inngangi var spurningakönnunin um vinnu og skólagöngu 

sem ég lagði fyrir afar viðamikil og óhægt um vik að gera svörum við öllum 

spurningunum skil. Í þessum kafla er að finna svör við þeim spurningum 

sem ég ákvað að rýna í. Víða er gerður greinarmunur á svörum grunn- og 

framahaldsskólanema, enda spurningarnar settar þannig fram eins og sjá 

má í viðauka A. Hafa þarf í huga ójafnvægi milli kynjanna í könnuninni og 

ekki síður ójafna dreifingu milli aldursflokka. Eins og sést í töflu 6 eru bara 

tveir karlar í næst elsta hópnum svo dæmi sé tekið. Fjöldi og hlutfall hvers 

aldurshóps sýndur í töflu 6.  

Tafla 6. Hlutfall þátttakenda eftir aldri og kyni 

Fæðingarár Samtals Konur Karlar 

1970-1975 26 (25%) 18 (24%) 8 (28%) 

1976-1980 10 (9%) 8 (10%) 2 (7%) 

1981-1985  30 (29%) 20 (26%) 10 (34%) 

1986-1990 16 (15%) 12 (16%) 4 (14%) 

1991-1995 23 (22%) 18 (24%) 5 (17%) 

Heildarfjöldi  105 76 29 

4.1 Atvinnuþátttaka  

Í könnuninni var spurt: „ ar tu í launaðri vinnu þegar þú varst í grunnskóla? 

Sumarvinna  g barnagæ la meðtalin“. A  105 þátttakendum v ru einungi  

þrír, eða 3% sem svöruðu því neitandi, allt karlar. Tveir þeirra eru fæddir á 

árabilinu 1991-1995 og sá þriðji 1970-1975. Í framhaldi af því var spurt 

hvort um hafi verið að ræða eingöngu sumarvinnu, eingöngu vinnu með 

skóla eða hvoru tveggja.  

Enginn vann bara með skóla. Það hallar á kynin þegar kemur að því hvort 

grunnskólanemar hafi eingöngu unnið sumarvinnu eða bæði sumarvinnu og 

vinnu með skóla eins og fram kemur í töflu 7. Það kemur á óvart hvað 

margir unnu með skólanum á grunnskólaárum sínum.  
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Tafla 7. Vinna grunnskólabarna. Fjöldi þátttakenda og hlutfall eftir kynjum 

Atvinnuþátttaka  Samtals Konur Karlar 

Bæði vinna með skóla og sumarvinna 59 (56%) 46 (61%) 13 (45%) 

Eingöngu sumarvinna  43 (41%) 30 (39%) 13 (45%) 

Engin vinna  3 (3%) 0 3 (10%) 

Eingöngu vinna með skóla 0 0 0 

Samtals 105 76 29 

Þeir sem höfðu verið í framhaldsskóla fengu sömu spurningu. Af 105 

þátttakendum voru bara tveir sem kusu að svara ekki spurningunni hvort 

þeir hefðu unnið á sínum framhaldsskólaárum. Annar þeirra fór ekki í fram-

haldsskóla svo í rauninni var ekki nema einn sem ekki svaraði. Niðurstaðan 

er því sú að 75 stelpur og 28 strákar svöruðu og eru svörin því miðuð út frá 

þeim fjölda (103). Í töflu 8 sést fjöldi og hlutfall þeirra sem svöruðu spurn-

ingunni. 

Tafla 8. Vinna framhaldsskólanema. Fjöldi þátttakenda og hlutfall eftir kynjum 

Atvinnuþátttaka  Samtals Konur Karlar 

Bæði vinna með skóla og sumarvinna 84 (82%) 64 (85%) 20 (71%) 

Eingöngu sumarvinna  18 (17%) 11 (15%) 7 (25%) 

Engin vinna  1 (1%) 0 1 (4%) 

Eingöngu vinna með skóla 0 0 0 

Samtals 103 75 28 

Eins og sést á töflum 7 og 8 er mun algengara meðal framahaldsskóla-

nema en grunnskólanema að vinna bæði sumarvinnu og vinnu með skóla. 

Hærra hlutfall stelpna vinnur bæði sumarvinnu og vinnu með skóla og á það 

við bæði skólastigin. 

4.2 Sumarvinna  

Í könnuninni var spurt hvaða störfum þeir sem unnu sumarvinnu á grunn-

skólaaldri gegndu. Beðið var um að merkt væri við fleiri en einn svarmögu-

leika ef við ætti, því krakkarnir unnu ekki endilega sama starfið öll sumur. 

Það skýrir af hverju fjöldi svara og fjöldi þátttakenda er ekki sá sami. Niður-

stöðurnar koma fram í töflu 9. 
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Tafla 9. Sumarstörf þátttakenda á grunnskólaaldri 

Sumarstörf á grunnskólaaldri* Heildar-

fjöldi 

102 

Konur 

76 

(75%)* 

Karlar 

26 

(25%)* 

Unglingavinna á vegum sveitarfélags 77 (75%) 59 (78%) 18 (69%) 

Barnagæsla 45 (44%) 42 (55%) 3 (12%) 

Verslunar- og afgreiðslustörf 41 (40%) 36 (47%) 5 (19%) 

Fiskvinnsla  17 (17%) 13 (17%) 4 (15%) 

Sveitastörf og vist í sveit 12 (12%) 7 (9%) 5 (19%) 

Þjónustustörf af ýmsu tagi 12 (12%) 12 (16%) 0 

Ræstingar 6 (6%) 6 (8%) 0 

Byggingavinna  4 (4%) 1 (1%) 3 (12%) 

Garðyrkjustörf önnur en unglingavinna 4 (4%) 2 (3%) 2 (8%) 

Þjálfun og leiðsögn af ýmsu tagi 
1
 4 (4%) 4 (5%) 0 

Blaðburður/blaðasala 2 (2%) 1 (1%) 1 (4%) 

Sjómennska 2 (2%) 1 (1%) 1 (4%) 

Vegavinna 1 (1%) 0 1 (4%) 

Óskilgreind verkamannavinna 1 (1%) 0 1 (4%) 

Önnur sumarstörf sem falla utan ofan-

greindra flokka 
2
 

3 (3%) 3 (4%) 0 

*Hægt var að merkja við fleiri en einn möguleika, fólk vann ekki alltaf sama starfið öll 

sumur á grunnskólaaldri. Hlutfallið sem sýnt er í sviga er fjöldinn sem vann viðkomandi starf 

einhvern tíma á grunnskólaaldri. 

1 
Þjálfun af ýmsu tagi samanstendur af: Aðstoð á leikjanámskeiði, vinna við útilífsskóla 

skáta og fimleikaþjálfun. 

2
 Sumarstörf sem erfitt er að setja í einhvern flokk eru ýmis sumarstörf hjá Landsvirkjun 

(tveir) og ýmis störf á hestaleigu. 

Eins og sést í töflu 9 trónir unglingavinnan á toppnum hjá báðum 

kynjum. Það kemur ekki á óvart að rúmlega helmingur stelpna hafi haft 

barnagæslu að sumarstarfi þegar þær voru í grunnskóla og nokkuð margar 

unnu líka verslunarstörf. Þegar kemur að strákunum er verkamannavinna af 

ýmsu tagi það starf sem kemur næst á eftir unglingavinnunni. Verkamanna-

vinnan er flokkuð eins og hægt er í töflunni. Frekar fáir strákar vinna við 

barnagæslu. Rétt er að halda því til haga að þeir sem unnu við fiskvinnslu 
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raðaðist nokkuð jafnt á alla aldursflokka nema þann yngsta. Í yngsta 

hópnum (1991-1995) vann enginn við fiskvinnslu á sínum grunnskólaárum. 

Það styður það sem Einar Skúlason, rekstrarstjóri Vinnuskóla Akraness, 

sagði um að það krakkar hafi hætt að fá vinnu í fiski eftir því sem árin liðu 

(Einar Skúlason munnleg heimild 8. apríl 2014). En hvort ástæða þess að 

krakkarnir voru ekki ráðin í fiskvinnslu er hertar reglur um hvers konar störf 

börn á grunnskólaaldri mega vinna eða hvort einfaldlega var ekki lengur 

þörf fyrir starfskrafta þeirra er ekki auðvelt að ákvarða, ef til vill spila báðir 

þættir saman. 

Það er ekki úr vegi að athuga hvers konar sumarvinna stóð þátttak-

endum til boða þegar þau komust á framhaldsskólaaldur. Flokkunin er í 

sama anda og flokkun starfa grunnskólabarna í töflu 9. Ef til vill finnst 

einhverjum það skjóta skökku við að framhaldsskólanemar vinni unglinga-

vinnu á vegum bæjarins, en hafa skal í huga að nokkur undanfarin ár hefur 

unglingavinna á vegum sveitarfélaga staðið 17 ára framhaldsskólanemum til 

boða. 

Sú breyting sem er merkjanleg á störfum framhaldsskólanema, þó það 

komi ekki fram í töflunni því þar er flokkun eftir aldri ekki sýnd, er að eftir 

því sem þátttakendur í könnuninni eru yngri fjölgar þeim sem vinna 

verslunarstörf. Þetta stafar trúlega af því að með tímanum hefur stór-

mörkuðum fjölgað og þar vinnur fjöldi fólks með skólanum. Hjá öllum ár-

göngum karla eru verkamannastörf af ýmsu tagi algengust. Verslunarstörf 

eru algengust hjá konum sem fæddar eru eftir 1986 en fram að því hafa 

önnur sumarstörf að minnsta kosti jafnmikið vægi. Ekki er hægt að merkja 

mikla breytingu á því hve mikið framhaldsskólanemar vinna eftir árgöngum 

þátttakenda í könnuninni.  

Í töflu 10 er samantekt á sumarstörfum framhaldsskólanema í könnun-

inni. Eins og hjá grunnskólanemum er hér um að ræða öll þau störf sem 

tilgreind voru. Fólk vann ekki endilega sama starfið öll sumur og sumir unnu 

fleira en eitt starf sama sumarið. Það skýrir af hverju fjöldi svara og fjöldi 

þátttakenda í könnuninni er ekki sá sami.  
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Tafla 10. Sumarstörf þátttakenda á framhaldsskólaaldri 

Sumarstörf á framhaldskólaaldri* Heildar-

fjöldi 

102 

Konur 

75 

(74%)* 

Karlar 

27 

(26%)* 

Verslunar- og afgreiðslustörf 54 (53%) 48 6 

Þjónustustörf af ýmsu tagi 25 (25%) 23 2 

Fiskvinnsla  23 (23%) 16 7 

Ræstingar 11(11%) 10 1 

Unglingavinna á vegum sveitarfélags 10 (10%) 8 2 

Byggingavinna  10 (10%) 0 10 

Þjálfun og leiðsögn af ýmsu tagi 
1
  9 (9%) 6 3 

Vinna í verksmiðjum 
2
 9(9%) 4 5 

Barnagæsla 7 (7%) 7 0 

Sjómennska 7 (7%) 2 5 

Garðyrkjustörf önnur en unglingavinna 5 (5%) 4 1 

Skrifstofustörf  5 (5%) 5 0 

Óskilgreind verkamannavinna  4 (4%) 2 2 

Matvælaiðnaður, annað en fiskvinnsla 3 (3%) 1 2 

Sveitastörf  3 (3%) 2 1 

Iðnaðarstörf á námssamningi  2 (2%) 1 1 

Vegavinna 1 (1%) 1 0 

Önnur sumarstörf 
3
 1 (1%) 1 0 

*Hægt var að merkja við fleiri en einn möguleika, fólk vann ekki alltaf sama starfið öll 

sumur þegar það var í framhaldsskóla. Hlutfallið sem sýnt er í sviga er fjöldinn af hvoru kyni 

sem vann viðkomandi starf einhvern tíma á framhaldsskólaaldri. 

1 
Það sem flokkast sem þjálfun og leiðsögn af ýmsu tagi er: Flokksstjórar hjá vinnuskóla 

(þrír), þjálfun hjá íþróttafélagi (tveir), leiðbeiðandi í sumarbúðum, leiðsögn í líkamsræktar-

stöð, vinna á róluvelli og vinna í útivistarskóla skáta. 

2
Í þennan flokka falla störf í járnblendiverksmiðjunni og álverinu á Grundartanga sem og 

starf í vélsmiðju. 

3 
Það starf sem fellur ekki í neinn flokk er skipamálun.  
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4.3 Starfsmenn vinnuskóla  

Þátttakendur unnu margir hverjir í vinnuskólum í sínum sveitarfélögum, eða 

77 (73%). Nokkuð misjafnt var hversu almennt það var og kynjamunur er 

talsvert mikill eins og sést í töflu 11. Samkvæmt þessum tölum er starf í 

vinnuskóla frekar stelpustarf en strákastarf. Ef til vill er enn við lýði að auð-

veldara sé fyrir stráka að fá vinnu á almennum markaði en stelpur eins og 

sagt var frá í umfjöllun um vinnuskóla í kafla 2 (Ólöf Garðarsdóttir, 1997, 

bls. 168-170). Rannsóknir á sumarvinnu seinni ára sýna hins vegar lítinn 

mun á þátttöku í vinnuskólum eftir kyni (t.d.Margrét Einarsdóttir, 2014 , bls. 

72). En rétt er að hafa í huga að hér er ekki um stórt eða sérlega marktækt 

úrtak að og ræða. Einnig gæti skipt máli að talsvert langur tími leið frá því 

að elstu þátttakendurnir unnu í vinnuskóla á 8. áratug síðustu aldar og þar 

til þeir yngstu gerðu það fyrir örfáum árum síðan. Þetta gæti að einhverju 

leyti skýrt kynjamuninn.  

Tafla 11. Fjöldi og hlutfall grunnskólanema í vinnuskóla eftir búsetu og kyni  

Búseta og fjöldi þátttakenda K
O

N
U

R
 

K
A

R
LA

R
 

Í vinnu-

skóla 

Konur Karlar 

Akranes og nágrenni (49) 30 19 34 (69%) 22 (73%) 12 (63%) 

Aðrir staðir á Vesturlandi (14) 11 3 12 (86%) 10 (93%) 2 (67%) 

Höfuðborgarsvæðið (27) 21 6 19 (70%) 16 (76%) 3 (50%) 

Aðrir staðir á landinu (15) 14 1 12 (80%) 11 (79%) 1 (100%) 

Samtals                       105 76 29 77 (73%) 59 (78%) 18 (62%) 

Það voru ekki margir sem unnu sumarvinnu á vegum vinnuskóla sveitar-

félaga þegar komið var á framhaldsskólaaldur, eins og gera mátti ráð fyrir, 

þeir voru samtals tíu. Einn þeirra bjó á Akranesi og tilheyrir yngsta hópnum 

(1991-1995). Einn karl, fæddur einhvern tíma á árunum 1986-1990 merkti 

við það. Sá var búsettur á höfuðborgarsvæðinu. Þar bjuggu líka þrjár konur, 

ein á fædd á tímabilinu 1986-1990. Hinar tvær tilheyra yngsta aldurs-

hópnum (1991-1995). Fimm konur búsettar á Akranesi unnu í vinnuskóla á 

sínum framhaldsskólaárum. Fjórar tilheyra yngsta hópnum og ein næst 

yngsta (1986-1990). Þetta bendir óneitanlega til þess að auðveldara sé að 

finna vinnu á almennum vinnumarkaði þegar á framhaldsskólaaldur er 

komið. Það ekki nokkur leið að draga neinar ályktanir af tíu svörum, en þau 

fylgja engu að síður með. Niðurstöðurnar eru sýndar í töflu 12. 
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Tafla 12. Fjöldi og hlutfall framhaldsskólanema í vinnuskóla eftir búsetu og kyni 

Búseta og fjöldi þátttakenda K
O

N
U

R
 

K
A

R
LA

R
 

Í vinnu-

skóla 

Konur Karlar 

Akranes og nágrenni (48) 29 19 6 (10%) 5 (17%) 1 (5%) 

Aðrir staðir á Vesturlandi (14) 11 3 0 0 0 

Höfuðborgarsvæðið (26) 21 5 4 (15%) 3 (14%) 1 (20%) 

Aðrir staðir á landinu (15) 14 1 0 0 0 

Samtals                         103 75 28 10 (10%) 8 (11%) 2 (7%) 

4.4 Sumarstörf í sveit 

Gera má ráð fyrir að þegar þátttakendur í könnuninni voru komnir til vits og 

ára hafi sá siður að senda þéttbýlisbörn í sveit á sumrin verið á undanhaldi. 

Þrátt fyrir það var spurt að því hvort þátttakendur hefðu farið í sveit á 

sumrin. Rétt er þó að halda því til haga að fimm þátttakendur, sem teljast 

vera 5%, ólust upp í sveit og dvöldust þar af leiðandi í sveit á sumrin. Því má 

kannski segja að það komi örlítið á óvart að þó þetta margir þátttakendur, 

eða 27 manns sem ólust upp í þéttbýli (27%) hafi farið í sveit á sumrin, eins 

og fram kemur í töflu 13. 

Tafla 13. Sumardvöl þátttakenda í sveit 

Sumardvöl í sveit  Fjöldi Konur Karlar 

Já ég fór í sveit  27 (26%) 23 (30%) 4 (14%) 

Nei ég fór ekki í sveit 73 (69%) 51 (67%) 22 (76%) 

Ég bjó í sveit 5 (5%) 2 (3%) 3 (10%) 

Samtals 105 76 29 

Eins og sést í töflu 13 er sveitadvölin ekki flokkuð eftir aldri. En af 

þessum fjórum strákum sem fóru í sveit á sumrin tilheyra þrír elsta aldurs-

hópnum (1970-1975) en einungis einn strákur yngri en það fór í sveit, sá er 

fæddur á einhvern tíma á árunum 1981-1985.  

Mun fleiri stelpur en strákar fóru í sveit og er ekki afgerandi munur milli 

aldursflokka. Af stelpum sem tilheyra tveimur elstu aldursflokkunum, 

fæddum á árabilinu 1970-1980 eru þær tíu, eða 43% þeirra stelpna sem 

fóru í sveit á sumrin. Í þremur yngstu aldurflokkunum, fæddum 1981-1995 
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eru þær þrettán eða 57% þeirra stelpna sem fóru í sveit, þar af tilheyrir ein 

þeirra yngsta hópnum (1991-1995). Þetta má túlka þannig að þörfin fyrir 

starfskrafta barna í tæknivæddum landbúnaði minnkaði með árunum 

(t.d.Helgi Skúli Kjartansson, 2008a , bls. 45) og vélvæddu störfin hafi frekar 

verið í höndum stráka. Fram hefur komið að aðalstörf stelpna hafi löngum 

verið barnagæsla og heimilisstörf (t.d.Ólöf Garðarsdóttir, 1998, bls. 248). 

Ekki er nokkur ástæða til að ætla að þessu hafi verið öðruvísi farið til sveita 

og því hafi þörf fyrir starfskrafta stelpan á sveitaheimilum ekki minnkað eins 

hratt og þær verið ráðnar í vist. 

4.5 Vinna með skóla  

Áður hefur verið greint frá hversu margir unnu einhvern tíma launaða vinnu 

þegar þeir voru á grunnskólaaldri. Það kemur ekki á óvart að flestir unnu 

þessa launuðu vinnu á sumrin. En það kemur talsvert á óvart hversu hátt 

hlutfall þátttakenda vann launaða vinnu með skóla á grunnskólaaldri, eða 

60%. Sjá töflu 14.  

Tafla 14. Hlutfall þátttakenda sem unnu með skóla á grunnskólaaldri 

Atvinnuþátttaka grunnskólabarna  Samtals Konur Karlar 

Unnu með skóla 63 (60%) 53 (70%) 10 (34%) 

Unnu ekki með skóla 42 (40%) 23 (30%) 19 (66%) 

Samtals 105 76 (72%) 29 (28%) 

Hvaða störfum gegndi svo þetta unga fólk? Í töflu 15 má sjá flokkun 

starfa. Eins og áður er um að ræða störf sem fólk vann einhvern tíma á 

grunnskólaaldri. Eins og gera má ráð fyrir vann hver einstaklingur ef til vill 

mörg störf með skóla á grunnskólaaldri og ekki endilega sama starfið alla 

vetur. 
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Tafla 15. Störf þátttakenda með skóla á grunnskólaaldri 

Störf grunnskólanemenda með skóla * Heildar-

fjöldi 63 

Konur 

53 

Karlar 

10 

Verslunar- og afgreiðslustörf 36 (57%) 34 (64%) 2 (20%) 

Barnagæsla 32 (51%) 32 (60%) 0 

Fiskvinnsla og önnur störf í sjávarútvegi 
1
 8 (13%) 4 (8%) 4 (40%) 

Þjónustustörf af ýmsu tagi 
2 

 4 (6%) 2 (4%) 2 (20%) 

Blaðburður og blaðasala 4 (6%) 2 (4%) 2 (20%) 

Bústörf 2 (3%) 2 (4%) 0 

Fimleikaþjálfun 2 (3%) 2 (4%) 0 

Byggingavinna 1 (2%) 0 1 (10%) 

Hundapössun 1 (2%) 0 1 (10%) 

Garðyrkjustörf 1 (2%) 1 (2%) 0 

Sendilsstörf í ráðuneyti 1 (2%) 1 (2%) 0 

Óskilgreind verkamannavinna 
3
 4 (6%) 2 (4%) 2 (20%) 

*Hægt var að merkja við fleiri en einn möguleika eins og svo oft áður. 

 1 
Meðal starfa sem tengjast sjávarútvegi eru almenn fiskvinnsla, síldarsöltun, saltfisk-

vinnsla og vinna í netagerð. 

2
 Þau þjónustustörf sem grunnskólanemar unnu við eru lagerstörf, ýmis störf á hóteli og 

á veitingastöðum. 

3
 Fjórir merktu við verkamannavinnu en tiltóku ekki um hvers konar störf var að ræða. 

Verslunar- og afgreiðslustörf hafa vinninginn meðal starfa grunnskóla-

barna með skóla. Fast á eftir fylgir barnagæsla. Það vekur athygli að enginn 

strákur segist hafa gætt barna að vetri til, þó tveir segist hafa gætt skyldra 

og tengdra barna þegar spurt var sérstaklega um barnagæslu. Ekki er gott 

að segja hver ástæðan er. Ef til vill gæti hún verið sú að þeir hafi ekki litið á 

barnagæsluna sem vinnu. 

Mikill meirihluti þátttakenda vann með skólanum á sínum framhalds-

skólaárum. Eins og við má búast unnu margir lítið en aðrir meira. Ekki 

verður þó farið í nákvæma greiningu á vinnustundafjölda, enda ekki hægt 

að reikna með að fólk muni það nákvæmlega, því lagt er um liðið hjá 

mörgum. Þeir sem gáfu upp vinnustundafjölda unnu allt frá 2-3 klukku-

tímum upp í 30-40 klukkutíma í hverri viku. Margir unnu með skóla suma 

vetur en ekki aðra og mismikið hvert ár. Flestir virðast þó hafa unnið innan 
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skynsamlegra marka, hver svo sem skilgreining fólks er á því hvað er skyn-

samlegt. Fjölda og hlutfall þeirra sem unnu með skólanum þegar þeir voru í 

framhaldsskóla má sjá í töflu 16. 

Tafla 16. Fjöldi og hlutfall þátttakenda sem vann með skóla á framhaldsskólaaldri 

Atvinnuþátttaka framhalds-

skólanema  

Samtals Konur 

 

Karlar 

 

Unnu með skóla 87 (83%) 66 (87%) 21 (72%) 

Unnu ekki með skóla eða fóru 

ekki í framhaldsskóla  

18 (17%) 10 (13%) 8 (28%) 

Samtals 105 76 (72%) 29 (28%) 

Störfin sem framhaldsskólanemar unnu með skólanum voru mörg og 

margvísleg eins og við er að búast. Flokkun þeirra starfa sem tiltekin voru 

má sjá í töflu 17. 
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Tafla 17. Störf þátttakenda með skóla á framhaldsskólaaldri 

Störf framhaldsskólanema með skóla 
*
 Heildar-

fjöldi 

85 

Konur 

65 

Karlar 

20 

Verslunar- og afgreiðslustörf 50 (59%) 44 (67%) 6 (30%) 

Barnagæsla 8 (9%) 8 (12%) 0 

Þjónustustörf af ýmsu tagi
 1

 12 (14%) 8 (12%) 4 (20%) 

Íþróttaþjálfun af ýmsu tagi 
2
 9 (11%) 7 (11%) 2 (10%) 

Sjávarútvegur 
3
 6 (7%) 3 (5%) 3 (15%) 

Umönnunarstörf 6 (7%) 4 (6%) 2 (10%) 

Ræstingar 3 (4%) 3 (5%) 0 

Söngur, hljóðfæraleikur og dans 
4 

 3 (4%) 1 (2%) 2 (10%) 

Störf í verksmiðju 
5
 3 (4%) 1 (2%) 2 (10%) 

Símsvörun og úthringingar 2 (2%) 2 (3%) 0 

Ýmis konar byggingarvinna  2 (2%) 0 2 (10%) 

Verklegt nám á námssamningi 1 (1%) 1 (2%) 0 

*
Hægt var að merkja við fleiri en einn möguleika eins og svo oft áður. 

1
 Þau störf sem flokkuð eru sem þjónustustörf eru meðal annars öll vinna á veitinga-

húsum, bæði matreiðsla og framreiðsla. Í þessu flokki er líka vinna hjá póstinum svo dæmi sé 

tekið. 

2
 Framhaldsskólanemar unnu sem þjálfarar í ýmsum íþróttagreinum, svo sem fimleikum 

og knattspyrnu. 

3
 Í þennan flokk falla ýmis störf í sjávarútvegi. Þau störf sem gefin voru upp eru rækju- og 

hrognavinnsla, síldar- og loðnuvinna, almenn fiskvinnsla og beiting. 

4
 Einn strákur spilaði með hjómsveit á böllum. Annar vann sem söngvari. Ein stelpan var 

danskennari. 

5 
Tveir unnu einstakar vaktir í verksmiðjum á Grundartanga og einn starfaði þar sem raf-

virki meðan hann var í námi. 

4.6 Barnagæsla  

Barnagæsla hefur í gegnum tíðina verið hefðbundið barnastarf og yfirleitt 

frekar stelpustarf en strákastarf (t.d.Ólöf Garðarsdóttir, 1998, bls.250). Í 

könnunni var spurt hvort þátttakendur hefðu gætt barna. Eins og við var að 
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búast var sú raunin. Mér lék forvitni á að vita hvort munur væri eftir aldri og 

kyni. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 18. 

Tafla 18. Barnagæsla þátttakenda á grunnskólaaldri eftir aldri og kyni 

Fæðingarár Þátttakendur 

konur 

Gættu barna 

konur 

Þátttakendur 

karlar 

Gættu barna 

karlar 

1970-1975 18 (24%) 11 (22%) 8 (28%) 5 (56%) 

1976-1980 8 (10%) 4 (8%) 2 (7%) 0 

1981-1985  20 (26%) 16 (31%) 10 (34%) 1 (11%) 

1986-1990 12 (16%) 8 (16%) 4 (14%) 3 (33%) 

1991-1995 18 (24%) 12 (23%) 5 (17%) 0 

Heildarfjöldi 76 51 (66%) 29 9 (31%) 

Það kemur ekki á óvart að algengara sé að stelpur hafi gætt barna en 

strákar. Athygli vekur að í elsta aldurshópnum gættu 56% strákanna barna 

meðan einungis 22% stelpnanna á sama aldri gerðu það. Þetta gæti sem 

best verið algjör tilviljun, en engu að síður skemmtilegt frávik frá því sem 

venjan er. En auðvitað verður að horfa á heildina og þegar það er gert er 

niðurstaðan sú að af 29 karlkyns þátttakendum gættu níu barna þegar þeir 

voru á grunnskólaaldri, eða 31% meðan 67% stelpnanna gerðu það. 

Það er athyglisvert að skoða muninn á því hversu margir gera greinar-

mun á því hvort barnagæsla hafi verið sumarvinna og hversu margir gættu 

barna á sumrin. Þeir sem merktu við barnagæslu sem sumarstarf voru 46. 

Aðspurðir hvort þátttakendur hefðu gætt barna á sumrin er talan örlítið 

hærri, eða 59. Líklega liggur munurinn í því að sumir höfðu barnagæslu að 

aðalstarfi á sumrin meðan aðrir gættu barna samhliða annarri sumarvinnu, 

svo sem á kvöldin og um helgar.   

Spurt var hvernig þátttakendur tengdust þeim börnum sem þeir gættu, 

það er að segja hvor það voru systkin, önnur skyld eða tengd börn annars 

vegar eða óskyld eða ótengd börn hins vegar. Þegar horft er á tengsl strák-

anna við börnin sem þeir gættu (sjá töflu 19) kemur í ljós að allir nema einn 

gættu systkina sinna þegar þeir voru á aldrinum 10-14 ára. Þessi eini gætti 

óskyldra barna þegar hann var 13-14 ára en hann tilheyrir elsta aldurs-

hópnum. Stelpurnar sem pössuðu börn gættu greinilega margra barna því 

margrar þeirra merktu við alla flokkana. Nítján gættu systkina sinna, tuttugu 

og níu gættu annarra skyldra eða tengdra barna og þrjátíu og fimm gættu 

óskyldra eða ótengdra barna. Sex stelpur gættu barna þegar þær voru yngri 

en 10 ára, ýmist systkina sinna eða skyldra eða tengdra barna. Þær eru allar 
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í elstu aldursflokkunum. Það má velta því fyrir sér hvort ástæða þess gæti 

verið að fáir láta börn yngri en 10 ára gæta barna nú til dags, þó það þætti 

ekki neitt tiltökumál í eina tíð. Fjölmargar stelpur gættu barna á aldrinum 

11-14 ára, en aðeins sextán á aldrinum 15-16 ára. Fjöldi grunnskólabarna 

sem gættu barna sumar og vetur og tengsl þeirra við börnin sem þau gættu 

eru dregin saman í tvo flokka og sýnd í töflum 19 og 20. 

Tafla 19. Fjöldi þátttakenda á grunnskólaaldri sem gætti barna á sumrin og tengsl 
þeirra við börnin sem þeir gættu 

Tengsl Samtals Konur Karlar 

Gættu einungis systkina eða 

tengdra barna 

21 15 6 

Gættu jafnframt eða einungis  

ótengdra barna  

38 35 3 

Samtals 59 50 9 

Grunnskólabörnin gættu líka barna að vetrarlagi. Þó voru það ekki eins 

margir og gerðu það sumarlagi. Fjölda barna og tengsl við þau koma fram í 

töflu 20. 

Tafla 20. Fjöldi þátttakenda á grunnskólaaldri sem gætti barna að vetri og tengsl 
þeirra við börnin sem þeir gættu 

Tengsl Samtals Konur Karlar 

Gættu einungis systkina eða  

tengdra barna 

22 20 2 

Gættu jafnframt eða einungis  

ótengdra barna  

23 23 0 

Samtals 45 43 2 

Misjafnt var hvort þátttakendur fengu laun fyrir barnapössun eða ekki 

þegar þeir voru á grunnskólaaldri. Fimm fengu aldrei laun og sjö fengu laun 

fyrir að gæta systkina sinna. Það kveður við annan tón þegar um var að 

ræða önnur börn en systkini. Af þeim sem svöruðu fengu tuttugu og níu 

laun fyrir að gæta skyldra og tengdra barna, þrjátíu og átta fengu laun fyrir 

að gæta óskyldra og/eða ótengdra barna og þrjátíu og einn fékk stundum 

laun. Launin voru þó ekki alltaf greidd í beinhörðum peningum. Sem dæmi 

má nefna að kona sem fædd er á tímabilinu 1981-1985  agði „Launin voru 

stundum í öðru formi þegar ég gætti barna systur minnar og systkina vin-
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kvenna. Þá fengum við oft greitt í sælgæti, vídeókvöldi, dóti o.s.frv. 

Stundum fengum við þó peninga fyrir. En oftast þegar við vinkonurnar 

gættum barna sem voru minna tengd þá fengum við peninga   rir“. Ja n-

aldra hennar  agði: „Ég  ékk stundum laun frá mömmu þegar mig langaði í 

eitthvað  ínt“.  

Skyldu framhaldsskólanemendur líka hafa gætt barna? Svarið við þeirri 

spurningu er já, en þó er langur vegur milli fjölda þeirra sem gættu barna á 

sumrin á sínum grunnskólaárum og þeirra sem gerðu það þegar þeir voru 

komnir í framhaldsskóla. Mun fleiri segjast hafa gætt barna en þeir sem 

höfðu það að aðalsumarstarfi. Ekki er ósennilegt að barnagæslan hafi verið 

aukastarf og ekki endilega víst að gæta hafi þurft barnanna á hverjum degi. 

Langflestir þeirra sem gættu barna á framhaldsskólaárum sínum gerðu það 

öll árin sem þeir voru í framahaldsskóla. Þegar skoðað er hversu margir 

gættu barna á veturna á framhaldsskólaaldri eru niðurstöðurnar ótrúlega 

líkar barnagæslu á sumrin. Ástæðan gæti ef til verið sú að þeir framahalds-

skólanemar sem á annað borð gættu barna hafi gætt sömu barna allan 

ársins hring. Barnagæslu framhaldsskólanema eru gerð skil í töflum 21 og 

22. 

Tafla 21. Fjöldi þátttakenda á framhaldsskólaaldri sem gætti barna á sumrin og 
tengsl þeirra við börnin sem þeir gættu 

Tengsl Samtals Konur Karlar 

Gættu einungis systkina eða  

tengdra barna 

14 12 2 

Gættu jafnframt eða einungis  

ótengdra barna  

6 5 1 

Samtals 20 17 3 

Tafla 22. Fjöldi þátttakenda á framhaldsskólaaldri sem gætti barna að vetri og 
tengsl þeirra við börnin sem þeir gættu 

Tengsl Samtals Konur Karlar 

Gættu einungis systkina eða  

tengdra barna 

16 13 3 

Gættu jafnframt eða einungis  

ótengdra barna  

4 4 0 

Samtals 20 17 3 
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Aðspurðir hvort framhaldsskólanemar hefði fengið laun fyrir barna-

gæsluna var allur gangur á því. Það voru helst þeir sem gættu barna sem 

voru þeim óskyld eða ótengd sem fengu laun fyrir barnagæsluna. Enginn 

fékk föst laun fyrir að gæta systkina sinna, hvort sem það var að sumri eða 

vetri til. Sumir fengu stundum laun og stundum ekki. Spurt var hvað réði því 

hvort fólk fékk laun eða ekki. Ein stúlka fædd á tímabilinu 1981-1985 sagði: 

„Ég gætti barna erlendis í eitt ár og fékk laun þá. Ég gætti jafnframt barna 

systur minnar og fékk þá stundum laun fyrir og stundum ekki, fór eiginlega 

bara eftir fjárhagsstöðu hennar. Ég gerði aldrei kröfu um laun en hún 

gaukaði oftast einhverju að mér“. Önnur stúlka fædd einhvern tíma á bilinu 

1986-1990  agði: „Hvort ég fékk laun eða ekki fór eftir hversu dugleg ég var 

að hjálpa til á heimilinu  g pa  a    tkini mín“. 

4.7 Ástæður vinnu með skóla  

Spurt var um ástæður þess að fólk vann með skólanum. Svarmöguleikarnir 

voru:  

 Mig langaði að hafa örlítið meira á milli handanna - mætti kallað það 
fjárhagslegt sjálfstæði (sjálfstæði).  

 Það voru flestir jafnaldrar mínir að vinna með skólanum (áhrif frá 
jafnöldrum).  

 Ég var að safna peningum (sparnaður). 

 Ég vann með skólanum af öðrum ástæðum en að ofan greinir (aðrar 
ástæður).  

Það gáfu ekki allir upp ástæðu fyrir vinnu sinni með skóla og margir gáfu 

upp fleiri en eina ástæðu. Það skýrir af hverju fjöldi svara og fjöldi þátttak-

enda í könnuninni er ekki sá sami. Sjá töflu 23. Grunnskólanemar voru ekki 

spurðir um ástæður vinnu sinnar með skóla. 

Tafla 23. Ástæður vinnu framhaldsskólanema með skóla. Fjöldi og hlutfall 

Ástæður vinnu með skóla* Samtals Konur Karlar 

Sjálfstæði  75 (73%) 55 (73%) 20 (71%) 

Áhrif frá jafnöldrum  18 (17%) 15 (20%) 3 (11%) 

Sparnaður  25 (24%) 18 (24%) 7 (25%) 

Aðrar ástæður  10 (10%) 7 (9%) 3 (11%) 

Fjöldi þátttakenda 103 75 28 

*Margir gáfu upp fleiri en eina ástæðu sem skýrir að prósentuhlutfall er ekki 100%. 
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Spurt var fyrir hverju fólk var að spara ef það var ástæða vinnu með 

skóla. Svörin voru á ýmsa vegu. Sumir voru að safna fyrir neyslu, það er 

fötum, skemmtunum, utanlandsferðum og fleiru í þeim dúr. Aðrir voru að 

safna fyrir bíl, íbúð, framhaldsnámi, bílprófi og engu sérstöku, bara að búa í 

haginn fyrir framtíðina.  

„Aðrar á tæður“   rir vinnu með  k la v ru ekki  íður margbre tilegar. 

Tveir karlar voru fluttir að heiman og sáu að mestu fyrir sér sjálfir. Ein stúlka 

vann með skóla til að halda heimili og sjá fyrir barni sínu. Önnur stúlka 

sagðist hafa þurft að vinna til að geta verið í skóla og til að borga tannrétt-

ingar. Borga skólagjöld, strætókort og aðrar nauðsynjar, vinna fyrir vasapen-

ingum voru allt ástæður sem gefnar voru upp. Einn strákur sagði að sér 

hefði þótt eðlilegt að vinna með skóla og fá þar af leiðandi tekjur. Ein stúlka 

sagði að sér hefði þótt sjálfsagt að vinna, hún hefði byrjað ung að vinna og 

fannst eiginlega leti að gera það ekki. Hún sagðist hafa fundið fyrir tómleika 

þegar hún var ekki að vinna. Af þessum dæmum má ráða að ekki er sjálf-

gefið að allir geti stundað nám í framhaldsskóla án þess að vinna með 

skólanum.  

4.8 Ráðstöfun launa  

Spurt var hvort fólk hefði mátt ráðstafa þeim launum sem það vann sér fyrir 

sjálft. Langflestir svöruðu þeirri spurningu og meirihlutinn réði hvað hann 

gerði við launin sín. Spurningar um ráðstöfun launa grunn-og framhalds-

skólanema voru ekki samhljóða. Grunnskólabörnum stóðu til boða val-

möguleikarnir:  

 Ég réði hvað ég gerði við peningana. 

  Ég lagði hluta af kaupinu fyrir, hinu mátti ég ráðstafa að vild.  

 Ég lagði þá alla fyrir ég var að safna mér fyrir....  

 Önnur ráðstöfun.  

Ætla má að laun grunnskólanema hafi ekki verið ýkja há og að mestu 

verið vasapeningar. Þó virðist sem einhverjir hafi náð að leggja fyrir og safna 

fyrir eigulegum hlutum. Grunnskólanemar eru á framfæri foreldra sinna og 

ættu því varla að þurfa að nota launin til framfærslu, þó það sé kannski ekki 

alveg sjálfgefið, en það þar samt ekki spurt um það og er ráðstöfun launa 

þeirra er því ekki flokkuð sérstaklega. Sem dæmi um að ekki sé sjálfgefið að 

börnin þurfi ekki að nota launin sín til framfærslu má nefna rannsókn sem 

gerð var meðal 10-12 ára reykvískar skólabarna og byggja niðurtöðurnar á 

svörum 206 barna (Cynthia Lisa Jeans og Guðný Björk Eydal, 2005). Þar kom 



 

83 

fram að 8 börn, eða 4% keyptu nauðsynjar fyrir heimilið fyrir þá peninga 

sem þau unnu sér inn. 

Eins og fram kemur hér að ofan réðu langflest grunnskólabörnin hvað 

þau gerðu við launin sín. Margir lögðu hluta fyrir en máttu eyða hinu, en 

einhverjum var gert að leggja allt fyrir. Ein stúlka sagði til dæmis: „Allir pen-

ingar voru lagðir inn ég fékk engu um það ráðið“. Aðspurðir hvort grunn-

skólanemendur hafi verið að safna peningum fyrir einhverju sérstöku 

reyndist svo vera í mörgum tilfellum. Dæmi um það sem safnað var fyrir er: 

Létt bifhjól, línuskautar, hljóðfæri, föt, myndavél og hestavörur. Ein stúlka 

sagði að peningarnir kæmu sér vel í skólagjöld sem hún væri að borga núna 

og önnur sagði að hún hafi eytt peningunum í eitthvað skynsamlegt í sam-

ráði við foreldra sína. Einhverjir voru þegar í grunnskóla farnir að leggja fyrir 

til bílakaupa og fyrir bílprófi. 

Þegar kemur að ráðstöfun launa framhaldsskólanema er annað uppi á 

teningnum. Auðvitað eru framhaldsskólanemar eldri, þeir vinna meira og 

hafa hærri laun. Flestir vinna til að fjármagna það sem kalla mætti umfram-

neyslu. En það eru ekki allir á framfæri foreldra sinna í framhaldsskóla, það 

er staðreynd að einhverjir úr þessum hópi hafa unnið til þess að geta 

stundað nám. Rétt er að halda því til haga að hluti hópsins varð sjálfráða 16 

ára, það eru bara þeir sem fæddir eru 1982 og síðar sem urðu sjálfráða 18 

ára. Það er forvitnilegt að skoða hvernig launum þeirra sem stunduðu vinnu 

á framhaldsskólaaldri var ráðstafað.  

Flestir svöruðu spurningunni um ráðstöfun launa sinna á framhalds-

skólaaldri. Svarmöguleikarnir voru svohljóðandi:  

 Þetta voru mínir peningar sem ég ráðstafaði að vild. Foreldrar mínir 
borguðu allt sem ég þurfti (allt í eyðslu).  

 Foreldrar mínir sáu mér fyrir öllum nauðsynjum, svo sem fæði hús-
næði, bókum, fatnaði og vasapeningum, öðru vann ég fyrir 
sjálf/sjálfur (blandað). 

 Ég notaði peningana bæði til að að greiða kostnað við skólann (t.d. 
bækur) og sem vasapeninga (skóli og vasapeningar). 

 Ég lagði hluta af kaupinu mínu til heimilisins en ráðstafaði afgang-
inum sjálf/sjálfur (heim og frjálst).  

 Ég lagði hluta þeirra fyrir en hinu mátti ég ráðstafa að vild (sparnaður 
og frjálst). 

 Önnur ráðstöfun. 
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„Önnur ráð tö um þýddi nánast undantekningarlaust að viðkomandi sá fyrir 

sér sjálfur að mestu eða öllu leyti. Ein stúlka var á framfæri foreldra sinna 

framan af, en flutti að heiman 18-19 ára. Þá var hún enn í námi og sá fyrir 

sér sjálf. Eins var því þannig háttað í sumum tilfellum að foreldrar borguðu 

fæði, húsnæði og kostnað við skólann, en framhaldsskólaneminn sá sjálfur 

um að kaupa sér föt og fjármagna alla aðra ne  lu  v   leiri dæmi um „aðra 

ráðstöfun séu tiltekin. Í töflu 24 sést hvernig ráðstöfun launanna var/er. 

Tafla 24. Ráðstöfun launa framhaldsskólanema 

Ráðstöfun launa Samtals Konur Karlar 

Allt í eyðslu 10 (10%) 7 (10%) 3 (11%) 

Blandað  32 (31%) 21 (28%) 11 (39%) 

Skóli og vasapeningar 39 (38%) 29 (39%) 10 (37%) 

Heim og frjálst  1 (1%) 0 1 (3%) 

Sparnaður og frjálst 5 (5%) 4 (5%) 1 (3%) 

Önnur ráðstöfun 15 (15%) 13 (18%) 2 (7%) 

Fjöldi svara 102 74 28 

4.9 Vasapeningar  

Í gegnum tíðina hefur ekki verið óalgengt að börn og unglingar hafi fengið 

vasapeninga frá foreldrum sínum. Sumir hafa fengið fastar upphæðir, aðrir 

annað slagið og sumir þurftu að vinna fyrir sínum vasapeningum. Í könnun 

sem framkvæmd var árið 2005 (Cynthia Lisa Jeans og Guðný Björk Eydal, 

2005) kom fram að 61% barnanna hafi fengið vasapeninga og að 89% þeirra 

hafi þurft að vinna fyrir þeim. Þátttakendur í minni könnun voru spurðir 

hvort þeir hefði fengið vasapeninga og ef svo væri hvort þeir hefðu þurft að 

inna einhverja vinnu af hendi til að fá vasapeninga. Spurningin var lögð fyrir 

bæði grunn- og framhaldsskólanema. Niðurstaðan er birt í töflum 25 og 26. 

Tafla 25. Vasapeningar grunnskólabarna 

Fékkstu vasapeninga þegar þú varst í grunnskóla? Konur 76 Karlar 29 

Já 34 (44%) 12 (41%) 

Nei  43 (56%) 17 (59%) 

Vasapeningar án vinnuframlags 7 (21%) 6 (50%) 

Vasapeningar með vinnuframlagi  27 (79%) 6 (50%) 
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Það er ekki ýkja mikill munur milli kynja hvort börnin fengu vasapeninga 

eða ekki. Þegar kemur að vasapeningum með eða án vinnuframlags er tals-

verður munur á kynjunum eins og sést í töflu 25. Vinnuframlagið var, 

barnagæsla og heimilisstörf af ýmsu tagi, úti og inni. Ein stúlkan fékk vasa-

peninga fyrir að æfa sig á hljóðfæri. 

Tafla 26. Vasapeningar framhaldsskólanema 

Fékkstu vasapeninga þegar þú varst í 

framhaldsskóla  

Konur 

74 

Karlar 

29 

Já 14 (19%) 4 (14%) 

Nei  60 (81%) 25 (86%) 

Vasapeningar án vinnuframlags 6 (43%) 3 (75%) 

Vasapeningar með vinnuframlagi  8 (57%) 1 (25%) 

Það kemur ef til vill ekki á óvart að framhaldsskólanemar hafi almennt 

ekki fengið vasapeninga. Munurinn á því hvort kynin hafi þurft að vinna fyrir 

vasapeningunum eða ekki er athyglisverður, sjá töflu 26. 

4.10 Hvernig fengu þátttakendur vinnu? 

Þátttakendur voru spurðir hvernig þeir sem unnu launaða vinnu þegar þeir 

voru í grunnskóla hefðu fengið vinnuna. Hafa skal í huga að hér er bæði um 

að ræða sumarvinnu og vinnu með skóla og spurningin á við allan þann tíma 

sem þátttakendur voru í grunnskóla og því er fjöldi þátttakenda og fjöldi 

svara ekki sá sami, því stundum útveguðu foreldrar vinnuna og stundum 

börnin sjálf og svo framvegis. Sömu forsendur eiga við um framhaldsskóla-

nemendur. Með kunningsskap er átt við hvort fólk hafi fengið vinnu í 

gegnum ættingja og vini foreldra, sem mætti líka kalla í gegnum klíku. Það 

sama getur átt við þegar fólk fékk vinnu í gegnum vini sína. Sjá töflur 27 og 

28. 
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Tafla 27. Hvernig fengu grunnskólanemar vinnu? 

Hvernig fékkstu vinnu? * Heildar-

fjöldi 

Konur 

 

Karlar 

Foreldrar mínir útveguðu mér vinnu 35 (34%) 23 (30%) 12 (32%) 

Ég fékk vinnu í gegnum kunningsskap 36 (35%) 31 (41%) 5 (19%) 

Ég útvegaði mér vinnu sjálf/sjálfur 46 (45%) 39 (51%) 7 (26%) 

Ég fékk vinnu í gegnum vini mína 9 (9%) 9 (11%) 0 

Ég fékk vinnu með öðrum hætti  4 (4%) 4 (5%) 0 

Fjöldi þátttakenda  102 76 26 

*Hægt var að merkja við fleiri en eitt svar sem skýrir af hverju prósentuhlutfall er ekki 

100%. 

Það er forvitnilegt að vita hvort svör framhaldsskólanema séu með 

svipuðum hætti. Það kemur fram í töflu 28. 

Tafla 28. Hvernig fengu framhaldsskólanemar vinnu? 

Hvernig fékkstu vinnu? * Heildar-

fjöldi 

Konur 

 

Karlar 

 

Foreldrar mínir útveguðu mér vinnu 22 (21%) 10 (13%) 12 (42%) 

Ég fékk vinnu í gegnum kunningsskap 29 (28%) 20 (26%) 9 (32%) 

Ég útvegaði mér vinnu sjálf/sjálfur 68 (66%) 53 (70%) 15 (53%) 

Ég fékk vinnu í gegnum vini mína 9 (9%) 8 (10%) 1 (4%) 

Ég fékk vinnu með öðrum hætti  1 (1%) 1 (1%) 0 

Fjöldi þátttakenda 103 75 28 

*Hægt var að merkja við fleiri en eitt svar sem skýrir af hverju prósentuhlutfall er ekki 

100%. 

Eins og fram kemur í töflum 27 og 28 var algengast að krakkarnir út-

vegðu sér vinnu sjálf og fór það hlutfall hækkandi með hækkandi aldri. Sú 

staðreynd að foreldrar hafi í mörgum tilfellum hjálpað afkvæmum sínum að 

finna vinnu, bendir nú til þess að foreldrunum hafi þótt eðlilegt að krakk-

arnir ynnu, en aftur skal nefnt að hér er spurt bæði um sumarvinnu og vinnu 

með skóla og ef til vill hafa foreldrar ólíkt viðhorf til sumarvinnu og vinnu 

með skóla.  
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4.11 Heimilisstörf  

Til er fólk sem er þeirrar skoðunar að sífellt halli á ógæfuhliðina í þessum 
heimi. Fólk af þessu tagi er til dæmis líklegt til að halda því fram að krakkar 
þurfi aldrei að gera neitt heima hjá sér, heldur búi þau á „h tel mömmu“  g 
fái þar fulla þjónustu. Spurt var hvort þátttakendur í könnuninni hefðu tekið 
þátt í heimilisstörfum þegar þeir voru í grunnskóla. Það voru einungis níu 
(9%) af öllum hópnum sem svöruðu því neitandi, tveir strákar (7%) og sjö 
stelpur (9%), svo ekki hallar mikið á kynin þar. Störfin sem krakkarnir sinntu 
voru margvísleg. Margir þurftu bara að halda herberginu sínu snyrtilegu, 
fara út með ruslið og fleira þess háttar. En margir tóku greinilega mikinn 
þátt í heimilishaldinu, þrifu, þvoðu þvott, elduðu og bökuðu svo dæmi séu 
tekin. Frágangur í eldhúsi var á ábyrgð margra og er greinilega dæmigert 
„barnaheimilis tar “. Stör um sem krökkunum voru falin fjölgaði með 
hækkandi aldri eins og við er að búast.  

Framhaldsskólanemar fengu sömu spurningu. Þar svöruðu 73 konur og 

29 karlar. Þrír karlar (10%) og sex konur (8%) tóku ekki þátt í heimilisstörf-

um. Störfin voru af svipuðu toga og hjá grunnskólanemum, létt heimilisstörf 

af ýmsu tagi. Nokkrir framhaldsskólanemar voru búnir að stofna sitt eigið 

heimili og sáu þar af leiðandi um heimilisstörf þar. Einhverjir bjuggu á 

heimavist og þar var ekki undan því komist að sinna hinum ýmsu heimilis-

störfum.  

Það er ekki merkjanlegur munur eftir aldri, það er að segja að þeir sem 

eru í eldri aldurshópunum hafi verið duglegri við heimilisstörfin en þeir sem 

yngri eru og á það við bæði grunn- og framhaldsskólanemendur. Það kemur 

reyndar fram hjá sumum að þeir hafi reynt ýmislegt til að koma sér undan 

þeim heimilisstörfum sem þeim voru falin og stundum hafi verkin verið illa 

unnin. Niðurstöður um þátttöku í heimilisstörfum eru sýndar í töflum 29 og 

30. 

Tafla 29. Þátttaka grunnskólanema í heimilisstörfum  

 K
O

N
U

R
 

K
A

R
LA

R
 

Þátttaka í 

heimilisstörfum  

Konur Karlar 

 76 29  

Heildarfjöldi svara 105 96 (91%) 69 (91%) 27 (93%) 
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Tafla 30. Þátttaka framhaldsskólanema í heimilisstörfum  

 K
O

N
U

R
 

K
A

R
LA

R
 

Þátttaka í 

heimilisstörfum  

Konur Karlar 

 73 29  

Heildarfjöldi svara 102 93 (91%) 67 (92%) 26 (90%) 

4.12 Mat þátttakenda á áhrifum vinnu með skóla á náms-
árangur  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að vinna með skóla hefði haft 

áhrif á námsárangur þeirra. Einnig voru þeir spurðir hvort áhrifin, ef einhver 

væru, hefðu verið jákvæð eða neikvæð, það svöruðu því reyndar ekki allir. 

Rétt er að halda því til haga að ekki er hlaupið að því að meta hvort og þá 

hvernig vinna með námi hafi áhrif á námsárangur og þeir eru til sem segja 

að það sé ekki hægt. Það verður látið liggja á milli hluta hér, enda er hér 

einungis spurt um skoðun þátttakenda á áhrifum á eigin námsárangur. Eins 

og oft áður eru svör metin með hlutfalli til að sjá mun á kynjunum. Svörin 

eru birt í töflum 31 og 32 

Tafla 31. Mat þátttakenda á áhrifum vinnu með skóla á námsárangur þeirra á 
grunnskólaaldri  

„Telur þ  að vinna þín samhliða námi í 

grunnskóla hafi haft áhrif (jákvæð eða 

neikvæð) á námsárangur þinn?“  

Samtals 

105 

 

Konur 

76 

Karlar 

29 

Vann ekki með námi þegar ég var í grunn-

skóla 

21 (20%) 13 (17%) 8 (28%) 

Nei 51 (49%) 37 (49%) 14 (48%) 

Já 33 (31%) 26 (34%) 7 (24%) 

Þeir sem tiltóku hvort áhrifin voru jákvæð eða neikvæð (samtals 30 svör) 

Jákvæð áhrif 25 (83%) 19 (82%) 6 (86%) 

Neikvæð áhrif  3 (10%) 2 (9%) 1 (14%) 

Hvorki né  2 (7%) 2 (9%) 0 
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Þeir sem töldu áhrifin jákvæð voru sammála um að þeir hefðu lært að 

skipuleggja tíma sinn og þar af leiðandi að nýta hann betur. Nokkrir nefndu 

að þeir hefðu orðið sjálfstæðari. Þeir þrír sem töldu vinnu samhliða námi 

hafa haft neikvæð áhrif nefndu þreytu og aukið álag. Reyndar tiltók önnur 

stúlkan sem taldi áhrifin neikvæð að þó hún hefði oft verið þreytt eftir 

vinnuna hefði það ekki komið niður á námsárangri því hún hefði verið góður 

námsmaður. 

Framhaldsskólanemar fengu að sjálfsögðu sömu spurningu. Svör þeirra 

má sjá í töflu 32. 

Tafla 32. Mat þátttakenda á áhrifum vinnu með skóla á námsárangur þeirra á 
framhaldsskólaaldri 

„Telur þ  að vinna þín samhliða námi í 

framhaldsskóla hafi haft áhrif (jákvæð eða 

neikvæð) á námsárangur þinn?“  

Samtals 

103 

Konur 

74 

Karlar 

29 

Vann ekki með námi þegar ég var í fram-

haldsskóla 

9 (9%) 6 (8%) 3 (10 %) 

Nei 59 (57%) 39 (53%) 20 (69%) 

Já 35 (34%) 29 (39%) 6 (21%) 

Þeir sem tiltóku hvort áhrifin voru jákvæð eða neikvæð (samtals 35 svör) 

Jákvæð áhrif 24 (69%) 20 (69%) 4 (67%) 

Neikvæð áhrif  6 (17%) 4 (14%) 2 (33%) 

Hvorki né 5 (14%) 5 (17%) 0 

Þeir sem töldu áhrifin jákvæð tiltóku meðal annars: Aukið sjálfstæði, 

aukna víðsýni, betri tímastjórnun, aukinn þroska og hafa lært að fara með 

peninga. Neikvæðu áhrifin sem nefnd voru eru meðal annars: Að vinna of 

mikið og sinna þar af leiðandi náminu ekki nógu vel og flosna upp úr námi 

vegna of mikillar vinnu. Ein stúlkan (fædd 1986-1990) tiltók að vinnan hefði 

haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Jákvæðu áhrifin taldi hún vera þau að 

hún hefði lært að skipuleggja tíma sinn. Þau neikvæðu taldi hún hins vegar 

vera þau að eftir að hún flutti að heiman hefði hún þurft að vinna mikið til 

að borga leigu og eiga í sig og á. Þetta sagði hún hafa orðið til þess að hún 

féll í nokkrum fögum. Eftir það fékk hún styrk frá foreldrum sínum og gat þá 

dregið úr vinnunni og einbeitt sér að náminu. 
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4.13 Hvað hafa kennarar að segja um vinnu með skóla? 

Til eru kennarar sem hafa lýst áhyggjum sínum af því að nemendur hafi ekki 

tíma til að sinna heimanámi sökum anna við aðra vinnu en námið, því nám 

er jú vinna. Þær raddir hafa líka heyrst að nemendur sem vinna með skóla 

skipuleggi tíma sinn betur og því komi vinna þeirra ekki niður á náminu. 

Þetta er vafalaust einstaklingsbundið eins og svo margt annað. Sumum tekst 

að skipuleggja tíma sinn þannig að hvorugt komi niður á hinu meðan vinnan 

og námið rekast hvort á annars horn hjá öðrum. Það er auðvitað líka svo að 

fólk þarf að hafa mismikið fyrir náminu og metnaðurinn er líka mismikill. Allt 

yfir fimm í einkunn mun vera óþarfa yfirvinna að mati sumra námsmanna.  

Í grein sem byggðist á viðtölum við reynda framhaldsskólakennara og 

birtist haustið 2013 kom fram að kennararnir telji hlutverk sitt hafa breyst 

talsvert með árunum. Sem dæmi um breytt hlutverk kennara telja þeir að 

sífellt meiri tími fari í að sinna uppeldi og hjálpa nemendum að finna leiðir 

til að halda sig að náminu. Hvað viðhorfum nemenda viðkemur telja sumir 

kennaranna að mörgum nemendum finnst ekkert til þess koma að vera í 

framhaldsskóla, vegna þess að það fara flestir í framhaldsskóla. Margir sjá 

ekki ástæðu til að leggja mikið á sig þó kröfur aukist á nýju skólastigi og 

nemendum sem eru áhugalitlir um námið hafi fjölgað og þeir sem sinna 

heimanámi séu í minnihluta. Ennfremur kom fram í þessari grein að margir 

kennarar  éu þeirrar  k ðunar að kra a nemenda um að þeim  é „kennt“  é 

oft hávær og þessir nemendur séu ekki tilbúnir til að leggja það á sig að 

undirbúa sig á móti (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2013). Ekki er gott að segja hvort þessi viðhorf hafi eitthvað 

að segja varðandi mat kennara á frammistöðu nemenda, því sennilega er 

ekki mikill munur milli skóla, þó erfitt sé að fullyrða neitt um það. 

Eins og fram kom í inngangi var lögð stutt spurningakönnun fyrir kennara 

sem kenna í unglingadeildum grunnskólanna og Akranesi og við Fjölbrauta-

skóla Vesturlands. Kennararnir sem voru beðnir að taka þátt voru 68, 38 

konur (56%) og 30 karlar (44%). Svör bárust frá 26 manns sem telst vera 

38% svarhlutfall. Þó svarhlutfall hafi ekki verið hátt ákvað ég samt að geta 

svara þessara fáu kennara sem sýndu málinu áhuga og gáfu sér tíma til að 

svara. Tafla 33 sýnir á hvaða skólastigi kennararnir kenna eða hafa kennt. 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir er að finna í viðauka B. 
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Tafla 33. Skólastig, fjöldi, kyn og hlutfall þátttakenda í könnun um viðhorf 
kennara til vinnu með skóla 

Skólastig Samtals Konur Karlar 

Grunnskólakennari 10 (39%) 4 (15%) 6 (23%) 

Framhaldsskólakennari 12 (46%) 8 (31%) 4 (15%) 

Hefur kennt á báðum skólastigum  4 (15%) 3 (12%) 1 (4%) 

Samtals 26 (100%) 15 (58%) 11 (52%) 

Kennararnir hafa mislanga kennslureynslu, allt frá innan við fimm árum 

og upp í 20 ár eða meira, tíu kennarar eru í þeim hópi sem kennt hefur í 20 

ár eða lengur. Ein þeirra spurninga sem lögð var fyrir hópinn er hvort 

kennarar hafi heyrt nemendur sína nota þá afsökun að þeir hafi ekki getað 

sinnt heimanámi vegna anna við vinnu. Svör þeirra eru hér flokkuð eftir 

skólastigum. Svörin eru ekki flokkuð eftir kynjum eins og fram kemur í töflu 

34. 

Tafla 34. Hafa kennarar heyrt nemendur sína nota vinnu með skóla sem afsökun 
fyrir því að sinna ekki heimanámi? Hlutfall af heildarfjölda svara 

Skólastig Samtals Já (17) Nei (9) 

Grunnskólakennari 10 (39%) 5 (19%) 5 (19%) 

Framhaldsskólakennari 12 (46%) 9 (35%) 3 (12%) 

Hefur kennt á báðum skólastigum  4 (15%) 3 (11%) 1 (4%) 

Samtals 26 (100%) 17 (65%) 9 (35%) 

Þó kennararnir hafi heyrt nemendur sína nota þessa afsökun telja fæstir 

grunnskólakennarar hana algenga og einn segist hafa heyrt þetta frá 

foreldrum. Þegar kemur að framhaldsskólakennurum segja margir þetta 

algenga afsökun. Einn þeirra (kona) segist hafa það á tilfinningunni að þetta 

sé ekki eins algengt og af er látið. Einn karlkyns kennari segir þetta mjög 

algengt og jafnvel heyrist af nemendum sem biðja um frí til að fara í vinnu. 

Kennarar voru spurðir hvort munur væri á kynjunum þegar kæmi að 

vinnu með skóla. Grunnskólakennarar svara á eftirfarandi hátt: Þrír segja 

engan kynjamun vera, fimm segja stelpur vinna meira, einn stráka og einn 

veit ekki til þess að nemendur vinni með skóla.  
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Framhaldsskólakennarar svara sömu spurningu á þann hátt að sex segja 

engan kynjamun vera, fjórir segja stelpur vinna meira, einn stráka og einn 

svarar þeirri spurningu ekki. Þrír þeirra kennara sem hafa reynslu af kennslu 

á báðum skólastigum sjá engan mun á kynjum og einn segir stráka vinna 

meira. Ef svör kennara af báðum skólastigum eru dregin saman segjast tólf 

kennarar ekki sjá mun á kynjum, níu segja stelpur vinna meira en aðeins þrír 

telja að strákar vinni meira og tveir taka ekki afstöðu.  

Kennararnir voru spurði að því hvort vinna nemenda með skóla hefði 

aukist eða minnkað með árunum. Af þeim sem tóku afstöðu merkja fimm 

grunnskólakennarar engan mun, þrír telja vinnuna hafa aukist og einn að 

hún hafi minnkað. Hvað framhaldsskólakennara áhrærir telja þrír engan 

mun vera, sjö að vinna með skóla hafi aukist og einn að vinnan sé minni en 

áður. Af þeim sem hafa kennt á báðum skólastigum segja tveir vinnuna hafa 

minnkað, einn að hún hafi aukist og einn merkir engan mun. Svo ef marka 

má þessi svör kennaranna hefur vinna með skóla aukist fremur en hitt. 

Nokkrir grunn k lakennarar t ku a  töðu til  purningarinnar „Finn t þér 

vinna nemenda með skóla koma niður á náminu eða eru nemendur sem 

vinna með  k la e  til vill betur  kipulagðir en þeir  em ekki vinna?“ Svörin 

voru misjöfn eins og við er að búast. En ef þau eru dregin saman er niður-

staðan sú að meirihlutinn telur flesta nemendur sem vinna með skóla skipu-

leggja sig betur og því komi vinnan ekki niður á náminu.  

Þeir framhaldsskólakennarar sem svöruðu þessari spurningu höfðu líka 

sitthvað til málanna að leggja. En í heildina eru framahaldsskólakennarar 

sömu skoðunar og grunnskólakennarar að flestir sem vinna með skóla séu 

skipulagðir og því komi vinnan ekki niður á náminu, sérstaklega ef nem-

endur vinna ekki mikið. En rétt er að halda því til haga að sumir framhalds-

skólakennarar telja vinnuna vera dragbít á námið. Margir kennaranna telja 

þetta verið einstaklingsbundið, enda þurfi fólk að hafa mismikið fyrir nám-

inu. 

Kennurum var boðið að tjá skoðanir sínar á vinnu með skóla. Tveir gunn-

skólakennarar þáðu það  g hö ðu þetta til málanna að leggja: „Krökkunum 

finnst þeir verði að vinna því kröfur séu gerðar til þeirra, að því þeim finnst, 

um að eiga nýjustu græjur og flott föt“. Hinn  agði: „Þau eru of upptekin af 

því að kaupa nýjustu og dýrustu buxurnar, fara í plokkun og vax o.s. rv.“.  

Þeir framhaldsskólakennarar sem svöruðu þe  u  ögðu: „O t eru nem-

endur með hálfum huga í skólanum, telja sig ekki hafa efni á að vera í námi  

en vilja samt ljúka einhverjum einingum. Gjarnan er komið til móts við 

þessa nemendur og þeim boðin frjáls mæting (á yfirleitt við um eldri nem-

endur, ef til vill nemendur með börn á framfæri) en oftar en ekki skiptir það 
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engu máli. Vinnan gengur fyrir, þau hætta eða árangur verður slakur“. 

Annar  agði: „Mér  inn t það bara hið be ta mál“. Þriðji  agði: „Það er auð-

vitað bara slæmt að nemendur þurfi að vinna með námi til að annað hvort 

standa undir háu neyslustigi eða til að hafa peninga til eðlilegra þarfa. Hins-

vegar er það svo að vinnan göfgar manninn svo lengi sem hún er ekki þræl-

d mur  g nána t  umberanleg kvöð“. Látum það vera l ka rðin um viðh r  

kennara til vinnu með skóla. 

4.14 Ungir starfsmenn matvöruverslana  

Störf í matvöruverslunum eru býsna algeng vinna með skóla, sértakalega hjá 

þeim sem eldri eru, þetta hafa ýmsar kannanir undanfarin ár staðfest, til 

dæmis (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999, bls. 34) og (Margrét Einarsdóttir, 

2014, bls. 126). Eins og kynnt var í inngangi var forsvarsmönnum sjö stórra 

verslunarkeðja og matvöruverslana send fyrirspurn um hversu margir 

starfsmanna þeirra væru að vinna með skóla. Svör þeirra þriggja sem 

brugðust við fylgja hér á eftir. 

Gæðastjóri Krónunnar, Ólafur Rúnar Þórhallsson, greindi frá því að hlut-

fall þeirra sem vinna kvöld og helgarvinnu hjá fyrirtækinu (þeir sem eru í 

skóla eins og hann bendir á) séu um 40% þeirra sem starfa hjá Krónunni. 

Ólafur Rúnar segir að flestar vaktir sem þetta fólk vinni séu frá kl. 16-20/21 

en mjög breytilegt um helgar, en þá byrja fyrstu vaktir ýmist kl. 7 eða 8 og 

kvöldvaktir eru til kl. 21 eða 22. Hann segir að flestir þeirra sem eru í hluta-

starfi með námi vinni 1-2 daga á viku, samtals 8 klst. og aðra hvora helgi um 

það bil 6 klst. hvorn dag (Ólafur Rúnar Þórhallsson munnleg heimild 27. 

febrúar 2014). 

Stafsmannastjóri Samkaupa, Falur J. Harðarson, treysti sér ekki til að 

segja til hvaða starfsmenn fyrirtækisins væru að vinna með skóla en sendi 

upplýsingar um aldur og kyn allra starfsmanna fyrirtækisins árið 2013, 1397 

talsins. Starfsmenn á aldrinum 13-20 ára voru 743 eða 53%. (Falur J. 

Harðarson munnleg heimild 27. febrúar 2014). Vissulega er ekki hægt að 

ganga að því sem vísu að allt þetta fólk sé að vinna með skóla. Sumarstarf-

menn eru þarna á meðal og ekki er heldur öruggt að allir á þessum aldri séu 

skólafólk en þessi tala gefur vísbendingu um að þarna eins og víða annars 

staðar séu margir starfsmenn að vinna með skólanum.  

Starfsmannastjóri Hagkaups, Arndís Arnarsdóttir, veitti þær upplýsingar 

að á tímabilinu september til nóvember 2013 hafi 833 verið á launaskrá hjá 

fyrirtækinu og þar af hafi 318 verið á aldrinum 15-19 ára. Arndís segir að 

ætla megi að það sé sá fjöldi sem vann með skóla, það er eftir skóla á 

virkum dögum og um helgar. Hlutfallslega eru þetta 38% starfsmanna fyrir-
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tækisins. Þessi aldurshópur vinnur að meðaltali 8,4 klst. á viku. Að sögn 

Arndísar ræður Hagkaup ekki starfsmenn yngri en 15 ára (Arndís Arnars-

dóttir munnleg heimild 11. mars 2014). Arndís greindi líka frá því að full-

orðnir vilji ekki vera á kassa og það sé að hluta til skýringin á ungum aldri 

kassastarfsmanna. Þetta kemur heim og saman við það sem fram kemur í 

blaðinu Arbeidsliv i Norden, að fólk á aldrinum 15 til 19 ára, einkum stúlkur, 

gegni nú í vaxandi mæli afgreiðslustörfum sem fullorðnar konur gegndu 

áður (Wallin, 2013, 9. október). 

Þó hér sé aðeins um að ræða svör frá þremur stórum verslunarkeðjum er 

engin ástæða til að ætla að þær skeri sig eitthvað úr hvað það varðar að 

hafa marga starfsmenn sem vinna með skóla og ef niðurstöðurnar úr 

þessari óformlegu og óvísindalegu könnun gefa einhverjar vísbendingar má 

gera ráð fyrir að ríflega 40% starfsmanna stórra matvöruverslana séu að 

vinna með skóla. 

Ekki er óvarlegt að álykta að margir starfsmanna skyndibitastaða séu líka 

fólk sem vinnur með skóla. Þó ekki hafi verið send sambærileg fyrirspurn til 

forsvarsmanna hinna fjölmörgu skyndibitastaða sem starfa hér á landi 

komst ég á snoðir um að í september 2014 voru sex af átta, eða 93% 

starfsmanna skyndibitakeðju sem starfar víða, meðal annars á Akranesi að 

vinna þar með skóla. 
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5 Umræða  

Lagt var af stað í þá löngu ferð sem skrif þessarar ritgerðar er óneitanlega 

orðin með nokkrar spurningar í farteskinu og var ætlunin að draga upp 

mynd af skólafólki sem vinnur af ýmsum ástæðum. Spurt var hvaða störfum 

börn og unglingar gegna, vinna bæði kynin jafn mikið og er eru störf barna 

og unglinga kynbundin? Vinna var hér skilgreind fremur vítt og fjallað bæði 

um launavinnu og störf á heimili. Flestir geta vafalaust verið sammála um að 

vinna og skólaganga íslenskra barna, í það minnsta þeirra sem komin eru á 

táningsaldur, er tengd sterkum böndum. Svona hefur þetta verið lengi og 

ekki er fyrirsjáanlegt að það breytist í náinni framtíð. 

Áður en lengra er haldið er rétt að nefna að allur samanburður á niður-

stöðum úr minni könnun er gerður með alls kyns fyrirvörum. Fyrir það fyrsta 

er hún ekki byggð á tilviljunarúrtaki, þátttakendur eru fáir og spurningar um 

atvinnuþátttöku eiga við allan þann tíma sem viðkomandi var í grunn- eða 

framhaldsskóla en í öðrum rannsóknum er spurt um vinnu á afmörkuðu 

tímabili, til dæmis síðasta sumar eða vetur, svo dæmi séu tekin. Því ber að 

taka öllum samanburði með fyrirvara, þó ég nefni fyrirvarana ekki í hvert 

einasta skipti sem ég geri einhvern samanburð. Samanburður getur því í 

besta fallið verið vísbending.  

Skólaganga, sumarvinna og vinna með skóla er, eins og gefur að skilja, 

gegnumgangandi þráður í þessari ritgerð. Þátttakendur í könnuninni minni 

þekkja ekkert annað en að hafa gengið í grunnskóla með þeim sumarleyfum 

sem tíðkast hafa og velfestir höfðu einhverja vinnu í sumarleyfinu, mismikla 

þó. Margir höfðu það starf að gæta barna og virðist það lengi vel hafa verið 

algengt starf margra. Kynjaskipting starfa er ótrúlega lífseig og á það ekki 

síst við um barnagæslu. Ég minnist á nokkrum stöðum í ritgerðinni á þennan 

mun á kynjunum þegar kemur að barnagæslu (t.d. Ólöf Garðarsdóttir, 1998 

og 2009). Það kom líka í ljós að hjá mínum þátttakendum var barnagæsla 

dæmigert stelpustarf. Það voru ekki nema níu strákar eða, 7% sem einhvern 

tíma pössuðu börn allan þann tíma sem þeir voru í grunnskóla og enn færri 

þegar þeir voru komnir í framhaldsskóla. Vinna í vinnuskóla sveitarfélaga 

var sumarvinna margra þátttakaenda í þessari könnun þegar þeir voru á 

grunnskólaaldri en vinna í vinnuskóla er einmitt algengasta sumarstarf ungl-

inga, í það minnsta þeirra yngstu (t.d.Margrét Einarsdóttir, 2014, bls. 128). 

Það er staðreynd að íslensk ungmenni vinna mikið og hafa lengi gert. 

Gildir þá einu hvort um er að ræða sumarvinnu eða vinnu með skóla 
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(t.d.Guðný Björk Eydal o.fl., 2009 (3-4)). Þær raddir hafa stundum heyrst að 

íslensk ungmenni vinni meira en jafnaldrar þeirra, á hinum Norðurlönd-

unum. En er þetta rétt? Nei, það er ýmislegt sem bendir til að það eigi ekki 

alls kostar við rök að styðjast. Í tímaritsgrein sem birtist árið 2009 (Guðný 

Björk Eydal o.fl., 2009) var þeirri spurningu einmitt varpað fram hvort það 

væri staðreynd eða goðsögn að íslensk börn og unglingar vinni meira en 

jafnaldrar þeirra annars staðar. Í greininni er það rakið að atvinnuþátttaka 

barna hér á landi hafi alla tíð verið mikil og þau hafi gjarnan byrjað að vinna 

ung að árum. Niðurstaðan var reyndar sú að frekari rannsókna væri þörf svo 

svara mætti spurningunni með afgerandi hætti. Ég get að mörgu leyti tekið 

undir það. Vissulega vinna íslensk ungmenni mikið, bæði með skóla og í 

skólaleyfum, en það gera jafnaldrar þeirra á Norðurlöndunum líka 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 

2010). Þátttakendur í minni könnun unnu mikið á grunnskólaaldri og ekki 

síður á framhaldsskólaaldri. 

Í minni könnun unnu 60% þátttakenda með skóla þegar þeir voru á 

grunnskólaaldri og 87% þegar þeir voru komnir í framhaldsskóla. Rétt er að 

minna á að niðurstöður minnar könnunar taka til langs tímabils, því þegar 

yngstu þátttakendurnir fæddust voru þau elstu orðnir fullorðnir. Vegna þess 

hversu seinlegt og snúið er að greina gögnin er lítill greinarmunur gerður 

milli aldurshópa, heldur eru allir settir undir sama hatt, að mestu leyti. 

Þessir þættir hafa allir áhrif sem og ýmsir óvissuþættir, eins og fram hefur 

komið. Niðurstaðan er samt sú að það er sama hvert litið er, atvinnuþátt-

takan er mikil, en það gæti sem best verið algjör tilviljun, samanber það sem 

sagt hefur verið um fyrirvara. 

Þegar kom að sumarvinnu í eldri norrænu rannsókninni höfðu íslensk 

ungmenni vinninginn, en 92% þeirra unnu í sumarfríinu. Hjá Dönunum var 

hlutfallið 70%, hjá Finnum og Norðmönnum 43% og Svíar ráku lestina með 

35% (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999). Í könnun Margrétar Einarsdóttur 

frá 2008, kom fram að 84% voru í sumarvinnu. Í minni könnun unnu nánast 

allir sumarvinnu, bæði á grunn- og framhaldsskólaaldri. Af grunnskóla-

börnun voru þrír, allt strákar, sem unnu aldrei neina launaða vinnu. Af 

framhaldsskólanemum var einungis einn, líka strákur, sem vann enga 

launaða vinnu, hvorki sumar né vetur. 

Niðurstaða minnar könnunar er samhljóða þessum stóru norrænu rann-

sóknum þar sem segir að stelpur vinni meira en strákar, með þessari einu 

undantekningu að sænskir strákar vinni meira en stelpurnar (Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir, 1999; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2010). Sama á 

við þegar íslenskrar rannsóknir eru skoðaðar (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). 
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Af mínum þátttakendum unnu 46 stelpur (61% stelpnanna) og 13 strákar 

(45% strákanna) bæði sumarvinnu og vinnu með skóla á grunnskólaaldri. 

Þegar komið er á framhaldsskólaaldur unnu 64 stelpur (85% stelpnanna) og 

20 strákar (71% strákanna) bæði sumarvinnu og vinnu með skóla, það 

dregur lítið saman með kynjunum með hækkandi aldri.  

Þó ber að hafa í huga að munur á atvinnuþátttöku eftir kynjum í könn-

unum sem gerðar eru annars vegar á sumarvinnu og hinsvegar á vinnu með 

skóla sýna ekki sama mun á kynjum. Munurinn er meira áberandi þegar 

vinna með skóla er skoðuð en síður í sumarvinnu. Stelpur vinna alla jafna 

meira með skóla en strákar (Margrét Einarsdóttir, 2014). 

Því hefur löngum verið haldið fram að viðhorf Íslendinga til vinnu hafi í 

gegnum tíðina almennt verið jákvætt. Þetta á ekki síður við um vinnu barna 

en fullorðinna. Svo virðist sem íslenskir foreldrar leggi meiri áherslu á að 

kenna börnum sínum gildi vinnu en foreldrar annars staðar (Guðný Björk 

Eydal o.fl., 2009; Ólöf Garðarsdóttir, 1997). Sem dæmi um viðhorf sem 

komu fram í minni könnun má nefna að einn strákur sagði að sér hefði þótt 

eðlilegt að vinna með skóla og hafa einhverjar tekjur. Ein stelpan sagði að 

sér hefði þótt sjálfsagt að vinna, hún hefði byrjað ung að vinna og þætti 

eiginlega leti að vinna ekki, hún fyndi fyrir tómleika þegar hún væri ekki að 

vinna. Þetta fellur eins og flís við rass að kenningum um almennt jákvæð 

viðhorf Íslendinga til vinnu. Sama má segja um það sem Stefán Ólafsson 

segir um menningarleg áhrif vinnunnar. Stefán bendir líka á að færa megi 

rök fyrir því að vinnusemi Íslendinga geti líka stafað af því að óblíð náttúr-

öflin hafi neytt okkur til vinnusemi því ef við ætluðum að lifa af hér á hjara 

veraldar hafi menn þurft að vinna til að hafa í sig og á (Stefán Ólafsson, 

1990). 

Hverjar ástæður vinnusemi okkar eru verður vafalaust seint leitt til lykta, 

en eitt er víst að þessi vinnusemi lifir enn góðu lífi og varla er það hörð lífs-

baráttan sem rekur unga fólkið nú til dags til að vinna eins mikið og raun ber 

vitni. Þar er væntanlega frekar um lífsgæðakapphlaup en lífsbaráttu að 

ræða, þó vissulega séu undantekningar þar á, samanber þátttakendur í 

minni könnun sem urðu að vinna til að geta verið í skóla. Líka er full ástæða 

til að taka þá staðreynd með í reikninginn að framhaldsskólanám á Íslandi er 

dýrt þegar menn velta fyrir sér ástæðum vinnu með skóla (Anna María 

Gunnarsdóttir, 2013, 13. ágúst). Nokkrir þátttakendur í minni könnun urðu 

að vinna með skóla til að geta stundað nám, svo ekki var það lífsgæðakapp-

hlaup sem rak þau til vinnu, heldur nauðsyn. 

Sem leiðir að næsta atriði, sem er ástæður vinnu með skóla. Í minni 

könnun gaf yfirgnæfandi meirihluti eða samtals 73% þátttakenda upp þá 



 

98 

ástæðu að þau hafi viljað hafa nokkuð fjárhagslegt sjálfstæði. Í könnun 

Margrétar Einarsdóttur (2010) var þetta líka veigamesta ástæðan fyrir vinnu 

með skóla, krökkunum fannst gott að þurfa ekki að biðja foreldra sína um 

peninga og notuðu peningana til hluta sem ekki flokkast undir brýnar nauð-

synjar (Margrét Einarsdóttir, 2010). Þetta er samhljóða niðurstöðunni úr 

könnuninni meðal framhaldsskólanema sem birt var 2006, þar sem kom 

fram að skyndibiti, skemmtanir, áfengi, fatnaður, snyrting og fleira þess 

háttar séu algengust útgjaldaliðir þátttakenda (Hannes Í. Ólafsson o.fl., 

2006).  

Tæpur fjórðungur þátttakenda í minni könnun var að safna fyrir 

einhverju sérstöku. Sumt af því sem safnað var fyrir telst þó vera neysla 

samkvæmt mínum skilningi, svo sem utanlandsferðir, fatnaður og 

skemmtanir. En margir lögðu fyrir til að búa í haginn fyrir framtíðina, til 

dæmis fyrir áframhaldandi námi. Þetta gerði líka hluti þátttakenda í könnun 

Margrétar Einarsdóttur (2010).  

Það getur á stundum verið snúið að ákvarða hvað er lúxus og hvað ekki. 

Svo virðist sem einhver hluti þeirra sem vinna með skóla noti peningana 

sem þeir vinna sér inn til að sjá sér fyrir fötum, sem ekki er endilega alltaf 

hægt að flokka sem lúxus. Sumir nota peningana til að borga fyrir íþrótta-

iðkun og ýmiskonar tómstundir (Margrét Einarsdóttir, 2010). Ekki má heldur 

horfa fram hjá því að sumir verða að vinna til að geta verið í skóla, eins og 

áður hefur verið minnst á. Dæmi um það má einmitt finna í svörum minna 

þátttakenda. Einhverjir voru fluttir að heiman og sáu fyrir sér sjálfir, aðrir 

voru með börn á framfæri og eins stúlka vann til að geta borgað fyrir tann-

réttingar, svo eitthvað sé nefnt. 

Ein margra spurninga sem ég velti upp er hvort þátttakendum hafi 

fundist vinna með skóla hafa haft áhrif á námsárangur og ef svo er á hvern 

hátt. Í íslensku könnuninni frá 2006 voru áhrif vinnu á námsárangur eitt af 

ótalmörgu sem litið var til. Niðurstöður þeirrar könnunar gáfu til kynna að 

svo væri ekki, heldur þvert á móti að þeir sem ynnu mest með náminu lykju 

fleiri einingum, féllu síður og væru með svipaðar einkunnir og skólafélagar 

þeirra sem vinna lítið sem ekkert með skóla (Hannes Í. Ólafsson o.fl., 2006). 

Þessi niðurstaða gæti ýtt undir þá skoðun að þeir sem vinna með skólanum 

nýti tíma sinn betur og séu skipulagðari. Þá er spurning hvort ekki megi snúa 

þessu við og spyrja hvort þeir sem eru virkir og duglegir í skólanum hafi ekki 

meiri tíma til að vinna því tíminn í skólanum nýtist þeim vel. Ég minntist á 

skrif bandarískra félagsfræðinga sem bentu á að vinna með skóla gæti allt 

eins verið ávinningur fyrir ungmenni eins og dragbítur á námið. Vinnan geti 
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nýst sem leið til að auka þekkingu sem nýtist í námi (Mortimer og Johnson, 

1998). 

Þátttakendur í minni könnun höfðu skoðun á því hvort vinna með skóla 

hefði áhrif á námsárangur eða ekki. Meirihluti þeirra sem svöruðu töldu 

áhrifin engin vera þegar þau voru í grunnskóla. Þeir sem merktu einhver 

áhrif voru langflestir sammála um að þau hefðu verið jákvæð. Það lýsir sér 

meðal annars þannig að þeir sögðust hafa lært að nýta tíma sinn betur og 

hafi orðið sjálfstæðari. Sama var uppi á teningnum þegar kom að fram-

haldsskólanemum. Mikill meirihluti þeirra merkti engin áhrif. Þeir sem 

fundu einhver áhrif voru líka flestir sammála um að þau væru jákvæð og 

tiltóku meðal annars aukið sjálfstæði, aukna víðsýni, aukinn þroska og að 

hafa lært að fara með peninga. Þeir sem merktu neikvæð áhrif áttu það 

sameiginlegt að hafa unnið of mikið og þar af leiðandi ekki sinnt náminu 

sem skyldi. Í hnotskurn voru þátttakendur sammála því að vinna með skóla 

væri alla jafna ekki að þvælast fyrir námsárangri svo framarlega að hún sé 

ekki of mikil.  

Eins og fram hefur komið lagði ég spurningar um vinnu og námsárangur 

fyrir nokkra kennara. Þó úrtakið hafi ekki verið stórt né ég hafi rannsóknir á 

viðhorfi kennara til að bera saman við þykir mér rétt að hafa sjónarmið 

þeirra á sambandi vinnu með skóla og námsárangurs með í þessum um-

ræðukafla. Í heildina var meirihluti kennara á báðum skólastigum þeirrar 

skoðunar að þeir sem vinna með námi séu flestir skipulagðir og því komi 

vinna þeirra ekki niður á náminu.  

Sem svar við því hver áhrif vinna hafi haft á skólagöngu þátttakenda er 

óhætt að segja að þessir tveir þættir hafi að mestu haft jákvæð áhrif hvor á 

annan. Skólaganga og vinna íslenskra barna og ungmenna tengjast gríðar-

lega sterkum börnum, um það geta flestir verið sammála. Þátttakendur í 

minni könnun eru þar engin undantekning, síður en svo. Skólagangan hefur 

vitaskuld leikið stórt hlutverk í lífi þessa fólks sem flest allt fór í nám á fram-

haldsskólastigi að loknu skyldunámi og margir í háskólanám, sem stendur 

jafnvel yfir enn og er rétt óhafið hjá einhverjum. Það kom mér ekki á óvart 

hversu margir unnu með skóla á framhaldsskólaárum sínum (83%) en það 

kom verulega á óvart hvað margir unnu með skóla þegar þeir voru í grunn-

skóla, en það voru hvorki fleiri né færri en 63 af þessum 105 þátttakendum, 

eða 60%. Af þessum tölum sést að vinnan leikur mjög stórt hlutverk í lífi 

þessa fólks, þó jafnvel stærra í lífi stelpnanna en strákanna, því tæp 90% af 

stelpunum sem svöruðu minni könnun unnu með skóla á framhaldsskóla-

aldri. Sumarvinnan er kapítuli út af fyrir sig, því af þessum 105 þátttak-

endum voru einungis þrír, allt strákar sem unnu aldrei neina sumarvinnu 
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þegar þeir voru í grunnskóla. Það reiknast vera 3% allra þátttakenda, sem 

þýðir þá líka að 97% þátttakenda unnu sumarvinnu þegar þeir voru í grunn-

skóla. Þetta eru þó allt sagt með venjulegum fyrirvörum. 

Einungis einn (líka strákur) vann ekki sumarvinnu þegar hann var í fram-

haldsskóla. 103 þátttakendur fóru í framhaldsskóla, svo hlutfall þeirra sem 

unnu sumarvinnu telst vera 99%, hvorki meira né minna. Niðurstaðan er því  

sú að atvinnuþátttaka svarenda í þessari könnun er meiri en fram hefur 

komið í öðrum rannsóknum sem ég hef litið til. Rétt er þó að minna enn og 

aftur á ýmsa fyrirvara sem gerir erfitt að bera mínar niðurstöður saman við 

stórar rannsóknir. Úrtakið er ekki tilviljunarkennt, þátttakendur eru fáir, 

aldurs- og kynjaskipting ójöfn og spurt var um vinnu þátttakenda yfir langt 

tímabil svo óvarlegt er að draga miklar ályktanir af þessum niðurstöðum, en 

þetta eru þær niðurstöður sem ég fékk engu að síður.  

Störf í matvöruverslunum eru meðal algengustu starfa sem unnin eru 

með skóla, eins og fram hefur komið. Vinnueftirlit ríkisins hefur lýst 

áhyggjum sínum af því að þær reglur sem gilda um vinnu barna og ung-

menna séu ekki alltaf hafðar í heiðri og sendi verslunareigendum og stjórn-

endum matvöruverslana dreifibréf í janúar 2008. Í bréfi þessu kemur fram 

að Vinnueftirlitinu hafi borist kvartanir forráðamanna ungmenna sem vinni í 

matvöruverslunum vegna brota á ákvæðum reglugerðar um vinnu barna og 

unglinga, einkum það sem varðar verksvið þeirra og vinnutíma. Í dreifbréf-

inu kemur fram að Vinnueftirlitið hafi ítrekað kynnt reglugerðarákvæðin 

fyrir forsvarsmönnum matvöruverslana og hnykkt er á innihaldi reglugerðar-

innar. Minnt er á hvaða reglur gilda um vinnutíma, áhættumat, hvíldartíma 

og hvað störf megi fela börnum og unglingum svo dæmi séu tekin. Ítrekað 

er að ekki megi leyfa unglingi undir 15 ára að vinna á afgreiðslukassa og 

enginn megi bera ábyrgð á uppgjöri kassa fyrr en 18 ára. Í bréfinu kemur 

ennfremur fram að Vinnueftirlitið muni fylgjast grannt með að lög og reglur 

séu virt og muni verslanir eiga von á heimsókn frá fulltrúum Vinnueftir-

litsins. Bréfið endar á því að í ljósi þess að ákvæði reglugerðarinnar eigi að 

vera verslunareigendum og stjórnendum verslana kunn megi eiga von á að 

brot verði kærð til lögreglu (Þórunn Sveinsdóttir og Björn Þ. Rögnvaldsson, 

2008, 17. janúar). 

Í blaðagrein sem birtist árið 2006 ræddi Lilja Björk Hauksdóttir, 

meistaranemi í blaða- og fréttamennsku, við dr. Guðbjörgu Lindu Rafns-

dóttur um vinnu ungmenna og velti upp þeirri spurningu hvort vinnu-

verndarlögin væru ekki úr takti við raunveruleikann ef mið er tekið af mikilli 

atvinnuþátttöku ungmenna. Í máli Guðbjargar Lindu kom fram að vinnu-

verndarlög og reglur um vinnu barna og unglinga væru víða brotnar, ekki 
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síst í verslunum. Hún kvað þetta valda starfsmönnum hjá Vinnueftirlitinu 

áhyggjum. Guðbjörg Linda sagði að dæmi væru um að yfirmenn verslana, 

þar sem margir unglingar vinna, hefðu ekki hugmynd um að þeim bæri að 

fara eftir þessum reglum. Hún benti á að samkvæmt vinnuverndarlögum 

megi börn yngri en 18 ára ekki bera ábyrgð á peningum og þar af leiðandi 

ekki vinna á kassa í verslunum, eins og oft sé raunin. Guðbjörg Linda sagði 

að helst séu það ungir krakkar sem fást til að vinna á kvöldin, en 15 ára börn 

megi ekki vinna eftir kl. 8 á kvöldin og ungmenni megi aðeins vinna til kl. 10. 

Ræða þarf vinnu ungmenna annars vegar út frá vinnuverndinni og hins 

vegar rétti þeirra til að kynnast vinnumarkaðnum og atvinnulífinu en oft er 

of langt gengið því lögin eru víða brotin sagði Guðbjörg Linda að lokum (Lilja 

Björk Hauksdóttir, 2006, 22. mars). 

Mjög margir starfsmenn matvöruverslana eru félagsmenn í VR, (VR stóð 

áður fyrir Verslunarmannafélag Reykjavíkur en stendur nú fyrir Virðing, 

Réttlæti). Í lok september 2014 hrinti VR af stokkunum átaki sem ætlað er 

að undirbúa ungt fólk fyrir vinnumarkaðinn og kynna því réttindi og skyldur í 

starfi. Yfirskrift átaksins er VR-Skóli lífsins og er það sérstaklega ætlað fólki á 

aldrinum 16-24 ára. Að sögn Ólafíu B. Rafnsdóttur, formanns VR, er mikil 

þörf á átaki af þessu tagi, því víða sé pottur brotinn varðandi ýmislegt tengt 

ungu fólki á vinnumarkaði og nefnir í því samandi til dæmis laun og vinnu-

tíma. Um er að ræða námskeið sem að mestu leyti fer fram á netinu og að 

námi loknu fá þátttakendur staðfestingu á að þeir hafi lokið VR-Skóla lífsins 

sem þeir geta látið fylgja ferilskrá sinni þegar þeir sækja um starf (VR, 2014, 

29. september). 

Á heimasíðu Vinnueftirlits ríkisins er að finna greinarstúf þar sem fjallað 

um að íslensk ungmenni byrji snemma að vinna, mörg hver með námi. 

Þarna segir líka að nokkuð sé um að unga fólkið vinni langan vinnudag og 

taki á sig ábyrgð umfram það sem aldur þeirra og þroski gefi tilefni til og 

ljóst sé að slíku fylgi óhjákvæmilega álag. Ennfremur segir í greininni að 

ungu fólki sé hættara við vinnuslysum og óhöppum sem megi rekja til skorts 

á þjálfun og starfsreynslu og ekki síður til vanþekkingar á mikilvægum 

þáttum er varða öryggi. Þessar upplýsingar hefur Vinnueftirlitið úr vinnu-

slysaskrá sinni og frá Hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat). Sömu 

heimildir benda til að ungt fólk sé líka áhættusæknara en þeir sem eldri eru. 

Vinnueftirlitið telur ljóst að hlutfall vinnuslysa, óhappa og áreitni megi að 

einhverju leyti rekja til slæmra vinnuaðstæðna og óhentugs vinnuskipulags. 

Þetta geri það að verkum, segir í greininni, að mikilvægt sé að kenna ungu 

fólki hvernig verjast megi slysum, álagsmeiðslum og áreitni og stuðla þannig 

að vellíðan þessa hóps í vinnu bæði nú og síðar á starfsævinni (Vinnueftirlit 

ríkisins, e.d.-a). Þetta er samhljóða því sem fram kemur í skýrslu um vinnu-
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öryggi ungs fólks á Norðurlöndum, en í þeirri skýrslu kemur fram að ungu 

fólki sé hættara við að lenda í vinnuslysum en þeim sem eldri eru (Kines 

o.fl., 2013). 

Skýrsla Kines og samstarfsmanna (Kines o.fl., 2013) er til umfjöllunar í 

blaði sem heitir Arbetsliv í Norden og er gefið út af Norðurlandaráði. Þar 

kveður við kunnuglegt stef. Skýrt frá því að 52% íslenskra ungmenna á aldr-

inum 15-19 ára, 44% danskra, 35% norskra og 24% finnskra ungmenna vinni 

fyrir sér og enn og aftur eru það sænsku ungmennin sem reka lestina en 

aðeins 16% þeirra vinna. Ennfremur kemur fram í greininni að mörg ung-

menni á Norðurlöndum séu í láglaunastörfum þar sem ekki sé krafist 

neinnar sérstakrar kunnáttu eða þekkingar og vinnutími sé gjarnan óreglu-

legur. Algengt er að um sé að ræða ungt fólk sem vinnur með skóla en 

einnig ungmenni sem hætt hafa skólagöngu snemma. Meðal þess sem fram 

kemur er að sífellt fjölgi í hópi ungs fólks á aldrinum 15 til 19 ára sem vinnur 

hlutastörf og á það einkum við um stúlkur sem í vaxandi mæli sinna af-

greiðslustörfum sem eldri konur unnu áður. Fjölgun hlutastarfa virðast hafa 

neikvæð áhrif á vinnuumhverfi ungs fólks. Ástæðurnar telja skýrsluhöfundar 

þær að fólk í hlutastörfum fái minni handleiðslu við upphaf starfs og minni 

fræðslu varðandi öryggismál, verklag og fleiri þætti sem snúa að öryggi og 

heilsu. Einnig er bent á að vinnutími fólks í hlutastörfum sé gjarnan utan 

dagvinnutíma og því fáir ef nokkrir starfsmenn með reynslu á staðnum til að 

veita unga fólkinu stuðning og leiðsögn (Wallin, 2013, 9. október).  
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6 Lokaorð  

Nú þegar líður að lokum er ekki úr vegi að líta yfir farinn veg. Á útmánuðum 

lagði ég grunninn að rannsókninni, eða könnuninni eins og ég kýs frekar að 

kalla hana. Þetta er búin að vera löng og ströng ferð og margar hindranir 

orðið á veginum, svo ekki sé fastar að orði kveðið. Eins og fram kemur í 

inngangi voru orð grunnskólakennara sem hann viðhafði í mín eyru fyrir 

nokkrum árum hvatinn að því að ég valdi mér þetta viðfangsefni. En það 

sem þessi ágæti kennari sagði var eitthvað á þá leið að hann væri hissa á 

hversu oft hann heyrði nemendur sína nota þá afsökun fyrir því að sinna 

ekki heimanámi að þeir hefðu verið uppteknir í vinnu.  

Eftir að hafa komist að því hversu mikið þátttakendur í könnuninni minni  

unnu með skóla kemur mér ekkert á óvart þó þessi afsökun hafi heyrist og 

það jafnt vel oftar en einu sinni. Mér er, eins og mörgum öðrum, þannig 

farið að finnast í lagi að krakkar vinni eitthvað með skóla, sérstaklega þegar 

þau eru komin í framhaldsskóla. Auðvitað er það svo að nám er vinna og er, 

eða ætti í það minnsta, að vera full vinna. Þetta hafa margir sagt, en ég hef 

nú lúmskan grun um að þeir hinu sömu séu ef til vill ekki alveg fullkomlega 

jarðtengdir. Með þe  u á ég við að „rek tur“ á einum eða ja nvel  leiri ungl-

ingum kostar sitt og þó ekki sé um að ræða neitt gríðarlega kröfuharða ungl-

inga, kostar ótrúlega mikið að halda þeim uppi þegar kemur að kaupum á 

ýmsu sem jafnvel telst lágmarksútbúnaður unglings. Þeir foreldrar sem eiga 

unglinga  em „tala í merkjum“ eiga alla mína samúð, það er varla á færi 

neinna meðal Jóna og Gunna að halda þeim á floti og eins gott að þau vinni 

sér inn eitthvert eyðslufé. 

Uppeldislegt gildi vinnu verður varla dregið í efa, enda höfum við Íslend-

ingar óspart haldið þeim gildum á lofti í gegnum tíðina og gerum enn. Dæmi 

um það eru hin mýmörgu orðtök og málshættir sem til eru á íslensku og lofa 

gildi vinnu og vinnusemi. Það kemur mér ekki á óvart þó þorri þeirra ung-

menna sem vinna með skóla geri það í og með vegna þess að þau eru búin 

að átta sig á því peningar vaxa ekki á trjám og ef maður vill leyfa sér 

eitthvað umfram það allra lífsnauðsynlegasta þarf stundum að leggja 

eitthvað á sig. Auðvitað eru öfgar á báða bóga í þessu eins og flestu öðru 

sem viðkemur mannlegu háttalagi. Það eru til krakkar sem sjá meira og 

minna fyrir sér sjálf ung að árum og geta ekki stundað nám án þess að vinna 

með skólanum. Það eru líka til krakkar sem þurfa ekki annað en smella fingri 
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til að fá það sem þau langar í. Hinn gullni meðalvegur liggur einhvers staðar 

þarna á milli og hann feta nú sennilega flestir.  

En þegar öllu eru á botninn hvolft er niðurstaðan sennilega sú að börn og 

unglingar þessa lands hafa lengi unnið, bæði sumarvinnu og vinnu með 

skóla og gera vafalítið áfram um ókomna tíð. Sem betur fer tíðkast ekki 

lengur sú vinnuharka sem lesa má um í frásögnum liðinna ára. Það er engu 

að síður staðreynd að krakkarnir okkar vinna og virðast vilja vinna og meðan 

svo er þurfum við fullorðna fólkið að hafa auga með þeim svo þau fari sér 

ekki að voða. 

Það er von mín að lesendur séu einhvers fróðari um vinnu og skólagöngu 

unga fólksins. Það er mitt mat að lærdómurinn sem draga má af þessu öllu 

saman sé að vinnan geti verið af hinu góða. Margir þátttakendurnir í minni 

könnun höfðu orð á því að vinna hefði aukið þeim sjálfstæði, kennt þeim að 

fara með peninga og fleira í þeim dúr. Það er því vel við hæfi að gera orð 

unga mannsins, sem er einn af þátttakendum í könnuninni og eru jafnframt 

titill ritgerðarinnar „maður  ér hvernig alvöruheimurinn virkar“ líka að l ka-

orðunum. 
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Viðauki A. Spurningakönnun um vinnu og skólagöngu  

Vinna og skólaganga 
Hér er að finna spurningar sem eiga ýmist við grunnskóla- eða framhaldsskólaaldur. 
Í mörgum tilfellum er um sömu spurningar að ræða en það er til þess að halda 
betur utan mismun á vinnu eftir aldri. GERÐUR ER GREINARMUNUR Á VINNU Á 
SUMRIN OG VINNU MEÐ SKÓLA Á BÁÐUM SKÓLASTIGUM. 

Spurningin um sumardvöl í sveit á við bæði skólastigin. 

1. Bakgrunnsupplýsingar 

1.1 Kyn 

Kona Karl 

1.2 Fæðingarár 

1970-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 

1.3 Menntun að loknu skyldunámi 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Iðnnám Stúdentspróf Er enn í framhaldsskóla Annað fram-

haldsskólanám Ég byrjaði í framhaldskóla en lauk ekki námi Grunnnám í 

háskóla Meistarapróf Doktorspróf Annað nám í háskóla (t.d. diplóma-

nám) Er enn í háskóla Ég byrjaði í háskóla en lauk ekki námi Fór ekki í 

neitt nám að loknu skyldunámi Ekkert ofanskráð 

1.4 Annað nám . Hvaða nám? 

Á bæði við svarmöguleikann ,,annað framhaldsskólanám" og ,,ekkert ofanskráð" 

 

1.5 Sveitarfélag sem þú bjóst í við lok grunnskóla 

Hér gæti verið nóg að segja í Reykjavík, kaupstað á höfuðborgarsvæðinu, sjávar-
plássi (kauptúni) á Vesturlandi, sveitabæ á Suðurlandi, kaupstað á Norðurlandi 
o.s.frv. Tilgreindu samt landsvæðið. 
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1.6 Búseta við lok grunnskóla 

Bjó hjá báðum foreldrum Bjó hjá móður Bjó hjá föður Bjó hjá 

móður og stjúpforeldri Bjó hjá föður og stjúpforeldri Annað fyrirkomulag 
búsetu 

1.7 Annað fyrirkomulag búsetu (á t.d. við ef þú bjóst til skiptis hjá fráskildum 
foreldrum þínum) 

 

1.8 Atvinna móður við lok grunnskóla 

 

1.9 Atvinna föður við lok grunnskóla 

 

2. Vinna á GRUNNSKÓLAALDRI 

2.1 Varstu í launaðri vinnu þegar þú varst í grunnskóla? SUMARVINNA OG BARNA-
GÆSLA MEÐTALIN 

Ef svarið er nei geturðu farið beint í spurningu 3 

Nei Já 

2.2 Ef svarið við síðustu spurningu er já hvers konar vinna var það? 

Eingöngu sumarvinna Eingöngu vinna með skóla Bæði sumarvinna 
og vinna með skóla 

2.3 Ef þú varst í sumarvinnu þegar þú varst í grunnskóla hvers konar vinna var það? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Unglingavinna á vegum bæjarins Barnagæsla Verslunarstörf

Verkamannavinna Önnur sumarstörf 

2.4 Ef svarið við síðustu spurningu er önnur sumarstörf, hvers konar störf voru það? 

 

2.5 Ef þú vannst verkamannavinnu á sumrin hverskonar vinna var það? (t.d. fisk-
vinnsla, byggingavinna, vegavinna o.s.frv.) . 
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2.6 Ef þú gættir barna Á SUMRIN voru það: 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Systkin þín Önnur skyld eða tengd börn Óskyld eða ótengd börn 

2.7 Ef þú gættir barna Á SUMRIN hvað varstu gömul/gamall? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Yngri en 10 ára 10-11 ára 11-12 ára 12-13 ára 13-14 ára

14-15 ára 15-16 ára 

2.8 Ef þú gættir barna Á SUMRIN fékkstu þá laun fyrir? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Nei aldrei Já þegar ég gætti systkina minna Já þegar ég gætti 

skyldra og tengdra barna Já þegar ég gætti óskyldra og ótengdra barna Já 
stundum 

2.9 Ef svarið við síðustu spurningu var já stundum - hvað réði því hvort þú fékkst 
laun eða ekki? 

 

2.10 Ef þú hafðir SUMARVINNU þegar þú varst í grunnskóla hvað vannstu marga 
klukkutíma á viku? 

Gerðu grein fyrir í örfáum orðum hvað þú vannst marga klukkutíma á viku (t.d. 4 
klukkutíma þegar ég var 13 ára, 5 klukkutíma þegar ég var 14 ára o.s.frv.) eins 
nákvæmlega og minnið leyfir. 

 

3. Vinna MEÐ SKÓLA á grunnskólaaldri 

3.1 Varstu einhvern tíma í launaðri vinnu samhliða námi þegar þú varst í grunn-
skóla? BARNAGÆSLA MEÐTALIN EN SUMARVINNA UNDANSKILIN 

Ef svarið er nei geturðu farið beint í spurningu 4 

Nei Já 

3.2 Ef svarið er já hvers konar vinna var það? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Barnagæsla Verslunarstörf Verkamannavinna Önnur störf 
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3.3 Ef þú merkir við að þú hafir unnið önnur störf með skólanum, hvaða störf voru 
það? 

 

3.4 Ef þú vannst verkamannavinnu með skólanum hverskonar vinna var það? (t.d. 
fiskvinnsla, byggingavinna, vegavinna o.s.frv.) . 

 

3.5 Ef þú gættir barna AÐ VETRI TIL voru það? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Systkin þín Önnur skyld eða tengd börn Óskyld eða ótengd börn 

3.6 Ef þú gættir barna AÐ VETRI TIL hvað varstu gömul/gamall? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Yngri en 10 ára 10-11 ára 11-12 ára 12-13 ára 13-14 ára

14-15 ára 15-16 ára 

3.7 Ef þú gættir barna að VETRI TIL fékkstu þá laun fyrir? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Nei aldrei Já þegar ég gætti systkina minna Já þegar ég gætti 

skyldra og tengdra barna Já þegar ég gætti óskyldra og ótengdra barna Já 
stundum 

3.8 Ef svarið við síðustu spurningu var já stundum - hvað réði því hvort þú fékkst 
laun eða ekki? 

 

3.9 Hvað vannstu marga klukkutíma á viku með skóla? 

Gerðu grein fyrir í örfáum orðum hvað þú vannst marga klukkutíma á viku með 
skóla (t.d. 1 klukkutíma þegar ég var 13 ára, 5 klukkutíma þegar ég var 14 ára 
o.s.frv.) eins nákvæmlega og minnið leyfir. 
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4. Heimilisstörf 

4.1 Tókstu þátt í heimilisstörfum þegar þú varst í grunnskóla? 

Ef svarið er nei svaraðu þá næst spurningu númer 5 

Nei Já 

4.2 Ef þú tókst þátt í heimilisstörfum hvaða heimilisstörf voru það og hvað varstu 
gömul/gamall? 

 

5. Vasapeningar í GRUNNSKÓLA 

5.1 Fékkstu vasapeninga þegar þú varst í grunnskóla? 

Ef svarið er nei farðu þá beint í spurningu númer 6 

Nei Já 

5.2 Ef þú fékkst vasapeninga þurftir þú að inna einhverja vinnu af hendi fyrir þeim? 

Nei Já 

5.3 Ef svarið við síðustu spurningu er já hvers konar vinna var það og hvað varstu 
gömul/gamall? 

 

6. Ráðstöfun þeirra peninga sem þú vannst þér inn þegar þú varst í grunnskóla 

Ef þú vannst ekki launaða vinnu þegar þú varst í grunnskóla geturðu farið beint í 
spurningu númer 7 

6.1 Hvernig var kaupinu sem þú vannst þér inn á grunnskólaaldri ráðstafað? 

Ég réði hvað ég gerði við peningana Ég lagði hluta af kaupinu fyrir, hinu 

mátti ég ráðstafa að vild Ég lagði þá alla fyrir ég var að safna mér fyrir...
Önnur ráðstöfun 

6.2 Ef þú varst að safna fyrir einhverju hvað var það? 

 

6.3 Ef ráðstöfun kaupsins þíns var önnur en að ofan greinir, hver var hún? 
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7. Ef þú varst í launaðri vinnu á grunnskólaaldri hvernig fékkstu vinnuna? 

Ef þú vannst ekki launaða vinnu þegar þú varst í grunnskóla geturðu farið beint í 
spurningu númer 8 

7.1 Hvernig ég fékk vinnu 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Foreldrar mínir útveguðu mér vinnu Ég fékk vinnu í gegnum kunnings-

skap (ættingjar eða vinir foreldra) Ég útvegaði mér vinnu sjálf/sjálfur Ég 

fékk vinnu í gegnum vini mína Ég fékk vinnu með öðrum hætti en að ofan 
greinir - nánar í næsta lið 

7.2 Ef þú fékkst vinnu með öðrum hætti en að ofan greinir, með hvaða hætti var 
það? 

 

8. Vinna og námsárangur 

8.1 Telur þú að vinna þín samhliða námi í grunnskóla hafi haft áhrif (jákvæð eða 
neikvæð) á námsárangur þinn? 

Nei Já Ég vann ekki launaða vinnu þegar ég var í grunnskóla og því 
á spurningin ekki við 

8.2 Á hvaða hátt hafði vinnan áhrif? 
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9. Framhaldsskóli 

Ef þú fórst ekki í framhaldskóla hefurðu lokið við að svara öllu nema spurningum 
um sumardvöl í sveit sem eiga við bæði skólastigin og er númer 16 

9.1 Búseta meðan á framhaldskólanámi stóð 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Bjó hjá báðum foreldrum Bjó hjá móður Bjó hjá föður Bjó hjá 

móður og stjúpforeldri Bjó hjá föður og stjúpforeldri Annað fyrirkomulag 
búsetu 

9.2 Annað fyrirkomulag búsetu (á t.d. við ef þú bjóst til skiptis hjá fráskildum 
foreldrum þínum) 

 

9.3 Atvinna móður á þessum tíma 

 

9.4 Atvinna föður á þessum tíma 

 

9.5 Í hvaða sveitarfélagi bjóstu þegar þú fórst í framhaldsskóla? 

 

9.6 Bjóstu einhvern tíma á heimavist þegar þú varst í framhaldsskóla? 

Já Nei 

9.7 Ef svarið við síðustu spurningu var já, á hvaða aldri varstu? 

 

10. Vinna á FRAMHALDSSKÓLAALDRI 

10.1 Varstu í launaðri vinnu þegar þú varst í framhaldsskóla? SUMARVINNA OG 
BARNAGÆSLA (LAUNUÐ OG ÓLAUNUÐ) MEÐTALIN 

Ef svarið er nei geturðu farið beint í spurningu númer 11 

Nei Já 

10.2 Ef svarið við síðustu spurningu er já hvers konar vinna var það? 

Eingöngu sumarvinna Eingöngu vinna með skóla Bæði sumarvinna 
og vinna með skóla 
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10.3 Ef þú varst í sumarvinnu þegar þú varst í framhaldskóla hvers konar vinna var 
það? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Unglingavinna á vegum bæjarins (þessi spurning á sennilega bara við ár-

gang 1994) Barnagæsla Verslunarstörf Verkamannavinna Önnur 
sumarstörf 

10.4 Ef svarið við síðustu spurningu er önnur sumarstörf, hvers konar störf voru 
það? 

 

10.5 Ef þú vannst verkamannavinnu Á SUMRIN hverskonar vinna var það? (t.d. 
fiskvinnsla, byggingavinna, vegavinna o.s.frv.) . 

 

10.6 Ef þú gættir barna Á SUMRIN voru það? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Systkin þín Önnur skyld eða tengd börn Óskyld eða ótengd börn 

10.7 Ef þú gættir barna Á SUMRIN hvað varstu gömul/gamall? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

15 ára 16 ára 17 ára 18 ára 19 ára 20 ára 

10.8 Ef þú gættir barna Á SUMRIN fékkstu þá laun fyrir? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Nei aldrei Já þegar ég gætti systkina minna Já þegar ég gætti 

skyldra og tengdra barna Já þegar ég gætti óskyldra og ótengdra barna Já 
stundum 

10.9 Ef svarið við síðustu spurningu var já stundum - hvað réði því hvort þú fékkst 
laun eða ekki? 

 

10.10 Ef þú hafðir SUMARVINNU þegar þú varst í framhaldsskóla hvað vannstu 
marga klukkutíma á viku? 

Gerðu grein fyrir í örfáum orðum hvað þú vannst marga klukkutíma á viku (t.d. 4 
klukkutíma þegar ég var 16 ára, 6 klukkutíma þegar ég var 17 ára o.s.frv.) eins 
nákvæmlega og minnið leyfir. 
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11. Vinna MEÐ SKÓLA á framhaldsskólaaldri (LAUNUÐ OG ÓLAUNUÐ) 

11.1 Varstu einhvern tíma í vinnu samhliða námi þegar þú varst í framhaldsskóla? 
BARNAGÆSLA (LAUNUÐ OG ÓLAUNUÐ) MEÐTALIN 

Ef svarið er nei geturðu farið beint í spurningu númer 12 

Nei Já 

11.2 Ef svarið er já hvers konar vinna var það? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Verslunarstörf Verkamannavinna Barnagæsla Önnur störf 

11.3 Ef þú vannst verkamannavinnu með skólanum hvers konar vinna var það? (t.d. 
fiskvinnsla, byggingavinna, vegavinna o.s.frv.) . 

 

11.4 Ef þú merkir við að þú hafir unnið önnur störf með skólanum, hvaða störf voru 
það? 

 

11.5 Ef þú gættir barna AÐ VETRI TIL voru það? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Systkin þín Önnur skyld eða tengd börn Óskyld eða ótengd börn 

11.6 Ef þú gættir barna AÐ VETRI TIL hvað varstu gömul/gamall? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

15 ára 16 ára 17 ára 18 ára 19 ára 20 ára 

11.7 Ef þú gættir barna AÐ VETRI TIL fékkstu þá laun fyrir? 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Nei aldrei Já þegar ég gætti systkina minna Já þegar ég gætti 

skyldra og tengdra barna Já þegar ég gætti óskyldra og ótengdra barna Já 
stundum 

11.8 Ef svarið við síðustu spurningu var já stundum - hvað réði því hvort þú fékkst 
laun eða ekki? 

 

11.9 Hvað vannstu marga klukkutíma á viku með skóla? 
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Gerðu grein fyrir í örfáum orðum hvað þú vannst marga klukkutíma á viku með 
skóla (t.d. 3 klukkutíma þegar ég var 16 ára, 5 klukkutíma þegar ég var 17 ára 
o.frv.) eins nákvæmlega og minnið leyfir 

 

12. Heimilisstörf 

12.1 Tókstu þátt í heimilisstörfum þegar þú varst í framhaldsskóla? 

Ef svarið er nei geturðu farið beint í spurningu númer 13 

Nei Já 

12.2 Ef þú tókst þátt í heimilisstörfum hvaða heimilisstörf voru það? 

 

13. Vasapeningar í framhaldsskóla 

13.1 Fékkstu vasapeninga þegar þú varst í framhaldskóla? 

Ef svarið er nei geturðu farið beint í spurningu númer 14 

Nei Já 

13.2 Ef þú fékkst vasapeninga þurftir þú að inna einhverja vinnu af hendi fyrir 
þeim? 

Nei Já 

13.3 Ef svarið við síðustu spurningu er já hvers konar vinna var það? 
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14. Ráðstöfun þeirra peninga sem þú vannst þér inn þegar þú varst í framhalds-
skóla Á BÆÐI VIÐ SUMARVINNU OG VINNU MEÐ SKÓLA 

Ef þú hafðir engin laun þegar þú varst í framahaldsskóla svaraðu þá næst spurningu 
16 

14.1 Hvernig var kaupinu sem þú sem þú vannst þér inn á framhaldsskólaaldri ráð-
stafað? 

Þetta voru mínir peningar sem ég ráðstafaði að vild. Foreldrar mínir 

borguðu allt sem ég þurfti Foreldrar mínir sáu mér fyrir öllum nauðsynjum, s.s. 
fæði húsnæði, bókum, fatnaði og vasapeningum, öðru vann ég fyrir sjálf/sjálfur

Ég notaði peningana bæði til að að greiða kostnað við skólann (t.d. bækur) og 

sem vasapeninga Ég lagði hluta af kaupinu mínu til heimilisins en ráðstafaði 

afganginum sjálf/sjálfur Ég lagði hluta þeirra fyrir en hinu mátti ég ráðstafa að 

vild Önnur ráðstöfun 

14.2 Ef þú merktir við önnur ráðstöfun, hver var hún? 

 

14.3 Ástæða vinnu með skóla eftir að skyldunámi lauk 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Mig langaði að hafa örlítið meira á milli handanna - mætti kallað það fjár-

hagslegt sjálfstæði Það voru flestir jafnaldrar mínir að vinna með skólanum

Ég var að safna peningum Ég fann með skólanum af öðrum ástæðu en að 
ofan greinir 

14.4 Ef þú varst að safna fyrir einhverju hvað var það? 

 

14.5 Ef ástæða vinnu þinnar með skóla eru/voru aðrar en að ofan greinir hverjar 
voru þær? 
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15. Ef þú varst í launaðri vinnu þegar þú varst í framhaldsskóla hvernig fékkstu 
vinnuna? 

Ef þú vannst aldrei launaða vinnu þegar þú varst í framahaldsskóla svaraðu þá næst 
spurningu 16 

15.1 Hvernig ég fékk vinnu 

Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

Foreldrar mínir útveguðu mér vinnu Ég fékk vinnu í gegnum kunnings-

skap (ættingjar eða vinir foreldra) Ég útvegaði mér vinnu sjálf/sjálfur Ég 

fékk vinnu í gegnum vini mína Ég fékk vinnu með öðrum hætti en að ofan 
greinir 

15.2 Ef þú fékkst vinnu með öðrum hætti en að ofan greinir, með hvaða hætti var 
það? 

 

16. Vinna og námsárangur 

16.1 Telur þú að vinna þín samhliða námi í framhaldsskóla hafi haft áhrif (jákvæð 
eða neikvæð) á námsárangur þinn 

Nei Já Ég vann aldrei launaða vinnu þegar ég var í framhaldsskóla 
svo þessi spurning á ekki við 

16.2 Hvaða áhrif? 

 

16.3 Hvernig mótaði vinna með skóla þig? 
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17. Sumardvöl í sveit - á við bæði skólastigin 

17.1 Fórstu einhvern tíma í sveit á sumrin? 

Ef svarið er nei hefurðu svarað öllum spurningunum. Ef þú fórst í sveit er verið að 
leita eftir hvort aldur hafi ráðið hjá hverjum þú varst (t.d. ættingjum þegar þú varst 
yngri en vandalausum þegar þú varst eldri). Ef þú áttir heima í sveit hefurðu 
væntanlega svarað þessum spurningum þegar þú svaraðir spurningum um heimilis-
störf og/eða önnur sumarstörf 

Nei Já Ég bjó á sveitabæ 

17.2 Ef svarið er já hvað varstu gömul/gamall? Ef um fleiri en eitt sumar er að ræða 
skrifaðu þá hvað þú varst gömul/gamall þegar þú fórst fyrst og hvað þú varst 
gömul/gamall þegar þú fórst síðast til sumardvalar í sveit 

Ef þú áttir heima á sveitabæ er næsta spurning sem á við þig spurning nr. 18 

 

17.3 Ég var í sveit hjá: 

Ættingjum 

17.4 Á hvaða aldri varstu? 

 

17.5 Ég var í sveit hjá: 

Fjölskylduvinum 

17.6 Á hvaða aldri varstu? 

 

17.7 Ég var í sveit hjá: 

Vandalausum 

17.8 Ég var í sveit hjá: 

Öðrum 

17.9 Hjá hverjum? 

 

17.10 Á hvaða aldri varstu? 
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18. Störf í sveitinni 

Þessi spurning á bæði við þá sem fóru til sumardvalar í sveit og ólust upp á sveita-
bæ. 

18.1 Hvaða störfum gengdir þú í sveitinni? 

Hér er verið að leita eftir hvort aldur hafi skipt máli um hvaða störfum krökkum var 
treyst fyrir og hvort stelpum hafi frekar verið falin heimilisstörf og barnagæsla og 
strákum frekar störf úti við. 

Heimilisstörfum 

18.2 Á hvaða aldri varstu? 

 

18.3 Hvaða störfum gengdir þú í sveitinni? 

Barnagæslu 

18.4 Á hvaða aldri varstu? 

 

18.5 Hvaða störfum gengdir þú í sveitinni? 

Bústörfum 

18.6 Hvaða bústörfum? 

 

18.7 Á hvaða aldri varstu? 

 

18.8 Hvaða störfum gengdir þú í sveitinni? 

Öðrum störfum en að ofan greinir 

18.9 Hvaða störf voru það? 

 

18.10 Á hvaða aldri varstu? 
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Viðauki B. Námsárangur og vinna með skóla, viðhorf 
kennara 

Verið er að leita eftir því hvort þú sem kennari verðir eða hafið orðið var við að 
vinna með skóla komi niður á námsárangri nemenda þinna. 

1. Bakgrunnsupplýsingar 

1.1 Á hvaða skólastigi kennir þú? 

Grunnskóla (unglingadeild) Framhaldsskóla Ég kenni/hef kennt bæði í 
grunnskóla og framhaldsskóla 

1.2 Kyn 

Kona Karl 

1.3 Hversu lengi hefurðu kennt? 

0-5 ár 6-10 ár 11-15 ár 16-20 ár Lengur en 20 ár 

2. Vinna með skóla á grunnskólaaldri 

Ef þú hefur aldrei kennt í grunnskóla svaraðu þá næst spurningu 3 

2.1 Heyrst hefur að kennarar hafi áhyggjur af nemendum sem koma illa undirbúnir í 
skólann og bera því við að þeir megi ekki vera að því að læra heima vegna vinnu. 
Kannast þú við það? 

Nei Já 

2.2 Ef svarið við síðustu spurningu var já - var/er þetta algengt? Lýstu í örfáum 
orðum. 

 

2.3 Ef nemendur vinna með skóla hvort er algengara að um sé að ræða stelpur eða 
stráka? 

Stelpur Stráka Enginn kynjamunur Veit ekki til þess að nemendur 
vinni með skóla 

2.4 Ef þú kannast við að nemendur vinni með skóla, finnst þér það hafa aukist eða 
minnkað með árunum? 

Enginn munur Meira núna en áður Minna núna en áður 

2.5 Finnst þér vinna nemenda með skóla koma niður á náminu eða eru nemendur 
sem vinna með skóla ef til vill betur skipulagðir en þeir sem ekki vinna? 
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Svaraðu í stuttu máli 

 

2.6 Annað sem þú vilt taka fram varðandi vinnu grunnskólanemanda með skóla 

 

3. Vinna með skóla á framhaldsskólaaldri 

Ef þú hefur aldrei kennt í framhaldsskóla hefurðu lokið við að svara - takk fyrir :) 

3.1 Heyrst hefur að kennarar lýsi áhyggjum sínum af því að nemendur komi illa 
undirbúnir í skólann vegna þess að þeir hafi ekki haft tíma til að læra heima vegna 
þess að þeir voru að vinna. Kannast þú við það? 

Nei Já 

3.2 Ef svarið við síðustu spurningu var já - var/er þetta algengt? 

 

3.3 Ef þú veist til þess að nemendur vinni með skóla, hvort er að um sé að ræða 
stelpur eða stráka? 

Stelpur Stráka Enginn kynjamunur Veit ekki til þess að nemendur 
vinni með skóla 

3.4 Ef þú kannast við að nemendur vinni með skóla, finnst þér það hafa aukist eða 
minnkað með árunum? 

Enginn munur Meira núna en áður Minna núna en áður 

3.5 Finnst þér vinna nemenda með skóla koma niður á náminu eða eru nemendur 
sem vinna með skóla ef til vill betur skipulagðir en þeir sem ekki vinna? 

Svaraðu í stuttu máli 

 

3.6 Annað sem þú vilt taka fram varðandi vinnu framhaldsskólanemanda með skóla 

 

 

 



 

131 

Viðauki C. Bréf til tveggja árganga útskriftarnema úr 
Grundaskóla  

Sæl/Sæll 

Ég heiti Anna Dórothea Tryggvadóttir og stefni að því að ljúka fimm ára kennara-

námi í vor. Nú er ég að vinna lokaverkefnið mitt sem fjallar um vinnu og skólagöngu 

barna og unglinga. Ég leita til ykkar í þeirri von að þið getið séð af tíma til að svara 

fyrir mig spurningakönnun sem tengist vinnu og skólagöngu. Könnunin tekur til 

vinnu þátttakenda bæði á grunnskóla- og framhaldsskólaaldri. 

Þátttakendur eru útskriftarnemar úr Grundaskóla 1988 og 2010. Ástæður þess að 

þessir hópar urðu fyrir valinu er sú að á síðustu önn var ég í vettvangsnámi í 

Grundaskóla og datt í hug að leggja könnun fyrir fyrsta útskriftarárganginn og hóp 

af annarri kynslóð og varð 1994 árgangurinn fyrir valinu. Ástæða fyrir því vali er 

fyrst og fremst sú að þau þeirra sem fóru í framhaldsskóla eru ýmist búin með 

framhaldsskólanám sitt eða eru langt komin með það. Nafnalistana fékk ég á skrif-

stofu skólans. Könnunin er rafræn og nafnlaus. Ekki verður unnt að rekja svör ein-

stakra þátttakenda. Persónuvernd hefur verið tilkynnt um könnunina. 

Spurningalistinn er saminn í samráði við leiðbeinanda minn, Ólöfu Garðarsdóttur 

prófessor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, en hún hefur einmitt rannsakað 

vinnu barna talsvert. Ég tók þá ákvörðun að senda þeim ykkar sem eru með skráð 

heimilisföng á Íslandi hjá þjóðskrá bréf til að falast eftir þátttöku.  

Ef einhver ykkar eru í sambandi við fyrrum samnemendur sína sem búa erlendis 

(hafið t.d. netföng þeirra undir höndum) þætti mér vænt um að þið hefðuð sam-

band við þau eða gæfuð mér upp netföng þeirra svo ég geti haft samband við þau. 

Það gildir um þessa rannsókn eins og allar aðrar að því fleiri sem taka þátt þess 

áreiðanlegri verða niðurstöðurnar. Það er áhugavert að bera saman hvort munur sé 

á atvinnuþátttöku þessara hópa og ef svo er hver hann er.  

Ef þú sérð þér fært að aðstoða mig sendu mér línu á adt5@hi.is með upplýsingum 

um á hvaða netfang megi senda könnunina og ég sendi þér slóðina á hana um hæl. 

Það er líka hægt að hafa samband símleiðis í síma 431 3735 eða 865 0868 (t.d. með 

SMS skilaboðum). 

Með kærri kveðju og fyrirfram þökkum fyrir hjálpina, 

 

____________________________ 

Anna D. Tryggvadóttir 
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Viðauki D. Fyrirspurn til sjö verslunarkeðja og stór-
markaða  

Góðan dag. 

Ég heiti Anna Dórothea Tryggvadóttir og er að skrifa lokaritgerð í kennaranámi við 

Háskóla Íslands. Umfjöllunarefni mitt er vinna og skólaganga barna og unglinga, eða 

það sem kallað er að vinna með skóla. Það hefur ekki farið fram hjá mér frekar en 

mörgum öðrum sem koma inn í stórmarkaði að margir starfsmenn, sérstaklega þeir 

sem eru við vinnu seinnipartinn og um helgar eru ungir að árum. Því er auðvelt að 

draga þá ályktun að þessir starfsmenn séu að vinna með skólanum. 

Því langar mig að vita hvort þetta sé rétt metið hjá mér og ef svo er hversu hátt 

hlutfall starfsmanna er fólk í vinnu með skóla og hvað krakkarnir vinni að jafnaði 

margar klukkustundir á viku.  

Með kærri kveðju og fyrirfram þakklæti.  

 

 

Fyrirspurn var send í tölvupósti  

 

 

 

 

 

 

 

 


