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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast þekkingu á reynslu framhaldsskólanemenda af 

samþættingu vinnu og náms. Lögð var áhersla á að kanna hvort nemendur teldu sig hafa hag 

af fyrri starfsreynslu fyrir komandi náms- og starfsferil. Tekin voru hálf-opin viðtöl við sjö 

framhaldsskólanemendur á aldrinum 18 til 20 ára sem vinna samhliða námi. Niðurstöðurnar 

sýna að þrátt fyrir að fjárhagslegur ávinningur hafi í raun verið megin ástæðan fyrir því að 

framhaldsskólanemarnir sjö unnu samhliða námi, hafði starfsreynslan sem þeir öfluðu sér 

mun víðtækari áhrif. Í gegnum hlutastörf sín öðluðust ungmennin ákveðna starfshæfni og 

þekkingu sem þau sáu fram á að kæmi að góðum notum fyrir framtíð þeirra á vinnumarkaði. 

Jafnframt litu ungmennin svo á að starfsreynslan nýttist þeim við skipulagningu á 

áframhaldandi námi og gerði þau reiðubúnari til að hefja störf á vinnumarkaði við lok 

skólagöngu. Ennfremur gaf starfsreynslan þeim tækifæri til starfskönnunar og jók 

sjálfsþekkingu þeirra á eigin persónuleika, áhugasviði og gildum. Megin niðurstaðan er því sú 

að starfsreynsla ungmenna skiptir máli fyrir náms- og starfsferilsþróun þeirra. Því er 

mikilvægt að þau fái tækifæri til að afla sér þekkingar og hæfni með atvinnuþátttöku 

samhliða námi. Vonast er til að rannsóknin skili foreldrum og öðrum þeim aðilum sem vinna 

með ungu fólki, á vettvangi náms og atvinnulífs, aukinni þekkingu á reynslu 

framhaldsskólanema af samþættingu vinnu og náms. 
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Abstract 

The aim of this study was to gain a better understanding of how upper secondary school 

students manage to integrate part-time work with their studies. The main focus was on 

exploring whether students considered there to be benefits in having previous work 

experiences when it comes to planning their future careers and education. Seven semi-

structured interviews were conducted with upper secondary full-time students aged 18 to 

20 years who hold part-time employment. The results indicate that although the primary 

reason the students currently undertake part-time employment is financial gain, the benefits 

are in fact more extensive than that. Through their part-time work, the young people are 

gaining skills and experience that they believe will give them a better foundation for further 

studies as well serve them as good preparation when it becomes time to commence their 

post-study careers. Furthermore the part-time work builds competences in the students and 

allows them first hand access to explore the labour market, enabling them to advance their 

understanding of their own personal competencies, interests and values. It is therefore 

concluded that working in parallel with studying positively affects academic and career 

development. For this reason, it is important that students be given an opportunity to gain 

work experience whilst completing their studies in secondary school. It is desired that this 

study may help parents, career counselors and all other professionals working with young 

people both in schools and in the labour market, to gain a further insight into students‘ 

experiences of integrating work and education.  
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Við framkvæmd rannsóknar var notast við 

eigindlega aðferðafræði. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast þekkingu á reynslu 

framhaldsskólanemenda af samþættingu vinnu og náms. Lögð verður áhersla á að kanna 

hvort nemendur telja sig hafa hag af starfsreynslu sinni fyrir komandi náms- og starfsferil.  

 Hugmyndin að rannsóknarefninu kviknaði á fundi með leiðbeinanda mínum, Dr. Sif 

Einarsdóttur, sem í raun vakti athygli mína á þessu viðfangsefni. Það að skoða starfsreynslu 

ungs fólks í tengslum við náms- og starfsferilsþróun þeirra vakti strax áhuga minn og var því 

lítil þörf á frekari hvatningu. Í ljósi þess hversu algengt það er að ungmenni á 

framhaldsskólaaldri vinni samhliða námi tel ég ríka ástæðu til kanna áhrif hennar á náms- og 

starfsferilsþróun þeirra en vöntun er á rannsóknum á þessu sviði hér á landi. Þetta málefni 

hefur verið mér afar hugleikið frá því ég hóf núverandi nám. Það er því mín skoðun að innsýn 

í það hvort og að hve miklu leyti atvinnuþátttaka ungs fólks hefur áhrif á náms- og 

starfsferilsþróun þeirra sé gott veganesti inn í væntanlegt starf mitt sem náms- og 

starfsráðgjafi.  

 Þessi rannsókn hefði líklega ekki orðið að veruleika ef ég hefði ekki notið aðstoðar 

nokkurra aðila en þeim vil ég færa þakkir. Leiðbeinendum mínum, Dr. Sif Einarsdóttur og Dr. 

Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur færi ég bestu þakkir fyrir gagnlegar ábendingar, hvatningu og 

stuðning. Eygló, móður minni, vil ég þakka fyrir að sýna mér ómældan stuðning í gegnum allt 

ritgerðarferlið. Unnusti minn, Jóhann Birkir hefur einnig verið minn helsti stuðningsaðili, takk 

fyrir að sýna mér alla þessa þolinmæði. Guðrúnu Írisi Valsdóttur þakka ég síðan fyrir góðan 

yfirlestur og ábendingar. Sérstakar þakkir fá auðvitað viðmælendur mínir fyrir að gefa sér 

tíma til að spjalla við mig og deila með mér hugleiðingum sínum um viðfangsefni 

rannsóknarinnar. 
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1 Inngangur 

Mikil aukning hefur orðið á atvinnuþátttöku ungs fólks samhliða námi og hefur skapast um 

það mikil umræða í samfélaginu. Umræðan hefur frekar verið á þá leið að menn hafi 

áhyggjur af þessari þróun en minna borið á umræðu um hvort af þessari vinnu geti verið 

jákvæður ávinningur. Gerðar hafa verið rannsóknir á atvinnuþátttöku ungmenna, bæði hér á 

landi sem og erlendis, þar sem hún er skoðuð frá ýmsum hliðum þar á meðal á samþættingu 

vinnu og náms. Það verður að segjast að ýmislegt í niðurstöðum þessara rannsókna hefur 

bent til neikvæðra áhrifa. Til dæmis hafa rannsóknir leitt í ljós að mikil vinna getur haft 

skaðleg áhrif á líkamlega og andlega heilsu sem og leitt til ýmiss konar áhættuhegðunar 

(Dumont, Leclerc og McKinnon, 2009; Kouvonen, 2002). Einnig hefur vinnustundafjöldi verið 

skoðaður í samhengi við námsframvindu ungs fólks en að mati Hirschman og Voloshin (2007) 

getur vinnustundafjöldi yfir 20 klukkustundir á viku haft neikvæð áhrif þar á. Þessi neikvæðu 

áhrif telja menn einnig auka líkur á brotthvarfi úr námi og lengja námstíma 

framhaldsskólanáms til muna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; Vickers, Lamb 

og Hinkley, 2003). Þó hefur því verið haldið fram að fleiri þættir en vinnan ein hamli 

námsgengi framhaldsskólanema, þættir af bæði persónu- og félagslegum toga (McNeal, 

1997; Staff, Schulenberg og Bachman, 2010; Vickers o.fl, 2003; Warren, 2002).  

Af ofangreindri umræðu mætti halda að atvinnuþátttaka ungs fólks samhliða námi sé 

eingöngu neikvæð en rannsóknir (Mortimer, 2003; Smith og Green, 2005) hafa þó sýnt fram 

á að mörg ungmenni virðast vera vel fær um að samþætta vinnu og nám og telja sig hafa af 

því talsverðan ávinning. Reynslan, sem ungmenni afla sér í gegnum hlutastörf, getur komið 

þeim að góðum notum sé horft til framtíðar þeirra á vinnumarkaði. Í þessu sambandi hafa 

rannsóknir sýnt að í gegnum hlutastörf öðlast ungmenni ýmiss konar þekkingu og starfshæfni 

sem gerir þau reiðubúnari undir hlutverk þeirra á vinnumarkaði við lok skólagöngu (Dumont 

o.fl., 2009; Mortimer, 2003; Leonard, 2003; Zimmer-Gembeck og Mortimer, 2006). 

Hlutastörf með námi gefur ungmennum tækifæri til að átta sig á eigin áhugasviðum og 

starfsvæntingum og að móta framtíðaráform sín sem túlka má sem náms- og 

starfsferilsþróun (Creed, Patton og Prideaux, 2007; Greene og Staff, 2012). 

Mortimer og Zimmer-Gembeck (2007) tala um að þörf sé á frekari rannsóknum þar sem 

tengsl starfsreynslu ungs fólks við náms- og starfsferilsþróun þess eru skoðuð nánar. Þar sem 
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brotthvarf úr framhaldsskólanámi er mikið hérlendis og vinnan talin einn af fjölmörgum 

áhrifaþáttum í því (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014) er mikilvægt að byrja á að 

beina sjónum að því hvernig ungu fólki gengur að samþætta vinnu og nám. Það er því 

markmið þessarar rannsóknar að öðlast frekari þekkingu á reynslu framhaldsskólanemenda 

af þessari samþættingu. Lögð verður áhersla á að kanna hvort nemendur telja sig hafa hag af 

fyrri starfsreynslu fyrir komandi náms- og starfsferil. 

1.1 Ungt fólk og vinnumarkaðurinn  

Eins og minnst hefur verið á hér að ofan þykir vinna samhliða námi vera algengur hluti af lífi 

ungmenna í vestrænum löndum í dag og almennt litið á atvinnþátttöku þeirra jákvæðum 

augum (Mortimer, 2003). Til að geta varpað frekara ljósi á þessa samþættingu í dag er þörf á 

að setja vinnu ungs fólks í stutt sögulegt samhengi, en atvinnuþátttaka þess hefur tekið 

töluverðum breytingum í gegnum tímann. Þörfin fyrir þessa vinnu hefur tekið breytingum frá 

upphafi skólaskyldunnar, frá því að vera nauðsynlegt framlag til þess að aðstoða við að 

framfleyta fjölskyldunni til þess að vera í dag sjálfsákvörðun og í mörgum tilfellum þörfin til 

að eiga pening til viðbótarneyslu.  

Fyrir iðnbyltinguna má segja að vinnuframlag ungmenna hafi skipt sköpum fyrir afkomu 

fjölskyldunnar og efnhagslegt virði þeirra því mikið. Kröfur voru gerðar til þess að allir legðu 

sitt af mörkum til að framfleyta fjölskyldunni og börn og unglingar voru þar engin 

undantekning (Mortimer, 2003). Ungmenni þessa tíma þurftu ekki mikið að velta fyrir sér 

starfsvali fyrir framtíðina því þau voru alin upp og þjálfuð í að taka við störfum foreldra sinna 

(Stern og Eichorn, 1989). Iðnvæðingin leiddi aftur á móti til þess að störfin fluttust frá 

heimilunum til fyrirtækja sem gerði það að verkum að það var ekki lengur í höndum foreldra 

að kenna börnum og unglingum störfin, heldur var það nú á höndum annarra óviðkomandi 

fullorðinna. Samkvæmt Mortimer (2003) þá einkenndist barnæskan, út 17. öldina  af 

töluverðu vinnuframlagi og ennþá skipti atvinnuþátttaka þeirra samfélagið miklu máli, bæði 

efnahags- og félagslega. 

Í byrjun 20. aldar, þegar skólar urðu almennari og áhersla lögð á menntun ungmenna dró 

úr atvinnuþátttöku þeirra en efnhagslegt virði þeirra hélst samt áfram (Leonard, 2003). 

Mortimer (2003) talar um að þrátt fyrir skólaskyldu hafi vinna ungmenna áfram verið talin 

mikilvæg fyrir fjölskylduna. Vinnuframlag þeirra breyttist að mörgu leyti úr stöðugu í 

tímabundið eftir árstíðum. Í kjölfar skólaskyldunnar varð ákveðin viðhorfsbreyting til ungs 
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fólks en Staff, Messersmith og Schulenberg (2009) greina frá því að hugtakið ungt fólk (e. 

youth) hafi smám saman fengið aðra merkingu, til dæmis í Bandaríkjunum. Samfara þessu 

gerðist það að ungmenni voru ekki lengur skilgreind sem hluti af vinnuafli (e. work force) 

þjóðar. Litið var á unglingsárin sem undirbúning fyrir það að verða fullorðin og þótti 

mikilvægt að hlúð væri að ungmennum og þeim leyft að þroskast í vernduðu og viðeigandi 

umhverfi. Óskilgreindir, eftirlitslausir vinnustaðir fullorðinna samrýmdust ekki framkomnum 

verndunarsjónarmiðum gagnvart börnum og unglingum (Mortimer, 2003). Samfara þessum 

þjóðfélagsbreytingum breyttust hugmyndir um barnæskuna sem þýddu takmörkun á 

þátttöku barna á vinnumarkaði en í staðinn kom aukin áhersla á menntun í skóla. Skólaganga 

ungs fólks átti að gefa því kost á að njóta æsku sinnar og vernda skyldi sakleysi þess gegn 

óæskilegum áhrifum. Skólinn var sérstaklega mótaður af fullorðnum í þágu ungmenna, öfugt 

við vinnustaðina, og honum var ætlað að stuðla að ákjósanlegum persónuþroska og 

félagsmótun. Eitt helsta markmið hans var að undirbúa ungt fólk undir framtíð þess á 

vinnumarkaði. Þrátt fyrir þessar áherslur um verndaða barnæsku á 20. öldinni, voru uppi 

andstæðar raddir sem ekki töldu æskilegt að útiloka ungt fólk alfarið frá vinnumarkaði (Staff 

o.fl., 2009). Samt sem áður vildu menn áfram vernda börn fyrir snemmtækri og of mikilli 

atvinnuþátttöku og þá um leið gegn skaðlegum áhrifum, bæði andlegum og líkamlegum.  

Árið 1973 setti Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) fram lagaákvæði um lágmarksaldur 

vinnu barna og unglinga, en Ísland sem eitt af aðildarríkjum hennar hefur fullgillt þetta 

ákvæði í lögum sínum (Samþykkt um lágmarksaldur við vinnu nr.138/1973). Megintilgangur 

þessarar alþjóðasamþykktar var að takmarka þátttöku ungra barna á vinnumarkaði og reyna 

að koma í veg fyrir vinnu barna í sinni verstu mynd. Lögð var áhersla á að aðildarríki myndu 

setja í lög ákveðinn lágmarksaldur fyrir vinnu barna og unglinga en miðað var við 15 ára 

aldurinn. Samkvæmt reglugerð sem sett var á Íslandi árið 1999 þá mega ungmenni allt niður í 

13 til 14 ára aldurinn vinna við störf af „léttara tagi“, störf sem ekki ógna öryggi þeirra né 

heilbrigði. Jafnframt kemur fram í reglugerðinni að við val og skipulagningu á vinnu fyrir 

ungmenni undir 18 ára aldri skuli leggja áherslu á „að öryggi og andlegu og líkamlegu 

heilbrigði ungmenna sé ekki hætta búin og að vinna hafi ekki truflandi áhrif á menntun þeirra 

eða þroska“ (Reglugerð um vinnu barna og unglinga nr. 426/1999, bls. 1). Staff o.fl. (2009) 

benda á það að útiloka ungt fólk alfarið af vinnumarkaði, geti leitt af sér takmarkaðri 

starfsreynslu, þekkingaröflun og fagkunnáttu ásamt því að gera umskiptin frá skóla til 

atvinnulífs ungmennum erfiðari. 
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Ungt fólk í vestrænum samfélögum í dag vinnur gjarnan með námi en mikil aukning 

hefur orðið á atvinnuþátttöku þeirra á síðustu áratugum (Carr, Wright og Brody, 1996; 

Green, 1990; Mortimer, 2003; Staff, Schulenberg o.fl., 2010). Segja má að launuð vinna 

samhliða námi sé orðinn hluti af daglegu lífi ungmenna en þessi starfsreynsla fylgir þeim 

áfram út í lífið við lok skólagöngu (Mortimer, 2003; Staff og Schulenberg, 2010).  

Hér á eftir verður atvinnuþátttaka vestrænna ungmenna nú á dögum skoðuð en segja 

má að Ísland sé í hópi þeirra landa þar sem ungmenni byrja tiltölulega snemma að vinna og 

að auki vinna þau hlutfallslega meira með skóla en jafnaldrar þeirra í öðrum vestrænum 

löndum (Guðný Björk Eydal, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Einarsdóttir, 2009; 

Margrét Einarsdóttir, 2014).  

1.1.1 Atvinnuþátttaka ungs fólks í dag 

Samþætting vinnu og náms er orðin almennur hluti af lífi vestrænna ungmenna í dag. 

Bandarískar rannsóknir hafa sýnt fram á að um 80 til 90% ungmenna vinna hlutastörf með 

námi á framhaldsskólaárunum (e. high school) (Hirschman og Voloshin, 2007; Mortimer og 

Zimmer-Gembeck, 2007; Staff o.fl., 2009). Svipaða sögu má segja af ungmennum í Ástralíu 

en niðurstöður rannsóknar Smith og Green (2005) sýndu að um 58,9% ungmenna á 

framhaldsskólaaldri unnu hlutastarf samhliða námi. Atvinnuþátttaka ungs fólks á 

Norðurlöndunum hefur einnig aukist til muna. Á árunum 1997 til 1998 var gerð könnun á 

vinnu barna og unglinga á Norðurlöndunum en þar má meðal annars sjá samanburðartölur á 

atvinnuþátttöku ungs fólks samhliða námi og einnig hlutfall vinnustunda á viku í þessum 

löndum. Umrædd könnun sýndi að íslensk ungmenni unnu hlutfallslega meira með skóla en 

jafnaldrar þeirra á hinum Norðurlöndunum. Um 31% íslenskra ungmenna á aldrinum 13 til 17 

ára unnu að meðaltali tíu eða fleiri tíma á viku samhliða skóla en næst á eftir fylgdu dönsk 

ungmenni með um 23% (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999). Samkvæmt rannnsókn Smith og 

Green (2005) virðist vinnutími ástralskra ungmenna vera mun hóflegri, eða um 9 til 10 

klukkustundir á viku. 

Miðað við ofangreint, er áhugavert að skoða nýlega skýrslu sem gefin var út af Mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu árið 2015. Þessi skýrsla sýnir samanburðartölur OECD 

ríkjanna á atvinnuþátttöku 15 til 19 ára ungmenna. Í henni kemur fram mun hærra hlutfall 

vinnandi nemenda á Íslandi en norræna könnunin sýndi, eða um 45,3% í samanburði við 

meðaltal OECD ríkjanna, sem er um 17,1%. Næst á eftir kemur Danmörk með 38,5% en 
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hlutfallið á hinum Norðurlöndunum er lægra. Skýrslan sýndi einnig að íslensk ungmenni unnu 

að meðaltali fleiri vinnustundir á viku en jafnaldrar þeirra á hinum Norðurlöndunum. Í henni 

kom fram að um 18,1% íslenskra ungmenna unnu yfir 20 klukkustundir á viku með námi og 

þar af unnu 9% 35 stundir eða meira, sem samsvarar heilli vinnuviku. Nýleg rannsókn sem 

gerð var hér á landi sýnir að um 90% ungmenna, á aldrinum 13 til 17 ára, telur sig hafa 

einhverja starfsreynslu að baki (Margrét Einarsdóttir, 2014). Miðað við ofangreindar 

rannsóknir virðist atvinnuþátttaka ungs fólks samhliða námi vera nokkuð almenn í 

vestrænum löndum í dag. Miðað við ofangreint hefur atvinnuþátttaka íslenskra ungmenna 

verið að aukast almennt og einnig er greinilegt að hún eykst með aldri. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi í tengslum við vinnu ungs fólks hafa einnig 

sýnt fram á mun á atvinnuþátttöku og vinnustundum eftir kyni og búsetu. Gerð var könnun á 

atvinnuþátttöku nemenda, 16 ára og eldri, í þremur framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu 

vorið 2005 (Hannes Í. Ólafsson, Björk Þorgeirsdóttir og Garðar Gíslason, 2006). Áhugaverðast 

við þá könnun er að sjá að stúlkur unnu frekar með námi en strákar, það er 36% stúlkna á 

móti 23% stráka. Sjá má sambærilegar niðurstöður úr könnun Rannsóknar og greiningar sem 

unnin var fyrir Menntamálaráðuneytið árið 2008. Sú könnun var viðamikil en hún náði til um 

30 framhaldsskóla á landinu öllu og sýnir samanburðartölur á milli áranna 2000 og 2007. 

Varðandi mun á kynjunum, þá unnu stúlkur almennt meira samhliða námi en strákar óháð 

búsetu. Einnig kom fram að atvinnuþátttaka ungmenna á landsbyggðinni var minni en á 

höfuðborgarsvæðinu (Álfgeir Logi Kristjánsson, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna 

Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008). Þetta stemmir við bandarískar 

rannsóknir sem sýna að stúlkur byrja fyrr að vinna en strákar en aftur á móti eru þeir líklegri 

til þess að vinna meira en stúlkurnar eftir því sem þeir verða eldri (Hirschman og Voloshin, 

2007; Staff o.fl., 2009). Önnur könnun var gerð árið 2013 af sömu aðilum og sýndi hún 

sambærilegar niðurstöður bæði í aukinni þátttöku og vinnustundafjölda ungmenna með 

námi (Hrefna Pálsdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

Álfgeir Logi Kristjánsson og Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2014). Niðurstöður úr rannsókn 

Margrétar Einarsdóttur (2014) sýndu einnig kynjamun varðandi atvinnuþátttöku og 

vinnustundafjölda á viku, það er stúlkur unnu að jafnaði meira en strákar eða 55% á móti 

40%. Einnig jókst atvinnuþátttakan með hækkandi aldri.  

Aukningu á atvinnuþátttöku ungs fólks í dag má rekja til þeirra öru samfélagsbreytinga 

sem orðið hafa á undanförnum áratugum en þar má til dæmis nefna fjölgun hlutastarfa í 
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verslun og þjónustu. Segja má að þessi störf beinlínis kalli á unga fólkið þar sem vöntun er á 

vinnuafli til að sinna þessum störfum oft eftir að hefðbundnum dagvinnutíma lýkur. Vickers 

o.fl. (2003) tala um að erfitt sé að skilgreina vel atvinnuþátttöku ungmenna vegna þess hve 

margar breytur eru inn í myndinni. Að þeirra mati getur það verið mismunandi hvenær 

atvinnuþátttaka ungmenna hefst, hversu langur vinnutími þeirra er og hversu lengi hann 

varir hverju sinni. 

Í ljósi aukinnar atvinnuþátttöku ungmenna samhliða námi og atvinnumöguleikunum sem 

þeim stendur til boða, í formi hlutastarfa, er mikilvægt að skoða hvers konar störf þetta eru. 

Líklegt er að það fari eftir tegund starfa hversu mikinn ávinning þau gefa. Hér fyrir neðan 

verður vinnumhverfi ungs fólks í vestrænum samfélögum skoðað ásamt atvinnumöguleikum. 

1.1.2 Vinnuumhverfi ungs fólks  

Flest ungmenni taka sín fyrstu skref á vinnumarkaði á grunnskólaárum en rannsóknir hafa 

sýnt fram á að börn stunda launaða vinnu allt frá 13 ára aldri, ýmist á sumrin eða sem 

hlutastörf samhliða námi (Leonard, 2002; Margrét Einarsdóttir, 2014). Samkvæmt Greene og 

Staff (2012) eru fyrstu störf ungmenna oft á tíðum utan hins almenna vinnumarkaðar. Þessi 

störf sem hér um ræðir eru til dæmis barnapössun, blaðaútburður og garðvinna en lýsa má 

þessum störfum sem einhvers konar „íhlaupastörfum“ með takmarkaðan vinnutíma. Fram 

hefur komið, bæði í bandarískum og breskum rannsóknum, að fyrstu störf ungs fólks eru 

einmitt blaðaútburður og barnapössun en eftir því sem eldri hópar eru skoðaðir þá minnkrar 

hlutfallið í þessum störfum (Leonard, 2002; Staff o.fl., 2009). Sama hefur komið fram í 

íslenskum og norrænum rannsóknum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999; Margrét 

Einarsdóttir, 2014) bæði hvað varðar fyrstu störf og hvernig þau breytast eftir aldri. 

Rannsókn Margrétar Einarsdóttur (2014) sýndi að barnapössun var hvað algengust hjá 

íslenskum stúlkum, á aldrinum 13 til 14 ára, en blaðaútburður hjá strákum á sama aldri. 

Rannsóknarniðurstöður hennar sýna vel þær breytingar sem verða á starfsvali ungs fólks eftir 

því sem þau verða eldri, það er hvernig þau færast frá hefðbundnum byrjendastörfum yfir í 

verslunar- og þjónustustörf. 

Eftir því sem ungmenni eldast og færast nær framhaldsskólaaldrinum byrja þau að vinna 

fjölbreyttari hlutastörf á hinum almenna vinnumarkaði, atvinnuþáttttaka þeirra verður meiri 

og vikulegur vinnustundafjöldi eykst til muna (Leonard, 2002; Margrét Einarsdóttir, 2014; 

Staff o.fl., 2009). Hlutastörf ungmenna tilheyra gjarnan láglaunastörfum vinnumarkaðarins 
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og einkennast af óreglulegum vinnutíma, hárri starfsmannaveltu og krefjast lítillar eða engrar 

fagkunnáttu (Carr o.fl., 1996; Greenberger og Steinberg, 1986; Hirschman og Voloshin, 2007; 

Mortimer, 2003). Samkvæmt Hirschman og Voloshin (2007) vinnur stór hluti bandarískra 

ungmenna á skyndbitastöðum en þess konar störf fela í sér lengri vinnutíma og verri laun en 

störf á öðrum vettvangi. Um helmingur þátttakenda í fyrrnefndri rannsókn Margrétar unnu 

einhvers konar verslunarstörf (e. retail sector), ýmist í stórmörkuðum eða öðrum smærri 

verslunum. Dæmi um önnur störf sem ungmennin unnu voru til að mynda barnapössun 

(14,7%), þjónusta á veitingastöðum, þar á meðal skyndibitastöðum (12,2%) og 

blaðaútburður (8,8%). Önnur störf sem íslensk ungmenni unnu við voru til dæmis garðyrkja, 

fiskvinnsla, aðhlynning aldraðrar, vinna á frístundaheimili, byggingarvinna og vinna í 

kvikmyndahúsum (Margrét Einarsdóttir, 2014).  

Miðað við umræðu um algengi verslunar- og þjónustustarfa þá vinna ungmenni mun 

fjölbreyttari störf en svo. Dæmi þessu til stuðnings höfðu ungmennin í rannsókn Margrétar 

afar mismunandi starfsreynslu, sum þeirra höfðu eingöngu unnið við eitt starf á meðan 

önnur höfðu unnið víðar. Aldur virtist ekki skipta þar máli þar sem sumir yngri 

þátttakendanna höfðu unnið mun fleiri störf en þau eldri. Margrét Einarsdóttir (2008) vísar í 

suma þátttakendur sína sem „reynslubolta“ í því samhengi að margir þeirra höfðu unnið á 

afar fjölbreyttum starfsvettvangi og áttu langa ferilskrá að baki. 

Að mati McNeal (1997) er vinnuumhverfi ungs fólks mun flóknara í dag en áður var, með 

mikilli fjölgun starfa sem bera með sér ólíka eiginleika og mismunandi umgjörð. Fjölgun 

hlutastarfa á síðustu áratugum hafa að mati Kines, Framke, Salmi og Bengsten (2013) haft 

neikvæð áhrif á vinnuumhverfi ungs fólks. Ástæðurnar telja þau vera að ungt fólk í 

hlutastörfum fái minni handleiðslu við upphaf starfs og fræðslu varðandi öryggismál, verklag 

og fleiri þættir sem snúa að öryggi þeirra og heilsu. Einnig kemur fram að vinnutími þessara 

hlutastarfa sé í flestum tilvikum utan hefðbundins dagvinnutíma og því fáir, ef nokkrir 

starfsmenn með viðeigandi reynslu á staðnum til að veita unga fólkinu stuðning og leiðsögn. 

Að mati Kines o.fl. (2013) er þörf á að bæta vinnuskilyrði þessara einstaklinga á 

vinnumarkaði. 

Eins og ofangreindar rannsóknir gefa til kynna hefja ungmenni gjarnan starfsferil sinn 

utan hins almenna vinnumarkaðar en blaðaútburður og barnapössun eru algengustu 

byrjunarstörf þeirra. Eftir því sem ungmennin verða eldri færist atvinnuþátttaka þeirra inn á 

vinnumarkað hinna fullorðnu en þar vinna þau við ýmiss konar hlutastörf, aðallega þó innan 
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verslunar- og þjónustgeirans. Talað er um að vinnuumhverfi ungs fólks hafi breyst til muna 

frá því sem áður var en þær breytingar má meðal annars rekja til starfa í verslun og þjónustu. 

Mortimer (2003) bendir á að fyrr á 20. öldinni hafi ungmenni á vinnumarkaði verið mun nær 

því að vinna í tengslum við væntanlegt framtíðarstarf sitt en nú gerist, en í dag hafa 

hlutastörfin litla tengingu við væntanlegt framtíðarstarf ungmenna. Í sama streng taka Smith 

og Green (2005), ungmenni sjá ekki hlutastörfin sem þau vinna við samhliða námi sem starf 

sem þau komi til með að vinna við að lokinni skólagöngu. Þrátt fyrir afar fjölbreytt en flókið 

vinnuumhverfi eiga þessi störf þó að flestu leyti sameiginlegt að vera lægst metnu störfin, 

með lægstu launin og bjóða upp á minnstu fagkunnáttuna. Einnig vinna ungmenni oft á 

tíðum ekki undir handleiðslu hinna fullorðnu heldur vinna þeir samhliða jafnöldrum sínum 

(Staff o.fl., 2009). Því má velta fyrir sér hvers vegna ungmenni sækjast í þessi hlutastörf. Því 

er haldið fram að vinnutími þessara starf henti ungu fólki mjög vel þar sem um er að ræða 

vinnu utan hins daglega vinnutíma, það er kvöld- og helgarvinna (Greene og Staff, 2012; 

Kines, o.fl., 2013). 

Þá miklu aukningu sem orðið hefur á atvinnuþátttöku ungs fólks á síðustu áratugum má 

að mörgu leyti rekja til örra breytinga á vinnumarkaði með fjölgun hlutastarfa í verslun og 

þjónustu. Miðað við ofangreindar lýsingar á hlutastörfum ungmenna, hafa menn velt því fyrir 

sér hvernig þau stuðli að mótun þeirrar hæfni og þekkingu sem ungmennin þurfa að búa yfir 

í framtíðinni á vinnumarkaði. Hér á eftir verður samþætting vinnu og náms skoðuð en 

ákveðinn ágreiningur ríkir um hvort líta megi á þessa samþættingu sem góða eða slæma. 

Ásamt því að gera grein fyrir þeim neikvæðu og jákvæðu áhrifum sem vinna samhliða námi 

hefur á líf ungmenna verður einnig komið inn á helstu ástæður að baki atvinnuþátttöku 

þeirra. 

1.2 Samþætting vinnu og náms 

Velta má því fyrir sér hvort atvinnuþátttaka ungs fólks samhliða skólagöngu sé af hinu góða 

eða slæma en ekki eru allir sammála um ágæti hennar í lífi þessara einstaklinga. Mikilvægt er 

að rýna í þau jákvæðu og neikvæðu viðhorf sem fram hafa komið um samþættingu vinnu og 

náms til þess að átta sig betur á algengi hennar í lífi ungmenna í vestrænum samfélögum í 

dag. Samkvæmt Dumont o.fl. (2009) er mikilvægt að hafa í huga að upplifun og reynsla ungs 

fólks af þessari samþættingu getur verið ólík en þar geta legið að baki mismunandi þættir að 

baki, persónulegir, félagslegir, sálrænir og menningarlegir. 
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1.2.1 Hvers vegna vinnur ungt fólk samhliða námi? 

Ástæður þess að ungt fólk velur að vinna með skóla í dag geta verið margskonar en segja má 

að ákveðnar viðhorfsbreytingar hafa orðið á þeim í gegnum tímann. Áður fyrr voru mörg 

ungmenni knúin til þess að vinna samhliða námi eingöngu til þess að framfleyta fjölskyldu 

sinni en nú á tímum, samkvæmt rannsóknum, er sú ekki raunin. Samkvæmt Mortimer (2003) 

er þó enn til í dag að ungmenni aðstoði við að framfleyta fjölskyldu sinni með því að vinna 

samhliða námi. Undir þetta taka Hirschman og Voloshin (2007) en benda hins vegar á að 

minna beri á efnahagslegu virði ungs fólks innan fjölskyldna nú en áður. Samkvæmt þeim 

vinna flest ungmenni í dag til þess eins að fjármagna eigin neyslu, halda uppi ákveðnum 

lífsstíl, sem getur verið ansi dýr. Að mati Mortimer (2003) má rekja þessar áherslubreytingar 

til aukinnar neyslumenningar sem viðgengst í vestrænum samfélögum. Hirschman og 

Voloshin (2007) eru á sama máli og telja að flestir nemendur nú til dags vinni til þess eins að 

eyða, viðhalda ákveðnum „lúxus lífstíl“, sem felst í fata- eða bílakaupum, margs konar 

frístundaiðkun og öðrum hlutum sem að efnahagur foreldranna leyfir ekki eða þeir ekki 

tilbúnir til að skaffa. Reyndar sjá þau að hjá sumum nemendum er tilgangurinn annar, það er 

að byggja upp fyrir framtíðina með því að leita að árangurstengdum tækifærum, máta sig við 

möguleg framtíðarstörf og jafnvel að skapa tengsl við mögulegar lærifeður og mæður.  

Rannsóknir, hérlendis og erlendis, hafa sýnt fram á að ein algengasta ástæðan sem ungt 

fólk gefur upp fyrir vinnu sinni er að það vinni til þess eins að eignast pening, auka 

fjárhagslegt sjálfstæði sitt. Fram kom í rannsókn Mortimer (2003) að ein algengasta ástæðan 

fyrir því að bandarísk ungmenni, á aldrinum 15 til 18 ára, stunduðu launaða vinnu samhliða 

námi var til þess að geta viðhaldið ákveðnum „lúxus lífstíl“ sem felur í sér kaup á ýmiss konar 

hlutum. Ástæður sem ungmenni gefa fyrir atvinnuþáttöku sinni virðast vera nokkuð 

sambærilegar hér á landi. Samkvæmt ofangreindri rannsókn Margrétar Einarsdóttur (2014) 

sögðust um 86% þátttakenda stunda vinnu peninganna vegna en launin ætluðu þeir að nota í 

flestum tilfellum til eigin neyslu. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að um 43% þátttakenda 

sögðust vera að safna fyrir dýrum hlutum og þriðjungur þeirra nefndi að þeir ynnu fyrir 

hlutum sem foreldrar vildu ekki eða gátu ekki látið þeim í té. 

Aðrar ástæður en fjárhagslegur ávinningur geta legið að baki atvinnuþátttöku ungmenna 

með námi eins og niðurstöður Margrétar leiða í ljós. Ungmennin í rannsókn hennar nefndu 

sem ávinning þætti eins og það að öðlast aukna starfsreynslu og að hafa nóg fyrir stafni 

(Margrét Einarsdóttir, 2014). Að vera fjárhagslega sjálfstæð og vera ekki upp á foreldrana 
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komin virðist jafnframt vera mikilvægt fyrir ungmenni í dag (Hungerland, Liebel, Liesecke og 

Wihstutz, 2007; Margrét Einarsdóttir, 2010, 2014). Patton og Smith (2010) nefna líka að ungt 

fólk gefi upp, sem ástæðu fyrir vinnu sinni, undirbúning fyrir framtíð á vinnumarkaði.  

Lesa má úr niðurstöðum ofangreindra rannsókna að fjárhagslegur ávinningur virðist vera 

megin hvatinn hjá ungu fólki fyrir því að stunda vinnu með námi en er þó ekki sá eini. Það að 

geta sýnt fram á fjárhagslegt sjálfstæði er annar mikilvægur þáttur og jafnframt telja 

ungmenni vinnu sína vera góðan undirbúning undir framtíð þeirra á vinnumarkaði. 

1.2.2 Samþætting vinnu og náms – neikvæð viðhorf 

Á síðustu áratugum hafa fræðimenn greint frá áhyggjum sínum varðandi atvinnuþátttöku 

ungs fólks samhliða námi. Áhyggjur þessar hafa beinst að of miklu álagi bæði líkamlegu og 

andlegu og ekki síður að neikvæðum áhrifum á námsgengi. Fram hefur komið í rannsóknum 

að vinnustundafjöldinn skiptir miklu máli í þessum efnum og það getur verið mjög 

einstaklingabundið hvernig til tekst með samþættingu vinnu og náms (Dumont o.fl., 2009; 

Hirschman og Voloshin, 2007). 

Launuð vinna ungs fólks hefur verið gagnrýnd fyrir að ýta undir bráðgeran þroska (e. 

precocious maturity) en sumir telja að ungmenni hafi ekki nægjanlegan þroska til þess að 

sinna þeim skyldum sem fylgir störfum á hinum almenna vinnumarkaði (Mortimer, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli snemmbærrar atvinnuþátttöku ungs fólks, hversu 

mikið þau vinna og ýmiss konar áhættuhegðunar. Því er haldið fram að ungmenni sem vinna 

af of mikilli ákefð (e. high intensity workers) séu líklegri til afbrota ásamt því að eiga frekar 

við vandamál að stríða tengd áfengis- og vímuefnaneyslu (Dumont o.fl., 2009; Kouvonen, 

2002; Staff, Osgood, Schulenberg, Bachman og Messersmith, 2010). Jafnframt hafa 

rannsóknir sýnt fram á neikvæð áhrif mikillar vinnu á líkamlega og andlega heilsu, til dæmis á 

kvíða og þunglyndiseinkenna sem tengjast gjarnan samþættingu náms og vinnu (Dumont 

o.fl., 2009). 

Staff og Schulenberg (2010) tala um að ungmenni sem vinna á skyndibitastöðum séu 

líklegri til þess að finna fyrir meiri streitu en ungmenni sem vinna í öðrum starfsgreinum, en 

þetta hafa þeir eftir niðurstöðum langtímarannsóknar sem ber heitið Monitoring the Future 

Study (MTF). Einnig kom fram í langtímarannsókninni að ungmenni, sem unnu á 

skyndibitastöðum, unnu frekar samhliða jafnöldrum og nutu síður handleiðslu fullorðinna. 

Staff og Schulenberg (2010) benda þó á að skort á handleiðslu fullorðinna á starfsvettvangi 
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megi finna víðar í verslunar- og þjónustugeiranum. Skrifstofustörf þykja æskilegustu störfin 

fyrir ungmenni, samkvæmt rannsóknarniðurstöðum MTF, en þau eru talin fela í sér minnstu 

streituna, meiri handleiðslu frá fullorðnum einstaklingum og bjóða upp á hóflegri vinnutíma 

en önnur hlutastörf. Að auki gefa skrifstofustörf ungmennum frekar tækifæri til þess að læra 

eitthvað nýtt sem leiðir til aukinnar hæfni og kunnáttu (Staff og Schulenberg, 2010). 

Rannsóknir á samþættingu vinnu og náms hafa að miklu leyti beinst að því að skoða áhrif 

vinnustundafjölda á námsárangur og námsframvindu ungs fólks. Samkvæmt Hirschman og 

Voloshin (2007) getur vinnutíminn haft neikvæð áhrif á skólagöngu ungs fólks ef hann fer yfir 

ákveðin mörk en oft er miðað við yfir 20 klukkustundir á viku sem „óhóflegan vinnutíma“ í 

þessu samhengi. Margar rannsóknir gefa vísbendingar um neikvæð áhrif ef vinnutíminn fer 

yfir þessi mörk. Nemendur sem vinna mikið eyða minni tíma í heimanám og 

tómstundaiðkun, eru meira fjarverandi úr skóla, sýna fram á verri námsárangur ásamt því að 

eiga frekar á hættu að falla úr skóla en þau sem vinna minna eða ekkert með námi (Carr o.fl., 

1996; Greenberger og Steinberg, 1986; McNeal, 1997; Mortimer, 2003; Vickers o.fl., 2003; 

Warren og Lee, 2003). 

Fram kom í könnun Hannes Í. Ólafssonar o.fl. (2006) að ungmenni, 16 ára og eldri, sem 

unnu mikið með námi, það er 30 klukkustundir eða meira, eyddu minni tíma í heimalærdóm, 

voru meira fjarverandi úr skóla og tóku einnig minni þátt í félagslífi skólans en þau sem unnu 

minna eða ekkert. Hins vegar sýndi könnunin einnig fram á að til eru þeir nemendur sem 

gátu stundað yfir 30 klukkustunda vinnu á viku og staðið samt vel eða betur en þeir sem litla 

eða enga vinnu stunduðu. Fleiri rannsóknir hafa sýnt sömu niðurstöður og könnun Hannesar 

o.fl. Fram kom í bandarískir rannsókn að ungmenni sem unnu yfir 20 klukkustundir eða meira 

á viku virtust eyða minni tíma í heimalærdóm en hin sem unnu minna eða ekkert samhliða 

námi (Carr o.fl., 1996). Niðurstöður rannsóknar Warren (2002) gáfu hins vegar til kynna að 

þrátt fyrir að sum ungmenni ynnu mikið með námi hafði það aðeins hófleg áhrif á 

heimalærdóm og námsgengi þeirra. Hann talar einnig um að vinnan hafi ekki beinlínis bitnað 

á náminu heldur frekar á þeim tíma sem ungmennin hefðu annars eytt með vinum og 

fjölskyldu eða í sjónvarpsáhorf. Schoenhals, Tienda og Schneider (1998) eru á sama máli um 

að sá tími sem ungt skólafólk eyddi í vinnu kæmi frekar niður á athöfnum tengdum 

frístundum, eins og sjónvarpsáhorfi, heldur en þeim tíma sem það eyddi í námið. 

 Barling, Rogers og Kelloway (1995) halda því fram að tengsl vinnustundafjölda og slæms 

námsgengis sé ekki svo einsleitt mál eins og gefið hefur verið í skyn, heldur þurfi að skoða 



  

20 

fleiri þætti sem geta legið þar að baki. Fram kom í niðurstöðum rannsóknar þeirra að þegar 

„gæði“ starfa voru skoðuð í samhengi við fjölda vinnustunda voru áhrif þess síðarnefnda ekki 

eins mikil og fyrri rannsóknir höfðu spáð fyrir. Þeir töldu að vinnustundafjöldi hafi eingöngu 

neikvæð áhrif á námsgengi ungmenna þegar upplifun þeirra af störfum sínum væri ekki góð, 

það er jákvætt viðmót í garð starfa dró úr neikvæðum áhrifum vinnutímans.  

Eins og fram kom hér að ofan hafa fræðimenn tengt óhóflega vinnu með námi við 

brotthvarf úr skóla  (McNeal, 1997; Mortimer, 2003; Schoenhals o.fl., 1998; Vickers o.fl., 

2003; Warren og Lee, 2003). Aukin atvinnuþátttaka ungmenna þykir kunna að auka líkur á 

brotthvarfi ungs fólks úr námi og að lengja námstíma framhaldsnáms til muna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Rannsókn Vickers o.fl. (2003) gaf til kynna þessi tengsl. 

Fram kom að eftir því sem ungmenni unnu meira þegar þau voru 14 til 15 ára voru þau 

ólíklegri til þess að vera enn í námi um 18 ára aldurinn, gilti þetta um bæði kynin. Vickers o.fl. 

(2003) bentu þó á að taka þyrfti inn í myndina þætti eins og félags- og efnhagslega stöðu 

einstaklinga og fyrri námsárangur. Þrátt fyrir að bæði kynin væru líkleg til þess að detta úr 

skóla virtust stúlkur þó eiga auðveldara með að samþætta vinnu og nám en strákar. Ísland er 

í hópi þeirra landa sem hefur hvað hæsta brotthvarfshlutfall í löndum Evrópu. Samkvæmt 

nýlegri skýrslu Námsmatsstofnunar (Kristrún Birgisdóttir, 2015) þar sem farið var yfir helstu 

orsakaþætti brotthvarfs úr framhaldsnámi, sögðust 17% 16 til 20 ára nemenda hafa hætt 

námi til þess eins að fara að vinna. Í aðgerðaráætlun Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins varðandi brotthvarf úr námi kemur samt fram að margir aðrir 

samverkandi þættir geta legið að baki, þættir sem snúa ekki síður að skólakerfinu sjálfu 

(Ársæll Guðmundsson, Ásdís Arnalds, Lára Stefánsdóttir, Ólafur Sigurðsson, Kristjana Stella 

Blöndal og Þorkell Diego, 2015). 

Warren (2002) telur að neikvæð áhrif vinnu á námsgengi ungs fólks megi skýra frekar út 

frá félags- og sálfræðilegum þáttum. Staff, Schulenberg o.fl. (2010) eru sömu skoðunar og 

segja að þessi neikvæða reynsla geti tengst öðrum þáttum í lífi ungmenna, sem þegar eru til 

staðar, eins og fjölskyldubakgrunni, viðhorfum, færni, gildum og öðrum persónueinkennum, 

fremur en vinnunni sjálfri. Þessi þættir geta skipt máli fyrir námsgengi ungs fólks sem og 

gengi þeirra á vinnumarkaði. Rannsóknarniðurstöður þeirra benda til þess að nemendum 

sem gengur almennt ekki vel í námi eigi það til að hella sér í mikla vinnu samhliða því og 

hrekjast úr náminu þess vegna. Þau ungmenni sem taka ábyrgð á námi sínu, gengur oft vel 

þrátt fyrir mikla vinnu. Aftur á móti þau sem ekki setja námið í forgang helga sig frekar 
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vinnunni og gengur að jafnaði verr í námi. Rannsókn McNeal (1997) sýndi fram á að aðrir 

þættir en vinnustundafjöldi geti leitt til brotthvarfs úr skóla en þar nefnir hann til dæmis kyn 

og val á störfum. Hann telur að ungmenni sem þegar eru orðin afhuga námi sínu velji sér 

gjarnan „verstu störfin“ sem fela í sér mestan vinnutíma. Þessi ungmenni, að mati McNeal 

(1997), eru ekki svo upptekin af  vinnu sinni heldur fremur bara orðin afhuga náminu. Undir 

þetta taka Warren og Lee (2003), sem segja að ungmenni sem telja sig ólíkleg til þess að 

útskrifast úr framhaldsskóla og fara í áframhaldandi nám, sækja frekar í að vinna meira og sjá 

frekari tækifæri í aukinni starfsreynslu en einhverri námsgráðu. Þegar skoðaðar voru helstu 

ástæður fyrir brotthvarfi íslenskra framhaldsskólanemenda í rannsókn Kristjönu Stellu 

Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar (2002) var námsleiði ein algengasta ástæðan sem 

ungmennin gáfu fyrir því að hafa ekki farið í framhaldsskóla eða hætta námi. 

Rannsóknir sem kannað hafa neikvæð áhrif vinnustundafjölda á námsgengi og 

námsframvindu ungs fólks, hafa leitt í ljós að taka þurfi mið af öðrum persónu- og 

félagslegum þáttum í lífi þessara einstaklinga til þess að meta raunverulegar ástæður þess að 

þeim vegnar illa í námi og detta út úr skóla. Þrátt fyrir umræðu um neikvæð áhrif þess að 

nemendur vinni með námi þá eru til fjölmörg dæmi þess að nemendur, sem vinna hóflegan 

vinnutíma vegnar oft betur í námi en þeim sem vinna ekki neitt (Carr o.fl., 1996; McNeal, 

1997). Lykilinn að því að ná jafnvægi á milli vinnu og náms er, að mati Staff og Schulenberg 

(2010), að halda vinnutímanum hóflegum, frá 1 til 20 klukkustundum á viku, en vinna 

samkvæmt þessum tímafjölda getur haft jákvæð áhrif á þroska og náms- og starfsferilsþróun 

ungs fólks eins og sjá má í umfjöllun næsta kafla.  

1.2.3 Samþætting vinnu og náms – jákvæð viðhorf 

Rannsóknir, sem skoðað hafa samþættingu vinnu og náms, hafa leitt í ljós að starfsreynsla 

ungmenna getur haft margt jákvætt í för með sér en þar má sem dæmi nefna bætta 

tímastjórnun, samskiptahæfni, stundvísi, sjálfstæði og ábyrgð (Dumont o.fl., 2009; Mortimer, 

2003; Leonard, 2003; Stone og Mortimer, 1998). Það getur því falist í því talsverður 

ávinningur  að ungt fólk stundi vinnu samhliða námi. Zimmer-Gembeck og Mortimer (2006) 

tala um að sú starfsreynsla sem ungmenni afla sér á framhaldsskólaárunum gerir þau 

reiðubúnari til  að taka við skyldum fullorðinsáranna, þar með talið hlutverk þeirra á 

vinnumarkaði. 
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 Samkvæmt Smith og Green (2005) getur reynslan, sem ungmennin afla sér í gegnum 

hlutastörf, veitt þeim betra aðgengi að vinnumarkaði seinna meir, það er að þau eru líklegri 

til  að fá vinnu að loknu námi. Svipað sögu segja Vickers o.fl. (2003) og vitna þá í rannsóknir 

sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum og Ástralíu og sýnt hafa fram á að nemendur sem 

samþætta vinnu og nám séu líklegri til þess að fá vinnu að loknu námi. Þau benda á að 

starfsreynsla ungmenna geti komið þeim að góðum notum og telja að þau standi oft á tíðum 

betur að vígi á vinnumarkaði að loknu námi en þau sem ekki hafa neina starfsreynslu að baki. 

Þau segja ennfremur að atvinnuþátttaka með námi hafi í för með sér margs konar annan 

ávinning og nefna í því sambandi til dæmis þróun starfshæfni, staðfestingu á eigin hæfni og 

áhuga og sérhæfða reynslu við æskileg störf sem getur þá staðfest eða komið í veg fyrir 

ákveðið starfsval. Hlutastörfin geta gefið tækifæri á framtíðarstarfi eða skapað sambönd til 

að ná því. Hlutastörf með námi eru samt sem áður ekki beinlínis leiðin inn á 

framtíðarstarfsvettvang heldur skapa tækifæri og leiðir til þess að styrkja annað náms- og 

starfsval í framtíðinni. 

Fjárhagslegur ávinningur er talin algengasta ástæðan að baki atvinnuþátttöku ungs fólks 

með námi. Ekki eru þó allir sammála um ágæti þessarar atvinnuþátttöku ef tekið er mið af 

ofangreindri umfjöllun um neikvæð og jákvæð viðhorf. Hér verður þó vinna ungs fólks áfram 

skoðuð en nú í ljósi þeirra áhrifa sem hún hefur á náms- og starfsferilsþróun ungs fólks. 

1.3 Náms- og starfsferilsþróun ungs fólks 

Val á námi og starfi er eitt mikilvægasta verkefni sem ungmenni standa frammi fyrir á leið 

sinni í gegnum hið síbreytilega landslag vestræns samfélags, menntakerfis og vinnumarkaðar. 

Líta má á náms- og starfsferilsþróun (e. career development) sem flókið ferli sem spannar allt 

æviskeiðið, frá vöggu til grafar (Gottfredson, 1981; Patton og McMahon, 2014; Staff o.fl., 

2009). Í þessu ferli sinna einstaklingar ákveðnum verkefnum eins og að afla upplýsinga um 

sjálfa sig og starfsumhverfi sitt, velta fyrir sér starfsáhuga sínum og starfsvæntingum, kanna 

starfsvalmöguleika, taka starfstengdar ákvarðanir ásamt því að framfylgja þeim og meta 

(Hartung, Porfeli og Vondracek, 2005; Staff o.fl., 2009). Að mati Staff o.fl. (2009) er mikilvægt 

að undirbúningur þessa ferlis hefjist sem fyrst. Þeir einstaklingar sem sinna ofangreindum 

verkefnum af heilum hug eiga auðveldara með að taka ákvarðanir um nám og störf og því 

líklegri til að eiga farsælli starfsferil en þeir sem ekki fara í gegnum þetta ferli. Þeir sem ná 
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tökum á þessum verkefnum öðlast fyrr starfsþroska (e. career maturity) en hugtakið vísar í 

það hversu reiðubúnir einstaklingar eru til að ráða við umrædd verkefni (Super, 1990).  

Þar sem markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort framhaldsskólanemendur telja sig 

hafa hag af fyrri starfsreynslu fyrir komandi náms- og starfsferil verður sjónum beint að þeim 

kenningarlegu nálgunum (e. career development theories) sem tengjast náms- og 

starfsferilsþróun ungs fólks. Má hér nefna kenningar Donald E. Super og Lindu S. Gottfredson 

en þau hafa skoðað náms- og starfsferilsþróun ungs fólks á heildrænan hátt. Super er einna 

þekktastur þeirra sem fjallað hafa um þessa heildrænu sýn á náms- og starfsferilsþróun sem 

ævilangt ferli. Hér verður aðeins stiklað á stóru varðandi kenningar þessara fræðimanna, það 

er þann hluta þeirra sem varpar ljósi á tengsl starfsreynslu við náms- og starfsferilsþróun. 

1.3.1 Unglingsárin sem mikilvægt tímabil í þróun náms- og starfsferils   

Unglingsárin eru talin mikilvægt tímabil í náms- og starfsferilsþróun einstaklinga en á þessu 

lífsskeiði hefst undirbúningur fyrir það sem koma skal á fullorðinsárunum, en eitt af því er 

hlutverk þeirra á vinnumarkaði (Arnett, 2004, 2007). Miklar þroskabreytingar fylgja 

unglingsárunum og er sjálfsmyndin í mikilli mótun. Á þessu lífsskeiði læra ungmenni meira 

um sig sjálf, áhugasvið sín, væntingar, hæfni, gildi og markmið. Á unglingsárunum hafa mörg 

ungmenni aflað sér einhverrar starfsreynslu í gegnum hlutastörf sem leitt hefur til frekari 

ígrundunar á náms- og starfsvali fyrir framtíðina. Starfsvæntingar ungmenna verða smám 

saman raunverulegri en þar spila inn í persónulegir eiginleikar þeirra, svo sem áhugi, hæfni 

og gildi ásamt tækifærum sem felast í starfsumhverfi þeirra (Hartung o.fl., 2005). 

 Samkvæmt Hartung o.fl. (2005) hefur fræðileg umfjöllun og rannsóknir á náms- og 

starfsferilsþróun einstaklinga aðallega beinst að þeim breytingum sem eiga sér stað á 

unglings- og fullorðinsárunum. Að þeirra mati hefur verið litið framhjá þeim breytingum sem 

eiga sér stað strax í bernsku, breytingum sem þeir telja mikilvægar fyrir náms- og 

starfsferilsþróun einstaklinga seinna meir. Áhugaleysi fræðimanna á bernskuárunum má ef til 

vill rekja til þeirra viðhorfa sem snúast um verndun barna gegn skaðlegum áhrifum 

vinnumarkaðarins og skyldum fullorðinsáranna. Porfeli, Hartung og Vondracek (2008) telja 

að rannsakendur hafi haft tilhneigingu til að horfa á bernskuárin sem áhyggjulaust tímabil 

ímyndunar og sakleysis og þess vegna mikilvægt að takmarka þátttöku barna á 

vinnumarkaði. Hartung o.fl. (2005) halda því fram að kenningar um þróun náms- og 

starfsferils yrðu heildrænni ef þær breytingar sem eiga sér stað í bernsku, það er hugmyndir 
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og viðhorf barna til ýmissa starfa, yrðu settar í samhengi við þær sem síðar koma á unglings- 

og fullorðinsárunum. 

Samkvæmt kenningu Super (1990) ganga einstaklingar í gegnum ákveðin lífsstig (e. 

lifestage) í átt til ákvarðantöku um nám og störf en þessi aldurstengdu stig eru eftirfarandi: 

Vaxtastig (e. growth) 0 til 14 ára, Könnunarstig (e. exploration) 15 til 25 ára, Að koma sér fyrir 

(e. establishment) 25 til 45 ára, Að halda sér við (e. maintenance) 45 til 65 ára og Starfslok (e. 

disengagement), sem hefst eftir 65 ára aldurinn. Íslenskir framhaldsskólanemendur eru 

flestir 16 til 20 ára og væru þeir samkvæmt lífsstigskenningunni á könnunarstigi. Á 

könnunarstigi eru einstaklingar að átta sig betur á þeim upplýsingum sem þeir hafa aflað um 

sjálfan sig og starfsumhverfi sitt, þeir velta fyrir sér störfum sem í boði eru og í framhaldi taka 

ákvörðun um starfsvettvang og byrja að lokum að vinna (Sharf, 2013; Super, 1990). Super 

skipti könnunarstiginu niður í þrjú undirstig en til að staðsetja þátttakendur rannsóknarinnar 

enn frekar væru þeir á stigi sem hann nefnir sundurgreiningu (e. crystallizing stage). 

Sundurgreining vísar til þess þegar starfsval einstaklinga fer að taka á sig mynd og skýrast. 

Þeir verða meðvitaðir um hvaða störf sem þeir vilja leggja fyrir sig, læra um hvað einkennir 

þau og hvaða þekkingu og hæfni þeir þurfa að tileinka sér til þess að sinna þeim. Samkvæmt 

Sharf (2013) ganga flestir framhaldsskólanemendur í gegnum stig sundurgreiningar og hann 

bendir á að aukin starfsreynsla og starfsþekking hjálpi ungmennum við val á 

framtíðarstarfsvettvangi. 

Staff o.fl. (2009) tala um að líta megi á unglingsárin sem tímabil starfskönnunar (e. career 

exploration) en það felur í sér þær upplýsingar sem einstaklingar afla um sjálfa sig og 

starfsumhverfi þeirra (Flum og Blustein, 2000; Staff o.fl., 2009; Taveira og Moreno, 2003). 

Flum og Blustein (2000) eru sama sinnis og segja að starfskönnun sé ferli þar sem 

einstaklingar öðlast þekkingu á persónulegum eiginleikum sínum ásamt valkostum í námi og 

starfi. Í þessu ferli leggja einstaklingarnir mat á persónulega eiginleika sína eins og 

persónuleika, gildi, áhuga og hæfni. Einnig skoða þeir hvaða möguleika starfsumhverfi þeirra 

hefur upp á að bjóða ásamt þeim hindrunum sem kunna að vera til staðar.  

Patton og Porfeli (2007) leggja áherslu á að starfskönnun hefjist strax í barnæsku, ferli 

sem þau kalla fjölbreytta starfskönnun (e. diversive career exploration). Á þessu tímabili byrja 

börn að kanna ytri veröld sína en upplýsingarnar sem þau afla sér í ferlinu og geta verið afar 

flóknar reyna þau að flokka og tengja saman. Með því að kanna umhverfi sitt eru börn í 

grundvallaratriðum að reyna að skilja og skilgreina allar hliðar þess. Umhverfið getur að mati 
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Patton og Porfeli (2007) verið í þeirra augum ýmist töfrandi, spennandi, athyglisvert, 

mikilvægt, viðeigandi, ógnandi eða aðlaðandi. Það getur verið tilhneiging hjá ungum börnum 

að heillast frekar að spennandi og töfrandi störfum eins og áberandi íþróttahetjum, 

kvikmyndastjörnum og þess háttar. Þau tengja sig helst við störf einstaklinga sem þau þekkja 

eða kannast við af afspurn eða úr fjölmiðlum. Börn byrja að máta sig við þessi störf og þannig 

hefst ákveðið þróunarferli (Porfeli og Lee, 2012). 

Fjölbreytt starfskönnun í barnæsku markar upphaf sértækrar starfskönnunar (e. specific 

career exploration) sem tekur við á unglingsárunum. Tímasetning þessara umskipta getur 

verið breytileg milli einstaklinga og getur gefið til kynna hversu langt þeir eru komnir í 

könnunarferlinu (Patton og Porfeli, 2007). Í samhengi við ofangreinda umræðu um 

fjölbreytta og sértæka starfskönnun hafa rannsóknir samkvæmt Taveira og Moreno (2003) 

gefið vísbendingar um að starfskönnun aukist með aldrinum, með öðrum orðum að 

ungmenni taki virkari þátt í könnunarferlinu eftir því sem þau eldast og þroskast. 

Þróun starfstengdrar sjálfsmyndar (e. occupational identity) á sér einnig stað á 

unglingsárunum og sýnir hvernig einstaklingurinn tengir sjálfan sig við starf á vinnumarkaði 

eftir að námi lýkur, það er hversu skýra, heildstæða og stöðuga mynd hann hefur af þessari 

stöðu. Líta má á mótun starfstengdrar sjálfsmyndar sem ákveðið þroskaverkefni sem getur 

verið viðvarandi allt æviskeiðið frá barnæsku og langt fram á fullorðinsár en fræðimenn eru 

þó sammála um að unglingsárin séu mikilvægust í því að takast á við þetta verkefni (Erikson, 

1968; Lannegrand-Willems, Perche og Marchal, 2016; Zimmer-Gembeck og Mortimer, 2006). 

Eftir því sem börnin eldast og þroskast verður mótun starfstengdu sjálfsmyndarinnar 

raunhæfari vegna þeirra líkamlegu- og vitsmunalegu breytinga sem einstaklingarnir ganga í 

gegnum (Zimmer-Gembeck og Mortimer, 2006). Þrátt fyrir að börn byrji að móta 

starfstengdu sjálfsmynd sína í barnæsku hafa fræðimenn innan náms- og starfsferilskenninga 

gefið í skyn að þau hafi þó ekki þá vitsmunalegu hæfni til að móta hana né þá hæfni til að 

taka þátt í þeirri sjálfs- og starfskönnun sem talin er svo mikilvæg en slíkt gerist ekki fyrr en á 

unglingsárunum. Þær draumkenndu hugmyndir sem börn móta sér í æsku eru engu að síður 

mikilvægar fyrir þróun starfstengdu sjálfsmyndarinnar.   

Þegar tengsl starfstengdrar sjálfsmyndar og náms- og starfsferilsþróunar hafa verið 

skoðuð er kenning þroskasálfræðingsins Erik Erikson um sjálfsmyndina (e. ego identity) 

gjarnan höfð að leiðarljósi (Lannegrand-Willems o.fl., 2016; Skorikov og Vondracek, 1997; 

2007). Sem dæmi um þetta hefur kenning hans verið notuð til þess að útskýra hvernig 
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starfstengd sjálfsmynd einstaklinga þróast en hún er talin þróast á mjög svipaðan hátt og 

sjálfsmyndin (Vondracek, 1992; Lannegrand-Willems o.fl., 2016). Sjálfsmyndin, samkvæmt 

kenningu Erikson (1968) getur verið margvídda (e. multi-dimensional) sem þýðir að hver 

einstaklingur eigi sér fleiri en eina sjálfsmynd, það er að segja sjálfsmynd sem tengist 

fjölskyldu, aðra sem tengist pólitík, trú, vinnu og svo framvegis. Af þessum mismunandi 

víddum er starfstengda sjálfsmyndin sögð vera sú stærsta og mikilvægasta og jafnframt sú 

sem byrjar fyrst að þróast. Sjálfsmyndin breytist í takt við þroska einstaklingsins en 

samkvæmt Kroger (2007) verður hún aldrei alveg fastmótuð heldur tekur hún sífelldum 

breytingum yfir ævina. Það sama má segja um starfstengdu sjálfsmyndina segja Skorikov og 

Vondracek (2007) en hún tekur einnig breytingum í gegnum lífið. Þær öru breytingar sem 

orðið hafa á samfélaginu á undanförnum áratugum þýða það að ungt fólk þarf stöðugt að 

aðlaga sig að breyttum aðstæðum og samfara tekur starfstengda sjálfsmyndin sífelldum 

breytingum. 

Marcia (1966) útfærði kenningu Erikson um þróun sjálfsmyndarinnar enn frekar. Hann 

setti fram fjögur stig í þróun sjálfsmyndar sem þýðir að einstaklingar á síð unglingsárum og 

fram í byrjun fullorðinsára geta verið á mjög mismunandi stigum í þróunarferlinu, bæði hvað 

varðar sjálfsmyndina og starfstengdu sjálfsmyndina. Þróun sjálfsmyndar felur í sér fjögur stig 

(Marcia, 1966; Skorikov og Vondracek, 2007). Fyrst má nefna sjálfsmyndarrugling (e. identity 

diffusion) sem á við þegar einstaklingar eru lítið að ígrunda mál til framtíðar varðandi sjálfan 

sig og hafa litlar áhyggjur af því. Óígrunduð, yfirtekin sjálfsmynd (e. identity forclosure) er 

annað stig í kenningu Marcia en þarna eru staddir einstaklingar sem taka ákvarðanir en samt 

óígrundaðar og jafnvel yfirteknar frá einhverjum öðrum. Á stigi sjálfsmyndar í gerjun (e. 

identity moratorium) eru einstaklingar virkir í að kanna möguleika sína án þess þó að geta 

tekið ákvörðun vegna óvissu og óöryggis. Á þessu stigi upplifa einstaklingar oft krísutímabil. 

Stig fullmótaðrar sjálfsmyndar (e. identity achievement) eru einstaklingar með fullmótaða 

hugmyndafræði og valkosti fyrir lífið sem þeir hafa sjálfir valið þó að í einhverjum tilfellum 

geti þeir verið undir áhrifum frá öðrum (Marcia, 1966; Skorikov og Vondracek, 2007). 

Sálfræðingar á sviði náms- og starfsþróunar (e. vocational psychologists) eru sammála um að 

þessi stig Marcia í sjálfsmyndarferlinu eigi einnig vel við að útskýra þróun starfstengdu 

sjálfsmyndarinnar en raunrannsóknir á undanförnum árum, til dæmis rannsókn Lannegrand-

Willems o.fl. (2016), staðfesta að svo er. 
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Á síðustu áratugum hafa félagslegir áhrifaþættir á náms- og starfsferilsþróun vakið 

athygli fræðimanna. Samkvæmt Gottfredson (1981) hafa fyrri kenningar um starfsferilinn 

litið fram hjá áhrifum félagslegra þátta eins og kyni og stéttastöðu en að hennar mati geta 

þessir þættir spáð fyrir um starfsvæntingar einstaklinga seinna meir. Gottfredson (1981, 

2005) setti fram kenninguna um afmörkun og málamiðlun (e. theory of circumscription and 

compromise) til að útskýra þróun starfsvæntinga einstaklinga frá bernsku- til fullorðinsára. 

Samkvæmt kenningu hennar eru þrír megin þættir sem hafa áhrif á það hvernig börn og 

ungmenni flokka störf í samfélaginu. Störfin flokka þau niður eftir kynjuðum viðhorfum, það 

er hvort þau teljast til karla- eða kvennastarfa, hvaða virðingastöðu þau hafa í samfélaginu 

og að lokum eftir starfssviði þeirra. Þessir þættir koma skipulagi á starfsumhverfi barnanna 

og hjálpa þeim að staðsetja sig á þeim starfsvettvangi sem passar við þeirra eigin hugmyndir 

um sig sjálf, það er sjálfsmynd þeirra (e. self-concept). Þetta kallar Gottfredson (1981, 2005) 

hugræna kortlagningu starfa (e. cognitive map of occupations). Þessi kenningarlega nálgun 

Gottfredson hefur verið gagnrýnd fyrir þá áherslu sem hún leggur á þann mun sem fyrirfinnst 

á milli kynjanna varðandi flokkun á störfum og gagnrýnendur bent á að það þurfi að horfa 

meira til þeirra áhrifa sem börn verða fyrir úr umhverfi sínu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðmundur Bjarni Arnkelsson, 2005). 

1.3.2 Starfsreynsla ungs fólks og starfsferilsþróun  

Eins og fram hefur komið hér að ofan eru unglingsárin talin mikilvægt tímabil fyrir mótun 

starfstengdrar sjálfsmyndar og telja fræðimenn atvinnuþátttöku ungmenna mikilvæga í því 

ferli (Zimmer-Gembeck og Mortimer, 2006). Þróun starfstengdrar sjálfsmyndar felst í 

starfskönnun með þátttöku og þekkingaröflun á vinnumarkaði um leið og einstaklingurinn 

byrjar að máta sig við og skipulegga væntanlegt hlutverk sitt á vinnumarkaði (Porfeli, Lee og 

Vondracek, 2013). Zimmer-Gembeck og Mortimer (2006) taka í sama streng og segja að 

atvinnuþátttaka móti starfstengdu sjálfsmyndina og áhugasvið ásamt persónulegum 

markmiðum og skuldbindingu. Þetta gerist vegna þess að atvinnuþátttakan skapar tækifæri 

til að kanna áhugasvið, þjálfun í ákvarðanatöku, reynslu sem byggir upp sjálfstraust og hæfni 

ásamt því að skapa nálægð og tengingu við vinnumarkaðinn. Ungt fólk kynnist 

atvinnumarkaðinum með því að sinna hlutastörfum. Sú starfsreynsla sem ungmenni afla sér í 

vinnu samhliða námi getur hjálpað þeim að átta sig betur á starfsáhuga sínum, það er hvaða 

störf þau myndu vilja vinna í framtíðinni og hvaða þættir í framtíðarstarfinu skipta þau máli 
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eins og til dæmis aukið sjálfstæði, laun, tækifæri til þess að hjálpa öðrum og fleira (Greene og 

Staff, 2012). Þessi vinna gefur ungu fólki tækifæri á að þróa almenna starfshæfni sem 

vinnuveitendur kunna að meta, eins og stundvísi, ábyrgð og samvinnu (Staff o.fl., 2009).  

Þessa þekkingu og reynslu sem ungt fólk öðlast í gegnum hlutastörf sín sér telja Zimmer-

Gembeck og Mortimer (2006) að fáist ekki í skólanum. Skólinn gegnir mikilvægu hlutverki í 

því að móta ungt fólk og undirbúa það fyrir framtíðina en þó má segja að skólinn kenni ungu 

fólki ekki þá lykilhæfni sem það þarf að hafa tök á þegar út á vinnumarkaðinn er komið 

(Mortimer, 2003). Í þeim störfum sem nemendur sinna á framhaldsskólaárunum takast þau á 

við raunveruleg vandamál, oft undir handleiðslu fullorðinna. Vinnan getur einnig varpað ljósi 

á gildi skólanámsins þar sem ákveðin störf gefa tækifæri til þess að nýta það sem lært hefur 

verið í skólanum og getur því aukið áhuga á menntun og námsárangri (Mortimer, 2003; 

Smith og Green, 2005). Ungmenni, sem vinna með námi, geta þróað með sér ákveðnar 

skoðanir um hvers konar störf þau vilja vinna í framtíðinni og hvaða störf ekki og þannig 

áttað sig á hvaða menntun er nauðsynleg til þess að komast í óskastarfið. Áströlsk ungmenni, 

14 til 18 ára, í rannsókn Smith og Green (2005) töluðu um að starfsreynsla þeirra gerði þau 

meðvitaðri um hvaða störf væru ákjósanleg og samfara því sannfærðust þau um mikilvægi 

menntunar sem leið til betri og áhugaverðari starfa. Þátttakendur rannsóknarinnar litu á 

hlutastörf sín sem hvatningu til þess að ljúka námi en vegna þessa töldu Smith og Green að 

atvinnuþátttaka ungs fólks gæti dregið úr líkum á brottfalli úr skóla. 

Að mati Leonard (2003) virðast ungmenni almennt vera nokkuð meðvituð um þá 

starfsreynslu sem vinna samhliða námi getur gefið þeim og lítur svo á að þau muni búa að 

henni alla ævi. Þau störf sem þátttakendur í rannsókn Leonard unnu gaf þeim raunþekkingu 

á starfsumhverfi vinnumarkaðarins, að hennar mati þekkingu sem ekki fæst í skóla. Jafnframt 

töldu þátttakendurnir sig hafa eflt fagkunnáttu sína og það að fá að vinna við hlið hinna 

fullorðnu álitu þeir vera mjög jákvæða reynslu fyrir framtíðina. Þetta sama kom fram í 

rannsókn Zimmer-Gembeck og Mortimer (2006) en þær tala um að vinna samhliða námi gefi 

ungmennum tækifæri til að komast út fyrir hring kennara, foreldra og ættingja og kynnast 

öðru starfandi fólki, en slíkir aðilar geti orðið þeim góðar fyrirmyndir. 

 Rannsóknir hafa sýnt að ungmenni líti sjaldan á hlutastörf sín sem einhver 

framtíðarstörf heldur fremur leið til þess að fjármagna eigin umframneyslu og tækifæri til 

starfskönnunar (Arnett, 2004; Skorikov og Vondracek, 1997; Smith og Green, 2005). Sú 

fagkunnátta sem ungt fólk aflar sér í vinnu samhliða námi nýtist þeim samt áfram þegar út á 
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vinnumarkaðinn er komið að lokinni skólagöngu (Dumont o.fl.,2009). Einnig kom fram í 

rannsókn Dumont o.fl. að ákveðnar viðhorfsbreytingar urðu hjá ungmennunum gagnvart 

eigin menntun, það er að starfsreynslan sýndi þeim fram á mikilvægi hennar. Til þess að 

forðast það að enda í hinum dæmigerðu láglaunastörfum í framtíðinni þyrftu þau að afla sér 

góðrar menntunar. Þessar viðhorfsbreytingar hjá ungmennum má tengja við þá skoðun 

Arnett (2004) að vinna ungmenna verði merkingarbærari eftir því sem þau verða eldri. 

Arnett talar einnig um að þær breytingar sem orðið hafa á samfélaginu ásamt því fjölbreytta 

starfsumhverfi sem það býður upp á í dag valdi því að ungt fólk tekur sér lengri tíma til að 

skoða möguleika sína og þar með lengri tíma í námi. Atchoerna (2000) er svipaðrar skoðunar 

en hann segir að umskiptin frá skóla út á vinnumarkaðinn séu farin að taka lengri tíma en 

áður. 

Niðurstöður rannsóknar Creed og Patton (2003), þar sem meðal annars voru skoðuð 

áhrif starfsreynslu á starfsþroska (e. career maturity), sem er eitt af lykilhugtökum í kenningu 

Super (1990), sýndu að þeir nemendur sem höfðu unnið hlutastörf með námi sýndu meiri 

starfsþroska en þeir sem höfðu enga starfsreynslu að baki. Munurinn varð meiri eftir því sem 

nemendurnir voru eldri en rannsóknin náði til ungmenna á aldrinum 15 til 18 ára. 

Starfsreynsla hjálpar ungmennum að átta sig á eigin starfvæntingum og að móta 

framtíðaráform sín sem leiðir til meiri ákveðni í náms- og starfsvali (Creed o.fl., 2007). 

Mortimer og Zimmer-Gembeck (2007) telja að þörf sé á frekari rannsóknum þar sem áhrif 

fyrri starfsreynslu á náms- og starfsferilsþróun ungs fólks séu skoðuð. Það sama má segja um 

stöðuna hér á landi en vinna ungs fólks samhliða námi hefur ekki verið skoðuð í tengslum við 

náms- og starfsferilsþróun þeirra fyrr en nú.  

1.4 Markmið og rannsóknarspurningar 

Þessi rannsókn miðar að því að öðlast þekkingu á reynslu framhaldsskólanemenda af 

samþættingu vinnu og náms. Áhersla verður lögð á að kanna hvort nemendur telji sig hafa 

hag af fyrri starfsreynslu fyrir komandi náms- og starfsferil. Í ljósi ofangreindrar umfjöllunar 

um þau áhrif, jákvæð og neikvæð, sem hlutastörf geta haft á námsframvindu ungs fólks, 

virðast neikvæðu áhrifin koma sterkar fram. Vöntun er á eigindlegum rannsóknum hér á 

landi þar sem vinna ungs fólks er skoðuð í samhengi við náms- og starfsferilsþróun þeirra og 

því er talið mikilvægt að skoða samþættingu vinnu og náms enn frekar. Í ljósi markmiða 



  

30 

rannsóknarinnar og ofangreindrar umfjöllunar um atvinnuþátttöku ungs fólks með námi, 

voru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram:  

 

1. Hvað fær framhaldsskólanemendur til þess að vinna samhliða námi?  

2. Hver er reynsla framhaldsskólanemenda af því að samþætta vinnu og nám?   

3. Hvernig telja framhaldsskólanemendurnir starfsreynsluna koma að gagni fyrir komandi 

náms- og starfsferil? 
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2 Aðferð 

Eins og fram hefur komið, var markmið rannsóknarinnar að kynnast reynslu 

framhaldsskólanemenda af samþættingu vinnu og náms ásamt því að kanna hvort þeir teldu 

sig hafa hag af henni fyrir komandi náms- og starfsferil. Eigindleg aðferðafræði var notuð í 

þessari rannsókn en samkvæmt henni er áhersla lögð á að öðlast skilning á reynslu og 

upplifun einstaklinga á afmörkuðu viðfangsefni (Hennick, Hutter og Bailey, 2011). Tilgangur 

eigindlegrar aðferðafræði er að skoða félagslegan veruleika fólks frá þeirra eigin sjónarhorni 

og aðstæðum, með orðum einstaklinganna sjálfra. Það er síðan hlutverk rannsakandans að 

túlka merkingu orða einstaklinganna, en þó þarf að gæta að því að viðhorf og skoðanir 

rannsakandans liti ekki þá merkingu sem þeir leggja í orð sín (Creswell, 2013). Þessi 

rannsóknaraðferð gefur rannsakanda tækifæri til þess að skilja betur þá merkingu og túlkun 

sem einstaklingarnir sjálfir gefa eigin atferli og atburðum (Hennick o.fl., 2011). Eigindlega 

aðferðafræðin nýtist hér til að fá fram upplifun og reynslu framhaldsskólanemendanna 

sjálfra af samþættingu vinnu og náms í gegnum þeirra eigin frásögn. Við söfnun gagna var 

notast við opin og hálfstöðluð viðtöl og stuðst var við afmarkaðar viðtalsspurningar (sjá 

fylgiskjal I) en gætt var að því að takmarka ekki frelsi viðmælendanna sjálfra til að tjá sig á 

opinn hátt og koma skoðunum sínum á framfæri.  

Samkvæmt Creswell (2013) eru fimm rannsóknarhefðir innan eigindlegrar aðferðarfræði 

en af þeim var fyrirbærafræðileg nálgun (e. phenomenology) talin henta best 

rannsóknarefninu. Þessi rannsóknarnálgun leggur áherslu á að lýsa upplifun og reynslu 

nokkurra einstaklinga á afmörkuðu viðfangsefni. Þeir rannsakendur sem styðjast við 

fyrirbærafræðilega nálgun leitast við að varpa ljósi á sameiginlega sögu þátttakenda sem 

deila ákveðinni lífsreynslu en samkvæmt Creswell (2013) fer gagnasöfnunin oftast fram í 

gegnum viðtöl. Út frá sjónarhorni fyrirbærafræðilegrar nálgunar er veruleiki einstaklinga 

félagslega mótaður og því er talið að til þess að skilja frekar merkingu þess viðfangsefnis sem 

verið er að rannsaka þurfi að líta á það á huglægan hátt. Með þessu eiga Bogdan og Biklen 

(2003) við að einstaklingar geta túlkað sameiginlega reynslu á ólíkan hátt, upplifun þeirra á 

tilteknu viðfangsefni þarf ekki að vera sú sama.  

Með notkun þessarar nálgunar er fengin fram bæði einstaklingsbundin sýn á 

viðfangsefnið sem og sú sýn sem viðmælendurnir eiga sameiginlega. Því er talið að 

fyrirbærafræðileg nálgun henti vel til þess að varpa ljósi á reynslu framhaldsskólanemenda af 
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samþættingu vinnu og náms. Þrátt fyrir sameiginlega reynslu þeirra af vinnu samhliða námi, 

þá getur upplifun þeirra verið ólík.  

2.1 Þátttakendur 

Rannsókn þessi byggir á viðtölum við sjö einstaklinga á framhaldsskólaaldri. Notast var við 

markvisst hentugleikaúrtak (e. purposive sampling) við val á þátttakendum. Með þessari 

aðferð eru þátttakendur valdir út frá ákveðnum eiginleikum og reynslu sem eiga að auka 

frekari skilning á því afmarkaða viðfangsefni sem verið er að rannsaka (Hennick o.fl., 2011). 

Fyrir rannsóknina var leitað að einstaklingum á aldrinum 18 til 20 ára, en þau viðmið voru 

sett að þeir stunduðu fullt nám í framhaldsskóla og hlutastarf samhliða því. Ákveðið var að 

beina sjónum að nemendum sem væru komnir á seinnihluta framhaldsnáms síns en talið var 

að þeir hefðu meiri reynslu af samþættingu vinnu og náms og að auki væru þeir búnir að 

móta sér ákveðnar hugmyndir um nám og störf í framtíðinni. Þar sem viðmælendur voru 

einungis sjö talsins voru ekki forsendur til þess að horfa sérstaklega eftir mynstrum sem 

byggðu til dæmis á kyni eða búsetu. Til að gera betur grein fyrir viðmælendum 

rannsóknarinnar verður hver og einn kynntur hér stuttlega en til að gæta fyllsta trúnaðar og 

nafnleyndar var nöfnum þeirra breytt og þeim gefin gervinöfn í staðinn. 

Gerður Ólafsdóttir er 18 ára og stundar nám á viðskiptafræðibraut. Samhliða námi 

vinnur Gerður við umönnunarstarf en þar er hún í 65 til 70% starfshlutfalli. 

Aníta Pálsdóttir er 18 ára og stundar nám á listnámsbraut. Samhliða námi vinnur Aníta 

að hluta til í fataverslun allt upp undir tuttugu og fjórar klukkustundir á viku. 

Kjartan Atlason er 18 ára og stundar nám á náttúrufræðibraut. Hann vinnur á kaffihúsi 

samhliða námi, um tíu til tuttugu klukkustundir á viku. 

Sölvi Guðmundsson er 19 ára og stundar nám á félagsgreinabraut. Sölvi vinnur starf 

tengt börnum og unglingum og vinnur mest um fimm klukkstundir á viku en honum gefst 

tækifæri til þess að taka að sér aukavaktir.  

Birna Pétursdóttir er 19 ára og stundar nám á málabraut. Samhliða námi vinnur Birna í 

tónlistarskóla og er við kennslu um sjö klukkustundir á viku.  

Sandra Sigurðardóttir er 18 ára og stundar nám á náttúrufræðibraut. Sandra vinnur 

aðrahverja viku á hjúkrunarheimili, allt að tuttugu klukkustundir á viku.  

Alda Tómasdóttir er 19 ára og stundar nám á félagsgreinabraut. Alda vinnur einnig á 

hjúkrunarheimili, aðra hverja helgi, allt að tuttugu og fjórar klukkustundir á viku.  
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2.2 Framkvæmd  

Vinna við rannsóknina hófst í september 2016 með gerð rannsóknaráætlunar og tilkynningu 

á henni til Persónuverndar. Þegar áætlunin lá fyrir var farið að huga að vali á þátttakendum 

og hvernig mætti nálgast þá. Í þessari rannsókn voru tvær leiðir notaðar til þess að nálgast 

þátttakendur, annars vegar með birtingu auglýsingar á „Facebook“ og hins vegar í gegnum 

hliðarverði (Hennick o.fl., 2011). Byrjað var á því að auglýsa eftir þátttakendum á 

samskiptamiðlinum „Facebook“. Hliðarverðir í þessari rannsókn voru skólameistari og 

stundakennari við framhaldsskóla á landsbyggðinni. Skólameistara var kynnt rannsóknin í 

gegnum tölvupóst og báðir aðilar aðstoðuðu síðan rannsakanda við að hafa upp á 

þátttakendum. 

Þegar áætlaður fjöldi þátttakenda var fenginn var haft samband við þá í gegnum 

„Facebook“ þar sem tilgangur og fyrirkomulag rannsóknarinnar var kynnt og hentugur tími 

og staðsetning fundin fyrir viðtal. Þátttakendurnir höfðu allir sýnt rannsókninni mikinn áhuga 

og samþykktu strax þátttöku. Viðtalsstaður var valinn í samráði við hvern og einn og voru 

viðtölin ýmist tekin á heimili rannsakanda eða viðmælanda, á vinnustað viðmælanda og/eða 

í húsakynnum framhaldsskólans. Áður en viðtöl hófust var skýrt tekið fram við þátttakendur, 

að gætt yrði fyllsta trúnaðar og þeim tryggð nafnleynd þannig að ekki yrði hægt að rekja 

gögnin til þeirra. Þátttakendum var einnig tilkynnt að þeir gætu hætt þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem var og  í lokin skrifuðu þeir undir upplýst samþykki (sjá fylgiskjal II). 

Gagnasöfnun fór fram í októbermánuði. Tekin voru opin og hálfstöðluð viðtöl (e. indepth 

interview) við þátttakendur sem voru 15 til 40 mínútur að lengd. Öll viðtölin voru hljóðrituð, 

með samþykki þátttakenda, en snjallsími var notaður til upptöku. Tilgangur opinna viðtala er 

að öðlast dýpri skilning á því afmarkaða viðfangsefni sem verið er að rannsaka, séð út frá 

sjónarhóli þátttakenda. Það að viðtölin voru hálfstöðluð vísar í þann viðtalsramma (fylgiskjal 

I) sem hafður var til hliðsjónar í viðtölunum (Hennick o.fl., 2011). 

Til að fá svör við þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram, voru þátttakendur 

fyrst spurðir út í fyrri starfsreynslu sína en þeir voru beðnir um að segja frá þeim störfum 

sem þeir höfðu unnið við á síðustu árum ásamt því að gera grein fyrir núverandi hlutastarfi. 

Til að fá fram reynslu þeirra af samþættingu vinnu og náms, voru ungmennin spurð um 

ástæður að baki atvinnuþátttöku og hvort þau teldu vinnuna koma niður á náminu eða 

öðrum þáttum eins og frístundum eða tíma með fjölskyldu og vinum. Að lokum voru 
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þátttakendur beðnir um að segja frá framtíðaráformum sínum í námi og starfi og hvernig 

þeir sæju fyrri starfsreynslu sína gagnast þeim fyrir komandi náms- og starfsferil. 

2.3 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna voru viðtölin öll afrituð. Samhliða afritun þeirra hófst ákveðin 

frumgreining á gögnunum, það er rannsakandi skráði niður athugasemdir sínar varðandi 

atriði sem huga þyrfti að í næstu viðtölum jafnframt því er kæmi að nánari greiningu. Viðtölin 

voru tekin með nokkurra daga millibili og reynt var að hafa þá reglu að hefja afritun strax að 

hverju viðtali loknu. Unnið var að afritun hvers viðtals í einn til tvo daga, allt eftir lengd þess 

en þegar búið var að afrita viðtölin sjö hófst hin raunverulega greiningarvinna. Við þá vinnu 

var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar (e. grounded theory) en þar er lögð áhersla á 

skipulögð vinnubrögð og stöðuga greiningu gagna. Þessi rannsóknarhefð þótti henta við 

úrvinnslu á upplýsingum sem fengust úr gagnasöfnuninni vegna kerfisbundinna en þó 

sveigjanlegra viðmiðunarreglna við flokkun og greiningu á eigindlegum gögnum. 

Rannsakendur grundaðrar kenningar bera saman upphaflegar rannsóknarhugmyndir sínar 

við það sem í ljós kemur úr gögnunum. Rannsakendur reyna að vera hlutlausir gagnvart 

gögnunum og varast að þvinga fram eða túlka gögnin að sínum hugmyndum.  

Samkvæmt Kathy Charmaz (2014) er fyrsta skrefið í greiningarferlinu að skilgreina gögnin 

og fá tilfinningu fyrir innihaldi þeirra. Hún skilgreindi ákveðna vinnuaðferð, svokallaða kóðun 

(e. coding) við þetta vinnuferli. Kóðun þýðir að settur er ákveðinn merkimiði á hluta 

gagnanna sem sýnir um hvað sá hluti fjallar, það er nokkurs konar þemaheiti. Kóðunin „síar 

gögnin“ og flokkar þau og gerir rannsakanda kleift að bera þau saman við aðra hluta 

gagnanna. Þetta ferli, að taka upplýsingar úr gagnasafninu og bera þær saman þannig að í 

ljós komi ákveðnir flokkar, kallast stöðug samanburðargreining (e. constant comparative 

method) (Charmaz, 2014; Creswell, 2013). Kóðunaraðferðin byggir að minnsta kosti á 

tveimur þrepum en má þar nefna opna kóðun (e. initial coding) og markvissa kóðun (e. 

focused coding). Rannsakandi byrjar greiningu sína á opinni kóðun, en þar les hann yfir 

gögnin orð fyrir orð í leit að ákveðnum þemum sem hann flokkar síðan niður í ákveðna 

efnisflokka. Með þessu er rannsakandinn að koma skipulagi á gögnin, einfalda þau og minnka 

umfang þeirra. Með markvissri kóðun fer rannsakandinn aftur yfir gögnin með ákveðin lykil 

þemu í huga sem höfðu fundist í opnu kóðuninni (Charmaz, 2014). Við greiningu gagna var 

einnig stuðst við ákveðin minnisblöð en með þeim hófst undirbúningur niðurstöðuritunar. 
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Með notkun þessarar aðferðar við úrvinnslu á gögnunum komu fram þau ráðandi þemu sem 

skiptu máli fyrir rannsóknina. Til þess að öðlast betri skilning á reynslu og upplifun 

viðmælenda á samþættingu vinnu og náms voru gögnin síðan lesin endurtekið yfir (Charmaz, 

2014).  

2.4 Siðferðileg álitamál 

Þau vandamál sem upp geta komið í rannsóknarferlinu eru af ýmsum toga. Mikilvægt er að 

rannsakandi geri sér grein fyrir þeim siðferðislegu skyldum sem hann hefur gagnvart 

viðmælendum sínum og rannsókninni sjálfri. Eitt af hlutverkum rannsakanda er að halda 

viðmælendum sínum vel upplýstum um framkvæmd rannsóknar og varðandi meðferð á þeim 

gögnum sem safnað er. Hér skiptir máli að rannsakandi sýni viðmælendum sínum trúnað og 

gæti þess að þeim stafi enginn harmur af rannsókninni sjálfri (Hennick o.fl., 2011). Ekki er 

litið á þátttakendur þessarar rannsóknar, nemendur á framhaldsskólaaldri, sem viðkvæman 

hóp né talið að þær upplýsingar sem kallað verður eftir megi skilgreina sem viðkvæmar 

persónuupplýsingar. Því mætti segja að rannsakandinn stæði ekki frammi fyrir neinum 

stórvægilegum siðferðislegum álitamálum en þó má ekki gleyma að vanvirðing á loforðum 

um ópersónuleika gagnanna geti haft í för með sér vísindasiðferðilegt slys. Í litlu samfélagi, 

eins og því íslenska, geti verið erfitt að gera gögnin ópersónugreinanleg og því sé sá þáttur 

rannsóknarinnar ef til vill talinn stærsta siðferðislega álitamálið.  
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3 Niðurstöður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að öðlast þekkingu á reynslu og upplifun nemenda á 

framhaldsskólaaldri af samþættingu vinnu og náms með áherslu á að kanna hvort þeir teldu 

sig hafa hag af henni fyrir náms- og starfsferilinn í framtíðinni. Niðurstöðunum hefur verið 

skipt í þrjá meginkafla sem byggja á ráðandi þemum sem komu endurtekið fram í 

viðtölunum. Fyrst verður fjallað um Mótun starfsferils þar sem komið verður inn á ástæður 

að baki atvinnuþátttöku, fjölbreytta starfsreynslu viðmælenda ásamt viðhorfum og virðingu 

fyrir störfum. Í öðru lagi verður fjallað um Samþættingu vinnu og skóla en þar verður komið 

inn á góða skipulagningu sem lykilatriði fyrir samþættingu vinnu og náms. Einnig verður rætt 

um hvort hafi forgang hjá viðmælendum, námið eða vinna og hvort þeir upplifi togstreitu í 

því vali. Að síðustu, Framtíðarsýn í námi og starfi, en þar verður komið inn á skýr 

framtíðaráform viðmælenda og áhrif fyrri starfa og tengsl þeirra við framtíðarsýnina. 

Jafnframt verður fjallað um þau gildi sem skipta ungmennin máli í framtíðarstarfið. 

3.1 Mótun starfsferils 

Þegar starfsbakgrunnur viðmælenda var skoðaður og þær ástæður sem lágu að baki 

atvinnuþátttöku komu eftirfarandi þemu fram: Fjárhagslegur ávinningur, fjölbreytt 

starfsreynsla og starfshugsun og virðingastaða.  

„Ég vinn í rauninni til þess að hafa þennan pening til að eyða“ 

Allir viðmælendurnir unnu hlutastörf samhliða framhaldsskóla. Þeir nefndu fjárhagslegan 

ávinning sem megin ástæðu fyrir vinnu sinni en launin sem viðmælendurnir unnu sér inn 

notuðu þeir aðallega í viðbótar neyslu eða svo notuð séu orð Gerðar: „... ég vinn í rauninni til 

þess að hafa þennan pening til þess að eyða, svona ... það er dálítill lúxus.“ Aníta, Kjartan, 

Sölvi og Birna töluðu einnig um þann kost að eiga „vasapening“ til þess að geta gert hluti eins 

og að kaupa sér föt, skyndibita og annað en það skipti Birnu miklu máli að geta sýnt fram á 

„fjárhagslegt sjálfstæði“ svo hún þyrfti ekki að stóla á foreldra sína með allt. Aníta talaði um 

hvað allt væri orðið „svo ógeðslega dýrt á Íslandi“ þannig að, til að geta keypt sér hluti eða 

„gert eitthvað“, þyrfti hún að vinna með náminu.  

Viðmælendurnir bentu á að það að vera í framhaldsskóla geti verið afar kostnaðarsamt 

en þetta viðhorf kom vel fram í frásögn viðmælenda af landsbyggðinni. Sölvi talaði til dæmis 

um að nemendur í framhaldsskólum „vinna til að halda í sér lífi“ en orð hans vísa í þann 
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kostnað sem nemendur, sem eiga ekki þann möguleika að búa í foreldrahúsum á meðan á 

námi stendur, þurfa að standa undir. Hann þekkti til einstaklinga sem sæju alveg um sig 

sjálfir, borguðu heimavistina, mat og aðrar nauðsynjarvörur en Sölvi bætti við að „krakkanir 

gera sér sjálf grein fyrir þessu“ og að margir væru hættir að reiða sig á foreldrana í þessum 

efnum. Sölvi lýsir þessu frekar á þennan hátt: 

...alltof margir sem eru að vinna á vistinni margir sem eru kannski með helgarvinnu 

heima hjá sér, þú veist niður á fjörðum eða einhvers staðar, eða jafnvel hér. 

Fjarðarkrakkar fá sér vinnu hér og eru þá bara upp á vist um helgar. Ef þú þarft að sækja 

vinnu eða skóla langt frá heimili eins og á [fjörður] þá færðu bara að vera hér.  

Í þessu samhengi töluðu Sandra og Alda um að þær þyrftu að vinna með námi til þess „að 

geta lifað“ en Alda, sem bjó á heimavist, sá um að borga allt sjálf, þar með talið 

heimavistargjöld, mat og bensín í bílinn. Foreldrar Söndru bjuggu í sveit fjarri framhaldsskóla 

hennar. Sökum þessarar fjarlægðar flutti Sandra í [bær] svo það væri „þægilegra að fara í 

skólann“ og bjó í íbúð í eigu foreldra sinna. Sandra sagðist hafa fengið fjárhagslega aðstoð frá 

foreldrum sínum, leit á það sem „bara svona gott samstarf“ þeirra á milli en eftir að hún varð 

18 ára gömul urðu breytingar þar á. Sandra sagði sjálf að eftir að hún náði sjálfræðisaldri var 

það henni mikilvægt að geta sýnt fram á sjálfstæði sitt en það gerði hún meðal annars með 

því að vinna með námi.  

Þegar viðmælendur voru spurðir um aðrar ástæður að baki hlutastarfi sínu, komu fram 

þættir eins og aukin starfsreynsla, tilbreyting og að safna fyrir framtíðina. Birna telur 

fjölbreytta starfsreynslu koma sér að góðum notum fyrir framtíðina á vinnumarkaði en hún 

sagði að „það lítur vel út á ferilskránni“ að hafa unnið við mismunandi störf. Gerður, sem bjó 

í foreldrahúsum, leit á hlutastarf sitt sem ákveðinn undirbúning fyrir framtíðina en reglulega 

lagði hún hluta af launum sínum fyrir en hún var að safna sér fyrir útborgun í íbúð: 

... ég er að safna mér fyrir íbúð, eins og semsagt safna mér fyrir fyrstu.. eða semsagt fyrir 

niðurgreiðslu á íbúð og mér finnst það bara.. það er svo þægilegt.. þægilegur grunnur að 

geta farið.. jafnvel geta farið beint í það að kaupa einhverja litla íbúð.. þurfa ekki að vera 

fara fyrst út á leigumarkaðinn og svona. Mér finnst ég vera að byggja upp einhvern 

veginn framtíðina mína með því að vera að vinna.  
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„Ég var bara svona að prófa mig áfram“  

Viðmælendur áttu allir fjölbreytta starfsreynslu að baki og höfðu unnið við mismunandi störf 

í gegnum árin. Sem dæmi um störf sem þeir tilgreindu voru barnapössun, unglingavinnan, 

fiskvinnsla, garðyrkja, afgreiðsla í verslun og á bókasafni, starfsmaður á leikskóla, þjónusta á 

veitingastað og hóteli, þjálfun barna í íþróttum og fleira. Aðspurðir um sitt fyrsta starf 

byrjuðu þrír viðmælendanna, allt stúlkur, að passa börn. Aðrir hófu starfsferil sinn í 

unglingavinnunni, við fiskvinnslu, afgreiðslu í matvöruverslun eða við þjálfun barna í 

íþróttum. Viðmælendurnir byrjuðu flestir að vinna þegar þeir voru 14 ára gamlir fyrir utan 

Birnu sem sagðist hafa byrjað 12 ára að vinna: „Ég hérna passaði fyrir nágranna minn í þrjú 

sumur held ég.“ Af viðmælendunum sjö, var Kjartan síðastur til að byrja að vinna en hann var 

þá kominn í 9. bekk. Hans fyrsta starf var þjálfun 5 til 10 ára barna í íþróttum en hann var 

ráðinn sem „svona aðstoðarþjálfari“.  

Þegar viðmælendur fóru yfir starfsferil sinn mátti lesa úr orðum þeirra ákveðna 

starfskönnun en allir höfðu þeir prófað sig áfram í hinum ýmsu störfum. Starfskönnunin kom 

einna sterkast fram í orðum Gerðar og Öldu sem höfðu mátað sig við hin ýmsu störf. Eftir að 

hafa unnið í um eitt og hálft ár í [sportvöruverslun] ákvað Gerður, um sumarið, að kanna 

hvaða fleiri störf stæðu henni til boða. Hún segir: 

Prófaði nokkrar eða prófaði um sumarið ... vann eina viku á leikskóla, ég vann eina eða 

tvær vikur á veitingastað, svona aðeins til að finna mig aðeins. 

Miðað við hversu stutt Gerður var í ofangreindum störfum bendir til þess að hún hafi ekki 

verið að finna sig í þeim. Alda hafði einnig prófað sig áfram í ólíkum störfum. Hún byrjaði að 

vinna í fiskvinnslu 14 ára gömul og vann þar bæði á sumrin og í hlutastarfi á veturna 

samhliða grunnskólanámi. Í 10. bekk byrjaði hún að vinna á hóteli sem þjónn, starf sem hún 

taldi geta átt vel við sig. Alda sagði: „... því ég hugsaði alveg já ég held að þjóna.. eða þú veist 

að þjóna passaði alveg við mig.“ Alda fann þó að þjónastarfið átti ekki við hana, hún „fílaði 

það ekki“ og ákvað því að sækja um starf á hjúkrunarheimili. Aðspurð hvers vegna hún hafi 

valið hjúkrunarheimilið talaði Alda um að hana hafi langað að „prófa eitthvað nýtt“ þar sem 

hún hafði ekki fundið sig í fyrri störfum. Þessi könnunarleiðangur Öldu, þar sem hún öðlaðist 

þekkingu á ólíkum störfum, fannst henni mikilvægur upp á framtíð sína að gera: „... ég var 

bara svona að prófa mig áfram, fannst það skipta máli.. bara upp á nám í framtíðinni, prófa 
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hvað ég vil.“ Greinilegt var að þessir viðmælendur höfðu verið að þreifa fyrir sér á 

vinnumarkaði og máta sig við mismunandi störf. 

„Er eitthvað meira en bara Bónus og einhverjar svona búðir“ 

Viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að vinna samhliða framhaldsnámi en hlutastörfin sem 

þeir unnu við voru mismunandi. Gerður, Sandra og Alda unnu allar við umönnunarstörf. 

Sandra og Alda unnu á hjúkrunarheimili fyrir aldraða á meðan Gerður vann á heimili fyrir 

fatlaða einstaklinga. Söndru fannst „rosalega spennandi“ að byrja að vinna á 

hjúkrunarheimili en hún sagðist hafa mikinn áhuga á öllu svona „heilbrigðistengdu“. Allar 

báru þær söguna af starfi sínu vel en starfsánægjan kom einna skýrast fram í frásögn Gerðar 

sem sagðist alltaf „hlakka til að mæta í vinnuna“. Gerður útskýrði frekar í hverju starfsánægja 

hennar fælist:  

... ég hef aðallega unnið þarna í afgreiðslustarfi sem að er svona.. alls ekki drífandi starf.. 

og hérna.. svo að fara yfir í þetta.. er bara.. manni fer að þykja svo vænt um krakkana og 

þetta er bara svo rooosalega gefandi starf, skemmtilegt starf oog bara góður starfsandi 

þarna ... alveg frábært. 

 Birna og Sölvi unnu við störf sem tengdust börnum og unglingum. Birna vann í tónlistarskóla 

en sjálf hafði hún stundað tónlistarnám í mörg ár og náð góðum árangri á því sviði, sem var 

megin ástæðan fyrir því að hún var fengin til kennslu. Núverandi starf Sölva tengdist einnig 

börnum og unglingum. Hann sagðist alltaf hafa stefnt að því að fá vinnu í [barna- og 

unglingastarf] með skólanum, en sjálfur kom hann þangað reglulega á sínum yngri árum. Til 

að fá vinnu í [barna- og unglingastarfinu] þyrftu starfsmenn að hafa náð 18 ára aldri en fram 

að þessu hafði Sölvi verið of ungur: 

...ég mátti það bara aldrei fyrr en ég var kominn á þriðja ár, því þá var ég orðinn 18 ára 

og gat þá tekið ábyrgð. Þegar ég var 17 ára, þá var ég ennþá bara barn eins og þau í 

[barna- og unglingastarfinu]. 

Sölvi hafði fengið fréttir af því að einn starfsmaður [barna- og unglingastarfsins] hafði sagt 

upp störfum og þá um leið sent fyrirspurn á forstöðumanninn varðandi þessa lausu stöðu. 

Sölvi var strax ráðinn og lýsir upplifun sinni af nýju vinnunni á þennan veg: 

...mér leist svo vel á að byrja að vinna í [barna- og unglingastarfinu] af því ég var þar 

náttúrlega þegar ég var í grunnskóla og líkaði vel við það.. oog hérna.. þetta var eitthvað 

sem ég hafði hugsað mér alltaf að gera sko með skólanum. 
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Kjartan og Aníta unnu hlutastörf sem flokka mætti sem verslunar- og þjónustustörf, hann 

vann á kaffihúsi en hún í fataverslun. Kjartan hafði ekki áður unnið samhliða framhaldsnámi 

en talaði um að hann „langaði að prófa það“. Hann sótti um starf á kaffihúsinu aðallega 

vegna þess að vinkona hans og aðrir kunningjar úr grunnskóla unnu þar einnig. Kjartani líkaði 

ágætlega við starfið, „fannst það fín tilbreyting“ en sagði að hann sæi ekki fram á að vilja 

vinna við það í framtíðinni. Kjartan lýsti starfinu sínu á eftirfarandi hátt:  

...þetta er náttúrlega alltaf eins einhvern veginn ... ég læri ekkert af því nema kannski þú 

veist bera einhverja bakka eða búa til kaffi eða eitthvað svoleiðis ... og það er svosem allt 

í lagi út af fyrir sig sko. 

Aníta talaði um hversu auðvelt það væri fyrir ungt fólk að fá vinnu í dag en ástæðuna mætti 

rekja til þess að: „fólk vill ráða ungt fólk af því það þarf að borga því minna.“ Hún hafði sótt 

um nokkur störf áður en hún var ráðin í fataverslunina en að hennar sögn hafði það verið 

eitthvað sem hana hefði „alltaf langað til að vinna“ við. Fram kom í máli Anítu að ungmenni 

hér á landi byrjuðu mjög snemma að vinna með skóla samanber orð hennar: „... það er 

nánast engin önnur þjóð í heiminum sem að svona ungt fólk byrjar að vinna.“ Aðspurð hvers 

konar störf ungu fólki stæði til boða nefndi Aníta:  

Þjónustustörf aðallega og svo náttúrlega vantar alltaf þú veist fiskistörf og einmitt bara í 

verslunum og ... eins og bæjarvinnu og vinnu hjá borginni.  

Gerður talaði um að „öfugt atvinnuleysi“ væri ríkjandi á Íslandi um þessar mundir þar sem 

vöntun væri á fólki til þess að sinna störfum í þjónustu- verslunar- og umönnunargeiranum. Í 

þessu samhengi talaði Gerður um að algengt væri að framhaldsskólanemar ynnu þessi störf 

en hún hafði þetta að segja:  

...umm mér finnst dálítið merkilegt að ... margir á mínum aldri sem halda að þeir geti 

ekkert, halda að möguleikarnir standi bara afgreiðslustarf, kannski leikskóla mesta lagi 

kannski vinna á einhverjum ... veitingahúsum einhvers staðar.  

Viðhorf til svokallaðra þjónustu- og verslunarstarfa komu fram hjá fleiri viðmælendum. 

Viðhorf Öldu kom fram er hún sagði: 

... ég hef bara heyrt að það sé svona erfitt að fá vinnu þarna, þú veist eins og góða vinnu 

... með góð laun eins og hjúkrunarheimilið og svoleiðis. Það er kannski meira svona 

þjónustustörf eitthvað sem að fólk er að fara í.  
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Að mati Öldu virðist framboð á „góðri vinnu“ fyrir ungt fólk meira á landsbyggðinni en á 

höfuðborgarsvæðinu, að jafnaldrar hennar á höfuðborgarsvæðinu hefðu frekar aðgengi að 

störfum í þjónustugeiranum en öðrum störfum sem gefa af sér betri laun eins og í hennar 

tilfelli, starf á hjúkrunarheimili. Aðspurð um þau störf sem ungu fólki stæði til boða á 

vinnumarkaði hafði Birna, sem vann við tónlistarkennslu, þetta að segja:  

...umm jaaa ... er eitthvað meira en bara Bónus og einhverjar svona búðir. Þjónustustörf 

... mér finnst þau ekkert áhugaverð og appealing. Þú veist ég er ótrúlega þakklát að þurfa 

ekki að vinna í Bónus eða Subway eða þú veist ... það bara hentar mér ekki.  

 Birna talaði um að hún myndi ekki persónulega velja að vinna við þjónustustörf þar sem hún 

þyrfti ákveðinn sveigjanleika í tengslum við vinnutíma og „ákveðið frelsi“ eða sjálfstæði til 

hugsunar. Birna benti þó á að mörg ungmenni myndu sækjast í að vinna við þjónustustörf 

samhliða námi sem væri hið besta mál og það að ungt fólk hefði tækifæri á því að vinna 

samhliða námi væri alls ekki sjálfgefið en að hennar sögn „er það ekki alls staðar hægt“.  

Fleiri viðmælendur tóku undir viðhorf Birnu varðandi þjónustu- og verslunarstörf. 

Sandra, sem hafði unnið í matvöruverslun í fjögur ár sagði að það hefði alveg verið gaman en 

gaf þó í skyn að „verslunarstörf verða alltaf mjög þreytandi til lengdar“ vegna þeirrar 

einhæfni sem þeim oft fylgir. Sölvi hafði einnig reynslu af þjónustustörfum en hann sjálfur 

hafði prófað að vinna á veitingastað. Hann lýsti starfsreynslu sinni sem „skrautlegri“ og 

vinnuumhverfinu sem „mjög sérstöku“. Hann talaði einnig um háa starfsmannaveltu, „fólk 

kom og fór“. Hann sagðist hafa orðið vitni af því að sjá „heilu vinahópana koma þarna inn og 

fara þarna út bara á einum vetri eða einu sumri“.  

Upplifun Gerðar á þeim þjónustustörfum sem hún hafði unnið var í samræmi við frásgnir 

annarra viðmælenda en henni fannst störfin ekki hafa verið beint „drífandi“. Gerður benti þó 

á að „allir ættu að prófa“ að vinna við þjónustustörf en þar átti hún ekki eingöngu við 

ungmenni heldur fólk yfir höfuð. Aníta tók í sama streng og sagði: 

 ... mér finnst það að allir eigi einu sinni að vinna í þjónustustörfum þannig að þú vitir í 

fyrsta lagi hvernig þú átt að koma fram og bara lærir að vinna með öðru fólki.  

Aníta sá ávinning í því að hafa unnið við þjónustu og afgreiðslu og reynslan af þessum 

störfum kæmi til með að nýtast henni í framtíðinni.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður úr Mótun starfsferils áttu viðmælendurnir 

sjö það sameiginlegt að eiga fjölbreytta starfsreynslu að baki. Allir höfðu þeir gengið í 
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gegnum starfskönnunartímabil þar sem þeir mátuðu sig við ólík störf. Fjárhagslegur 

ávinningur var megin ástæða fyrir vinnu þeirra sem töldu launin koma að góðum notum fyrir 

eigin neyslu í flestum tilfellum. Jafnframt kom sterkt fram í frásögnum nemendanna sá mikli 

kostnaður sem fylgdi því að vera í námi og því töldu sumir sig þurfa að vinna til að lifa 

hreinlega af. Þeir nefndu einnig aðrar og mikilvægari ástæður fyrir atvinnu eins og aukna 

starfsreynslu sem kæmi þeim að góðum notum í framtíðinni. Viðmælendurnir unnu 

mismunandi hlutastörf samhliða framhaldsnámi og störfum sínum yfirleitt vel söguna. Þeir 

voru allir á einu máli um að algengustu störfin sem ungt fólk ynni við með námi væru störf í 

verslun og þjónustu. Öll höfðu þau persónulega reynslu af þess konar störfum og voru 

sammála um að þetta væru lítið gefandi og óáhugaverð störf. Aftur á móti töluðu ungmennin 

um að allir ættu að prófa að vinna við þjónustustörf en þau hefðu ákveðinn ávinning í för 

með sér sem myndi gagnast þeim í framtíðinni. 

3.2 Samþætting vinnu og náms 

Eins og fram hefur komið unnu allir viðmælendurnir hlutastarf samhliða námi. Þegar 

samþætting vinnunnar og námsins var frekar skoðuð komu eftirfarandi þemu endurtekið 

fram: Skipulag er lykilinn, Námið í fyrsta sæti og Togstreita – engin hindrun.  

„Þetta er spurning um skipulag“ 

Í tengslum við samþættingu vinnu og náms töluðu viðmælendurnir um tímastjórnun og 

skipulagningu, en til að láta vinnu og skólagöngu ganga upp væri mikilvægt að kunna að 

skipuleggja tíma sinn vel. Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeim gengi að samþætta 

vinnu og nám minntist Gerður á „skipulagshæfileika“ sinn sem gerði henni kleift að sinna 

hvoru tveggja. Að mati Söndru felst „rosaleg skipulagning“ í því að samþætta vinnu og skóla. 

Til þess að vinnan bitni ekki á náminu hafði hún þá reglu að nýta tímann, sem gæfist á milli 

vakta, vel til að læra. Birna talaði um að samþætting vinnu og náms krefðist ákveðinnar 

tímastjórnunar og fórn á frítíma en hún sagði: 

...já ákveða hversu miklum tíma þú hérna ... maður þarf að fórna ákveðnum ... þú veist 

maður getur ekki haft eins mikinn tíma í frítíma og þú veist og vanalega. 

Í frásögn sinni kom Sölvi líka inn á skipulagningu á tíma en það sem hafði einna helst hjálpað 

honum voru verkefnatímarnir sem nemendum stóð til boða í framhaldsskólanum: „...svo 
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erum við með verkefnatíma í skólanum, þá nær maður oft að klára ýmislegt bara þá.“ Kjartan 

hafði þessi orð að segja um samþættingu vinnu og náms:  

...eftir að ég byrjaði að vinna þá skipulegg ég mig aðeins betur, ef ég hefði ekki gert það, 

þá væri ég alveg lost núna í náminu. 

Þessi orð Kjartans lýsa vel upplifun viðmælendanna af samþættingu vinnu og skóla og 

undirstrikar mikilvægi skipulagningar í þeim efnum. Viðmælendurnir bentu þó á að 

samþætting vinnu og náms væri alls ekki fyrir alla, að þeirra mati færi það svolítið eftir 

einstaklingum hvort þeir réðu við þessa samþættingu eða ekki. Birna lýsti þessu vel:  

...þú veist ég þekki rosalega marga sem eru að vinna og gengur þá illa í náminu á móti, 

sem er kannski ekki jákvætt.  

Hún nefndi vini sína í þessu samhengi og tók dæmi um einn þeirra sem vann mikið með 

náminu:  

... þú veist þeir vinir mínir sem eru að vinna mikið með námi.. þeir þú veist.. það kemur 

alveg niður á einkunnunum ... það er einn sem er að vinna allar helgar og alltaf eftir 

skóla ... er ekkert sérstaklega góður í að læra.. það er vissulega hæfileiki að geta lært... 

Svo virðist sem vinur Birnu taki vinnuna fram yfir námið sem stangast á við viðhorf 

viðmælendanna um að námið eigi ávallt að vera í forgangi. Að auki gefur hún til kynna að 

hann eigi erfitt með að læra sem gæti tengst því hversu mikið hann vinnur.  

„Námið er alltaf í forgangi“ 

Viðmælendurnir stunduðu allir fullt nám á framhaldsskólastigi og allir héldu því fram að þeim 

gengi vel í skólanum. Meirihluti viðmælendanna notaði orðið „meðalnemandi“ þegar þeir 

lýstu námsgetu sinni en lýsinguna byggðu þeir á námsgengi og einkunnum. Sölvi sagði að sér 

gengi ágætlega í náminu en honum fannst hann ekki skara neitt fram úr samanber orð hans: 

„Ég stend ekki upp úr allaveganna.“ Eins og Sölva, fannst Kjartani sér ganga frekar vel í 

skólanum:  

...ég bara er svosem venjulegur nemandi, ég er ekkert yfirburða en heldur ekkert langt 

fyrir neðan sko. Þannig að bara ... ég myndi segja að ég væri svona meðal bara.  

Öldu fannst henni ganga vel í skólanum miðað við það að hafa „aldrei fallið í áfanga“, með 

einkunnir á bilinu sjö til níu sem hún taldi vera svona í „meðallagi“.  
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Gerður og Birna skáru sig úr hópnum hvað námsgengi og einkunnir varðar. Gerður hafði 

alltaf litið á sig sem góðan námsmann og átt auðvelt með að læra samanber orð hennar: „Ég 

var alltaf einhvern veginn hæst í öllu.“ Gerður segist þó hafa upplifað svolítið „sjokk“ þegar 

hún byrjaði í framhaldsskóla og lýsti því hvernig námsefnið hafi orðið erfiðara og hún hafi því 

þurft að komast að því hvernig hún ætti að „læra að læra“. Mat á námshæfni kom einna 

skýrast fram í frásögn Birnu. Hún lýsti sér sem „toppnemanda“ sem fengi „níur og tíur í öllu“. 

Birna sagðist vilja standa sig vel í náminu og upplifði því oft pressu á sér. Hún lýsti 

tilfinningunni á þessa leið:  

Mig langar að standa mig vel og hef gert það síðan alltaf og því býst fólk alltaf við því 

besta frá mér og ég hreinlega meika ekki að valda fólki vonbrigðum. En þegar öllu eru á 

botninn hvolft þá er það líklega mest ég sem er að setja mig undir þessa pressu, að þurfa 

að vera alltaf meira en góð.  

Með vinnu og námi, stunduðu sumir viðmælendanna ýmiss konar tómastundaiðkun og 

félagsstörf en munur var á þeim tíma sem þeir eyddu í þess konar frístundir. Birna var einn 

viðmælendanna sem stundaði tónlistarnám í bland við vinnu og skóla. Hún talaði um hvernig 

líf hennar skiptist niður í „margar vígsstöðvar“ sem gaf til kynna ákveðna forgangsröðun á 

ofangreindum þáttum, það er skóla, tónlistarnámi og vinnu. Birna lýsti því frekar hvað hún 

átti við með því að líf hennar skiptist niður í margar vígstöðvar:   

Það er náttúrlega skólinn og svo er það mitt tónlistarnám sem er og þú veist ég þarf að 

stunda það alveg einstaklega mikið þannig að það er í fyrsta sæti og svo er það kennslan 

og svo þú veist á ég tvo vini þannig að ég þarf að sinna þeim og svo fjölskyldan, svona er 

nú það. Svo eru svona aukaverkefni eins og ... eins og núna þá er ég að hjálpa til við 

árshátíðina í grunnskólanum og hérna og svona æjjii þú veist sem er ekki beint ... 

hellingur af einhverju sem er ekki beint vinna eins og að hjálpa hinum 

tónlistarkennurunum við að gera ýmislegt og það tekur allt tíma.  

Í tilfelli Birnu virðist hún setja skólann og tónlistarnámið framar vinnu, hvað tíma varðar. 

Sandra sagðist hafa æft söng og spilað á píanó þegar hún var yngri en nú gæfist ekki mikill 

tími í þess konar tómstundaiðkun sökum anna í skóla og vinnu. Kjartan sagðist ekki hafa 

getað unnið samhliða námi fyrstu tvö árin sín í framhaldsskóla þar sem námið að hans sögn: 

„Bauð ekki upp á mikið að svona frjálsum tíma sem maður getur nýtt í að vinna.“ Kjartani 

fannst námið „frekar krefjandi“ og nefndi að samnemendur hans og vinir væru yfir höfuð 
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ekki að vinna en hann giskaði á að það væru mögulega um „20 til 30%“ af krökkunum í hans 

skóla að vinna með náminu.   

Birna og Sölvi töluðu sérstaklega um að námið ætti ávallt að vera í fyrsta sæti. Birna 

komst þannig að orði: „Sko nám á að vera í fyrsta sæti og það er svolítið erfiðara þegar 

maður er að vinna, þú veist sérstaklega þeir sem eru að vinna mikið.“ Sölvi tók í sama streng, 

að hans mati ætti námið að vera í fyrsta sæti og síðan kæmi vinnan. Jafnframt sagði Sölvi að 

þörf væri á frekari sveigjanleika á milli vinnu og skóla en til að geta sett námið í forgang þyrfti 

vinnustaðurinn „að taka tillit til þess“ en að mati Sölva var það ekki alltaf gert. Í þessu 

samhengi talaði Sölvi einnig um mikilvægi þess að vinnuveitendur sýndu starfsmönnum 

sínum skilning á álagstímum í skólanum. Hann lýsti persónulegri reynslu sinni og segist „hafa 

lent í ýmsu“ í sínum fyrri störfum: 

...ég hef alveg lent í því að fá bara „Já já við reddum því, það kemur bara maður í manns 

stað“. Þar sem er mannekla er ekki tekið tillit til þess, það er bara „Okey, þá verður þú 

bara að redda því“ og hérna ... oft eða ég hef séð atvinnurekanda fara í fýlu af því þú vilt 

ekki koma, sko það er hringt út á aukavakt en þú segist þurfa að læra, en þá fer hann í 

fýlu og þú færð kannski ekki þína vakt seinna.  

„Ég hef bara minni tíma“ 

Viðmælendurnir sjö töluðu um að þeir hefðu sjálfir valið að vinna með námi og höfðu orð á 

því að samþættingin gengi almennt vel. Allir unnu þeir mismikið með náminu, það er allt frá 

fimm til tuttugu og fjórar klukkustundir á viku. Viðmælendurnir voru á því að vinnutíminn 

sem þeir ynnu væri mátulega mikill en flestir gáfu þó til kynna að hann mætti ekki vera meiri 

svo hann kæmi ekki niður á náminu. Fram kom í máli Birnu, sem vann við tónlistarkennslu, 

að hún taldi sig geta unnið meira með námi sínu. Birna vann að meðaltali sjö klukkustundir í 

viku en sökum lítillar eftirspurnar á frekari kennslu fékk hún ekki meiri vinnu. Eftir að Sölvi 

byrjaði í nýja starfinu í [barna og unglingastarfinu] fannst honum auðveldara að samþætta 

vinnuna og námið en hann vann mest um fimm og hálfan tíma í viku. Í starfinu gafst honum 

þó tækifæri á, stöku sinnum, að taka aukavaktir. Þrátt fyrir aukinn vinnutíma var Sölvi sáttur 

við launin sem aukavaktirnar gáfu honum samanber orð hans: „... þetta var allt á 

yfirvinnukaupi þannig að ég hef það bara nokkuð fínt.“   

Sandra hafði aðra sögu að segja. Samhliða fullu framhaldsnámi var Sandra í 30% 

starfshlutfalli á hjúkrunarheimili og vann mest tuttugu klukkustundir á viku. Sandra var spurð 
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hvort hún gæti unnið meira með náminu en svar hennar var á þá leið: „Nei alls ekki, mér 

fannst ég geta það seinast en ég var alveg að íhuga það að hækka við mig prósentuna en ég 

get það alls ekki núna.“ Aðspurð hvað hefði breyst talaði hún um að áður hafi verið minna 

álag í skólanum og hún ekki setið í nemendafélagi skólans en nýverið hafði Sandra tekið að 

sér stöðu í nemendaráðinu. Fram kemur í orðum Söndru:  

Já, það var miklu minna og þá var ég líka ekki í nemendaráði. Nemendaráðið tekur mjög 

mikinn tíma. Ég er alltaf að skipuleggja eitthvað, einhverja svona viðburði og svona 

þannig að já. 

Viðmælendurnir könnuðust allir við að hafa upplifað álagstímabil í vinnu og skóla. Aðspurðir 

hvort þeim fyndist vinnan koma niður á náminu voru þeir sammála um að með ákveðinni 

skipulagningu og tímastjórnun kæmi vinnan ekki niður á náminu. Kjartan talaði um að upp 

hefðu komið tilfelli, þar sem hann hefði þurft að vinna daginn fyrir próf eða ritgerðarskil en 

með aukinni skipulagningu hóf hann undirbúning á skólaverkefnunum tímanlega. Sandra tók 

í sama streng og sagði: 

...það getur komið niður á náminu en mér finnst það ekki gera það út af því eins og ég 

vinn alltaf bara einn stakan dag í viku þannig að þá get ég bara lært daginn áður, það 

þarf bara að skipuleggja sig.  

Sölvi fann ekki fyrir neinni togstreitu milli vinnu og náms samanber orð hans: „...þetta kemur 

ekki niður á neinu finnst mér. Þetta er bara að þurfa... einhvern veginn að sníða mig að þessu 

öllu saman ... mér finnst það bara fínt.“ Fram kemur í máli tveggja viðmælenda, Gerðar og 

Sölva, að vinnutíminn geti skipt máli þegar upp koma álagstímar í náminu en á móti komi að í 

annan tíma hefði vinnan mátt vera meiri svo sem á álagsminni önnum.  

Gerður og Birna töluðu um að á álagstímum upplifðu þær stundum orkuleysi og lýstu 

tilfellum þar sem verkefni í skólanum höfðu verið gerð á síðustu stundu sökum tímaskorts en 

í þessu samhengi var meðal annars minnst á þann tíma sem þær höfðu eytt í vinnu. Birna 

lýsir orkuleysinu á þessa leið: 

...stundum er ég að gera verkefni á síðustu mínútu af því ég bara þú veist hafði ekki tíma 

til þess ... já þú veist svo er ég með hugann við annað ... þegar ég er í skólanum, þá er ég 

að hugsa um hvað ég ætla að gera með krökkunum ... ég hef minni orku til þess að læra 

en maður verður bara að vinna með það.  
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Hægt er að túlka þessi orð Birnu á þann hátt að þrátt fyrir tímabundið álag á köflum þá telji 

hún sig samt ráða við álagið. Allir viðmælendurnir voru sammála um að lítill tími gæfist í 

annað en að vinna og stunda nám. Orðið frítími barst til tals en viðmælendur töldu sig eiga 

lítinn tíma til þess að sinna frístundum, félagslífi og fjölskyldu. Kjartani, Söndru og Öldu 

fannst vinnan koma einna helst niður á félagslífinu án þess þó að þau gerðu mikið úr því. Til 

dæmis sagði Alda: 

Svona út af því ég er að vinna um helgar og kannski oftast eitthvað svona félagslegt að 

gera um helgar og það er alveg oft sem ég kemst ekki, þú veist erfitt að redda vöktum og 

svona.. þannig að ég finn alveg fyrir því að ég er ekki oft.. eða oft sem ég get ekki mætt.  

Aðspurð hvað henni þætti um það var svarið: „Það er alveg smá leiðinlegt sko, ég viðurkenni 

það en maður verður bara að taka því, af því maður ákvað þetta sjálfur að vinna.“  

Fram kom í frásögn Gerðar, Birnu og Söndru að þeim fyndist álagið helst bitna á samveru 

með fjölskyldunni vegna þess hve lítið þær væru heima en Gerður talaði um að þar sem hún 

ynni vaktavinnu hitti hún fjölskylduna lítið nema um helgar.   

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður úr Samþættingu vinnu og náms mátti heyra 

á nemendunum að þeim gengi almennt vel að samþætta vinnu og nám. Lykilinn af því að láta 

þetta tvennt ganga upp samkvæmt þeim væri góð skipulagning og stjórnun á tíma. Þau töldu 

að námið ætti ávallt að vera í fyrsta sæti en sumir þekktu til einstaklinga sem tóku vinnuna 

fram yfir námið. Það að gæta ekki jafnvægis í þeim tíma sem varið er í vinnu og skóla getur 

komið niður á náminu og slíkt getur valdið mikilli togstreitu. Flestir viðmælendanna sögðust 

hafa upplifað álagstímabil í vinnu og námi þar sem hið síðarnefnda hefði tímabundið þurft að 

lúta í lægra haldi sökum tímaskorts. Þeir könnuðust því allir við ákveðna togstreitu en sáu 

hana aldrei sem hindrun í því að láta vinnu og nám ganga upp saman. 

3.3 Framtíðarsýn í námi og starfi 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í framtíðaráform sín og að hvaða leyti þeir teldu fyrri 

starfsreynslu gagnast sér á komandi náms- og starfsferli komu fram eftirfarandi þemu: Skýr 

framtíðarsýn, þættir í framtíðarstarfinu sem skipta máli og fyrri störf og tengsl við 

framtíðarsýn.  
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„Nú veit ég svona nokkurn veginn hvað ég vil gera“  

Framtíðaráform viðmælendanna voru skýr en allir höfðu þeir mótað sér ákveðnar skoðanir á 

námi og starfi í framtíðinni. Viðmælendurnir stefndu allir á áframhaldandi nám að lokinni 

útskrift úr framhaldsskóla en þó var misjafnt á hvaða tímapunkti það væri. Flestir þeirra 

höfðu einnig valið sér ákveðinn starfsvettvang fyrir framtíðina.  

Hjá Gerði lá alltaf beinast við að hún færi í áframhaldandi nám strax að lokinni útskrift úr 

framhaldsskóla samanber orð hennar: „...það hefur alltaf verið svo sjálfsagt eitthvað að fara í 

háskóla eftir menntaskóla.“ Gerður talaði þó um að hafa íhugað að taka „árs ... eða hálfsárs 

pásu“, aldrei meira en það, en gerði frekar ráð fyrir því að fara beint í háskóla, en hún stefndi 

á nám á Félagsvísindasviði. Kjartan hafði einnig leitt hugann að því að taka sér frí frá námi og 

eyða tíma í að ferðast. Hann sá sig samt frekar fara beint í áframhaldandi nám á Verkfræði og 

náttúruvísindasviði og færi síðan í meistaranám erlendis. Sandra hafði einnig leitt hugann að 

því hvað tæki við hjá henni að lokinni útskrift úr framhaldsskóla en greina mátti nokkra 

óákveðni í orðum hennar. Aðspurð hvort hún ætlaði beint í áframhaldandi nám sagði Sandra:  

Ég er nefnilega ekki búin að ákveða það. Ég held ... sko manni langar ógeðslega kannski 

að ferðast og vinna, helst vinna náttúrlega til þess að fá pening. Ég held sko einhvern 

veginn að það sé best fyrir námið að fara bara beint í háskóla til að þetta sé ennþá svona 

ferskt í minninu.  

Hér minnist Sandra á námssvið sitt í framhaldsskóla, heilbrigðislínuna, en hún stefndi einmitt 

á frekara nám á því sviði. Aðrir viðmælendur stefndu einnig á háskólanám strax að lokinni 

útskrift. Birna, sem var að ljúka sinni síðustu önn í framhaldsskóla ætlaði að finna sér „góða 

vinnu“ með tónlistarkennslunni og síðan sækja um nám í [skóli] sem staðsettur var á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Sölvi og Alda voru ekki alveg búin að ákveða hvert þau ætluðu að stefna en höfðu samt 

sem áður mótað sér ákveðnar hugmyndir varðandi nám og störf í framtíðinni. Alda sagðist 

ætla að að taka sér „pásu í skóla“ eftir útskrift en hana langaði að ferðast áður en hún færi í 

áframhaldandi nám. Hún sagðist ekki vera búin að ákveða hvað hún vildi læra en hafði þó 

þetta að segja: „...það er eitthvað svona.. hérna félagsfræðilegt eða þú veist tengt.. hvort 

það verður sálfræði eða félagsráðgjöf eða eitthvað....“ Alda talaði um að fyrri starfsreynsla 

hennar, starfið á hjúkrunarheimilinu, hafi hjálpað til við að „móta“ framtíðaráform hennar og 

sagði „Nú veit ég svona nokkurn veginn hvað ég vil gera.“  
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Þrátt fyrir að vera ekki alveg ákveðinn, hafði Sölvi velt fyrir sér því námsframboði sem 

háskólinn hafði fram að færa: 

Já, ég hef oft hugsað sko eftir að lögreglufræðin varð á háskólastigi, þá varð hún mjög 

áhugverð. Þó maður taki kannski ekkert endilega þú veist starfsþjálfunina með og verður 

lögreglumaður þá getur maður samt verið með grunninn og farið í einhvers konar 

afbrotafræði eða lögfræði eða vinna hjá greiningardeildinni eða eitthvað svoleiðis sko... 

Sölvi bætti því við að hann hafi einnig leitt hugann að námi í tómstundafræðum og vinna sem 

„tómstundafulltrúi“ einhvers staðar en fram kom í máli Sölva að áhugi hans á því starfi hafi 

kviknað út frá núverandi starfi hans. Þrátt fyrir að Gerður vissi hvert hún ætlaði að stefna í 

framtíðinni gaf hún þó til kynna að starfið sem hún vann samhliða náminu, það er á heimili 

fyrir fatlaða einstaklinga, hefði fengið hana til þess efast um framtíðaráformin. Þetta kemur 

fram þegar Gerður er spurð að því hvaða merkingu starfið hafi fyrir hana:  

...en ég bjóst ekki við því að fara á eitthvað svona heimili, það var einhvern veginn planið 

og ég bjóst alls ekki við því að líka svona vel við það. Þetta hefur alveg.. þetta hefur alveg 

látið mig hugsa hvort ég myndi vilja skipta.. semsagt.. námsleiðinni minni sko.  

Hér má túlka ákveðna togstreitu í náms- og starfsvali Gerðar. Miðað við að vera búin að 

móta starfsáhuga sinn og gert plön fyrir framtíðina kom það henni á óvart hversu áhugavert 

henni fannst þetta núverandi starf vera. Eftir að Gerður hafði skoðað viðeigandi nám  og 

möguleikana á vinnumarkaði ásamt launum var hún aftur farin að efast. Gerður sagði: 

...Eeeenn ég efast um að þetta sé eitthvað sem ég myndi vilja gera.. það lengi 

sérstaklega bara út af því þetta nám býður upp á mjög takmarkaðar tekjur. Til dæmis 

svona þroskaþjálfi og þess háttar og námið sjálft finnst mér ekkert sérstaklega heillandi. 

Hér dregur Gerður fram ákveðin vinnugildi en hún virðist meta framtíðarstarfið fyrst og 

fremst út frá launum. Þrátt fyrir að mikinn áhuga á núverandi starfi, telur Gerður það ekki 

eiga heima í framtíðarsýn hennar sökum þess að það samræmist ekki vinnugildum hennar og 

náms áhugasviði.  

Viðmælendurnir drógu allir fram ákveðin vinnugildi sem þeir töldu mikilvæg í tengslum 

við framtíðarsýn þeirra í námi og starfi. Í frásögn viðmælenda komu fram gildi eins og 

starfsöryggi, starfsánægja, öruggar tekjur, fjölbreyttni, starfsáhugi, vinnuandi, 

þekkingarmiðlun, sköpun og sjálfstæð vinnubrögð. Starfsánægja kom sterkt fram í orðum 

viðmælenda en þeir virtust meta ánægju í starfi ofar öðrum vinnugildum. Einnig töldu 
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viðmælendurnir launin skipta máli við val á framtíðarstarfi, í því skyni taldi Gerður, sem 

stefndi á nám í viðskiptafræði, framtíðarstarfið sitt bjóða upp á „öruggar tekjur“ í 

framtíðinni. Sandra var á sama máli en hún sagði: 

...launin skipta líka miklu máli. Þú veist eins og ég væri alveg til í að vera 

hjúkrunafræðingur líka en það er bara svo illa borgað. Hjúkrunarfræðingar hafa það 

ekkert gott eftir fjögurra ára háskólanám myndi ég segja sko á meðan læknar eru já ... 

þetta er náttúrlega kannski erfiðara nám en samt það er mikill munur á því þannig mér 

finnst launin skipta rosalega miklu máli.... 

Birna hafði aðra sögu að segja. Við val á framtíðarstarfi skipti starfsáhugi hana meira máli en 

laun samanber orð hennar: „ehmm... ekki launin, það er alveg víst.“ Birna gerði sér grein fyrir 

því að framtíðarstarf hennar, tónlistarkennsla, væri „ekki traust, gott launað starf“ en það 

virtist ekki hafa áhrif á framtíðarsýn hennar. Birna var fylgin sér, lét áhuga og ástríðu á tónlist 

ráða för fremur en laun.  Birna dró fram áhugaverð vinnugildi eins og þekkingarmiðlun, sem 

hún tengdi við líklegt framtíðarstarf sitt, tónlistarkennsluna. Birna lýsti ofangreindu vinnugildi 

á þann veg:  

Mér finnst kennsla vera rosalega heillandi, það að miðla einhverju til annars fólks.. þú 

veist en.. eða þú veist geta verið búin að læra helling af dóti og þú veist og svo þjappa því 

saman í eina kúlu og þú veist afhent næsta manni... 

Þegar Kjartan var spurður út í þætti sem skiptu hann máli lagði hann mikla áherslu á orðið 

læra: „Mér finnst það mikilvægt að ég sé stöðugt að læra eitthvað í vinnunni.“ Kjartan lagði 

mikið upp úr því að í framtíðarstarfinu myndi hann vilja eiga möguleika á því að „þroskast“ 

og jafnframt að bæta stöðugt við sig þekkingu í starfinu.  

„Það er svona í grunninn það sem ég hef lært“  

Aðspurðir um þann ávinning sem viðmælendur töldu sig hafa af fyrri störfum komu fram 

þættir eins og stundvísi, metnaður, mannleg samskipti, skipulagning, verkvit, 

upplýsingaöflun, leiðtogahæfni og ábyrgð. Sé ávinningurinn skoðaður út frá starfsreynslu 

viðmælenda, var það misjafnt hvaða þekkingu og hæfni þeir töldu sig hafa öðlast.  

Hæfni í mannlegum samskiptum kom sterkt fram í frásögn viðmælenda en allir voru þeir 

sammála um að hafa öðlast meiri samskiptahæfni í gegnum fyrri störf. Þessi samskiptahæfni 

kemur greinilega fram í orðum Birnu sem lýsir þeirri þekkingu og hæfni sem hún öðlaðist í 

gegnum þau störf sem hún hafði unnið nýlega. Birna tengdi þróun samskiptahæfni sinnar 
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aðallega við þau störf sem áttu við hennar áhugasvið en þó ber að nefna að hún átti að baki 

reynslu af fleiri störfum svo sem á hóteli og barnapössun, störf sem byggja einnig á 

mannlegum samskiptum.  

Tveir viðmælendanna, Sandra og Kjartan, töluðu um að hafa öðlast ákveðna 

„leiðtogahæfni“ í sínum fyrri störfum. Kjartan sagðist ekki vera mikill „stjórnandi“ í eðli sínu 

en í fyrra starfi var hann gerður að „tímabundnum leiðtoga“ og við það ávann hann sér hæfni 

í að stjórna fólki. Sandra hlaut ákveðna „stjórnunarreynslu“ þegar hún var gerð að vaktstjóra 

í verslunarstarfi sínu. Eftir að hafa unnið í rúm fjögur ár, var Sandra gerð að vaktstjóra en 

aðspurð hvernig hún hafi fengið þessa ábyrgðastöðu sagði hún: „Ég var náttúrlega búin að 

vinna þarna svo lengi, ég held að þau hafi bara treyst mér svona vel en ég reyndi líka að 

standa mig mjög vel.“  

Viðmælendur töluðu einnig um að fyrri starfsreynsla kæmi þeim að góðum notum fyrir 

áframhaldandi nám en sú lærdómsreynsla sem Sandra hafði öðlast í starfi sínu á 

hjúkrunarheimilinu taldi hún vera „góður grunnur“ fyrir áframhaldandi nám en hún stefndi á 

nám á Heilbrigðisvísindasviði. Að mati Öldu var hún meira „viðbúin að fara út á 

vinnumarkaðinn í framtíðinni“ sökum þeirrar starfsreynslu sem hún hafði aflað sér í gegnum 

árin en hún taldi að reynslan muni „nýtast henni mjög vel“.   

Sölvi sá mikinn ávinning í því að hafa unnið samhliða námi sínu en í lok viðtals hafði hann 

þetta að segja: „...ég myndi mæla með því að vinna með skóla ... ef þú telur þig geta það, þá 

áttu að gera það.“ Hann taldi starfsreynsluna hjálpa til við að undirbúa hann frekar undir 

framtíðina eða eins og hann orðaði það: „Allt sem eftir kemur.“ Birna talaði um að hún sæi 

fleiri „kosti en galla“ við það að hafa unnið á sínum framhaldsskólaárum en í því samhengi 

minnist hún á þá þekkingu og hæfni sem hún taldi sig hafa öðlast í gegnum starfsreynslu sína 

eins og sjálfstæði og skipulagningu.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður um Framtíðarsýn í námi og starfi, sýndu 

ungmennin öll fram á skýr framtíðaráform. Meirihlutinn vissi hvert hann ætlaði að stefna í 

framtíðinni og hafði ígrundað náms- og starfsval sitt mjög vel. Í tilfelli tveggja viðmælenda 

voru framtíðaráformin ennþá frekar opin en þeir höfðu þó mótað sér ákveðnar skoðanir á því 

hvert þeir ætluðu að stefna í framtíðinni. Fram kom í máli ungmennanna að núverandi 

hlutastörf hefðu átt þátt í því að móta framtíðaráform þeirra, með beinum eða óbeinum 

hætti. Viðmælendurnir drógu fram fjölbreytt vinnugildi, þætti sem þeir töldu mikilvæga fyrir 

framtíðarsýn þeirra í námi og starfi. Þeir mátu starfsánægju og laun ofar öðrum vinnugildum 



  

52 

og einnig komu fram áhugaverð gildi eins og þekkingarmiðlun og sköpun. Viðmælendurnir 

sáu allir mikinn ávinning í því að hafa unnið samhliða námi en þó misjafnt hvaða þekkingu og 

hæfni þau töldu sig hafa öðlast. Í þessu sambandi var hæfni í mannlegum samskiptum sá 

þáttur sem kom sterkast fram. Í ljósi starfsreynslunnar töluðu ungmennin um að hún hafi 

hjálpað þeim að móta framtíðaráform sín og gert þau reiðubúnari undir framtíðina á 

vinnumarkaði. 
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4 Umræður 

Þegar starfsferill framhaldsskólanemendanna var skoðaður sem og þær ástæður sem lágu að 

baki atvinnuþátttöku þeirra kom í ljós að fjárhagslegur ávinningur var megin ástæðan fyrir 

hlutastarfi þeirra en þó ekki sú eina. Ungmennin áttu fjölbreytta starfsreynslu að baki og 

höfðu gengið í gegnum ákveðið könnunartímabil þar sem þau mátuðu sig við ólík störf. 

Ungmennunum gekk almennt vel að samþætta vinnu og nám. Góð skipulagning og 

tímastjórnun töldu þau lykilinn að samþættingu vinnu og náms en námið var þar ávallt í 

forgangi. Framtíðaráform viðmælenda voru skýr, allir stefndu á áframhaldandi nám og höfðu 

mótað sér ákveðnar skoðanir á væntanlegum framtíðarstörfum. Þeir sáu allir ávinning af fyrri 

starfsreynslu sinni fyrir komandi náms- og starfsferil. 

4.1 Fyrri starfsreynsla, fjárhagslegt sjálfstæði, neysla og nauðsyn.  

Fjárhagslegur ávinningur var algengasta og jafnframt mikilvægasta ástæðan fyrir því að 

framhaldsskólanemendurnir unnu samhliða námi. Þeir voru allir sammála um að launin sem 

þeir ynnu sér inn kæmu að góðum notum, hvort sem um var að ræða eyðslu í ákveðna 

„lúxus“ hluti eins og fatnað, bíó og skyndibita eða til að eiga fyrir ýmsum nauðsynjum eins og 

mat, bensíni og þess háttar. Þessi misjöfnu viðhorf komu fram hjá þeim ungmennum sem 

annars vegar bjuggu í foreldrahúsum og hins vegar út af fyrir sig á heimavist eða í 

leighúsnæði. Ungmennin voru öll orðin sjálfráða og tóku þau tímamót alvarlega. Í því 

sambandi töluðu þau um mikilvægi þess að geta sýnt fram á fjárhagslegt sjálfstæði, það að 

vera ekki upp á foreldra sína komin fjárhagslega og einnig að hafa umráð yfir þeim launum 

sem þau unnu sér inn til að geta keypt ýmsan neysluvarning. Þessar niðurstöður samræmast 

fyrri rannsóknum þar sem skoðaðar voru ástæður að baki atvinnuþátttöku ungs fólks 

(Hirschman og Voloshin, 2007; Hungerland o.fl., 2007; Margrét Einarsdóttir, 2014; Mortimer, 

2003) sem leitt hafa í ljós að ungt fólk virðist fyrst og fremst vinna peninganna vegna. Stór 

hluti þátttakenda (86%) í rannsókn Margrétar Einarsdóttur (2014) sagðist einmitt vinna 

launanna vegna og lagði einnig mikið upp úr fjárhagslegu sjálfstæði.  

Þó fjárhagslegur ávinningur sé oft á tíðum helsta ástæða þess að ungmenni vinni 

samhliða námi geta aðrir þættir legið þar að baki (Hirschman og Voloshin, 2007; Margrét 

Einarsdóttir, 2010, 2014). Meirihluti ungmennanna sá aðrar ástæður en launin fyrir vinnu 

sinni en aukin starfsreynsla var þar á meðal. Eitt þeirra hafði orð á því að fjölbreytt 
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starfsreynsla kæmi að góðum notum í framtíðinni og liti vel út á ferilskrá. Þessi orð má túlka 

sem svo að ungmenni sjái annan ávinning af störfum sínum en eingöngu þann fjárhagslega. 

Ungmennin sjö áttu fjölbreytta starfsreynslu að baki en störfin sem þau höfðu unnið í 

gegnum árin voru margvísleg. Innan hópsins var barnapössun algengasta byrjendastarfið en 

sem dæmi hófu þrjár stúlkur af fimm starfsferil sinn á því að passa börn. Barnapössun er ekki 

óalgengt fyrsta starf ungra stúlkna eins og fyrri rannsóknir hafa gefið til kynna (Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir, 1999; Margrét Einarsdóttir, 2014). Í lögum og reglugerðum er 

barnapössun flokkuð sem starf af „léttara tagi“ og hentugt fyrir ungmenni (13 til 14 ára) sem 

eru að taka sín fyrstu skref á vinnumarkaði (Reglugerð um vinnu barna og unglinga nr. 

426/1999). Meirihluti ungmennanna sagðist hafa byrjað að vinna þegar þau voru 14 ára 

gömul en þó nefndi eitt þeirra að hún hafi byrjað að passa börn þegar hún var 12 ára gömul. 

Aldursskilgreining ofangreindrar reglugerðar á hefðbundnum byrjendastörfum er í takt við 

aldur ungmennanna, í þessar rannsókn, þegar þeir hófu fyrst störf. Þetta er í samræmi við 

kenningu Gottfredson (1981, 2005) um að börn byrji að tengja við störf samkvæmt 

kynjuðum viðhorfum enda eru það yfirleitt stúlkur sem stunda barnapössun sem sitt fyrsta 

starf. Þetta passar einnig við fræðilega umfjöllun Patton og Porfeli (2007) um 

starfskönnunarferlið, það er að börn hefji starfskönnun sína í umhverfi sem þau þekkja.  

Núverandi hlutastörf framhaldsskólanemanna voru mismunandi en ýmist störfuðu þeir 

við umönnun, í verslun, við þjónustu á kaffihúsi eða í störfum tengdum börnum og 

unglingum. Eftir því sem ungmenni eldast og færast nær framhaldsskólaaldrinum byrja þau 

að vinna fjölbreyttari störf á hinum almenna vinnumarkaði, atvinnuþátttaka þeirra verður 

meiri og vikulegur vinnustundafjöldi eykst (Leonard, 2002; Margrét Einarsdóttir, 2014; Staff 

o.fl., 2009). Sem dæmi um hlutastörf sem ungmenni almennt vinna samhliða námi má hér 

nefna við fiskvinnslu, í kvikmyndahúsum, á öldrunar- og frístundaheimilum, 

skyndibitastöðum, veitingahúsum og verslunum. Algengustu hlutastörfin eru samt í verslun 

og þjónustu. Þetta styðja rannsóknir Margrétar Einarsdóttur (2014) og Hirschman og 

Voloshin (2007) en sem dæmi vann um helmingur þátttakenda í fyrrnefndri rannsókn 

einhvers konar verslunarstörf.  

Ungmennin höfðu í flestum tilfellum jákvætt viðhorf til þeirra starfa sem þau unnu eða 

höfðu unnið og af orðum þeirra mátti greina ákveðna starfsánægju. Vitnað var í störfin sem 

gefandi, skemmtileg, áhugaverð og spennandi og einn aðilinn talaði um að hann hlakkaði 

alltaf til að fara í vinnuna. Þau sem höfðu reynslu af verslunar- og þjónustustörfum lýstu 
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þeim störfum sem einhæfum og „lítið drífandi“ sem gerði þau þreytandi til lengdar. Kines 

o.fl. (2013) telja fjölgun hlutastarfa í þessum geira, með tilheyrandi álagi, hafa neikvæð áhrif 

á viðhorf ungs fólks til starfsumhverfis síns. Þrátt fyrir neikvæð ummæli ungmennanna um 

verslunar- og þjónustustörfin kom samt fram að þeim fannst þó fínt að hafa prófað þau og að 

þau hefðu gefið þeim ákveðna starfshæfni í formi framkomu og þjónustulundar.   

Í ljósi ofangreindrar umfjöllunar um starfsreynslu framhaldsskólanemanna og ástæður 

að baki atvinnuþátttöku þá leiða niðurstöður þessarar rannsóknar svipað í ljós og fyrri 

rannsóknir á þessu sviði. Fjárhagslegur ávinningur og aukin neysluhyggja draga ungmenni út 

á vinnumarkaðinn sem tekur þeim jafnan fagnandi miðað við þá þróun sem orðið hefur á 

undanförnum áratugum með fjölgun hlutastarfa í verslun og þjónustu. Þrátt fyrir misjafnar 

skoðanir á „gæðum“ þessara hlutastarfa virtust ungmennin vera almennt ánægð í þeim 

störfum sem þau unnu með náminu og voru almennt sátt við áunna reynslu.  

4.2 Skipulagning lykill að samþættingu vinnu og náms  

Segja má að vinna samhliða námi sé orðinn algengur þáttur í lífi vestrænna ungmenna í dag 

miðað við þá aukningu sem orðið hefur á atvinnuþátttöku þeirra á síðustu árum (Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir, 1999; Margrét Einarsdóttir, 2014; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2015). Í ljósi reynslu framhaldsskólanemanna af vinnu samhliða námi, töluðu þeir um góða 

skipulagningu og tímastjórnun sem lykilinn af þeirri samþættingu. Ungmennin töluðu öll um 

að þeim gengi almennt vel að samþætta vinnu og nám, einn þeirra hafði orð á því að vegna 

vinnunar væri hann mun skipulagðari í námi sínu nú en hann hefði verið áður. Góð 

skipulagning leiðir af sér góðan námsárangur, sem ýtir undir sjálfsmat nemendanna varðandi 

eigin námshæfni en allir lýstu þeir sér sem góðum námsmönnum með góðar einkunnir. 

Ungmennin unnu mismikið með náminu, það er allt frá fimm til tuttugu og fjórar 

klukkustundir á viku. Flestir töldu vikulegan vinnustundafjölda mátulegan og sáu jafnvel fram 

á að geta unnið meira með náminu. Þeir nemendur sem unnu nær tuttugu klukkustundum á 

viku töluðu þó um að vinnutíminn mætti ekki vera meiri. Ungmennin virtust passa vel upp á 

að missa ekki tökin á tímastjórnuninni og lýstu því hvernig þau færu að því að nýta tímann 

sem best. Til þess að vinnan kæmi ekki niður á náminu sagðist einn nemandinn nýta allar 

þær stundir sem honum gæfust á milli vinnuvakta til þess að læra. Annar minntist á ákveðna 

verkefnatíma sem í boði voru í framhaldsskóla hans sem hann nýtti til að vinna sér í haginn 

fram í tímann. Þessar niðurstöður styðja ofangreinda umræðu Staff og Schulenberg (2010) 
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þar sem þeir tala um mikilvægi þess að ungmenni gæti jafnvægis á milli þess tíma sem þeir 

eyða í vinnu og nám. Hér má vísa í rannsókn Carr o.fl. (1996) en þar kemur fram að nemum 

sem stunda hóflega vinnu með námi vegnar oft betur en þeim sem vinna ekkert. Framansagt 

má túlka sem svo að vinnan geri nemendur skipulagðari, agaðri og atorkusamari sem nýtist 

þeim í náminu.  

Í tengslum við skipulagningu á tíma, töluðu nemendurnir um ákveðna forgangsröðun á 

hversdagslegum athöfnum í lífi þeirra, það er skóla, vinnu og tómstundum. Af þessum 

athöfnum settu nemendurnir námið fremst í forgangsröðunina, vinna og tómstundir komu 

þar á eftir. Misjafnt var á meðal nemendanna hvort þeir stunduðu einhverja tómstundaiðju 

samhliða vinnu og námi. Einn þeirra talaði um að vera einnig í krefjandi tónlistarnámi og 

sagði að tónlistarnámið og skólinn væru í forgangi. Velta má fyrir sér hvernig viðkomandi nær 

að sinna öllum þessum hlutverkum án þess að það bitni á námsgengi hans en vinnutími hans 

var um sjö klukkustundir á viku. Hér má þá aftur vitna í ofangreinda rannsókn (Carr o.fl. 

1996) varðandi jákvæð áhrif af hóflegum vinnutíma. Annað ungmennið fórnaði 

tómstundaiðkun sinni, píanó- og söngnámi, fyrir vinnuna en hún vann yfir 20 klukkustundir á 

viku. Ungmennin könnuðust öll við lengri og skemmri álagstímabil þar sem erfitt var að láta 

samþættingu vinnu og náms ganga upp. Þau viðurkenndu að í einhverjum tilfellum hefði slíkt 

aðeins bitnað á gæðum námsverkefnanna þar sem minni tími var til vandaðrar vinnu en 

yfirleitt gekk samþættingin upp.  

Þó ungmennunum í rannsókninni hafi gengið vel að samþætta vinnu og nám, þá 

könnuðust þeir líka við hina hliðina á málinu frá skólafélögum sínum. Þau vitnuðu í 

skólafélaga sem unnu of mikið og það kom verulega niður á náminu. Vísbendingar hafa verið 

um að „óhóflegur“ vinnutími geti haft neikvæð áhrif á námsgengi og námsframvindu ungs 

fólks en slíkar staðhæfingar hafa komið fram bæði í fræðilegri umfjöllun og rannsóknum 

(Carr o.fl., 1996; Greenberger og Steinberg, 1986; McNeal, 1997). Ákveðinn ágreiningur ríkir 

því um þann tíma sem ungt fólk eyðir í vinnu samhliða námi en sumir vilja meina að þeim 

tíma sé betur varið í athafnir tengdum námi þeirra, tómstundum og félagsstörfum. Einn 

þátttakandi vitnaði í skólafélaga sem að vann mjög mikið og var ekki góður í að skipuleggja 

sig. Hjá honum kom fram að hann hafði ákveðinn skilning á því að félaginn kaus svona mikla 

vinnu en hann vissi til að umræddum félaga gekk ekkert vel að læra. Þetta passar við 

rannsóknarniðurstöður Staff, Schulenberg o.fl. (2010) þar sem fram kemur að erfiðleikar í 
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námi geri nemendur afhuga því og þeir helli sér frekar í mikla vinnu í staðinn sem túlka má 

sem ákveðinn flótta.  

4.3 Skýrari framtíðarsýn í námi og starfi. 

Einn af jákvæðum þáttum þess að stunda vinnu með framhaldsskólanámi er, samkvæmt 

rannsóknum, að það flýti náms- og starfsferilsþróun ungmenna, geri þau agaðri og 

skipulagðari bæði í vinnu og námi og móti framtíðarsýn þeirra. Fjölbreytt starfsreynsla, sem 

mörg ungmenni öðlast á þessum tíma, hjálpar þeim að greina frekar hvaða störf þau vilja 

vinna að loknu námi og hver ekki. Einnig hjálpar þessi reynsla þeim að ákveða hvaða 

væntingar þau bera til framtíðarstarfsins (Dumont o.fl., 2009; Smith og Green, 2005).  

Framtíðaráform framhaldskólanemanna voru skýr og öll höfðu þau mótað sér ákveðnar 

skoðanir á námi og starfi í framtíðinni. Þau stefndu öll á áframhaldandi nám að lokinni 

útskrift úr framhaldsskóla en þó var misjafnt á hvaða tímapunkti það átti að vera. Meirihluti 

þeirra hafði einnig valið sér ákveðinn starfsvettvang fyrir framtíðina. Fyrirætlanir 

ungmennanna að lokinni útskrift úr framhaldsskóla voru mismunandi. Þau sem höfðu nú 

þegar mótað sér skýra stefnu varðandi framhaldsnám, ætluðu flest að fara strax í 

áframhaldandi nám eftir útskrift. Ungmennin sem voru óákveðnari í náms- og starfsvali 

töluðu um að vilja taka sér pásu frá námi og annað hvort ferðast eða þá að fara út á 

vinnumarkaðinn í einhvern tíma. Samkvæmt kenningu Super (1990) getur starfsþroski 

einstaklinga verið mismunandi sem þýðir að þeir eru misreiðubúnir til þess að taka ákvörðun 

um nám og störf. Starfsþroski (e. career maturity), eitt af lykilhugtökum í kenningu Super, 

felur í sér ákveðna greiningu á því hversu reiðubúnir einstaklingar eru til að taka ákvörðun 

um nám og störf. Rannsóknarniðurstöður Creed og Patton (2003) gáfu einnig til kynn að eftir 

því sem ungmenni urðu eldri, því meiri starfsþroska sýndu þau. Jafnframt kom fram að 

ungmenni sem bjuggu yfir starfsreynslu sýndu meiri starfsþroska en þau sem enga höfðu. 

Þetta þýðir að reynsla af störfum hjálpar ungmennum, í mörgum tilfellum, að móta 

framtíðaráform sín.  

Ungmennin sjö höfðu öll nokkuð fjölbreytta starfsreynslu. Að þeirra mati höfðu þessi 

störf hentað þeim misvel og þarf af leiðandi höfðu þau staldrað þar stutt við. Tvö þeirra 

vitnuðu í þetta starfstímabil sem ákveðinn „könnunarleiðangur“ þar sem ýmis störf höfðu 

verið prófuð í leit að starfi sem passaði betur við persónulega eiginleika þeirra og áhuga. 

Samkvæmt rannsóknum eru hlutastörf ungmenna almennt í verslunar- og þjónustugeiranum 
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en þessi ungmenni höfðu flest reynslu af annars konar störfum svo sem skrifstofu- og 

umönnunarstörfum og sem leiðbeinendur með börnum og unglingum. Samkvæmt kenningu 

Super (1990) er þessi starfskönnun hluti af náms- og starfsferilsþróun ungs fólks en á 

ákveðnu aldursstigi (15 til 25 ára) fara ungmenni að velta fyrir sér starfsvalmöguleikum 

sínum í ljósi þeirra upplýsinga sem þau hafa aflað um sig sjálf og starfsumhverfi sitt. Einnig 

má tengja könnunarleiðangur ungmennanna við annað stig í kenningu Marcia um mótun 

sjálfsmyndar það er óígrunduð, yfirtekin sjálfsmynd (e. identity forclosure). Á því stigi eru 

einstaklingar staddir sem taka óígrundaðar ákvarðanir um störf. Ætla má að val 

ungmennanna á þessum fyrstu störfum hafi því ekki verið mikið ígrundað. 

Unglingsárin eru talin mikilvægt tímabil í náms- og starfsferilsþróun einstaklinga en á því 

lífsskeiði byrja þeir að skipuleggja væntanlegt hlutverk sitt á vinnumarkaði með 

atvinnuþátttöku og þekkingaröflun í takt við það starfsumhverfi sem þau búa við (Porfeli o.fl, 

2013). Ungmenni sem vinna með námi, þróa með sér ákveðnar skoðanir á því hvers konar 

störf þau vilja vinna í framtíðinni og hver ekki en um leið átta þau sig á mikilvægi menntunar 

til þess að komast í óskastarfið. Mörg ungmennanna höfðu valið sér „óskastarf“ fyrir 

framtíðina en þau störf tengdu þau meðal annars við námsáhugasvið sín. Eitt ungmennanna 

sá fyrir sér að verða endurskoðandi í framtíðinni en það tengdi hann við áhuga sinn á 

viðskiptafræði. Þessi aðili hafði ígrundað þetta starfsval vel og gerði sér grein fyrir þeirri 

menntun sem til þurfti. 

Ungmennin töluðu jafnframt um hvernig starfsreynsla þeirra hafi átt þátt í að móta 

framtíðaráformin. Þetta kom sérstaklega fram í orðum einnar stúlkunnar sem hafði unnið á 

hjúkrunarheimili með náminu en í gegnum starfið áttaði hún sig betur á því hvað hún vildi 

læra og vinna við í framtíðinni eða eins og hún segir: „...nú veit ég svona nokkurn veginn 

hvað ég vil gera.“ Þetta samræmist rannsóknarniðurstöðum Smith og Green (2005) þar sem 

þátttakendurnir litu á hlutastörf sín sem ákveðna hvatningu til að klára frekara nám. 

Samhliða þessu gerði starfsreynslan þá meðvitaðri um hvaða störf væru ákjósanleg og hver 

ekki og því sannfærðust þeir um mikilvægi menntunar sem leið til betri og áhugaverðari 

starfa. Dumont o.fl. (2009) tala einnig um að til þess að forðast það að enda í hinum týpísku 

láglaunastörfum í framtíðinni hefðu þátttakendur gert sér grein fyrir að þeir þyrftu að afla 

sér góðrar menntunar. 

Hér að framan hefur komið fram hvernig starfsreynslan nýttist ungmennunum í 

rannsókninni við að móta framtíðaráform sín en einnig má benda á að starfsreynslan fékk 



  

59 

eitt ungmennið til að endurskoða annars skýr markmið sem það hafði sett sér. Þetta kom 

fram í máli eins nemandans þegar hann talaði um umönnunarstarfið sem hann vann og 

fannst mjög áhugavert. Það fékk hann til þess að endurskoða fyrri stefnu um nám í 

viðskiptafræði. Aftur á móti, eftir nánari skoðun á umönnunarstarfinu og viðeigandi námi 

ásamt starfsmöguleikum og launum á vinnumarkaði  þá fór honum að snúast hugur aftur. Í 

þessum hugleiðingum birtust vinnugildi nemandans en þar spiluðu launin sterkt inn. 

Samkvæmt lífsstigskenningu Super (1990) fara ungmenni, á svokölluðu sundurgreiningarstigi 

að verða meðvitaðri um hvaða störf þau vilja leggja fyrir sig, læra um hvað einkennir störfin 

og hvaða þekkingu og hæfni þau þurfa að tileinka sér til þess að sinna þeim. Segja má að 

skiptar skoðanir ofangreinds nemanda á námi og störfum minni á „krísutímabilið“ úr 

kenningu Marcia um mótun sjálfsmyndarinnar sem Skorikov og Vondracek (2007) líkja við 

starfstengdu sjálfsmyndina.  

Við val á framtíðarstarfi drógu ungmennin fram ákveðin vinnugildi sem skiptu þau máli. 

Af þeim vinnugildum sem fram komu, voru laun og starfsánægja þau mikilvægustu. Á meðan 

sum ungmennin töluðu um mikilvægi þess að hafa öruggar tekjur í framtíðinni töluðu önnur 

um að framtíðarstarfið þyrfti að vera áhugavert og skemmtilegt. Einn nemandinn var 

sérstaklega meðvitaður um að framtíðarstarf sitt, tónlistarkennsla, væri ekki starf sem gæfi 

mikil laun en það hafði ekki áhrif á framtíðaráform hans, enda fannst honum launin ekki 

skipta megin máli í framtíðarstarfinu. Þessar hugleiðingar um vinnugildi komu fram í skrifum 

Greene og Staff (2012) þar sem þau tala um að atvinnuþátttaka fái ungmenni til að átta sig 

betur á þeim þáttum eða gildum sem skipta máli í framtíðarstarfi.   

Heilt yfir, sáu framhaldsskólanemendurnir sjö ávinning af því að hafa unnið samhliða 

námi en þó var misjafnt hvaða þekkingu og hæfni þau töldu sig hafa öðlast af þessum 

hlutastörfum. Hæfni í mannlegum samskiptum var sá þáttur sem þau nefndu flest en einnig 

komu fram aðrir þættir eins og stundvísi, ábyrgð, leiðtogahæfni og verkvit. Ungmennin litu á 

starfsreynslu sína sem góðan grunn fyrir áframhaldandi nám og töluðu um að hún gerði þau 

betur undirbúin fyrir framtíðina á vinnumarkaði.  

Að mati Mortimer (2003) eru hlutastörf ungmenna nú á tímum í minni tengingu við 

væntanleg framtíðarstörf þeirra en áður var. Undir þetta tekur Arnett (2004) og segir að 

vinna ungs fólks í dag sé ekki endilega ætluð til að byggja undir framtíðarstörfin heldur 

aðallega til þess að skapa þeim tækifæri á meiri umframneyslu. Þetta hafa fyrri rannsóknir 

einnig staðfest (Dumont o.fl., 2009; Skorikov og Vondracek, 1997; Smith og Green, 2005). Í 
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ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar, má að mörgu leyti taka undir skoðun þessara 

fræðimanna en almennt sáu ungmennin núverandi hlutastörf sín ekki sem neinn 

framtíðarstarfsvettvang. Þó má ekki líta fram hjá þeim áhrifum sem starfsreynslan hafði á 

áform þeirra og einnig hvernig hún hjálpaði þeim að öðlast skýrari framtíðarsýn.  

Rannsókn sem þessi, þar sem skoðuð eru tengsl vinnu ungs fólks og þróunar náms- og 

starfsferils hefur ekki áður verið gerð hér á landi eftir því sem best er vitað. Augljóst er, 

miðað við niðurstöður, að þessi litli hópur viðmælenda, sjö einstaklingar, hafi verið frekar 

einsleitur.  Reynsla þessara ungmenna var nokkuð sambærileg, allt voru þetta góðir 

námsmenn og gekk vel að samþætta vinnu og nám. Segja má að vantað hafi í hópinn 

einstaklinga sem að samsvari, samkvæmt kenningum, þeim neikvæðu áhrifum sem af svona 

samþættingu getur leitt. En fram kom þó í viðtölum við þau að þau könnuðust við þá hlið 

málsins í gegnum skólafélaga. Miðað við hvað þetta samband hefur verið lítið rannsakað hér 

á landi má halda því fram að tilefni væri til að skoða það nánar með stærri og fjölbreyttari 

hópi. Þrátt fyrir þessar takmarkanir gefur rannsóknin þó skýrt til kynna þau jákvæðu áhrif 

sem vinnu samhliða námi fylgir. 

4.4 Lokaorð  

Markmið þessar rannsóknar var að afla aukinnar þekkingar á því hvernig nemendum gengur 

að samþætta nám og vinnu og hvort þeir telji sig hafa einhvern ávinning af þeirri 

samþættingu. Leiðin sem valin var til að öðlast þessa þekkingu var að eiga viðtal við sjö 

framhaldsskólanemendur til að fá fram reynslu þeirra sjálfra. Niðurstöðurnar reyndust mjög 

jákvæðar þar sem allir virtust eiga auðvelt með að samþætta vinnu og nám. Jafnframt leiddu 

þær í ljós að þrátt fyrir að fjárhagslegur ávinningur hafi í raun verið megin ástæðan fyrir því 

að framhaldsskólanemarnir unnu samhliða námi, hafði starfsreynsla sem þeir öfluðu sér mun 

víðtækari áhrif. Í gegnum hlutastörf sín öðluðust ungmennin ákveðna starfshæfni og 

þekkingu sem þau sáu fram á að kæmi að góðum notum við mótun framtíðaráforma bæði í 

námi og á vinnumarkaði. 

Í ljósi þess ávinnings sem ungmennin höfðu af starfsreynslu sinni má draga þann lærdóm 

 að hófleg vinna samhliða námi sé jákvæður þáttur í lífi ungs fólks. Aftur á móti ef vinnan fer 

yfir ákveðin mörk þá getur hún haft neikvæð áhrif samkvæmt rannsóknum en þó eru margir 

á því að þar liggi fremur aðrar ástæður að baki eins og til dæmis erfiðleikar í námi. 

Ungmennin sjö könnuðust við neikvæðu hliðina af þessari samþættingu frá eigin 
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skólafélögum. Lykilinn að farsælli samþættingu náms og atvinnuþátttöku liggur í góðri 

skipulagningu og tímastjórnun sem vænta má að sé hæfileiki sem flestir góðir námsmenn búi 

yfir.  

Þessar jákvæðu niðurstöður voru í samræmi við kenningar og niðurstöður fyrri 

rannsókna sem sýna að ákveðinn hópur nemenda ræður vel við að samþætta nám og vinnu 

og hefur af því mikinn ávinning sem nýtist þeim við mótun framtíðaráforma sem þýðir, 

samkvæmt kenningum, að þeir eru vel á veg komnir í náms- og starfsferilsþróun sinni svo 

vitnað sé í titil þessa lokaverkefnis “Nú veit ég svona nokkurn veginn hvað ég vil gera.”  

Skilaboðin sem verkefnið skilur eftir eru að mikilvægt er að ungmenni fái tækifæri til að 

kynnast vinnumarkaðingum til að afla sér þekkingar á mismunandi störfum, átta sig á hvaða 

störf þeim finnst ákjósanleg og hver ekki ásamt því að þróa starfstengda sjálfsmynd sína sem 

felur í sér þekkingu á eigin persónuleika, áhugasviði og gildum. Fari þessi starfskönnun fram 

samhliða námi þá varpar það oft ljósi á gildi námsins og getur hvatt ungt fólk til frekara 

náms.  

Miðað við hversu einsleitur viðmælendahópurinn hér var, í ljósi þess hve jákvæðar 

niðurstöðurnar voru, má halda því fram að þörf sé á frekari rannsóknum af svipuðum toga. Í 

þeim rannsóknum þyrfti viðmælendahópurinn að vera stærri til að ná til viðmælenda sem 

ekki hafa jafn jákvæða upplifun af samþættingu vinnu og náms og ungmennin sjö sem hér 

tjáðu sig en hér vantar persónulega reynslu þess hóps. 

Höfundur telur sig hafa öðlast talsverðan ávinning af vinnu þessa verkefnis í formi 

þekkingar sem kemur sér vel í væntanlegu starfi sem náms- og starfsráðgjafi og má þar nefna 

hæfni til að greina hvar væntanlegir ráðþegar eru staddir í náms- og starfsferilsþróun sinni.  
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Fylgiskjal I 

Viðtalsrammi  

Bakgrunnsspurningar 

- Hvað ertu gamall/gömul? 

- Segðu mér svolítið frá fjölskyldu þinni 

- Hvar býrðu? 

o Hefur þú búið þar lengi? 

Spurningar sem tengjast námi 

- Í hvaða skóla ertu? 

- Hvers vegna valdirðu þennan skóla? 

- Á hvaða braut ertu? 

- Hvers vegna valdirðu þér þá braut?  

o Lá alltaf beinast við að þú færir á þessa námsbraut? 

- Í hversu mörgum einingum ertu? 

- Hvernig gengur þér í náminu? 

- Hvernig líkar þér námið? 

Spurningar sem tengjast vinnu  

- Hvað varstu gamall/gömul þegar þú byrjaðir að vinna? 

- Getur þú lýst fyrir mér fyrsta starfinu sem þú vannst við? 

o Hvað varstu lengi í því starfi? 

- Eftir því sem þú eldist, hvers konar störf fórstu þá að vinna við? 

- Miðað við þessa fjölbreyttu starfsreynslu sem þú hefur aflað þér í gegnum þessi ár, 

hvaða þekkingu og hæfni telur þú þig hafa öðlast í gegnum þessa starfsreynslu?  

- Hvers konar starf vinnur þú við núna með skólanum? 

o Hefurðu unnið þar lengi? 

- Hvers vegna valdirðu þetta starf? 

- Hvað gerir þú í vinnunni? 

- Hvernig líkar þér starfið sem þú vinnur við?  

- Hversu margar klukkustundir myndir þú segja að þú ynnir á viku? 

o Finnst þér þú geta unnið meira með námi þínu? 

- Hvað finnst þér um þau störf sem ungu fólki stendur til boða á vinnumarkaði í dag? 

o Finnst þér vera vöntun á hlutastörfum fyrir ungt fólk á vinnumarkaði? 

Spurningar um samþættingu vinnu og náms 

- Hvað finnst þér um það að framhaldsskólanemendur stundi vinnu samhliða námi? 

- Hvers vegna vinnur þú með skólanum? 

o Valdir þú sjálfur að vinna með námi þínu? 

- Hvernig gengur þér að samþætta vinnu og skóla?  

- Finnst þér vinnan koma niður á námi þínu? 
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o Ef já, hvernig þá? 

- Finnst þér vinnan koma niður á frístundum þínum? 

o Ef já, hvernig þá? 

- Finnst þér vinnan koma niður tíma þínum með fjölskyldu og vinum? 

- Nú ert þú xxx gamall og ert á xxx braut í skólanum, þú hefur unnið á xxxx stöðum. 

Hvernig myndir þú tengja starfsreynslu þína og námssvið þitt í skólanum saman?  

Spurningar sem tengjast framtíðaráformum 

- Hvað ætlar þú að gera eftir að þú hefur útskrifast úr framhaldsskóla? 

- Hvers vegna ætlar þú að fara í áframhaldandi nám/beint út á vinnumarkaðinn? 

- Hvaða háskólanám hefur þú valið þér? 

- Ertu búin að velja þér starfsvettvang fyrir framtíðina? 

o Hvaða starf langar þér að vinna við? 

- Hvaða þættir í framtíðarstarfinu skipta þig máli? 

- Hvernig myndir þú segja að starfsreynslan sem þú hefur aflað þér í gegnum 

framhaldsskólaárin muni nýtast þér í námi og starfi í framtíðinni?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

70 

Fylgiskjal II 

 

Trúnaðaryfirlýsing  

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum 

verða gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. 

Auk þess verður gætt til hins ýtrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar 

upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararitgerðinni. Þátttakanda er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem á rannsókninni stendur. 

 Ég undirritaður/undirrituð samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn 

sem ber heitið „Nú veit ég svona nokkurn veginn hvað ég vil gera“: en megin tilgangur 

hennar er að varpa ljósi á reynslu og upplifun framhaldsskólanemenda sem stunda vinnu 

samhliða námi og hvernig þeir telja starfsreynslu sína gagnast þeim fyrir framtíð sína á 

vinnumarkaði.  

 

 

__________________________________  

Dagsetning og staður  

 

__________________________________  

Undirskrift þátttakanda  

 

__________________________________  

Undirskrift rannsakanda 

 


