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Útdráttur 

Hér er fjallað um skóla- og uppeldissögu tveggja einstaklinga, fædda á árunum 1945 

og 1949, sem er byggð á munnlegum heimildum. Tekin voru viðtöl við Níels 

Einarsson frá Keflavík og Rakel Guðmundsdóttur úr Kópavogi þar sem þau segja frá 

skóla- og uppvaxtarárum sínum. Frásagnir af dansáhuga Rakelar, bíóferðum Níelsar 

eru meðal viðfangsefna þessarar ritgerðar ásamt vinnu þeirra beggja á 

uppvaxtarárunum og sýna minningar þeirra hversu mikilvægur hver einstaklingur var 

í að afla fjölskyldu sinni viðurværis. Skólaganga þeirra beggja er skoðuð og upplifun 

þeirra af skólagöngunni er lýst. Einungis nokkurra ára millibil var á upphafi 

skólagöngu Rakelar og Níelsar og gengu þau í skóla í sitthvoru bæjarfélaginu. 

Fræðslulögin frá árinu 1946 voru þá orðin virk. Þrátt fyrir lagasetninguna er áberandi 

hversu mikill munur var á reynslu þeirra og upplifun, þar sem Níels minnist erfiðra 

daga í skóla á meðan Rakel minnist hamingjusamra daga. 

Stuðst er við ritaðar heimildir um skólahald frá þessum tíma. Barnaskóli Keflavíkur, 

Gagnfræðaskóli Keflavíkur og Kópavogsskóli eru skólarnir sem um ræðir og eru þeir 

skoðaðir nánar til söfnunar á bakgrunnsupplýsingum til stuðnings frásagna Níelsar og 

Rakelar. Rýnt er einnig í staðhætti bæjarfélaganna á þessum árum. 

Viðtölin voru hljóðrituð á heimili Níelsar og Rakelar í Kópavogi í júlí 2009 ásamt 

fjöldamörgum óhefðbundnum viðtölum í júlí og ágúst 2009. 
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Formáli 

Haustið 2006 tók ég mig til og settist á skólabekk að nýju eftir 16 ára námshlé. Fyrir 

valinu varð grunnskólakennaranám með samfélagsgreinar sem kjörsvið. Eftir að hafa 

starfað sem danskennari í grunnskóla um nokkurra ára skeið var ég viss um að í 

grunnskólakennslu lægi áhugi minn og þeirri þekkingu sem ég hafði aflað mér í 

störfum mínum með ungum börnum beint í réttan farveg. 

Mig langar til að þakka eiginmanni mínum og börnum fyrir dyggan stuðning í 

gegnum nám mitt, án þeirra hefði þetta verið ógerlegt. 

Foreldrum mínum vil ég einnig þakka fyrir þann tíma sem þau gáfu mér af sér við 

vinnu á þessu verkefni og fyrir að veita mér dýpri sýn í líf þeirra á barnsaldri. Að eiga 

sögu þeirra skráða er mér mikils virði og ómetanleg eign. 
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Inngangur 

Það hefur löngum þótt gaman að hlusta á sögur og þá sérstaklega skemmtilegar 

ævisögur. Í uppeldi mínu hlustaði ég á sögur frá bernsku foreldra minna. Þau höfðu 

frá mörgu skemmtilegu og áhugaverðu að segja og lærði ég margt af þeirra reynslu. 

Ég man eftir því að við systur hjúfruðum okkur upp í rúmi hjá mömmu og pabba á 

óveðurskvöldum þegar við vorum ungar að aldri og hlustuðum á bernskusögur þeirra 

sem voru ævintýri líkastar. Við sáum fyrir okkur prakkarastrikin sem voru framin og 

einnig erfiðleikana sem þau þurftu að glíma við. Við að heyra þessar sögur upplifði 

ég gleði þeirra frá æskuárunum og söknuð þeirra til vina og ástvina sem farnir eru til 

æðri heima. 

Skólamálefni og þróun þeirra er eitthvað sem hefur átt hug minn allan um nokkurra 

ára skeið og því þótti mér við hæfi að flétta saman námsgreininni sögu og 

skólamálum í lokaritgerð minni. Ritgerðin byggist að mestu á munnlegum heimildum 

foreldra minna Níelsar Einarssonar frá Keflavík og Rakelar Guðmundsdóttur úr 

Kópavogi þar sem ég skoða líf þeirra á æsku- og skólaárum þeirra. Viðtölin fóru fram 

á heimili þeirra í Kópavogi í júli og ágúst 2009. 

Í gegnum reynslusögu foreldra minna langaði mig að komast að því hvernig þau 

upplifðu sín námsár, hvernig skólinn þeirra var og hver munurinn var á milli skólans í 

Kópavogi og Keflavík. Samhliða því að skoða uppvaxtar- og skólasögu þeirra verður 

saga skólanna sjálfra skoðuð ásamt því að líta á uppbyggingu náms fyrir börn og 

unglinga á þessum árum. 
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1.1 Níels Einarsson 

Níels Einarsson fæddist í Keflavík þann 28. 

ágúst 1945. Hann er sonur hjónanna Einars 

Þórarinssonar Söring (f. 1913/d. 2001)og 

Guðnýjar Jónsdóttur Söring (f. 1913/d. 1964).  

Níels ólst upp á Suðurgötu í Keflavík ásamt 

fimm systkinum sínum, tveimur systrum og 

þremur bræðrum og var hann næstyngstur 

þeirra. Systkini hans eru Íshildur Þrá (1936), 

Valmundur Óli Söring (1938), Einar Trúmann 

(1940), Þröstur Bergmann (1942), Agatha 

(1947) og síðar eignaðist hann hálfsysturina 

Lísbeti (f. 1968). 

Níels kvæntist Rakel Guðmundsdóttur þann 20. ágúst 1969. Þau eignuðust tvær 

dætur, Esther Ingu (f. 21.01.1971) og Heiðrúnu Svanhvíti (f. 16.12 1973). 

Níels hefur í gegnum tíðina tekist á við mörg störf en þau sem standa uppúr eru 

flugmennska, flugkennsla, tölvuforritun, kerfishönnun og danskennsla, en dansinum 

hefur hann einmitt tileinkað meirihluta lífs síns. Hann rak um árabil Nýja 

dansskólann, gaf út bókina Spor í rétta átt sem er kennslubók í dansi og gaf út 

myndbandsspólu til stuðnings við þá bók. Hann skrifaði forrit sem nefnist 

Tollmeistarinn sem var það fyrsta sinnar tegundar sem einfaldaði skýrslugerð vegna 

innflutnings á vörum til Íslands. Forritið Foxtrot er viðskiptaforrit sem hann skrifaði 

og var kynnt á alþjóðlegri vörusýningu að nafni Cebit í Þýskalandi. Í dag starfar Níels 

sem danskennari í Snælandsskóla í Kópavogi og Lauganesskóla í Reykjavík ásamt 

því að sinna dansþjálfun hjá nýstofnaðri dansdeild innan Handknattleiksfélags 

Kópavogs sem í daglegu tali er kallað HK. 

Níels bjó um árabil í Hafnarfirði, síðar flutti hann til Bandaríkjanna, nánar tiltekið til 

Mobile, Alabama og bjó þar í sex ár þar sem hann kenndi dans. Í dag býr hann í 

Kópavogi í nálægð við fjölskyldu sína, þar meðtalin fimm barnabörn. 

Mynd 1. Níels Einarsson 4 ára 
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1.2 Rakel Guðmundsdóttir 

Rakel Guðmundsdóttir fæddist í Reykjavík 

þann 26. október 1949. Hún er dóttir 

hjónanna Guðmundar Benónýssonar (f. 

1901/d. 1974) og Dagmarar Friðriksdóttur 

(f. 1910/d. 1979). Rakel bjó á 

uppvaxtarárum sínum á Digranesvegi í 

Kópavogi. Hún var örverpi þeirra hjóna en 

fyrir áttu þau saman Ingva Sveinbjön 

(1932), Benóný (1934), Sigríði (1934), 

Björgvin (1935) og Friðbjörn Halldór 

(1940). Fyrir átti Dagmar móðir Rakelar 

Kristvin (1926) og Auðbjörgu (1929) en hún 

ólst ekki upp með þeim systkinum þar sem 

hún hafði verið gefin sem ungabarn. 

Rakel giftist Níelsi Einarssyni þann 20. ágúst 1969. Þau eignuðust tvær dætur, Esther 

Ingu (f. 21.01.1971) og Heiðrúnu Svanhvíti (f. 16.12 1973). 

Líf Rakelar er mótað af dansi og danskennslu. Hún starfaði sem sjúkraliði um árabil á 

yngri árum en þegar hún lauk danskennaranámi árið 1978 sneri hún sér alfarið að 

danskennslu. Hún rak Nýja dansskólann og kenndi dans ásamt Níelsi í Hafnarfirði um 

árabil. Síðar fór hún til Bandaríkjanna rétt eins og Níels um sex ára skeið og stundaði 

þar danskennslu. Nú starfar hún sem danskennari í Melaskóla í Reykjavík og kennir 

dans hjá nýstofnaðri dansdeild innan vébanda Handknattleiksfélags Kópavogs. 

Rakel býr nú í Kópavogi með eiginmanni sínum Níelsi eftir að hafa búið í Hafnarfirði 

um árabil og í Bandaríkjunum í sex ár. Hennar líf í dag snýst um dans og sína nánustu 

fjölskyldu sem nú telur tvær dætur, tvo tengdasyni og fimm barnabörn. 

2.0 Staðhættir 
Þeir staðir á landinu sem Rakel og Níels ólust upp á og eiga sína sögu frá eru 

Kópavogur og Keflavík. Hvort bæjarfélag hefur sinn persónuleika og sína sögu. 

Mynd 2. Rakel Guðmundsdóttir 3 ára 
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Bæirnir eiga það sameiginlegt að hafa stækkað mjög ört og á uppvaxtarárum Rakelar 

og Níelsar urðu miklar breytingar á bæjarfélögunum. 

2.1 Keflavík 

Keflavík var uppeldisstaður Níelsar og voru eftirstríðsárin hans uppvaxtarár. Líf hans 

er markað af þeirri reynslu sem hann öðlaðist á þessum merkilegu tímum. Ekki verður 

fjallað um Keflavík án þess að fjalla um herstöð Bandaríkjamanna og seinna 

Atlantshafsbandalagsins sem var á Miðnesheiði, þar til fyrir skömmu og voru 

samskipti við Bandaríkjamenn mikil á einn eða annan hátt í Keflavík. Voru áhrif 

Bandaríkjamanna sennilega sterkari í Keflavík en á flestum ef ekki öllum öðrum 

stöðum á landinu. Bandaríkjaher steig hér á land þann 7. júlí 1941 í kjölfar þess að 

samkomulag var gert á milli ríkistjórnar Íslands og Bandaríkjanna um varnir landsins 

(Bjarni Guðmarsson 1999:378). Fljótlega mátti greina áhrifin í auknum 

atvinnumöguleikum, nýjum verslunum, að ýmsir þjónustuaðilar byrjuðu rekstur og 

framkvæmdir við millilandaflugvöll á Miðnesheiði hófust. Þessi samningur féll úr 

gildi árið 1946. Nýr samningur var síðan gerður árið 1951, Varnarsamningurinn, en 

þá var gert samkomulag á milli þjóðanna um hervernd Íslands og skyldi Bandaríkin 

sjá um þetta starf fyrir hönd Atlantshafsbandalagsins. Herstöðin var staðsett við 

millilandaflugvöllinn á Miðnesheiði og var þar um áratuga skeið (Bjarni Guðmarsson 

1999:378-382). 

En Keflavík átti ekki allt sitt undir herstöðinni, sjávarútvegur var aðalatvinnugreinin í 

bænum og hafði verið það í um það bil tvö hundruð ár. Í Keflavík var saltfisksverkun 

aðal atvinnugreinin og áttu Keflvíkingar mikið undir þeirri starfsemi komið ásamt 

öðrum fiskiðnaði (Bjarni Guðmarsson 1999:175). 

Í kjölfar þeirra breytinga sem fylgdu herstöðinni og hinum hefðbundna sjávarútvegi 

þá fjölgaði íbúum verulega í Keflavík næstu árin og tók þorpið Keflavík að þroskast 

og breyttist úr þorpi í sveitarfélag. Má sjá á íbúatölum að um árið 1940 þá voru 1338 

manns sem bjuggu í Keflavík, árið 1950 var mannfjöldinn orðinn 2395 og svo árið 

1960 var talan orðin 4700 (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon 1997:77). 

Með þessari fólksfjölgun varð breyting á stöðu bæjarfélagsins og fékk Keflavík 

kaupstaðarréttindi árið 1949 (Bjarni Guðmarsson 1999:413). 
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2.2 Kópavogur 

Í kringum 1940 var Kópavogur sveit í nágrenni við Reykjavík en vegna nálægðar 

sinnar við höfðuborgina settust þar margir að því húsnæðisekla var í Reykjavík. 

Nokkuð var af sumarbústöðum í Kópavogi og settist fólkið að í þeim. Varð 

Kópavogsbær því eins konar svefnbær fyrir Reykjavík (Lýður Björnsson 1983:60 og 

93). 

Um það leyti sem Rakel fæddist þéttist byggðin í Kópavogi til muna og má sjá á 

íbúatölum hversu ör breytingin var því árið 1940 voru 591 íbúi skráður í Kópavogi en 

þegar komið var fram til ársins 1950 voru íbúar orðnir 1647 og árið 1960 voru þeir 

orðnir 6213 (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon 1997:87). Með þessari 

fólksfjölgun breyttist ýmislegt í bæjarfélaginu, t.d. hófust strætisvagnaferðir, 

ungmennafélagið Breiðablik var stofnað árið 1950 og fljótlega voru gerðar kröfur um 

stærri skólabyggingu þar sem nemendum hafði fjölgað töluvert. Atvinnumöguleikar 

jukust innan Kópavogs þó margir hafi enn sótt vinnu út fyrir bæjarfélagið. Kópavogur 

var að taka breytingum og fyrri hluta ársins 1955 breyttist Kópavogur úr hreppi í 

kaupstað (Lýður Björnsson 1983:94-146). 

3.0 Barnæska á eftirstríðsárunum 

Níels og Rakel eiga góðar minningar frá æskuárum sínum. Níels minnist mikilla 

prakkarastrika og ýmissa uppátækja á meðan Rakel minnist ánægjulegra stunda í 

dansinum. Á þessum tíma var oft rætt um að vinnan væri besti uppalandinn (Eggert 

Þór Bernharðsson 1998:136) og var það eitthvað sem þau Rakel og Níels upplifðu 

einnig. Í Keflavík sem var sjávarpláss var vinnan auðvitað mest tengd fiskinum 

(Símon Jón Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir 1990:142) og byrjaði Níels að vinna 

við fisk einungis 10 ára gamall. Vinnu var aðallega að fá á vorin og sumrin en það 

kom fyrir að það þurfti að afferma skip á veturna og var þá jafnvel gefið frí í 

skólanum til þess að nemendur gætu komið og hjálpað til. Verkefnin sem Níels innti 

aðallega af hendi voru að breiða fisk út á tún til þurrkunar og að salta fisk ofan í 

tunnur. Vinnutími barna var yfirleitt sá sami og hjá fullorðnum sem unnu samhliða 

þeim en launin voru þó ekki sambærileg. Níels man eftir því að launin sem hann fékk 

fóru venjulega ekki í hans eigin vasa heldur fóru til fjölskyldunnar til að hjálpa til á 

heimilinu. Man hann vel eftir því að einu sinni var ráðist á föður hans sem var 
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leigubílstjóri, fór hann það illa út úr þessari líkamsárás að hann lá á spítala í um það 

bil tvær vikur. Á meðan fleyttu launin sem Níels vann sér inn fjölskyldunni áfram. 

Sýnir þetta hversu mikilvægur hver einstaklingur innan fjölskyldunnar var þrátt fyrir 

ungan aldur. 

Níels vann einnig hefðbundna unglingavinnu og aðra verktakavinnu á 

unglingsárunum sem voru var þá aðallega fólgið í að grafa skurði, laga til í 

skrúðgarðinum og leggja rör fyrir skólp. Níels man vel eftir því að mjög algengt var 

að börn og unglingar unnu eitthvað á þessum árum og þótti það hollt fyrir börnin að 

læra að vinna. Kaupstaðarbörn kynntust einnig talsvert sveitastörfum því að þeir 

foreldrar sem komu því við sendu börn sín í sveit yfir sumartímann (Símon Jón 

Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir 1990:149-150) og var Rakel eitt af þeim 

börnum. Frá sex til tólf ára aldri dvaldi hún sumarlangt á bænum Saurum í Laxárdal í 

Dalasýslu hjá hjá vinafólki foreldra hennar. Í sveitinni sinnti Rakel hinum ýmsu 

venjulegu sveitastörfum. Í fyrstu voru verkin létt eins og að aðstoða í eldhúsinu, 

sækja kýrnar og gefa hænsnunum. Síðar urðu verkefnin meira krefjandi eins og 

aðstoð við rúningar, heyskap og smölun. Hún fékk greitt fyrir þessi verkefni en 

upphæðina man hún ekki. Þegar hún var komin á unglingsár vann hún við 

barnapössun eins og margar aðrar unglingsstúlkur gera en hún passaði að mestu börn 

bræðra sinna. Í fjögur sumur vann hún við garðyrkju hjá Hermanni Lundhólm, sem 

var garðyrkjuráðunautur Kópavogs um áratuga skeið og sinnti hún þá öllum 

venjulegum garðyrkjustörfum eins og að reita arfa og gróðursetja. Vinnutíminn í 

garðyrkjuvinnunni var frá morgni til kvölds og man hún eftir því að í fyrstu fékk hún 

7 krónur á tímann fyrir þessa vinnu og síðar hækkuðu launin hennar upp í 9 krónur á 

tímann. 

Margir könnuðust við bíóferðirnar hans Níelsar í Keflavík því voru þær hans helsta 

áhugamál sem ungs drengs. Fór hann oft í bíó og man hann eftir því að stundum sat 

hann í bíósalnum og sá sýningar klukkan þrjú, fimm, sjö og níu hverja á eftir annari 

án þess að fara heim. „Bíóin urðu fljótlega mikilvægir samkomustaðir krakkanna, 

ekki aðeins þrjú-bíó á sunnudögum heldur einnig almennar sýningar“ Eggert Þór 

Bernharðsson, 1998, bls. 166). Rakel minnist þess einnig að hafa farið í bíó og 

minnist hún einnar ferðar sérstaklega þegar hún þurfti að fara með strætó til 

Hafnarfjarðar en þegar þangað var komið skall á slæmt veður og allt varð 



 

12 

rafmagnslaust. Urðu þær vinkonur því að taka strætó heim aftur og lentu í nokkrum 

vandræðum á leiðinni sökum veðursins. 

Samgöngur voru talsvert ólíkar hjá Rakel og Níels á uppvaxtarárum þeirra. Faðir 

Níelsar var leigubílstjóri og var því bíll á heimilinu til afnota og reglulega var skipt 

um ökutæki, en á heimili Rakelar var ekki til bíll og þurfti hún því að fara gangandi 

eða með strætó allt sem þurfti að fara. Rakel stundaði dansnám fyrst í Hafnarfirði og 

síðar í Reykjavík Veðurfar var oft rysjótt á þessum tímum en Rakel lét það ekki aftra 

sér og oft var það erfiðleikum bundið að stunda nám og áhugamál sitt vegna langra 

vegalengda á milli staða. Minnist Rakel þess að frá sex ára aldri að hafa þurft að fara 

ein með strætó til Hafnarfjarðar til að fara í dans og svo heim aftur. Reyndar var 

henni fylgt út á Hafnarfjarðarveg til að fara í strætisvagninn en engu að síður þá fór 

hún þessa leið ein. 

4.0 Barna- og unglinganám á Íslandi á uppvaxtarárum 

Níelsar og Rakelar 

Aðeins eru rétt rúmlega eitt hundrað ár síðan skipulögð kennsla hófst á Íslandi. Þróun 

skólamála hefur tekið stakkaskiptum í gegnum tíðina og er enn að taka breytingum. 

Samkvæmt fræðslulögunum frá árinu 1936 var skólaskylda lögfest frá 7 ára aldri til 

14 ára aldurs. Fullnaðarpróf var tekið að loknum skyldunámsskólanum þegar 

nemandi náði 14 ára aldri. Skólaumdæmin höfðu þó vald til að seinka upphafi 

skólaskyldunnar til 8,9 eða 10 ára aldurs (Loftur Guttormsson 2008:111). Með 

tilkomu fræðslulaganna frá 1936 varð sú breyting á að skólaskylda náði til yngri 

barna en áður hafði tíðkast og varð fastari í sessi. 

Með fræðslulögunum frá árinu 1946 urðu miklar breytingar á skólakerfi landsins. 

Skólaskyldan var lengd um eitt ár eða til 15 ára aldurs og fullnaðarpróf eða barnapróf 

átti að vera um 13 ára aldur. Skólakerfinu var breytt í fjögur stig, barnafræðslustig, 

gagnfræðastig, menntaskóla- og sérskólastig og háskólastig. Skólatími átti að vera sjö 

mánuði á ári fyrir þau bæjarfélög og þorp sem voru með færri en 1000 íbúa en þegar 

var komið yfir 1000 íbúa átti skólaskylda að vera níu mánuðir á ári (Hlynur Ómar 

Björnsson 2008:29-30). Í framkvæmd reyndist erfitt að fylgja þessari reglu þar sem 



 

13 

eldri börn en 10 ára voru nauðsynleg í sveitavinnuna yfir sumartímann. Var átta 

mánaða skólaganga því hámark fyrir þau börn (Helgi Skúli Kjartansson 2008:45). 

Barnaskólanum var skipt upp í tvær deildir, yngri deild 7-9 ára og eldri deild 10-12 

ára. Yngri deild átti að vera í skólanum 21 stund á viku en eldri deild 33 stundir á 

viku og var hver kennslustund 40 mínútur (Hlynur Ómar Björnsson 2008:30). 

Gagnfræðaskólar voru ætlaðir unglingum á aldrinum 13 til 17 ára. Skólanum var skipt 

niður í tvær deildir, bóknámsdeild og verknámsdeild. Fyrstu tvö árin í „gaggó“voru 

skyldunám og að því loknu var tekið svokallað unglingapróf sem gaf rétt á 

áframhaldandi námi í gagnfræðaskóla (Hlynur Ómar Björnsson 2008:31-32). Ef 

lengra var haldið var hægt að taka landspróf eftir 3. bekk gagnfræðaskólans og farið 

þaðan í menntaskóla. Ýmsir möguleikar voru í boði að loknum 3. bekk hvort heldur 

sem að nemendur luku við landspróf eður ei. Nemendur gátu valið um að halda námi 

áfram við gagnfræðaskólann og tekið gagnfræðapróf að loknum 4. bekk eða farið í 

annars konar nám (Hlynur Ómar Björnsson 2008:29). Verknámsdeild var nýjung í 

skólakerfinu og tók það nokkurn tíma til að komast á og áttu margir minni skólar 

erfitt að bjóða upp á þá nýjung. Margir litu á verknámið sem úrræði fyrir þá 

nemendur sem ekki voru góðir á bókina og ætluðu sér ekki í langskólanám. 

Verknámsdeildirnar urðu strax mjög vinsælar og árið 1952 voru um það bil 40% 

nemenda í Reykjavík sem völdu sér þessa námsleið (Helgi Skúli Kjartansson 

2008:53-59). 

Hvert sveitarfélag hafði það í valdi sér um hversu fljótt þau tóku upp þessar 

breytingar en sveitarfélögin höfðu sex ára aðlögunartíma til að taka nýju fræðslulögin 

í fulla notkun (Helgi Skúli Kjartansson 2008:44). 

Enn er verið að betrumbæta skólakerfið og ýmsar kennsluaðferðir. Grunnskólar í dag 

eru orðnir einsetnir og eiga skólar að vera án aðgreiningar. Allir eiga rétt á því að 

ganga í sinn heimaskóla. Skólakerfið er í stöðugri endurskoðun og endurbætur eiga 

sér reglulega stað, slík þróun er nauðsynleg í tengslum við þær breytingar sem eiga 

sér stað í þjóðfélaginu á hverjum tíma. 
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4.1 Barnaskóli Keflavíkur og Gagnfræðaskóli Keflavíkur 

Skólahald í Keflavík hófst skipulega rétt um árið 1890 og átti sú kennsla sér stað á 

nokkrum stöðum í þorpinu. Í kjölfar skólaskyldu sem sett var á laggirnar árið 1908 lét 

sveitarfélagið reisa skólahús við Skólaveg og var það fullbúið og tilbúið til notkunar 

um árið 1911. Skólahúsið var fyrsta steinsteypta hús Keflavíkur (Bjarni Guðmarsson 

1999:403). 

Stöðug fjölgun var í Keflavík á þessum árum og ekki leið á löngu þar til skólahúsið 

varð of lítið fyrir þann nemendafjölda sem þá var orðinn. Í kjölfarið var þrýst á að ný 

og betri skólabygging yrði byggð. Vinnuferlið tók þó töluverðan tíma en að lokum 

var ný bygging vígð þann 17. febrúar 1952. Í fyrstu gekk skólinn enn undir nafninu 

Barnaskóli Keflavíkur en fékk síðar nafnið Myllubakkaskóli. 

Þegar starfsemi hófst í nýju skólabyggingunni fékk gamla byggingin, oftast kölluð, 

Gamli skólinn, nýtt hlutverk og var það að hýsa nýstofnaðan Gagnfræðaskóla 

Keflavíkur (Bjarni Guðmarsson 1999:411-412). 

Til eru heimildir um unglingakennslu í Keflavík allt frá árinu 1911. En það var sr. 

Eiríkur Brynjólfsson prestur á Útskálum var forsprakki skipulagðrar unglingakennslu 

í Keflavík og stofnaði hann lítinn unglingaskóla. Sennilega hefur það verið árið 1928 

sem hann hóf kennslu, því þá má finna ósk frá honum eftir rafmagnsljósum í 

fundargerð hreppsnefndar. Í fyrstu starfrækti hann kvöldskóla en síðar breyttist 

skólinn í dagskóla og fór uppfrá því að koma skarpari mynd á unglingakennslu í 

bænum (Bjarni Guðmarsson 1999:407-411). Gagnfræðaskóli Keflavíkur var 

stofnaður árið 1952 en átti við nokkurn húsnæðisvanda framan af starfsárum sínum. 

Var kennst ýmist í gamla barnaskólanum eða Verkalýðshúsinu sem stundum var 

kallað Verkó. Skólinn fékk síðan nýtt húsnæði árið 1962 uppi á Holti eins og það var 

kallað. Síðar fékk skólinn nafnið Holtaskóli (Ragnar Karlsson 1989:42). 

Níels hóf skólagöngu sína við Barnaskóla Keflavíkur árið 1952, í nýju byggingunni 

og að barnaprófi loknu lá leið hans í gagnfræðaskólann þar sem hann lauk 

gagnfræðaprófi. 
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4.2 Kópavogsskóli og Gagnfræðaskóli Kópavogs 

Skólaárið 1948 til 1949 tók Kópavogsskóli formlega til starfa. Fyrst var hann þekktur 

undir nafninu Barnaskóli Kópavogs en síðar breytist það í Barna- og unglingaskóli 

Kópavogs. Í dag þekkjum við skólann undir nafninu Kópavogsskóli. Í upphafi 

skólatíðar Kópavogsskóla, árið 1948, var skólinn til húsa í verksmiðjuhúsi að 

Kársnesbraut 32. Þetta var þó ekki upphaf skólahalds í Kópavogi en það hófst árið 

1945 undir merkjum Mýrarhúsaskóla á Seltjarnanesi og var starfrækt sem útibú 

þaðan. Í upphafi árs árið 1949 hófst kennsla í nýju skólahúsi við Digranesveg og má 

segja að þarna hafi orðið breyting á skólahaldi í Kópavogi í ljósi bættrar aðstöðu sem 

skólabyggingin hafði í för með sér (Ólafur Guðmundsson 2009:7-8). Þetta ár fæddist 

Rakel Guðmundsdóttir og átti Kópavogsskóli eftir að eiga stóran þátt í lífi hennar. 

Með fjölgun nemenda næstu árin varð þáverandi bygging Kópavogsskóla fljótlega of 

lítil og eftir nokkurt þref var hafist handan við að stækka skólann. Það var svo ekki 

fyrr en skólaárið 1956-1957 sem kennsla fór fram í stækkuðum og rúmbetri 

Kópavogsskóla (Björn Þorsteinsson 1983:170-178). 

Gagnfræðaskóli Kópavogs var stofnaður þann 1. september 1960. Það sama ár var 

hafist handa við að byggja nýtt skólahús fyrir þann skóla. Fram að þeim tíma var 

starfrækt unglingadeild innan Kópavogsskóla. Fram að áramótum á fyrsta starfsári 

gagnfræðaskólans fór starfsemi hans fram í Kópavogsskóla og hófst kennsla þar eftir 

kl 16.00 á daginn. Í janúar 1961 hófst kennsla gagnfræðaskólans í nýju húsnæði. Árið 

1962 hófst kennsla 3. bekkjar landsprófsdeildar innan gagnfræðaskólans (Björn 

Þorsteinsson 1990:189-192). 

4.3 Námsár Níelsar 1952-1963 

Skólaganga Níelsar hófst árið 1952, þá var hann 7 ára gamall. Hann gekk í 

Barnaskólann í Keflavík mest allan sinn barnaskólaferil en þó var hann sendur til 

Seyðisfjarðar um eins árs skeið þegar hann var 8 ára gamall. Lauk hann því ekki 

skólagöngu sinni fyrr en ári síðar en jafnaldrar hans vegna þessarar ferðar því lítið fór 

hann í skóla á Seyðisfirði. Skólaárið hófst í byrjun október og lauk í byrjun maí. 

Skólinn í Keflavík var tvísetinn og var Níels annað hvort í skólanum frá klukkan 8.00 

til 12.00 eða frá klukkan 13.00 til17.00 alla virka daga og laugardaga. Hann minnist 
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þess einnig að hafa verið í skólanum fyrir hádegi en þurfa svo að mæta í leikfimi 

klukkan 16.00 og fannst honum það afar langir dagar þegar það kom fyrir. Að loknum 

barnaskóla fór hann í gagnfræðaskólann og tók það nám fjögur ár. Í boði var að taka 

bóknámsdeild eða verknámsdeild og fór Níels í verknámsdeildina. Í fyrstu eftir að 

Níels byrjaði í gaggó fór kennslan fram í gamla skólanum en fluttist síðan í nýtt hús 

uppi á Holti við Sunnubraut í Keflavík. 

Níels á ekki góðar minningar úr barnaskóla og segir að sá tími hafi ekki verið honum 

sérlega ánægjulegur. Hann minnist skólabyggingarinnar á þann veg að hún hafi verið 

hráslagaleg, köld og þar var bæði vond lykt og þungt loft inni í stofunum. Hann talar 

um að stofurnar hafi verið of litlar fyrir þann fjölda nemenda sem þar var og því ekki 

farið sérstaklega vel um börnin. Hann minnist einnig hörðu stólanna og vondu 

borðanna sem hann sat við. Þegar hann hugsar til baka þá lítur hann á það að ekki hafi 

verið mikið spáð í rétta líkamsstöðu eða þá þyngd sem börn þurftu að bera í og úr 

skóla og telur að þetta hafi án efa verið slæmt fyrir bak margra barna. 

Gagnfræðaskólinn var starfræktur í gamla skólanum og þótti Níelsi aðstaðan þar ekki 

vera góð og fannst frekar þröngt um nemendurna. 

Níels átti heima töluverðan spöl frá skólanum og þurfti hann að fara gangandi til og 

frá skóla alla daga og minnist hann þess að hafa burðast með þunga 

leðurskjalatöskuna sem hann notaðist við sem skólatösku í alls kyns veðrum. 

Frímínútnanna minnist hann með skelfingu. Þá voru börnin send út í öllum veðrum, 

alveg sama hversu mikill stormur var eða annað leiðindaveður. Minnist hann þess 

helst að hafa hímt upp við húsvegginn og beðið eftir að komast aftur inn. Á 

góðviðrisdögum tók hann þó þátt í ýmsum leikjum eins og eina krónu og eltingarleik. 

Móðir Níelsar kenndi honum að lesa áður en hann hóf skólagöngu og sá hún einnig 

um að hann stundaði heimanám sitt eftir að skólaganga hófst. Hann var ekki mikill 

lestrarhestur en lauk þeim verkefnum sem fyrir hann voru sett. 

Bekkjarskipan var getutengd og var nemendum skipt niður í a, b eða c bekki strax í 

fyrsta bekk. Níels segir að mikið hafi vantað uppá námsmetnað í þjóðfélagið á 

Suðurnesjum á þessum tíma og að einungis um fimm prósent nemenda hafi farið í 

framhaldsnám. Metnaðurinn beindist að því að koma fólki út á vinnumarkaðinn sem 

fyrst og að gera það klárt fyrir það sem þurfti til að þrífast þar vel. Meðal þess sem 
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var kennt var bókband, netagerð og að beita bjóð, sem var til þess gert að nemendur 

yrðu færari verkamenn þegar aldur og þroski leyfði. Drengir fengu smíðakennslu en 

stúlkur fengu handavinnukennslu. 

Flestir kennarar sem Níels hafði fannst honum ekki góðir og segir að þeir sem hafi 

fengið kennarastöður í Keflavík hafi verið fólk sem var upptekið af pólitík og var 

kennslan einungis notuð til að hafa salt í grautinn hjá einhverjum af þeim. Í 

barnaskóla man hann eftir nokkrum umsjónarkennurum. Honum þótti Ingvar 

Guðmundsson vera besti kennarinn sinn á þessu tímabili og sagði hann mjög góðan 

kennara. Ljóð og bókmenntir voru ekki hans uppáhaldsfög og minnist hann þess að 

hafa þurft að þylja upp ljóð fyrir allan bekkinn sem hann átti að hafa lært utanbókar. 

Eins var með bókmenntirnar, þá voru nemendur látnir læra ákveðnar sögur utanbókar 

og fara með upphátt fyrir bekkinn. 

Smíðakennaranum sínum Erlingi Jónssyni man hann vel söguna og fannst gaman í 

tíma hjá honum. Það átti við þar að segja þegar hann mætti til kennslu því oftar en 

ekki þurftu nemendur að híma úti við í bið eftir honum. Óskari Jónssyni 

myndlistarkennara í gagnfræðaskóla man hann vel eftir því honum fannst gaman í 

þeim kennslutímum en uppáhaldstímarnir hans voru hjá Hans Christiansen í ensku. 

Kristinfræðikennslan í barnaskóla var kennd af umsjónarkennara en prestur 

bæjarfélagsins var í miklu sambandi við skólann og kom reglulega í skólann til 

kennslu. Þeim stundum man Níels sérstaklega eftir vegna þess að það braut upp 

hefðbundið skólastarf. Þegar komið var á fermingarárið var það séra Björn Jónasson 

sá um fermingarfræðsluna og fékk aðstöðu í skólanum fyrir þá kennslu. Níels man 

einnig eftir tíðum ferðum í kirkjuna það ár. 

Níels minnist skóladaga sinna á eftirfarandi hátt: 

„Mér leið illa í skólanum, ég veit ekki af hverju, en mér fannst kennararnir 

hundleiðinlegir og þjóðfélagið ekki eðlilegt þarna suðurfrá. Þjóðfélagið snerist um 

þrennt, það voru fiskimiðin, pólitík og fyllerí“ (Níels Einarsson 2009). 

Kennslufyrirkomulag í gagnfræðaskólanum man hann helst eftir að hafi verið í 

fyrirlestraformi. Honum fannst kennararnir kunna sitt fag vel en fannst þeir ekki færir 

í að koma því til skila til nemenda á skikkanlegan hátt. Stundum voru nemendur 
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teknir upp á töflu til að lesa upphátt eða reikna eitthvað á töfluna en að mestu minnist 

hann að kennslan hafi verið frásögn kennarans. Heimanám þótti Níelsi oft mikið og 

var það á þann háttinn að sett var fyrir ákveðinn fjöldi af blaðsíðum sem átti að leysa 

af hendi og eða verkefni í reikningi. Í gaggó jókst heimanámið en var með svipuðu 

móti og í barnaskóla. 

Sund var kennt í Sundhöll Keflavíkur og voru stutt sundnámskeið haldin fyrir 

nemendur. Sundkennslan var þegar ekki var almenn kennsla í skólanum, annað hvort 

fyrir hádegi eða eftir hádegi eftir því hvernig nemendur voru í skólanum. Níels man 

eftir því að hafa fengið á sig kút, hálfmána sem búinn til var úr gamalli dekkjaslöngu 

með álímt belti til að festa á nemendurna. Níels minnist sundkennslunnar á þann hátt 

að honum var hent út í laugina og sagt að synda að bakkanum. Alla tíð hefur hann 

synt með höfuðið upp úr og telur hann að það sé vegna þess að nemendum var ekki 

kennt að fara með höfuðið ofan í laugina. Sund var ekki eitt af uppáhaldsfögum hans 

og hafa sundferðir í gegnum tíðina ekki verið vinsælar hjá honum. 

Ýmsar uppákomur voru í skólanum á þessum tíma eins og nú tíðkast. Helst man Níels 

eftir litlu jólunum því þá komu nemendur með eina gjöf hver og skipst var á gjöfum 

og teiknuð var falleg helgimynd á töfluna. Öskudegi man hann eftir en minnist þess 

ekki að hafa átt frí frá skólanum á þeim degi og að nemendur hafi þá komið með 

öskupoka í skólann. Farið var í vorferðir í lok skólaársins og man hann sérstaklega 

eftir ferð í Skálholt í Biskupstungum þegar hann var í 4. bekk. 

Samskipti á milli heimila og skóla voru lítil sem 

engin á þessum tíma. Honum finnst eins og að 

foreldrafundir hafi verið 1-2 sinnum á ári en man 

ekki eftir öðrum uppákomum þar sem foreldrar 

hans komu í skólann. Einkunnir voru sendar heim 

tvisvar á ári, í desember og í maí. 

Að loknum barnaskóla og gagnfræðaskóla fór 

Níels í flugnám og vann sem flugmaður og 

flugkennari um tíma. Í æsku sinni þótti honum 

ávallt gaman að dansa og fór hann því og náði sér í 
   Mynd 3. Unglingaprófsskirteini 

Níelsar 
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menntun á því sviði og hefur kennt dans um árabil og gerir það enn. Hann er einnig 

búinn að mennta sig í dómarastörfum í dansi og er með alþjóðleg dómararéttindi á því 

sviði. Hans markmið sem danskennara eru að ná til nemenda sinna ólíkt því sem hann 

upplifði sína æskukennara gera. 

4.4 Námsár Rakelar 1956-1966 

Rakel hóf skólagöngu sína í Kópavogsskóla árið 1956, þá 7 ára gömul og gekk hún í 

þann skóla alla sína skólagöngu. Faðir hennar var húsvörður í gagnfræðaskólanum og 

mamma hennar sá um matinn fyrir kennara gagnfræðaskólans. Voru því foreldrar 

Rakelar til taks þegar hún þurfti á þeim að halda frá því að gagnfræðaskólinn tók til 

starfa í nýju húsnæði árið 1961. Rakel á góðar minningar frá skólagöngu sinni og er 

henni hlýtt til gamla skólans síns. Skólaárið hófst yfirleitt þann 1. október og lauk 

1.maí. Skólinn var tvísetinn og var Rakel ýmist í skólanum fyrir hádegi frá 8.00-12.00 

eða frá 13.00-17.00 og einnig var kennt á laugardögum. Gagnfræðaskólinn eða gaggó 

eins og flestir kölluðu hann tók við að loknum barnaskólanum hjá Rakel og tók það 

nám fjögur ár. Gaggó var líka tvísetinn og voru leikfimistímar og sund stunduð utan 

hefðbundins skólatíma. Eftir að í gaggó var komið þá voru leikfimistímar áfram sóttir 

í Kópavogsskóla. 

Skólabygging Kópavogsskóla var tiltölulega ný þegar Rakel hóf sína skólagöngu og 

þótti hann hafa mjög góða aðstöðu. Hún minnist þess að skólinn hafi verið stór, 

rúmgóður og bjartur. Skólastofurnar voru útbúnar borðum og stólum og minnist hún 

einnig borðs með áföstum stóli á. Í skólastofunni sátu tveir og tveir saman og var 

uppröðun skólastofunnar strætóuppröðun. Fjöldi nemenda í bekknum var á bilinu 20-

25 nemendur. Gagnfræðaskóli Kópavogs var ekki langt frá Kópavogsskóla þannig að 

þegar Rakel fór í gaggó var ekki mikið lengra að fara en hafði verið áður. Í 

gagnfræðaskólanum í Kópavogi var góð aðstaða, með stórum stofum og þótti flott á 

sínum tíma enda allt saman nýtt. Bekkjakerfi var í skólanum en bekkirnir breyttust 

eitthvað á tímabilinu. Bekkirnir voru getuskiptir og var Rakel í einum bekk fyrir 

neðan miðju en vann sig upp með árunum. 

Rakel bjó skammt frá skólanum og því ekki langt að fara. Hún fór ávallt gangandi í 

skólann í öllum veðrum með brúnu hliðartöskuna sína sem hún notaði sem 

skólatösku. Í frímínútum í barnaskóla lék hún sér í ýmsum leikjum með hinum 
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nemendunum og hljóp heim til sín til að hlusta á uppáhaldslögin þegar hún gekk í 

gagnfræðaskólann. 

Rakel lærði að lesa töluvert áður en hún byrjaði í skóla og var það pabbi hennar og 

einn af bræðrum hennar sem kenndu henni og kenndu þeir henni einnig að meta gildi 

lestrar. Hún var mikill lestrarhestur og voru það ævintýrabækur og sígildar 

stelpubækur eins og Millý Mollý Mandý sem áttu hug hennar allan. Lestur er henni 

enn í dag afar hugleikinn. 

Þrúður Briem kenndi Rakel í gegnum allan barnaskólann en í gaggó var hún með 

nokkra kennara og minnist hún þess að margir af þeim hafi verið góðir kennarar. 

Kennarafyrirkomulagið var með því móti að bekkirnir voru með ákveðinn 

umsjónarkennara en svo voru ákveðnir greinakennarar fyrir sum fög. Bekkurinn átti 

sína heimastofu og komu kennararnir í stofurnar til þeirra. 

Á þessum árum tíðkaðist að stúlkur færu í handavinnukennslu en ekki smíðar og fór 

hún því aldrei í smíði en lærði þess í stað að sauma, prjóna og hekla. Allar 

hefðbundnu námsgreinarnar eins og lestur, skrift, stærðfræði, íslenska voru kenndar í 

skólanum en uppáhaldsgreinar Rakelar voru skrift og lestur. Í barnaskóla man Rakel 

eftir því að hafa þurft að leysa ákveðin reikningsdæmi uppi á töflu fyrir framan hina 

nemendurna sem henni fannst ekki skemmtilegt verkefni því stærðfræði var versta 

fagið hennar. Nemendur voru líka látnir þylja upp ýmis ljóð og vers fyrir kennarann. 

Rakel þótti það mjög skemmtilegt og enn í dag hefur hún gaman af hinum ýmsu 

ljóðum. Bókmenntatímarnir þóttu henni skemmtilegir því að lestur var henni unun. 

Man hún eftir því að þurfa að lesa ákveðna kafla upphátt í þeim kennslustundum og 

kennarinn hafi útskýrt hver meining sagnanna væri. 

Heimanám var partur af skólagöngunni hjá Rakel eins og hjá öðrum nemendum. Í 

barnaskóla var það að mestu fólgið í því að skrifa, lesa og reikna og fannst henni 

gaman að leysa þau verkefni af hendi. Bæði faðir hennar og bræður voru henni dyggir 

stuðningsmenn í þeim verkefnum. Í gagnfræðaskóla þyngdist námsefnið og meira 

varð um lestur tengdum hinum ýmsu lestrarfögum og tungumálakennslu. 

Sundkennslunni man Rakel vel eftir og fór hún fram í námskeiðaformi. Kennt var í 

Sundhöllinni í Hafnarfirði og því um langan veg að fara. Farið var með rútu fram og 
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til baka. Man hún eftir að hafa notað kúta fyrst þegar hún lærði að synda en einnig 

voru nemendur látnir gera alls kyns sundæfingar. Í uppáhaldi hjá henni var að kafa 

eftir alls kyns hlutum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikfimi var einnig í uppáhaldi hjá henni og tók hún þar þátt af innlifun enda hefur 

íþróttaáhugi hennar verið mikill alla tíð. 

Fermingarundirbúningurinn var utan skóla og var það prestur úr Kópavogssókn að 

nafni séra Gunnar sem sá um þá kennslu og fóru nemendur í Kópavogskirkju til 

fræðslunnar. Kristinfræðikennsla í skólanum var í höndum umsjónarkennara og var 

eitt af uppáhaldsfögum hennar. 

Af helstu uppákomum minnist Rakel helst dansleikjanna og árshátíðanna því að þá 

var dansað og dansinn var það sem hún unni mest í lífinu. Mikið var lagt í 

árshátíðarnar, þar voru skemmtiatriði sýnd, dansað og borðað. Einnig minnist hún 

leikrita, litlu jólanna og vorferða. Vinsælast var að fara í vorferðirnar austur fyrir fjall. 

Á öskudegi man hún eftir að þá var alltaf frí í skólanum og voru krakkarnir yfirleitt 

búin að útbúa fullt af öskupokum og aðalmálið var að hengja þá á sem flesta. 

 

Mynd 4. Forsíður af tveimur 

sundskirteinum Rakelar 

 

 

Mynd 5. Sundskirteini Rakelar 
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Þar sem báðir foreldrar Rakelar unnu við 

gagnfræðaskólann varð hún ekki mikið vör við 

það hvernig venjuleg samskipti milli heimila og 

skóla fóru fram á þessum árum. Þegar hún var í 

barnaskóla man hún eftir að mamma hennar fór í 

skólann af og til. Hún man eftir því að það voru 

haldnir foreldrarfundir einu sinni á önn og 

einkunnarspjöld voru send heim í desember og í 

maí. 

Að loknum skyldunámsskólanum tók Rakel 

næstu tvö árin í gagnfræðaskóla og lauk 

gagnfræðaprófi því næst lærði hún til sjúkraliða 

og vann við það starf í nokkur ár. Dansinn átti þó 

hug hennar allan og tók hún sig til og lærði til 

danskennarans og hefur kennt dans um árabil og kennir í dag ásamt því að vera með 

alþjóðleg dómararéttindi á sama sviði. 

5.0 Lokaorð 

Skólasögur Rakelar og Níelsar eru vissulega ólíkar þrátt fyrir að skólaganga þeirra 

hafi hafist einungis með nokkurra ára millibili. Áherslumunurinn virðist liggja hjá 

skólunum sjálfum og/eða jafnvel bæjarfélögunum. Upplifun Níelsar á skólagöngu 

sinni er meira á neikvæðu nótunum og minnist hann þess tíma sem erfiðra og 

leiðinlegra stunda. Upplifun Rakelar er hins vegar jákvæðari gagnvart skólagöngu 

sinni og á hún góðar minningar þaðan. 

Skólarnir sjálfir voru mjög ólíkir, Barnaskólinn í Keflavík lítill og þröngur á meðan 

Kópavogsskóli var stór, bjartur og rúmbetri en í Keflavík. Þegar var komið í 

gagnfræðaskóla þá fóru Rakel og Níels ólíkar leiðir, Rakel tók gagnfræðapróf af 

bóknámsdeild en Níels af verknámsdeild. Gagnfræðakerfið var byggt upp til þess að 

hver nemandi gæti farið þá leið sem honum hentaði best og taldi Níels bóklegu 

leiðina ekki vera leiðina fyrir sig. Bæði bæjarfélögin virðast hafa staðist það sem 

landslög kröfðust af þeim en spurningin er hversu mikinn metnað skólarnir sjálfir 

Mynd 6. Barnaprófsskireini Rakelar 
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höfðu til kennslunnar og til kennara sinna. Samkvæmt Níelsi þá telur hann að 

kennarar hans hafi haft lítinn sem engan metnað til starfs síns en aftur á móti telur 

Rakel að kennarar sínir hafi verið góðir. 

Keflavík var á þessum tíma bæjarfélag sem byggði á sjávarútvegi á meðan 

Kópavogur var svefnbær nærri höfðuborginni. Mismunandi áherslur bæjarfélaganna 

endurspeglaðist einnig í skólum þeirra. Fólk sem settist að í Kópavogi sótti oftar en 

ekki vinnu til höfuðborgarinnar (Lýður Björnsson 1983:93). en í Keflavík var 

sjávarútvegurinn aðalmálið ásamt aukinni iðnstarfsemi (Bjarni Guðmarsson 

1999:197). 

Kennsluaðferðir hafa verið með svipuðum hætti hjá bæði Rakel og Níels. Bæði muna 

þau eftir að þylja upp ljóð, fara upp að töflu og leysa þar ýmis verkefni. Mismunandi 

áherslur voru í báðum skólunum til drengja og stúlkna og fóru drengir í smíði en 

stúlkur í handavinnu. Sund- og leikfimikennsla var í báðum bæjarfélögum en 

nemendur í Kópavogi þurftu að fara langa leið með rútu til að komast á 

sundnámskeiðin sín en nemendur í Keflavík gátu gengið til sinnar sundlaugar. 

Fermingarfræðslan í bæjarfélögunum virðist hafa verið að því leyti ólík að presturinn 

Í Keflavík hafði aðtöðu í skólanum til fermingarfræðslunnar ásamt tíðum ferðum í 

kirkjuna en í Kópavogi fóru nemendur alfarið í kirkjuna fyrir þennan undirbúning. 

Áhugaverður munur var þó á þeirri aðstöðu til skólahúsnæðis sem bæirnir höfðu upp 

á að bjóða. Í Kópavogi var búið að reisa glæsilegt skólahúsnæði þar sem bjart var og 

gott pláss en þrátt fyrir að skólabyggingin hafi einnig verið ný í Keflavík þá var ekki 

nægilega rúmgott þar og oft mjög kalt inni. Gagnfræðaskólarnir virðast eiga svipaða 

sögu innan bæjarfélaganna. Gagnfræðaskólinn í Kópavogi hóf starfsemi sína í 

Kópavogsskóla og hófst kennsla þar seinni part dags. Skólinn fékk sitt eigið 

skólahúsnæði í janúar 1961. Gagnfræðaskólinn í Keflavík var stofnaður árið 1952. 

Rétt eins og gagnfræðaskólinn í Kópavogi átti gagnfræðaskólinn í Keflavík í 

húsnæðisvanda framan af ferli sínum en fékk nýtt húsnæði árið 1962. 

Svo virðist sem fræðslulögin sem sett voru árið 1946 hafi gert sitt gagn í báðum 

þessum bæjarfélögum. Með því að samræma áherslur á prófum og á kennslu urðu 

skólar landsins sterkari og nemendur landsins fengu betri menntun en áður. 
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Miklar breytingar í þjóðfélaginu áttu sér stað á uppvaxtarárum Rakelar og Níelsar og 

höfðu þær áhrif á þau sem persónur. Þegar þau líta til baka þá vilja þau læra af 

reynslunni sem þessi tími og líf þeirra hefur gefið þeim. Níels hefur til að mynda 

verið mjög sterkur talsmaður þess að borð og stólar í skólum séu stillanleg fyrir hvern 

og einn einstakling til að koma í veg fyrir bakmeiðsl. Það sem hann upplifði neikvætt 

á sínum uppvaxarárum vill hann koma í veg fyrir að börn í dag þurfi að upplifa. Ekki 

á hann þó bara slæmar minningar frá æskuárunum en minningarnar sem tengjast 

skólamálum eru ekki góðar. 

Bæði hafa Rakel og Níels lagt fyrir sig kennslu barna og kenna enn í dag. Þau kenna í 

grunnskólum og er markmið þeirra að kenna nemendum sínum að efla sitt eigið 

sjálfstraust. Upplifa þá ánægju sem dansinn getur veitt, kenna börnum aga og 

sjálfsstjórn og umfram allt að sjá til þess að nemendum þeirra líði vel í 

kennslustundum hjá þeim. 
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