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Hvers vegna vinna íslensk ungmenni með 
skóla? 

Margrét Einarsdóttir 

Á undanförnum árum hefur aukin áhersla verið lögð á að leita eftir sjónarmiðum 
barna og unglinga í rannsóknum sem þau varða, m. a. með tilvísun í Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. Rannsóknir sýna að alls ekki er óalgengt að vestræn ungmenni 
undir 18 ára aldri vinni með námi. Engu að síður hafa fáir rannsakendur spurt ung-
mennin sjálf að því hvers vegna þau stunda launaða vinnu. 

Hér á eftir verða birtar niðurstöður rannsóknar á launaðri vinnu 13-17 ára íslenskra 
ungmenna á því hvers vegna þau vinna með skóla og í hvað þau nota vetrarlaunin sín. 
Spurt var um vinnu með skóla veturinn 2007-2008 og byggt bæði á megindlegum og 
eiginlegum rannsóknaraðferðum. Niðurstöðurnar sýna að peningurinn sem vinnan 
gefur af sér er helsta ástæða vinnunnar og að algengast er að ungmennin noti 
peninginn sem vasapening. Þá sýna niðurstöðurnar að minnihluti íslenskra ungmenna 
notar launin í brýnar nauðsynjar en að hlutfall þeirra sem það gera hækkar með 
hækkandi aldri. Niðurstöðurnar leiða einnig í ljós að aðrar ástæður en peningalegar 
geta legið að baki vinnunni. Þannig segjast mörg íslensk ungmenni vinna með skóla til 
þess að hafa nóg að gera og/eða til að öðlast sjálfstæði. Áherslan á sjálfstæði getur 
bæði birst í því að vilja ráða neyslu sinni sjálf(ur) án afskipta foreldranna og í því að 
vilja ekki vera ekki fjárhagsleg byrði á foreldrum sínum. 

Fleiri rannsókna þörf á ástæðum vinnunnar 

Það er alls ekki óalgengt að börn og unglingar á Vesturlöndum vinni sér inn pening 
annað hvort með óformlegri vinnu eins og barnapössun og blaðburði eða formlegri 
vinnu eins og hlutavinnu í stórmörkuðum og á skyndibitastöðum (Liebel, 2004). 
Þannig sýna rannsóknir frá Bretlandi að við lok skólaskyldu hefur meirihluti þarlendra 
ungmenna reynslu af launaðri vinnu (Hobbs og McKechnie, 1997; Howieson, 
McKechnie og Semple, 2006) og rannsóknir frá Bandaríkjunum að nær allir banda-
rískir unglingar eru í launaðri vinnu í lengri eða skemmri tíma meðan þeir eru í 
framhaldsskóla (high school) (Mortimer, 2003). Niðurstöður rannsóknar á vinnu 13-17 
ára norrænna ungmenna benda til að fjölmörg norrræn ungmenni vinni í sumarfríum 
og/eða með skóla en að atvinnuþátttakan taki á sig ólíkar myndir milli norrrænu 
ríkjanna fimm (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999). Íslensk ungmenni skáru sig úr 
hvað mikla þátttöku í sumarvinnu varðar en dönsk ungmenni hvað mikla þátttöku í 
vinnu með skóla varðar. Rannsóknir sem skoðað hafa lengd vinnuviku vestrænna ung-
menna með skóla sýna að hún er mjög breytileg og getur verið allt frá innan við einni 
klukkustund á viku til meira en hálfrar vinnuviku fullorðinna (20 klst/viku) (Guðbjörg 
Linda Rafnsdóttir, 1999; Howieson o.fl., 2006; Mortimer, 2003). Að auki er vinnan í 
mörgum tilfellum mjög óregluleg. 

Á seinni árum hefur aukin áhersla verið lögð á rannsóknir með börn og unglingum 
þar sem leitast er eftir þeirra skoðunum á eigin lífi (t.d. í Christensen og Prout, 2002; 
Grover, 2004). Áherslurnar eru andsvar við hefðbundnum rannsóknum á börnum og 
ýmsum þáttum sem fullorðnir telja til vandamála í lífi þeirra og byggja m. a. á þátttöku-
ákvæðum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (12., 13., 14. og 15. gr.). Þrátt fyrir nýjar 
áherslur hefur ekki farið mikið fyrir rannsóknum sem spyrja ungmennin sjálf hvers 
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vegna þau vinna með námi. Eigindleg rannsókn Mizen, Pole og Bolton (2001) meðal 
13-15 ára breskra skólabarna og vettvangsrannsókn Besen (2006) meðal bandarískra 
stúdenta (college) sem unnu hjá einni ákveðinni kaffihúsakeðju eru þannig einu rann-
sóknirnar sem hafa haft það að megin markmiði að skoða hvers vegna ungmenni 
vinna með námi, eftir því sem mér er best kunnugt. Að auki hafa nokkrar rannsóknir 
haft það sem eitt af mörgum markmiðum sínum að grennslast fyrir um ástæður 
vinnunnar (m. a. Howieson o.fl., 2006; Margrét Einarsdóttir, 2004; Mortimer, 2003). 

Að afla sér fjár án krefjandi efnahagslegar nauðsynjar 

Niðurstöður fyrirliggjandi rannsókna benda til að peningurinn sem vinnan gefur af sér 
sé meginástæða þess að vestræn ungmenni vinna með námi (Howieson o.fl., 2006; 
Ingenhorst, 2001; Margrét Einarsdóttir, 2004; Mizen o.fl., 2001; Mortimer, 2003). 
Þannig leiddi rannsókn Mortimer (2003) meðal framhaldsskólanema í Minnesota í 
Bandaríkjunum, sem og rannsókn Howieson o.fl. (2006) meðal 14-17 ára skoskra 
nemenda, að meirihluti nemenda vinnur með skóla til þess að geta keypt eða gert ýmsa 
hluti. Í meistaraverkefni mínu tók ég viðtöl 13-15 ára reykvíska blaðbera og spurði m. 
a. hvers vegna þeir væru að bera út (Margrét Einarsdóttir, 2004). Allir sem einn 
svöruðu blaðberarnir að þeir væru að vinna „bara fyrir peninginn“. 

Rannsóknir sem hafa skoðað hvað ungmennin gera við peninginn sem þau vinna 
sér inn sýna að lítill minnihluti notar peninginn til þess að greiða fyrir brýnar 
nauðsynjar, eins og húsnæði og mat til heimilisins (Howieson o.fl., 2006; Ingenhorst, 
2001; Jón Sigfússon, 2006; Margrét Einarsdóttir, 2008; Mizen o.fl., 2001; Mortimer, 
2003). Rannsókn Howieson o.fl. (2006) sýndi t.d. að einugis 6% skosku ungmennanna 
unnu til þess að geta lagt eitthvað til heimilisins og niðurstöður Rannsóknar og 
greiningar frá 2004 sýna að 10% íslenskra framhaldsskólanema sem höfðu íslensku að 
móðurmáli nota launin til þess að aðstoða fjölskylduna við að framfleyta sér (Jón 
Sigfússon, 2006). Erlendar rannsóknir sem skoðað hafa tengsl atvinnuþátttöku með 
skóla og efnahagslegar stöðu foreldra benda heldur ekki til að börn efnaminni foreldra 
vinni frekar með námi heldur en börn frá vel stæðum heimilum. Þvert á móti, þá eru 
vísbendingar um að það sé óalgengara að börn frá fátækum heimilum vinni með námi 
heldur en börn þeirra efnameiri en að þau sem eru í vinnu vinni fleiri klst. á viku 
(Hobbs og McKechnie, 1997; Middleton og Loumidis, 2001; Morrow, 1994). Rann-
sóknir í Bandaríkjunum gefa til kynna að vinnan sé algengust meðal millistéttarbarna 
(Mortimer, 2003; Schoenhals, Tienda og Schneider, 1998). 

Það felst ákveðin þversögn í því að vestræn ungmenni vinni með skóla til þess að 
hafa peninga á milli handanna en að fæst þeirra þurfi á peningunum að halda til þess 
að hafa í sig og á. Fræðafólk hefur leitað skýringa á þversögninni. Á níunda áratug 
tuttugustu aldar héldu Greenberger og Steinberg (1986) því til að mynda fram að 
nútíma bandarísk ungmenni vinni af „eigingjörnum hvötum“ (bls. 75), að atvinnu-
þátttaka þeirra sé „lúxus“ (bls. 75) og að þau noti tekjur sínar einungis til þess að 
fjármagna „umfram neyslu“ (bls. 78). Aðrir fræðimenn hafa tekið undir það að vinnan 
sé sprottin af neysluhyggju þó svo að þeir taki ekki endilega undir það að um eigin-
gjarnar hvatir sé að ræða (Hobbs og McKechnie, 1997; Morrow, 1994). Mizen o.fl. 
(2001) halda raunar því gagnstæða fram, eða að börn og unglingar í Bretlandi séu seld 
undir „markaðsvædda barnæsku“ (bls. 433). Allt kosti peninga og eigi börn og ung-
lingar að geta tekið þátt í því sem nútímasamfélag skilgreinir sem „eðlilega barnæsku“ 
(bls. 433) verði þau einfaldlega að hafa peninga á milli handanna. Aukin hlutfallsleg 
fátækt í Bretlandi á síðasta aldarfjórðungi 20. aldarinnar hafi hins vegar þýtt að fleiri og 
fleiri foreldar eigi í vandræðum með að útvega börnum sínum slíkt reiðufé. Viðbrögð 
breskra barna við peningaleysi foreldranna megi m. a. merkja í aukinni þátttöku þeirra 
í vinnu með námi. 
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Rannsóknir benda til að þó nokkur hluti launanna sem vestræn ungmenni vinna sér 
inn fari í ýmislegt annað en það sem flokka má til brýnustu nauðsynja. Þannig eru 
rannsóknir samhljóða um að mikill meirihluti barna og unglinga sem vinna með námi 
noti a. m. k. hluta launa sinna í „vasapening“ (Howieson o.fl., 2006; Margrét 
Einarsdóttir, 2004; Mizen o.fl., 2001; Mortimer, 2003). Þátttakendurnir í 
meistararannsókn höfundar notuðu þannig a.m.k. hluta blaðburðarpeninganna til þess 
að fara í bíó eða í „kringluna“ með vinunum, til þess að kaupa pizzu og borða með 
félögunum o. s. fr. (Margrét Einarsdóttir, 2004). Rannsóknir sýna einnig að ákveðinn 
hluti ungmenna notar launin sín til þess að kaupa dýra hluti á borð við utanlandsferðir, 
tölvur og jafnvel bíla (Howieson o.fl., 2006; Margrét Einarsdóttir, 2004; Mortimer, 
2003). Oft leggja hinir ungu launþegar launin sín fyrir í nokkurn tíma til þess að eiga 
fyrir slíkum kaupum (Howieson o.fl., 2006; Margrét Einarsdóttir, 2004). Engu að síður 
er erfitt að halda því fram að vestræn ungmenni noti allar sínar tekjur í eitthvað sem 
kalla mætti lúxus eða umfram neyslu. Þannig sýna rannsóknir að algengt er að þau noti 
launin til þess að kaupa föt á sig sjálf, til að greiða kostnað við íþróttir og aðra 
tómstundaiðkun og að í sumum til fellum leggja ungmennin a.m.k. hluta af laununum 
fyrir í framtíða- eða menntasjóð (Howieson o.fl., 2006; Margrét Einarsdóttir, 2004; 
Mortimer, 2003). 

Félagsskapur, sjálfstæði og vinnumenning 

Niðurstöður rannsókna sýna að tekjurnar sem vinnan gefur af sér er ekki eina ástæða 
þess að vestræn ungmenni vinna með námi. Þannig leiða rannsóknir í ljós að ung-
menni vinna stundum vegna þess félagsskapar sem þau hafa í vinnunni og/eða til þess 
að hafa gaman (Besen, 2006; Hungerland, Liebel, Liesecke og Wihstutz, 2007; Mizen 
o.fl., 2001). Yfirleitt er það félagsskapur jafnaldra sem þau sækjast eftir og það að hafa 
gaman og vera með jafnöldrum er oftast nátengt. Að öðlast sjálfstæði er önnur ástæða 
sem rannsóknir hafa sýnt að geti legið að baki vinnunni (Howieson o.fl., 2006; 
Hungerland o.fl., 2007; Margrét Einarsdóttir, 2004; Mizen o.fl., 2001). Rannsókn 
Mizen o.fl. (2001) sýndi þannig að breskir grunnskólanemar notuðu tekjurnar í hluti 
sem foreldar þeirra voru ekki sátt við að þau notuðu, s. s. að fara út á lífið, í sígarettur 
og í snyrtivörur. Rannsókn Howieson o. fl. (2006) leiddi í ljós að hlutfall skoskra nema 
sem segjast vinna til þess að öðlast sjálfstæði hækkaði með hækkandi aldri. Skosku 
fræðimennirnir velta fyrir sér hvort um samspil sjálfsstæðis- og peningalegra ástæðna 
sé að ræða og hvort „að vinna með námi hjálpi nemendunum hugsanlega við að skapa 
sér sjálfsmynd sem fullorðinn einstaklingur“ (bls. 66). 

Hvoru tveggja bandarískir og sænskir fræðimenn hafa lagt áherslu á tengsl vinnu 
barna og unglinga við vinnusiðferði mótmælendatrúar. Sænskir fræðimenn tengja 
vinnusiðferðið við mikla áherslu í Svíðþjóð á að börn og unglingar taki þátt í vinnu 
hvort sem hún er launuð eða ólaunuð (Engwall og Söderlind, 2007). Bandarískir 
fræðimenn tengja vinnusiðferðið hins vegar fyrst og fremst við hve algengt er að 
bandarískir framhaldsskólanemar vinni með skóla (Greenberger og Steinberg, 1986; 
Mortimer, 2003). Hvorki sænskir né bandarískir fræðimenn hafa hins vegar, eftir því 
sem ég best veit, spurt ungmennin sjálf hvort þau vinni vegna þátta sem tengjast 
vinnusiðferði. Mortimer (2003) hefur aftur á móti grennslast fyrir um viðhorf banda-
rískra foreldra til launaðrar vinnu barna sinns. Niðurstöður hennar sýna að bandarískir 
foreldar eru hlynntir vinnunni. 

Rannsókn Stefáns Ólafssonar (1990) sýnir fram á áhrif vinnusiðferðis mótmælenda 
á íslenska vinnumenningu og rannsókn Ólafar Garðarsdóttur (1997a) á vinnu íslenskra 
barna og unglinga frá 1930 til 1990 bendir til að viðhorf Íslendinga til vinnu ungu 
kynslóðarinnar hafi verið jákvætt allt það tímabil. Aðeins lítill minnihluti blaðberanna í 
meistararannsókn höfundar sagðist bera út til þess að „hafa eitthvað að gera“ (Margrét 
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Einarsdóttir, 2004). Engu að síður benti rannsóknin til þess að vinnusiðferði sem 
leggur áherslu á að hafa sífellt eitthvað fyrir stafni væri snar þáttur í lífi þeirra. Þannig 
var dagskrá flestra þéttskipuð frá morgni til kvölds en fyrst og fremst ólaunuðum 
verkum; skólasókn, heimanámi og þátttöku í skipulögðum tómstundum. 

Aðferðir 

Rannsóknin er hluti af doktorsverkefni í félagsfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 
verkefnisins er dr. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir. Bæði megindlegum og eigindlegum 
aðferðum var beitt í rannsókninni. Á útmánuðum 2008 var ítarlegur spurningalisti 
lagður fyrir 2000 13-17 ára ungmenni sem valin voru tilviljunarkennt úr Þjóðskrá. 
Svarhlutfall var 48,4%. Spurt var um sumarvinnu sumarið 2007 og vinnu með skóla 
veturinn 2007-2008, þ.e. á hátindi íslenska útrársargóðærisins. 84% svarenda voru í 
vinnu sumarið 2007, flest í vinnuskólavinnu, og 49% í fastri eða óreglulegri vinnu með 
skóla veturinn 2007-2008, flest í verslunarstörfum (sjá nánar um niðurstöður varðandi 
störf með skóla í Margrét Einarsdóttir, 2008). Þau ungmenni sem unnu með skóla 
voru spurð hvers vegna þau ynnu með skólanum og í hvað þau notuðu launin sín. 
Spurningarnar voru fjölvalsspurningar, þ. e. hvar svarandi gat valið fleira en eitt svar 
við hvorri spurningu. Fjallað verður um niðurstöður úr spurningum tveimur hér á 
eftir. Einnig verður fjallað um niðurstöður eigindlega hluta rannsóknarinnar sem 
tengjast því hvers vegna ungmennin vinna með skóla. Eigindlega rannsóknin byggir á 
hópviðtölum við tæplega fjörutíu 13-18 ára íslensk ungmenni sem tekin voru á tíma-
bilinu október 2007 – október 2008. Til að gæta nafnleyndar bera þátttakendurnir sem 
vitnað er í hér á eftir dulnefni. 

Niðurstöður 

Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar á því hvers vegna 13-17 ára íslensk 
ungmenni vinna með skóla birtast í töflu eitt. Eins og taflan sýnir þá segist mikill meiri 
hluti, eða 86%, að þau vinni með skóla vegna þess að þau vilji vinna sér inn pening. 
Munur milli kynja er óverulegur en hlutfall þeirra sem segjast vinna með skóla vegna 
peningsins er lægra í yngstu árgöngunum en þeim eldri. Þannig segjast u.þ.b. sex af 
hverjum tíu 13 ára krökkum vinna vegna peningsins, átta af hverjum tíu 14 ára en 
u.þ.b. níu af hverjum tíu í elstu þremur árgöngunum. Niðurstöður eigindlegu rann-
sóknarinnar hníga í sömu átt en mikill meirihluti þátttakenda í hópviðtölunum sagðist 
vinna með skóla „bara vegna peningsins“. Mikilvægið sem ungmennin leggja í að hafa 
fé til ráðstöfunar kemur líka fram í því að 43% svarenda í spurningakönnuninni 
merkja við að þau vinni vegna þess að þau vilji getað safnað sér fyrir dýrari hlutum 
sem þeim langar í og 15% vegna þess að þau vilji hafa eins mikinn pening á milli 
handanna og félagarnir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að í sumum tilfellum geti aðar ástæður en 
peningalegar legið að baki vinnunni. Þannig merkti þriðjungur svarenda spurninga-
listans við að þau vinni með skóla til þess að fá reynslu sem auðveldi þeim atvinnuleit 
að námi loknu, einn af hverjum þremur að þau vinni til þess að geta fengið ýmislegt 
sem foreldar þeirra annað hvort vilja eða geta ekki veitt þeim og fjórðungur að þau 
vinni til þess að hafa nóg að gera (sjá töflu eitt). Kynjamunur er ekki áberandi í þessum 
svörum en hlutfall þeirra sem svara játandi hækkar í öllum tilfellum með hækkandi 
aldri.  
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Tafla 1. Hvers vegna vinnurðu með skóla?* 
 

 
 

*Hver svarandi gat valið fleira en eitt svar. Heildarprósentutölur geta því orðið hærri en eitt hundrað. 
 
 

Alls
Stelpa Strákur 17 ára 16 ára 15 ára 14 ára 13 ára

Ég vil þéna peninga 86% 84% 88% 90% 91% 88% 80% 59%
Ég vil hafa eins mikinn pening á milli handanna og félagarir 15% 16% 13% 21% 13% 16% 11% 10%

Ég vil hafa nóg að gera 25% 23% 28% 32% 24% 22% 24% 14%
Til að geta fengið ýmislegt sem foreldar mínir vilja ekki eða 
geta ekki gefið mér

30% 31% 29% 39% 35% 27% 24% 17%

Ég vil prufa að vinna með skólanum 10% 8% 13% 9% 7% 12% 11% 10%
Ég vil safna mér fyrir dýrari hlutum sem mig langar í (t. d. 
hjól, tölva, ferðalag)

43% 40% 50% 51% 44% 39% 37% 48%

Foreldrum mínum finnst ég eigi að vinna 16% 15% 17% 24% 15% 10% 16% 10%
Til að fá reynslu svo að ég eigi auðveldara með að fá vinnu 
þegar ég hætti í skólanum

33% 31% 36% 43% 29% 33% 32% 10%

Vegna þess að allir aðrir vinna með skólanum 2% 3% 1% 5% 2% 2% % 3%
Annað, hvað? 11% 11% 10% 8% 11% 9% 14% 17%

Samtals 270% 262% 285% 322% 271% 258% 247% 200%

Kyn Aldur
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Ólíkt niðurstöðum spurningakönnunarinnar þá kom áhersla á að afla sér starfs-
reynslu fyrir framtíðina ekki fram í hópviðtölunum. Hins vegar birtist í þeim hvoru 
tveggja áhersla á sjálfstæði og áhersla á að hafa nóg að gera. Í fæstum tilfellum voru 
þessir þættir þó það fyrsta sem þátttakendurnir tiltóku þegar þau voru spurð hvers 
vegna þau ynnu með skóla heldur yfirleitt nánari skýring við hinni peningalegu ástæðu 
vinnunnar. 

Áherslan á vinnusemi kemur vel fram í svari Valdemars. Eftir að hann og aðrir 
þátttakendur í hans hópi höfðu svarað því til að þau ynnu vegna peningsins ítrekaði ég 
þau hvort aðrir þættir spiluðu þar inn í. Valdemar svaraði á þá leið að sér „....myndi 
bara finnast það hálf óþægilegt að vera ekki að vinna neins staðar, að vera ekki að gera 
neitt. Bara, þegar maður kemur heim úr skólanum, fara bara heim og gera ekki neitt“. 

Áherslan á sjálfstæði kemur vel í ljós í svari Áróru. Hún sagðist raunar ekki hafa 
byrjað að vinna vegna peningsins heldur vegna þess að atvinnurekandinn hafi boðið 
henni vinnu: 

 
Ja, ég eiginlega bara svona byrjaði að vinna út af því að mér var boðið það og út 
af því svo þegar ég hætti að vinna og fattaði bara að ég átti engan pening sjálf og 
svona. Þá langaði mig að vinna meira út af því að mig langaði að eiga minn 
pening. Mig langaði ekki að vera að biðja mömmu um pening. Og þá veit ég líka 
að þá get ég gert það sem ég vil, út af því að ég á peninginn sjálf, skiluru. Þá þarf 
ég ekki að vera að spyrja mömmu, heyrðu má ég fá pening til þess að geta gert 
þetta? Þá á ég peninginn.  
 

Áróra leggur ekki eingöngu áherslu á sjálfstæði í þeirri merkingu að hún geti ráðið því 
sjálf hvaða hluti hún kaupir og hvað hún gerir óháð skoðunum foreldra sinna. Hún 
leggur einnig áherslu á að hún vilji standa á eigin fótum fjárhagslega og það er 
greinilegt að henni þykir ekki sjálfsagt að fá peninga hjá mömmu sinni fyrir ýmis konar 
dægradvöl. Svipað viðhorf kemur fram hjá mörgum öðrum viðmælenda minna. Þau 
leggja ekki síður áherslu á að þau vilji ekki vera byrði á foreldrum sínum heldur en að 
þau vilji fá að ráða sér sjálf. Sum tala jafnvel um að fá pening hjá foreldum sínum sem 
„að betla“ eða „að sníkja“. 

Það að vera í félagsskap annarra og að hafa gaman voru ekki meðal valmöguleika í 
spurningakönnuninni og þessir þættir voru ekki áberandi þemu í hópviðtölunum. 

Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar varðandi hvað ungmenni sem vinna með 
skóla nota launin sín í birtast í töflu tvö. Þær sýna að algengast er að ungmennin noti 
launin sín í vasapening, ríflega tveir þriðju hluti svarenda merkti við þann val-
möguleika. Að auki merkti tæplega helmingur við að þau safni fyrir ákveðnum dýrum 
hlutum. Báða þessa þætti má flokka sem neyslu umfram brýnustu nauðsynjar. 
Hópviðtölin gefa ekki nákvæmar upplýsingar um í hvað vasapeningurinn fer. Einn 
viðmælanda minna segir þannig að launin hans fari „bara í eitthvað“ og annar að hann 
noti þau „bara til þess að eiga pening yfir veturinn“. Út frá hópviðtölunum má þó 
draga þá ályktun að þau noti peninginn í hluti eins og mat í skólanum, skyndibita, bíó 
og böll. Hópviðtölin leiða einnig í ljós að íslensk ungmenni nota launin sem þau vinna 
sér inn til þess að safna fyrir og kaupa dýra hluti á borð við utanlandsferðir, tölvur og 
bíla. Í fljótu bragði má álykta að bílakaup fólks undir 18 ára aldri sé ekkert annað en 
„lúxus-neysla“. Viðmælendur mínir voru hins vegar ekki allir á þeirri skoðun, sér-
staklega þeir sem bjuggu í úthverfum á höfðuðborgarsvæðinu og úti á landi. Þau héldu 
því fram að það væri erfitt fyrir þau að gera nokkuð án aðgangs að bíl. Almennings-
samgöngur á þessum svæðum eru stopular og það voru dæmi um ungmenni sem gátu 
ekki sótt nám eða stundað sína íþrótt nema hafa aðgang að bíl. 

Tafla tvö sýnir ennfremur að það er langt frá því að íslensk ungmenni noti launin 
sín eingöngu í hluti sem hægt er að skilgreina sem umfram neyslu. Þannig leggur 
ríflega helmingur fyrir til framtíðar og ríflega sex af hverjum tíu kaupir föt handa sjálf-
um sér. Fimmtungur notar vetrarlaunin til að kaupa skólabækur, níu prósent til þess að 
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kaupa í matinn og sjö prósent til að borga skólagjöld en einugis lítið brot, eða 1,5%, 
borga heim. Kynjamunur ekki áberandi nema í tengslum við fatakaup og söfnun fyrir 
dýrum hlutum. Nærri þrír fjórðu hluta stelpnanna sögðust þannig nota launin til þess 
að kaupa á sig föt en aðeins ríflega fjórir af hverjum tíu strákanna. Það er hins vegar al-
gengara að strákarnir safni fyrir ákveðnum dýrum hlutum. Ríflega helmingur þeirra 
merkti við þann möguleika en fjórar af hverjum tíu stelpum. 
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Tafla 2. Í hvað notar þú launin sem þú vinnur þér inn með skólanum?* 
 

 
 

*Hver svarandi gat valið fleira en eitt svar. Heildarprósentutölur geta því orðið hærri en eitt hundrað. 
 
 

Alls Stelpa Strákur 17 ára 16 ára 15 ára 14 ára 13 ára
Safna til framtíðarinnar 54% 56% 48% 53% 64% 47% 50% 60%
Safna fyrir ákveðnum dýrum hlutum (t. d. tölvu, hjóli, ferðalagi) 45% 41% 52% 54% 35% 40% 46% 60%

Borga fyrir skipulagðar tómstundir. 10% 9% 10% 16% 10% 8% 6% %
Kaupi föt handa sjálfri/sjálfum mér 63% 73% 43% 72% 66% 64% 56% 32%
Vasapening (t. d. til að kaupa nammi, pizzu,  fara í bíó) 68% 69% 67% 83% 68% 68% 56% 48%
Kaupi í matinn 9% 9% 8% 21% 10% 4% 3% %
Borga heim 2% 2% 2% 1% 5% % 1% %
Borga skólagjöld 7% 8% 6% 19% 8% 3% % %
Kaupi skólabækur 19% 19% 18% 45% 27% 6% 1% %
Annað, hvað? 8% 7% 12% 17% 7% 6% 4% 4%

Samtals 284% 293% 267% 380% 300% 245% 222% 204%

Kyn Aldur
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Þessar niðurstöður eru í samræmi við ummæli viðmælenda minna í hópviðtölunum 
en nokkur þeirra sögðust „kaupa bara allt sem ég þarf sjálf“, jafnvel í matinn. Ekkert 
þeirra borgaði þó fyrir húsnæði. Megindlega rannsóknin bendir til að slíkt fjárhagslegt 
sjálfstæði verði algengara eftir því sem ungmennin eldast. Þannig sýna niðurstöður 
hennar ekki einungis aldurstengdan mun hvað það að greiða eigin vasapening varðar 
heldur einnig hvað brýnar nauðsynjar varðar. Þannig er fáheyrt að 13 ára íslensk 
ungmenni noti vetrarlaunin sín til kaupa á brýnum nauðsynjum. Tæplega helmingur af 
elsta árgangnum notar vetrarlaunin hins vegar í skólabækur, um fimmtungur til þess að 
kaupa í matinn, og til þess að borga skólagöld, og 15% til þess að greiða fyrir skipu-
lagðar tómstundir. Þessar tölur benda til þess að áherslan á sjálfstæði og á að vera ekki 
byrði á foreldrum sínum sem birtist í hópviðtölunum aukist eftir því sem unglingarnir 
verða eldri. 

Lokaorð 

Líkt og aðrar rannsóknaniðurstöður þá leiða niðurstöður þessarar rannsóknar í ljós að 
tekjurnar sem vinnan gefur af sér sé helst ástæða þess að íslensk ungmenni vinna með 
skóla og að algengast sé að ungmennin noti launin sín í vasapening. Rannsóknin sýnir 
einnig, eins og aðrar rannsóknir, að íslensk ungmenni vinna ekki eingöngu með skóla 
af fjárhagslegum ástæðum. Hún leiðir þannig í ljós að sjálfstæði, ekki einungis í þeirri 
merkingu að ráða sér sjálfur án afskipta foreldra, heldur ekki síður í þeirri merkingu að 
standa á eigin fótum og vera ekki fjárhagsleg byrði á foreldrum sínum, er mörgum 
íslenskum unglingum mikilvægt. Þannig sögðust sumir þátttakendurnir í hópvið-
tölunum um að þau vildu ekki biðja foreldara sína um pening og töluðu jafnvel um 
slíkt sem „að betla“ eða „að sníkja“. Nokkur sögðust að auki kaupa allt sem þau þurfa 
sjálf. Samkvæmd niðurstöðum megindlega hluta rannsóknarinnar þá eykst áherslan á 
sjálfstæði sem felst í því að standa á eigin fótum fjárhagslega með auknum aldri. 
Niðurstöðurnar benda einnig til að vinnusiðferði sem leggur áherslu á að hafa sífellt 
eitthvað fyrir stafni sé í sumum tilfellum ástæða þess að íslensk ungmenni vinna með 
skóla. Tengsl vinnumenningar og launaðrar vinnu hafa lítið verið rannsökuð fram að 
þessu. 

Hafa verður í huga að rannsóknin skoðaði launavinnu íslenskra ungmanna sumarið 
2007 og veturinn 2007-2008, eða meðan útrásargóðærið var í hámarki. Gera má ráð 
fyrir að efnahagshrunið hafi haft ákveðin áhrif á vinnu íslenskra ungmenna með námi. 
Meðal annars að stærri hluti þeirra þurfi á eigin tekjum að halda til þess að standa 
undir eigin framfærslu en um leið að nú sé mun erfiðara fyrir fólk undir 18 ára aldi að 
fá vinnu heldur en var góðærisárið 2007. Nýjar rannsóknir þurfa hins vegar að koma 
til eigi að skera úr um hvort þær tilgátur séu réttar. 
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