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Kæri þátttakandi! 

 

Framlag þitt til rannsóknarinnar er okkur mjög mikils virði og við yrðum þér þakklátar ef 

þú svaraðir sem flestum spurningunum samviskusamlega en við viljum ítreka að þér er 

frjálst að svara ekki ákveðnum spurningum kjósir þú svo. 

 

Ef þú ert ekki búin/n að lesa upplýsingablaðið yfir biðjum við þig að lesa það vandlega 

yfir áður en þú svarar rannsókninni. 

 

Með kveðju, 

Margrét Einarsdóttir, doktorsnemi í félagsfræði við Háskóla Íslands, 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. 
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S1. Hvaða ár ertu fædd(ur)? 

 1990 

 1991 

 1992 

 1993 

 1994  

 

S2. Kyn 

 Karl 

 Kona 

 

S3. Hvaða námi hefur faðir þinn lokið? 

 Skyldunámi, grunnskóla-, gagnfræða-, eða landsprófi 

 Starfsnámi, s.s. sjúkraliða-, póst-, ritara-, lögreglu-, fisvinnslu-, hússtjórarnámi eða 

öðru stuttu starfsnámi  

 Verklegu framhaldsnámi/iðnmenntun, s.s. sveins-, meistara-, vélstjóra-, 

stýrimannaprófi eða tækniteiknun 

 Bóklegu framhaldsnámi, s.s. verslunarprófi, samvinnuskólaprófi eða stúdentsprófi 

(ekki á háskólastigi) 

 Prófi úr sérskóla á eða við háskólastig, s.s. myndlistarnámi, iðnfræði eða  

 kerfisfræði 

 Prófi á háskólastigi (3 ára háskólanám eða lengra: BA, BEd, BS, kandidatsnám, MA, 

MS, doktorsnám) 

 Öðru námi, hvaða? ______________________________________ 

 

S4. Hvaða námi hefur móðir þín lokið? 

 Skyldunámi, grunnskóla-, gagnfræða-, eða landsprófi 

 Starfsnámi, s.s. sjúkraliða-, póst-, ritara-, lögreglu-, fisvinnslu-, hússtjórarnámi eða 

öðru stuttu starfsnámi  

 Verklegu framhaldsnámi/iðnmenntun, s.s. sveins-, meistara-, vélstjóra-, 

stýrimannaprófi eða tækniteiknun 

 Bóklegu framhaldsnámi, s.s. verslunarprófi, samvinnuskólaprófi eða stúdentsprófi 

(ekki á háskólastigi) 

 Prófi úr sérskóla á eða við háskólastig, s.s. myndlistarnámi, iðnfræði eða  

 kerfisfræði 

 Prófi á háskólastigi (3 ára háskólanám eða lengra: BA, BEd, BS, kandidatsnám, MA, 

MS, doktorsnám) 

 Öðru námi, hvaða? ______________________________________ 

 

S5. Tekur þú þátt í heimilisstörfum á þínu heimili? 

 Já  

 Nei 
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S6. Hve löngum tíma verð þú að meðaltali við heimilisstörfin á viku? 

Samtals ____ klst. á viku 

 

S7. Tekur þú þátt í skipulögðu félags-, íþrótta- eða tómstundastarfi? 

Athugið að það er hægt að velja fleiri en einn jákvæðan möguleika 

 Nei 

 Já, ég æfi íþróttir 

 Já, ég er í tónlistarnámi 

 Já, ég er í öðru en íþróttum eða tónlistarnámi, hverju? __________ 

 

S8. Hve löngum tíma verð þú að meðaltali í félags- íþrótta- og tómstundastarfið á viku? 

Síðastliðið sumar: Samtals ____ klst. á viku  

Núna í vetur: Samtals ____ klst. á viku 

 

S9. Hefurðu fundið fyrir eftirfarandi einkennum einhvern tíma á síðustu 12  mánuðum? 

Vinsamlega svaraðu spurningunum með tilliti til þess hvernig heilsufar þitt hefur verið 

síðustu 12 mánuði. Svaraðu öllum liðunum. 

 Já, oft Já, stundum Já, en sjaldan Nei, aldrei 

Verkjum í vöðvum og 

liðum 

    

Höfuðverk     

Verk í baki     

Verk í hálsi og herðum     

Vöðvabólgu     

Magaverk     

Svima     

Lystarleysi     

Þreytu eftir það sem á að 

teljast nægur nætursvefn 

    

Svefnerfiðleikum     

Þunglyndi     

Kvíða  eða spennu     

Áhyggjum eða 

dapurleika 

    

 

S10. Vissir þú, að það eru í gildi sérstök lög um vinnu barna og unglinga? 

 Já 

 Nei 
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S11. Hér á eftir koma nokkrar reglur varðandi vinnu barna og unglinga. Finnst þér þessar 

reglur vera of strangar, passlega strangar eða ekki nógu strangar? 

Vinsamlegast svaraðu öllum liðum. 

 Of 

strangar 

Passlega 

strangar 

Ekki nógu 

stangar 

Börn undir 13 ára aldri eiga í engum tilfellum að vera í 

launaðri vinnu. 

   

Ungmenni, 13 – 14 ára, mega ekki vinna meira en 2 klst. á 

dag á starfstíma skóla. 

   

Ungmenni, 13 – 14 ára, mega ekki vinna meira en 7 klst. á 

dag á sumrin. 

   

Ungmenni, 13 – 14 ára, mega ekki vinna eftir kl. 20 á 

kvöldin og fyrir kl. 6 á morgnanna. 

   

Ungmenni, 15 – 17 ára, sem hafa lokið skyldunámi mega 

ekki vinna meira en 8 klst. á dag og 40 tíma á viku á 

starfstíma skóla. 

   

Ungmenni, 15 – 17 ára, sem hafa lokið skyldunámi 

(grunnskóla) mega ekki vinna meira en 8 klst. á dag og 40 

klst. á viku á sumrin. 

   

Ungmenni, 15 – 17 ára, sem hafa lokið skyldunámi 

(grunnskóla) mega ekki vinna eftir kl. 22 á kvöldin og fyrir 

kl. 6 á morgnanna 

   

Forðast skal að láta ungmenni undir 18 ára aldri lyfta þyngri 

byrðum en 12 kg (jafn þungt og kippa af 2 lítra 

gosflöskum). 

   

Ungmenni undir 18 ára aldri mega aldrei lyfta þyngri 

byrðum en 25 kg (rúmlega tvær kippur af 2 lítra 

gosflöskum) 

   

Ungmenni, 13 – 14 ára, mega ekki vinna við 

afgreiðslukassa í verslunum 

   

 

12. Ertu í skóla?  

 Já, í grunnskóla  

 Já, í iðnnámi 

 Já, í menntaskóla/fjölbrautaskóla  

 Já, í öðrum skóla, hvaða?_____________ 

 Nei, ég er ekki í skóla. 

   

S13. Hve löngum tíma verð þú að meðaltali í heimanám á viku? 

Samtals ____ klst. á viku 
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S14. Hefur þú einhvern tímann verið í launaðri vinnu? 

Merktu við allt sem við á. 

 Já, ég hef verið í sumarvinnu 

 Já, ég hef unnið með skóla 

 Já, ég hef  verið í vinnu og ekki í skóla 

 Nei, ég hef aldrei verið í launaðri vinnu 

 

S15. Hefur þú einhvern tímann slasað þig í vinnunni? 

 Nei, aldrei 

 Já, einu sinni 

 Já, tvisvar til þrisvar sinnum 

 Já, oftar en þrisvar sinnum 

 

S16. Hvaða ár slasðaðir þú þig? (síðasta slys ef þú hefur orðið fyrir fleiri en einu) 

 2007 

 2006 

 2005 

 2004 

 2003 

 Fyrir árið 2003 

 

S17. Við hvað vannstu þegar þú slasaðir þig? 

 Í vinnuskóla (unglingavinnan) 

 Bar út dagblöð 

 Bar út vikublað/dreifipóst  

 Við sendilstörf 

 Passaði börn í heimahúsi 

 Passaði börn hjá fyrirtæki 

 Við hreingerningar í heimahúsum 

 Við hreingerningar hjá fyrirtækjum eða stofnunum 

 Í stórmarkaði (T. d. Bónus, Nettó, Hagkaup) 

 Í verslun sem ekki telst til stórmarkaðar (t. d. sjoppa, bakarí, fataverslun, 10-11 

verslun) 

 Á bensínstöð 

 Á veitingastað með vínveitingaleyfi 

 Á veitingastað án vínveitinga leyfis  

 Við garðyrkjustörf (önnur en í vinnuskóla) 

 Við landbúnaðarstörf 

 Í fiskvinnslu 

 Í byggingavinnu 

 Annað, hvað? __________________ 
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S18. Hvað gerðist? 

Segðu hvernig slysið vildi til og hvaða áverka þú hlaust. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

S19. Hve lengi varstu frá vinnu þegar þú slasaðir þig? 

 Ég var ekki frá vinnu 

 1 dag eða hluta úr einum degi 

 2 – 4 daga 

 5 – 7 daga 

 8 daga – 2 vikur 

 15 daga – 4 vikur 

 meira en 4 vikur (fjórar vikur eru um það bil einn mánuður) 

 

S20. Var skaðinn það slæmur að þú þurftir að fara til læknis eða fara á slysavarðstofu? 

 Já 

 Nei 

 

S21.Varst þú í launaðri vinnu síðastliðið sumar? 

   Já, í einu starfi 

   Já, í fleiru en einu starfi, hve mörgum? _____   

   Nei, ekki í neinni launaðri vinnu 
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S22. Við hvað vannstu í sumarvinnunni? 

Ef þú varst í fleiru en einu starfi, merktu þá við öll störfin sem þú vannst: 

 Í vinnuskóla (unglingavinnan) 

 Bar út dagblöð 

 Bar út vikublað/dreifipóst  

 Við sendilstörf 

 Passaði börn í heimahúsi 

 Passaði börn hjá fyrirtæki 

 Við hreingerningar í heimahúsum 

 Við hreingerningar hjá fyrirtækjum eða stofnunum 

 Í stórmarkaði (T. d. Bónus, Nettó, Hagkaup) 

 Í verslun sem ekki telst til stórmarkaðar (t. d. sjoppa, bakarí, fataverslun, 10-11 

verslun) 

 Á bensínstöð 

 Á veitingastað með vínveitingaleyfi 

 Á veitingastað án vínveitingaleyfis  

 Við garðyrkjustörf (önnur en í vinnuskóla) 

 Við landbúnaðarstörf 

 Í fiskvinnslu 

 Í byggingavinnu 

 Annað, hvað? __________________ 

 

S23. Hvers vegna vannst þú ekki síðastliðið sumar? 

Merktu við allt sem við á um þig. 

 Ég var ekki nógu gömul/gamall 

 Ég hafði ekki tíma til að vinna 

 Ég þurfti ekki á peningum að halda á þeim tíma 

 Foreldrar mínir vildu ekki að ég væri í launaðri vinnu 

 Ég hafði ekki áhuga á þeirri vinnu sem ég gat fengið 

 Ég taldi mig ekki þéna nógu mikið til að það væri þess virði að vinna 

 Ég gat ekki útvegað mér vinnu 

 Annað, hvað? __________________ 

 

S24. Hve löng var vinnuvikan hjá þér að meðaltali, síðastliðið sumar?  

Ef þú varst í fleiru en einu starfi, legðu þá saman vinnustundirnar úr báðum/öllum 

störfunum. 

Um það bil ___ klst. á viku. 
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S25. Á hvaða tímum sólarhringsins vannst þú síðastliðið sumar?  

Merktu við alla liði. 

 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei 

Á morgnana  

(8:00 – 12:00) 
     

Eftir hádegi  

(12:00 – 16:00) 
     

Síðdegis  

(16:00 – 20:00) 
     

Á kvöldin  

20:00 – 22:00) 
     

Seint á kvöldin 

(22:00 – 24:00) 
     

Á nóttinni  

(00:00 – 04:00) 
     

Á nóttinni  

(04:00 – 06:00) 
     

Í morgunsárið 

(06:00 – 08:00) 
     

 

S26. Fékkst þú launaseðil í sumarvinnunni? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 

S27. Var gerður starfssamningur milli þín og vinnuveitandans í sumarvinnunni? 

 Já, skriflegur samningur 

 Já, rafrænn samningur (t. d hjá Vinnuskóla Reykjavíkur) 

 Nei, það var engin starfssamningur gerður 

 Veit ekki 

 

S28. Hversu háar voru heildartekjur þínar  fyrir sumarvinnuna, þ. e. fyrir alla mánuðina 

samtals?  

Heildartekjur merkja allar tekjur áður en skattur og önnur gjöld eru dregin af. 

Um það bil _________ kr. 
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S29. Í hvað notaðir þú launin fyrir sumarvinnuna? 

Merktu við allt sem við á um þig. 

 Safna til framtíðarinnar 

 Safna fyrir ákveðnum dýrum hlutum (t. d. tölvu, hjóli, ferðalagi) 

 Borga fyrir skipulagðar tómstundir (t. d. æfingargjöld í íþróttum, annan kostnað      

    við íþróttaiðkun, skólagjöld í tónlistarskóla) 

 Kaupi föt handa sjálfri/sjálfum mér 

 Vasapening (t. d. til að kaupa „nammi“, pizzu, leigja mynd, fara í bíó) 

 Kaupi í matinn 

 Borga heim 

 Borga fyrir húsnæðið sem ég bý í (húsaleigu eða lán og annan kostnað) 

 Annað, hvað ____________________________ 

 

S30. Vinnur þú með skólanum? 

Hér er átt við alla launaða vinnu sem unnin er frá september til maí. Þar með talin vinna í 

jóla- og páskafríum, en ekki í sumarfríum. 

 Já, ég hef fasta vinnu  

 Já, ég vinn af og til, t. d. við afleysingar og annað þess háttar 

 Nei, ég vinn ekki með skóla 

 

S31. Ef þú vinnur með skólanum, við hvað vinnur þú? 

Ef þú ert í fleiru en einu starfi, þá ertu beðin(n) að merkja við öll störfin sem þú vinnur. 

 Ber út dagblöð 

 Ber út vikublað/dreifipóst  

 Við sendilstörf 

 Passa börn í heimahúsi 

 Passa börn hjá fyrirtæki 

 Við hreingerningar í heimahúsum 

 Við hreingerningar hjá fyrirtækjum eða stofnunum 

 Í stórmarkaði (T. d. Bónus, Nettó, Hagkaup) 

 Í verslun sem ekki telst til stórmarkaðar (t. d. sjoppa, bakarí, fataverslun, 10-11 

verslun) 

 Á bensínstöð 

 Á veitingastað með vínveitingaleyfi 

 Á veitingastað án vínveitingaleyfis  

 Við garðyrkjustörf (önnur en í vinnuskóla) 

 Við landbúnaðarstörf 

 Í fiskvinnslu 

 Í byggingavinnu 

 Annað, hvað? ______________________ 
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S32. Hvers vegna vinnuru ekki með skólanum? 

Merktu við allt sem við á um þig. 

 Ég er ekki nógu gömul/gamall til að vinna 

 Ég hef ekki tíma til að vinna með skólanum 

 Ég þarf ekki á peningunum að halda eins og er 

 Foreldrar mínir vilja það ekki 

 Ég hef ekki áhuga á þeirri vinnu sem ég get fengið 

 Ég þéna ekki nógu mikið til að það sé þess virði að vinna 

 Ég vil vinna, en hef ekki getað útvegað mér vinnu 

 Ég vil vinna, en hef ekki gert neitt í því 

 Ég er nýhætt/ur í vinnu og er ekki búinn að finna aðra 

 Annað, hvað? _______________________________ 

 

S33. Hversu marga klukkutíma vinnur þú að meðaltali á viku með skólanum? 

Tímafjöldi á viku  =  ____ klst. 

 

S34. Hvenær vinnur þú með skólanum? 

 Aðeins á virkum dögum  

 Aðeins um helgar  

 Bæði á virkum dögum og um helgar 

 Aðeins í löngum fríum, svo sem jóla- og páskafríum 

 

S35. Á hvaða tímum sólarhringsins vinnur þú með skólanum?  

Merkið við alla liði. 

 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei 

Á morgnana  

(8:00 – 12:00) 
     

Eftir hádegi  

(12:00 – 16:00) 
     

Síðdegis  

(16:00 – 20:00) 
     

Á kvöldin  

20:00 – 22:00) 
     

Seint á kvöldin 

(22:00 – 24:00) 
     

Á nóttinni  

(00:00 – 04:00) 
     

Á nóttinni  

(04:00 – 06:00) 
     

Í morgunsárið 

(06:00 – 08:00) 
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S36. Hvers vegna vinnur þú með skólanum? 

Merktu við allt sem við á um þig. 

 Ég vil þéna peninga 

 Ég vil gjarnan hafa eins mikinn pening á milli handanna og félagar mínir 

 Ég vil hafa nóg að gera 

 Til að geta fengið ýmislegt sem foreldar mínir vilja eða geta ekki gefið mér 

 Ég vil prufa að vinna með skólanum 

 Ég vil safna mér fyrir dýrari hlutum sem mig langar í (t. d. hjól, tölva, ferðalag) 

 Foreldrum mínum finnst ég eigi að vinna 

 Til að fá reynslu svo að ég eigi auðveldara með að fá vinnu þegar ég hætti í skólanum 

 Vegna þess að allir aðrir vinna með skólanum 

 Annað, hvað? ____________________________ 

 

S37. Hvað ert þú með í heildarlaun á mánuði, að meðaltali? 

Heildarlaun eru öll launin áður en skattur og önnur gjöld eru dregin frá. 

Ef þú vinnur fleira en eitt starf leggðu þá saman launin fyrir bæði/öll störfin. 

Um það bil _____________________ kr. á mánuði 

 

S38. Færð þú launaseðil? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 

S39. Var gerður starfssamningur milli þín og vinnuveitandans? 

 Já, skriflegur samningur 

 Já, rafrænn samningur 

 Nei, það var enginn samningur gerður 

 Veit ekki 

 

S40. Í hvað notar þú launin þín? 

Merktu við allt sem við á um þig? 

 Safna til framtíðarinnar 

 Safna fyrir ákveðnum dýrum hlutum (t. d. tölvu, hjóli, ferðalagi) 

 Borga fyrir skipulagðar tómstundir (t. d. æfingargjöld í íþróttum, annan kostnað við 

íþróttaiðkun, skólagjöld í tónlistarskóla) 

 Kaupi föt handa sjálfri/sjálfum mér 

 Vasapening (t. d. til að kaupa „nammi“, pizzu, leigja mynd, fara í bíó) 

 Kaupi í matinn 

 Borga heim 

 Borga skólagjöld 

 Kaupi skólabækur 

 Annað, hvað _________________________ 
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Þetta var síðasta spurningin – Takk fyrir þátttökuna 


