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Fylgiskjal 1 
 

 

 

 

Hreyfing og heilsa íslenskra grunnskólabarna með þroskafrávik 

spurningalisti 

 

 

Trúnaðarmál 

 

 

 

 

 

 

Spurningar til barnsins sem það svarar með hjálp forráðamanna 

heima hjá sér 
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Til nemenda og forráðamanna 

 

Í þessu hefti eru nokkrar spurningar sem þið eruð beðin að svara saman.  Þær fjalla um hreyfingu og 

kyrrsetu barnins, mataræði og skoðanir þess ýmsum félags-, tómstunda-, íþrótta- og heilsufarlegum 

þáttum sem tengjast líðheilsu ásamt spurningum og fjölskylduhagi.  Svör ykkar skipta miklu máli og við 

vonum að þið svarir af samviskusemi. Flestum spurningum er beint til barnsins og þar sem það er kostur 

ættu svörin að endurspegla viðhorf barnsins sem allra mest. Þetta er ekki próf og því er ekkert svar 

réttara en annað.  Það eina sem skiptir máli er að skoðanir og lífsmunstur barnanna komi fram. 

Við flestum spurningum eru nokkrir svarmöguleikar og þið þurfið aðeins að velja einn þeirra.  Setjið 

kross í reitinn við það svar sem þið hafið valið. Við biðjum ykkur um að svara öllum spurningum eftir 

bestu getu.  Ef að ykkur finnst enginn svarmöguleiki í einhverri spurningu eiga nákvæmlega við um 

ykkur merkið þá við þann svarmöguleika sem að ykkur finnst komast næst sannleikanum. 

Þegar þið hafið lokið við að svara öllum spurningunum, setjið þá listann í frímerkta umslagið sem 

honum fylgir og komið honum í póst. Nafn barnsins kemur hvergi fram á listanum svo enginn mun vita 

hvernig þið svarið.   

 

Ef þið hafið einhverjar spurningar varðandi spurningalistann hikið ekki við að hafa samband Inga Þór 

Einarsson (issi@hi.is, 694-7323). 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Aðstandendur verkefnisins 

  

mailto:issi@hi.is
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1. Ertu strákur eða stelpa 

 Strákur Stelpa 

 

2. Hvaða ár ertu fædd(ur)? _______ 

 

3. Hvernig býrð þú núna? 

(Merktu aðeins í EINN reit)    

a) Hjá báðum foreldrum    

b) Hjá móður    

c) Hjá föður    

d) Hjá móður og sambýlismanni hennar    

e) Hjá föður og sambýliskonu hans   

f) Hjá afa og/eða ömmu   

g) Hjá öðrum ættingjum  

h) Annað fyrirkomulag  

 

4.  Hversu gott teljið þið fjölskyldu ykkar hafa það fjárhagslega? 
 

a) Mjög gott    

b) Gott    

c) Miðlungs    

d) Slæmt    

e) Mjög slæmt   
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5.  Er faðir þinn með vinnu? 
 

a) Já    

b) Nei    

c) Ég á ekki/hef ekki samband við föður    

 

Ef JÁ, við hvað vinnur hann? (merktu í þann reit sem lýsir því best) 
 

a) Ófaglærð störf s.s. verkamaður, fiskvinnsla, ræsting, o.þ.h.       

b) Einföld þjónustustörf s.s. afgreiðslustörf o.þ.h.       

c) Ófaglærð umönnunarstörf s.s. dagforeldri, heimilishjálp, skólaliði o.þ.h.    

d) Sjómennsku, sjómaður         

e) Búmennsku, bóndi         

f) Faglærð iðnaðarstörf s.s. rafvirki, húsasmiður, pípari       

g) Þjónustustörf s.s. skrifstofustörf, bankamaður, sölumaður, fulltrúi o.þ.h.    

h) Menningartengd störf s.s. listamaður, fjölmiðlamaður, íþróttaþjálfari o.þ.h.    

i) Faglærð störf í opinberri þjónustu s.s. kennari, sjúkraliði, hjúkrunarfr., lögreglumaður o.þ.h.  

j) Sérfræðistörf í einkageira s.s. lögfr., viðskiptafr., verkfr., flugmaður o.þ.h.    

k) Sérfræðistörf í ríkisgeira s.s. háskólakennari, læknir lögfræðingur o.þ.h.      

l) Æðstu stjórnunarstörf s.s. kjörinn fulltrúi, embættismaður, framkvæmdastjóri, forstjóri o.þ.h.  

m) Önnur stjórnunarstörf s.s. deildarstjóri, sölustjóri, verslunarstjóri o.þ.h.    

n) Eigin atvinnurekstur         

 

Ef NEI, hversvegna hefur hann ekki vinnu? (merktu í þann reit sem lýsir því best) 

a) Hann hefur ekki heilsu    

b) Hann er á eftirlaunum    

c) Hann er í námi    

d) Hann er að leit að vinnu    

e) Hann sér um heimilið   

f) Ég veit það ekki   



Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú 

snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444 
40 

6.  Er móðir þín með vinnu? 
 

a) Já    

b) Nei    

c) Ég á ekki/hef ekki samband við móður    

 

Ef JÁ, við hvað vinnur hún? (merktu í þann reit sem lýsir því best) 

 

a) Ófaglærð störf s.s. verkakona, fiskvinnsla, ræsting, o.þ.h.       

b) Einföld þjónustustörf s.s. afgreiðslustörf o.þ.h.       

c) Ófaglærð umönnunarstörf s.s. dagforeldri, heimilishjálp, skólaliði o.þ.h.    

d) Sjómennsku, sjómaður         

e) Búmennsku, bóndi         

f) Faglærð iðnaðarstörf s.s. rafvirki, húsasmiður, pípari       

g) Þjónustustörf s.s. skrifstofustörf, bankakona, sölukona, fulltrúi o.þ.h.     

h) Menningartengd störf s.s. listakona, fjölmiðlakona, íþróttaþjálfari o.þ.h.    

i) Faglærð störf í opinberri þjónustu s.s. kennari, sjúkraliði, hjúkrunarfr., lögreglukona o.þ.h.  

j) Sérfræðistörf í einkageira s.s. lögfr., viðskiptafr., verkfr., flugmaður o.þ.h.    

k) Sérfræðistörf í ríkisgeira s.s. háskólakennari, læknir lögfræðingur o.þ.h.      

l) Æðstu stjórnunarstörf s.s. kjörinn fulltrúi, embættismaður, framkvæmdastjóri, forstjóri o.þ.h.  

m) Önnur stjórnunarstörf s.s. deildarstjóri, sölustjóri, verslunarstjóri o.þ.h.    

n) Eigin atvinnurekstur         

 

Ef NEI, hversvegna hefur hún ekki vinnu? (merktu í þann reit sem lýsir því best) 

a) Hún hefur ekki heilsu    

b) Hún er á eftirlaunum    

c) Hún er í námi    

d) Hún er að leit að vinnu    

e) Hún sér um heimilið   

f) Ég veit það ekki   
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7.   Hver er menntun foreldra þinna (ef þú ert alin/n upp hjá fósturföður eða fósturmóður svarið 

þið fyrir hann/hana). Merkið aðeins í einn reit í hverri línu 

  

 Lauk 

grunnskóla 

eða minna 

Hóf nám í 

framhalds- 

skóla 

Lauk námi í 

framhalds- 

skóla 

Hóf nám 

í háskóla 

Lauk 

námi í 

háskóla 

Veit 

ekki 

Á 

ekki 

við 

a) Menntun föður        
b) Menntun móður        

     

 

 

8. Eftirfarandi spurningar eru um íþróttir og líkamsrækt? 

(Merktu aðeins í EINN reit í HVERJUM lið) 

  Aldrei Sjaldnar en  1 sinni 2-3 sinnum 4-5 sinnum Svo til á 

   1 sinni í viku í viku í viku í viku hverjum degi 

a) Hversu oft tekur       
 þú þátt í íþróttum  

 og líkamsþjálfun í skólanum, 

 fyrir utan skyldutíma (leikfimitíma)? 

b) Hve oft stundar þú        
 íþróttir (æfingar eða keppnir) með 

 íþróttafélagi? 

c) Hve oft stundar þú       
 íþróttir eða æfingar, sem ekki er 

 á vegum skólans eða íþróttafélaga? 

d) Hve oft reynir þú        
 á sig líkamlega þannig að 

 þú mæðist verulega eða svitnir? 
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EF ÞÚ STUNDAR EKKI ÍÞRÓTTIR SLEPPTU ÞÁ SPURNINGUM NR. 9 OG 10 OG 

SVARAÐU NÆST SPURNINGU NR. 11. 

 

9. Ef þú stundar íþróttir hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? Ég stunda 

íþróttir til að... 

(Merktu aðeins í EINN reit í HVERJUM lið) 

  Mjög Fremur Fremur Mjög   

  ósammála ósammála sammála sammála  

a) halda mér í góðu formi      

b) bæta færni mína í íþróttinni      

c) hafa það skemmtilegt      

d) bæta heilsuna      

e) til að fitna ekki      

f) gefa mér kraft og orku      

g) til að eignast vini      

h) til að vera með vinum mínum     

i) til að létta mig     

 

10. Hjá hverjum stundarðu íþróttina (merktu í eins marga reiti og við á) 

 a)  Sjálf/sjálfur  

 b)  Skólanum  

 c)  Íþróttafélagi fyrir fatlaða  

 d)  Öðru íþróttafélagi   

 



Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú 

snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444 
43 

11. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?  

 (Merktu aðeins í EINN reit í HVERJUM lið) 

  Mjög Fremur Hvorki Fremur Mjög  . 

  ósammála ósammála né sammála sammála 

a) Mér finnst ég hreyfa mig nógu        

 mikið 

b) Mér finnst ég heilsuhraust(ur)        

c) Mér líður illa í skólanum        

d) Ég er góð(ur) í íþróttum miðað      

 við jafnaldra mína  

e) Mér finnst skipta miklu máli að       

 borða hollan mat 

 

12. Hvað býrðu langt frá skólanum? 

 (Merktu í ANNAN eða BÁÐA reitina) 

 _______ km. frá skólanum   

  ______ mínútna göngufjarlægð frá skólanum   

 

13. Hvernig ferðu vanalega í skólann? 

 (Merktu aðeins í EINN reit) 

Keyrð(ur) í einkabíl      Með ferðaþjónustunni Með strætó       Á hjóli Geng eða hleyp 
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14.  Hversu margar klukkustundir notar þú, að jafnaði, í eftirtalið um helgar? 

         (Merktu aðeins í EINN reit í HVERJUM lið) 

  Nær engum ½-1 Um 1 Um 2 Um 3 Um 4 Um 5 6 klst. 

  tíma klst. klst. klst. klst. klst. klst. eða fleiri 

a) Spila tölvuleiki (s.s. á heimilis-         
 tölvu, Gameboy, nintendo ofl.) 

b) Horfa á sjónvarp eða videó/dvd         

c) Vera á netinu (Veraldarvef eða         

 spjallrásum) 

d) Skrifa eða lesa tölvupóst         

e) Nota tölvur í annað en vera á         

 netinu eða spila tölvuleiki 

f) Hlusta á tónlist         

g) Lesa bækur (aðrar en skólabækur)               

  

15.  Hversu margar klukkustundir notar þú, að jafnaði, í eftirtalið á virkum dögum? 

         (Merktu aðeins í EINN reit í HVERJUM lið) 

  Nær engum ½-1 Um 1 Um 2 Um 3 Um 4 Um 5 6 klst. 

  tíma klst. klst. klst. klst. klst. klst. eða fleiri 

a) Spila tölvuleiki (s.s. á heimilis-         
 tölvu, Gameboy, nintendo ofl.) 

b) Horfa á sjónvarp eða videó/dvd         

c) Vera á netinu (Veraldarvef eða         

 spjallrásum) 

d) Skrifa eða lesa tölvupóst         

e) Nota tölvur í annað en vera á         

 netinu eða spila tölvuleiki 

f) Hlusta á tónlist         

g) Lesa bækur (aðrar en skólabækur)                
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16. Hversu oft stundar þú eitthvað af eftirtöldu (utan skólatíma)? 

 (Merktu aðeins í EINN reit í HVERJUM lið 

  Nær Nokkrum Nokkrum sinn- 1-2 sinnum 3 sinnum í 

  aldrei sinnum á ári um í mánuði í viku viku eða oftar 

a) Félagsstarf í skóla að undan-      

 skildum böllum og diskóum 

 (t.d. námskeið eða klúbbur) 

b) Tónlistarnám      

c) Listnám (leiklist, myndlist, o.fl.)      

d) Dans (jassballett, ballett,      

 samkvæmisdansar) 

e) Félagsstarf utan skóla (skátar,       

 æskulýðsstarf trúfélaga, K.F.U.M  

 eða K.F.U.K. eða annað) 

f) Hestamennsku eða göngur      

g) Handbolta      

h) Fótbolta      

i) Körfubolta      

j) Fimleika      

k) Frjálsar íþróttir eða hlaup      

l) Tennis, badminton,      
 borðtennis eða veggtennis 

m) Sund      

n) Skíði, gönguskíði, snjóbretti      

 eða skauta 

o) Sjálfsvarnaríþróttir (júdó,      

 karate, jujitsu, glímu eða annað) 

p) Golf      

q) Hjólabretti eða línuskauta       

 (hjólaskauta) 

r) Annað      

 hvað? __________________________________ 

17. Hve oft getur þú fengið þér hvað sem þú vilt að borða úr eldhúsinu heima hjá þér? 
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          (Merktu aðeins í EINN reit)  

  Aldrei Stundum Oft Alltaf  

      

 

18. Hversu oft borðar þú þessar máltíðir að jafnaði á viku ? 

         (Merktu í EINN reit í HVERJUM lið) 

  Nær 1-2 sinnum 3-4 sinnum 5-6 sinnum Nánast á  

  aldrei í viku í viku í viku hverjum degi 

a) Morgunmat      

b) Hádegismat      

c) Nestispakka í skólanum      

d) Kvöldmat      

e) Bita á milli máltíða      

 

 

19.  Hvar borðar þú að jafnaði eftirtaldar máltíðir á virkum dögum (ef þú borðar þær)? 

  Í skólanum Heima Annars staðar     

a) Morgunmat    

b) Hádegismat      

d) Kvöldmat     

 

 

20. Hversu oft í viku, að jafnaði, borðar fjölskylda þín máltíð saman? 

              (Merktu í EINN reit í HVERJUM lið) 

  Nánast  1-2 sinnum 3-4 sinnum  5-6 sinnum  Nánast á  

  aldrei í viku í viku í viku hverjum degi 

a) Morgunmat      

b) Hádegismat      

c) Kvöldmat      
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21. Hversu oft borðar þú eitthvað af eftirtöldu? 

    (Merktu aðeins í EINN reit í HVERJUM lið) 

  Nær Sjaldnar en  1 sinni Nokkrum  Einu sinni Oftar en einu 

  aldrei 1 sinni í viku í viku sinnum í viku  á dag sinni á dag 

a) Ávexti eða grænmeti       

b) Sælgæti       

c) Kjötmáltíð       

d) Fiskmáltíð        

e) Pastamáltíð       

f) Kex, kökur eða kartöfluflögur       

g) Skyndibitamat (pizzu, pylsu       

 hamborgara, franskar kartöflur) 

h) Brauðsneið, samloku eða           

 langloku 

 

22. Hvað drekkur þú mörg glös/ bolla af eftirtöldum drykkjum á dag? 

 (Merktu í EINN reit í HVERJUM lið) 

  Drekkur nær Sjaldnar en 1-2 á  3-4 á  5 eða fleiri  

  aldrei daglega dag dag á dag 

a) Sykurlausum gosdrykkjum      

b) Sætum drykkjum      

 (gosdrykkir eða orkudrykkir, 

 aðrir en sykurlausir) 

c) Mjólkurdrykkjum      

d) Söfum/djúsi (appelsínu-,      

 epla- o.s.frv.) 

e) Vatni      
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23. Ef þú drekkur mjólk hvaða tegund er það helst? 

(Merktu í EINN eða FLEIRI reiti) 
   

nýmjólk   léttmjólk  fjörmjólk  kókómjólk  undanrenna drekk ekki  mjólk 

             

 

24. Hvað gerir þú vanalega (oftast) í frímínútum í skólanum? 

(Merktu aðeins í EINN reit) 

      

 Sit (spjalla/les/spila)   

 Hreyfi mig (hleyp um eða tek þátt í leikjum) 

 Geri annað  

 

 

25. Hvað notar þú mikinn tíma í heimavinnu, heima hjá þér á dag? 

(Merktu aðeins í EINN reit)  

 

 Þrjá klukkutíma eða meira   

 U.þ.b. tvo klukkutíma   

 U.þ.b. klukkutíma 

 Minna en hálftíma 

 Vinn aldrei heimavinnu heima hjá mér 

 

26. Hvernig líkar þér í skólanum? 

(Merktu aðeins í EINN reit)  

 

 Mjög vel   

 Frekar vel   

 Hvorki vel né illa 

 Frekar illa 

 Mjög illa 

 

Athugaðu nú hvort þú hefur gleymt nokkrum 

spurningum ef svo er ekki 

þökkum við þér kærlega fyrir þátttökuna 
 


