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Fylgiskjal 2: Upplýsingar um rannsókn og upplýst samþykki 

                                                                                              Mars, 2010 

Kæri viðtakandi 

 Undirrituð, Jóhanna Sigríður Kristjánsdóttir, er nemandi í meistaranámi í 

heilbrigðisdeild við Háskólann á Akureyri og vinnur að meistararannsókn um tóbaksvarnir í 

grunnskólum á Íslandi. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og leiðbeinandi er dr. Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir og til ráðgjafar er Margrét Hrönn Svavarsdóttir, lektor við heilbrigðisdeild 

Háskólans á Akureyri. Tilgangur rannsóknarinnar er að meta hvort og hvernig staðið er að 

tóbaksvörnum í grunnskólum á Íslandi og hversu vel skólarnir telja sig í stakk búna til að 

sinna þeim.Vonir standa til að þessi rannsókn gefi skýra sýn á það tóbaksvarnastarf sem 

unnið er í grunnskólum landsins og niðurstöður hennar megi nýta til að efla það enn frekar.  

Bréf þetta er sent til allra starfandi skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga í 

grunnskólum á Íslandi. Meðfylgjandi er spurningalisti sem inniheldur bæði opnar og lokaðar 

spurningar. Það tekur 5-10 mínútur að svara spurningalistanum. Fjöldi spurninga eru 26 fyrir 

skólastjóra og 29 fyrir skólahjúkrunarfræðinga. Rannsóknargögnin verða í vörslu 

ábyrgðarmanns og meistaranemans, en þeim verður eytt að rannsókn lokinni og eigi síðar en 

fimm árum frá úrvinnslu rannsóknargagna. Rannsóknin er ekki rekjanleg til einstakra skóla 

eða svarenda.  

 Við viljum hér með biðja þig að taka þátt í þessari rannsókn með því að svara 

spurningalistanum. Vonandi sérðu þér fært að taka þátt í rannsókninni svo niðurstöður verði 

sem áreiðanlegastar. Með því að svara spurningalistanum er litið svo á þú hafir veitt upplýst 

samþykki þitt til þátttöku eftir að hafa kynnt þér ofangreindar upplýsingar. Þér er hins vegar 

frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án útskýringar.  

Ef þú vilt frekari upplýsingar þá vinsamlegast hafðu samband við undirritaðar. 

Virðingarfyllst, 

Jóhanna S. Kristjánsdóttir                                                      Dr. Ragnheiður Harpa Arnardóttir 

S: 894-4247                                                                            S: 460-8474 

e-mail: ha080235@unak.is                                                     e-mail: ragnh@unak.is 
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Fylgiskjal 3: Spurningalisti rannsóknarinnar 

RANNSÓKN Á TÓBAKSVÖRNUM Í GRUNNSKÓLUM ÍSLANDS 

Könnun þessi er hluti af meistararannsókn í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. 

Vinsamlegast merkið X í þá reiti sem við á. 

1. Hvert er starfsheiti þitt í skólanum :          Skólahjúkrunarfræðingur          Skólastjóri          

2. Í hvaða landshluta er grunnskólinn sem þú starfar við? 

      Reykjavík                                        Nágrenni Reykjavíkur                Suðurnes 

      Vesturland                                     Vestfirðir                                      Norðurland vestra 

      Norðurland eystra                        Austurland                                  Suðurland 

3. Hvaða stig eru í grunnskólanum sem þú starfar við? (merktu við allt sem á við) 

       Öll stigin                                        Yngsta stig (1. - 4. bekkur) 

       Miðstig (5. – 7. bekkur)              Unglingastig (8. – 10. bekkur) 

4. Hverjir sinna tóbaksvörnum í þínum skóla? (merktu við allt sem á við) 

      Skólahjúkrunarfræðingur                        Umsjónarkennari                 

Nemendur/Jafningjafræðsla 

      Foreldrar                                                     Annar, hver?______________________________ 

5. Í hvaða bekkjardeildum er tóbaksvörnum sinnt? (merktu við allt sem á við) 

      1                           2                          3                          4                           5 

     6                            7                          8                          9                           10          Engum bekk 

6. Hvaða námsefni er notað í tóbaksvörnum í skólanum? (merktu við allt sem á við) 

        Vertu frjáls – reyklaus 

       6H heilsunnar 

       Lions Quest 

       Tóbaksvarnafræðsla (glærur og kennsluleiðbeiningar frá Lýðheilsustöð) 

       Eigið námsefni 

       Annað, hvað? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



7. Ef námsefni 6H heilsunnar er notað, hvaða flokkur, eða flokkar eru notaðir í tóbaksvörnum? 

(merktu við allt sem á við) 

       Hollusta 

       Hvíld 

       Hreyfing 

       Hreinlæti 

       Hamingja 

       Hugrekki 

       Kynheilbrigði 

8. Hvar fara tóbaksvarnir fram? (merktu við allt sem á við) 

       Í lífsleiknitímum 

       Í tímum með umsjónarkennara 

       Utan skólatíma. Hvar þá? 

______________________________________________________ 

       Annað – hvar? 

_______________________________________________________________ 

9. Er hvatt til reykleysis meðal nemenda í skólanum með sérstökum aðgerðum? (merktu við allt 

sem á við) 

      Reyklaus bekkur (verkefni á vegum Lýðheilsustöðvar)                          

      Reykleysisverðlaun eða herferð á vegum skólans 

      Það er ekkert gert  

       Annað, hvað? 

________________________________________________________________ 

10. Eru til reglur um tóbaksnotkun í skólanum, á skólalóðinni og öllum viðburðum sem eru á 

vegum skólans, sem bæði nemendur og kennarar þekkja til? 

      Nei    (farðu yfir í spurningu 12)                             Já 

11. Gilda reglurnar um allt tóbak eða bara reykingar? 

      Allt tóbak                                                                 Bara reykingar 

 

 

 

 

 



12. Hvað er gert ef nemendur eru staðnir að því að reykja / nota munn- eða neftóbak í 

skólanum? (merktu við allt sem á við) 

      Það er ekkert gert 

      Vísað til skólahjúkrunarfræðings 

      Vísað til skólastjórnar 

      Vísað til umsjónarkennara 

      Haft samband við foreldra 

      Annað, hvað? 

__________________________________________________________________________ 

13. Eru skriflegar leiðbeiningar um hvernig taka eigi á tóbaksnotkun nemenda? 

      Nei                                          Já                                              Veit ekki 

14. Er kveðið á um tóbaksvarnir í námskrá skólans? 

      Nei  (farðu yfir í spurningu 16)                                Já                          Veit ekki 

15. Hver / hverjir eiga að sinna tóbaksvörnum samkvæmt námskrá skólans? 

___________________________________________________________________________ 

16. Finnst þér vanta eitthvað uppá til að geta sinnt tóbaksvörnum í þínum skóla? 

        Nei (farðu yfir í spurningu 18)                    Já 

17. Hvað finnst þér vanta uppá til að geta sinnt tóbaksvörnum í þínum skóla? 

__________________________________________________________________________ 

18. Óskar þú eftir skýrari leiðbeiningum, frá t.d. Lýðheilsustöð, fyrir stefnumörkun og 

aðgerðaáætlun í tóbaksvörnum skólans?                Já                                           Nei 

19. Eitthvað annað sem þú vilt bæta við varðandi tóbaksvarnir í grunnskólum? 

___________________________________________________________________________  

Næstu  þrjár spurningar eiga eingöngu við um skólahjúkrunarfræðinga. 

20. Er spurt markvisst út í tóbaksnotkun í heilsufarsskoðunum, eða þegar nemendur koma í 

viðtöl? 

      Nei                                      Já 

21. Ef já, í hvaða bekk/bekkjum þá? (merktu við allt sem á við) 

      1                           2                          3                          4                           5 

     6                            7                          8                          9                           10 

22. Telur þú þig sem skólahjúkrunarfræðing vera í stakk búinn til að sinna tóbaksvörnum? 

     Nei                                          Já 

 



Næstu sjö spurningar eru fyrir bæði skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga. 

23. Hvert er fæðingarár þitt?       ______ 

24. Hve lengi hefurðu starfað sem skólastjórnandi / skólahjúkrunarfræðingur?_____ár 

25. Hvað starfarðu í mörgum skólum núna? _______  

26. Ef þú starfar í fleirum en einum skóla, finnst þér tóbaksvörnum vera sinnt á svipaðan hátt í 

þeim skólunum?           Já                                        Nei 

27. Hve lengi hefurðu starfað í þeim skóla/skólum sem þú ert í núna? (Ef starfað mislengi í 

skólunum, gefa þá upp lengri tímann)  ______ ár 

28. Fékkstu fræðslu um tóbaksvarnir í kennara- / hjúkrunarnámi þínu?              Já                        Nei 

29. Hefurðu sótt námskeið eða fengið fræðslu í tóbaksvörnum eftir að þú laukst við kennara- / 

hjúkrunarnám þitt?            Já                                           Nei 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

 

 


