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Formáli 

Samvera fjölskyldunnar er mikilvægur þáttur í þroska og velferð barna og 

unglinga og því verðugt verkefni að skoða þann tíma vel. 

Þessi rannsókn er lokaverkefni til meistaragráðu í lýðheilsufræðum við Háskólann 

í Reykjavík. Samskonar rannsókn hefur ekki verið gerð áður á Íslandi og því 

sérstaklega spennandi að skoða niðurstöðurnar. 

Það var mjög ánægjulegt hve vel gekk að fá skóla til samstarfs þrátt fyrir litla 

reynslu rannsakanda og nýbreytni í framkvæmd rannsóknarinnar sem krafðist 

vinnu af samstarfsskólanum. 

Að lokum vill rannsakandi benda lesendum á að nota frekar orðið að verja tíma 

þegar talað er um tímann með fjölskyldu og vinum frekar en að eyða tíma. Það er 

von hans að enginn þurfi að eyða tíma sínum. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hve mikið samræmi eða ósamræmi 

væri í svörum unglinga og foreldra þeirra þegar spurt var út í samverutíma þeirra, 

tengsl, reglur og eftirlit. Framkvæmdin var tvískipt, annars vegar könnun meðal 

unglinga í 8. og 9. bekk, sem lögð var fyrir þau í skólanum og hins vegar könnun 

meðal foreldra sem svarað var á netinu. Svör unglinganna voru síðan pöruð 

saman við svör foreldranna. Eftir að búið var að sía frá þá unglinga og foreldra 

sem ekki var hægt að para saman stóðu eftir 79 pör af unglingi og móður og 34 

pör af unglingi og föður. Aðeins voru notuð pörin unglingar og mæður í 

rannsókninni. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar, eins og annarra svipaðra rannsókna, benda til 

nokkurs ósamræmis í svörum unglinga og mæðra þeirra. Ósamræmið var meira 

þegar spurt var út í huglæg atriði eins og tengsl unglinganna við foreldra sína 

heldur en atriði sem auðvelt er að telja, eins og matmálstíma. 

Marktæk fylgni var á svörum við spurningum um samveru á virkum dögum, hve 

oft unglingurinn og móðirin borða saman morgun- og kvöldmat, samræður um 

persónuleg málefni, ráðleggingar varðandi önnur verk, hvort unglingurinn fylgi 

reglum, hvort reglur séu um það hvenær unglingurinn eigi að koma heim á 

kvöldin og um eftirlit foreldra. Engin af þessum spurningum sýndi þó mikla fylgni í 

svörum. 

Lykilorð: Samverutími, unglingar, foreldrar, tengsl, reglur, eftirlit. 
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Abstract 

The objective of this study is to research the consistency between answers given 

by teenagers and their parents regarding their time together, connectedness, 

rules and supervision. 

This was carried out with two separate questionnaires, a written one that was 

given to 13 – 14 year olds during class and an online questionnaire for their 

parents. The answers of the teenagers were matched with their corresponding 

parent, leaving a total of 113 pairs that could be matched, 79 teenager/mother 

pairs and 34 teenager/father pairs. Only the teenager/mother pairs were used 

for the purpose of this study. 

Like other similar studies, this one indicates some inconsistency between the 

teenagers‘ answers and their parents‘. The inconsistency was greater in 

subjective matters like questions about relationships, than with more tangible 

things like meal times. 

There is a significant correlation between answers regarding a) the time 

teenagers and parents spend together during week days, b) how often they 

share meals, c) conversations about personal matters, d) advice on matters other 

than home work, e) obeying rules, f) whether rules are in place on curfew and 

parent supervision. The correlation, however, was in no case high.  

Key words: shared time, teenager, parent, connectedness, rule, supervision. 
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Inngangur 

Unglingsárin eru tími mikilla breytinga, bæði líkamlegra og andlega. Samfara 

kynþroskanum er aukið álag á unglingunum þar sem vitsmunaþroski þeirra er 

einnig að taka miklum breytingum. Allar þessar breytingar valda því að unglingar 

eru oft mjög uppteknir af sjálfum sér og áliti annarra á sér. Þessu fylgir mikið 

tilfinningalegt álag og misjafnt hvernig unglingar takast á við það (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993). 

Það veldur oft mikilli togstreitu í lífi unglinga þegar þeir reyna að losna undan 

áhrifum fjölskyldunnar í sjálfstæðisbaráttu sinni en þurfa samt á stuðningi hennar 

að halda. Þessi togstreita ásamt öðrum þáttum gera unglinga móttækilegri fyrir 

ýmis konar áhættuhegðun (Sigurjón Björnsson, 1993). En rannsóknir hafa sýnt að 

áhættuhegðun eykst gjarnan á unglingsárunum. Áhættuhegðun unglinga getur til 

dæmis falist í reykingum, áfengisdrykkju, óábyrgu kynlífi eða hraðakstri (Bayar og 

Sayil, 2005; Boles, Biglan og Solkowski, 2006). Þessa áhættuhegðun unglinga er 

oft hægt að rekja aftur í barnæsku. Unglingar sem sýna andfélagslega hegðun og 

árásargirni gagnvart fjölskyldu sinni og skóla eru einnig líklegri til að vera kvíðnir 

og finna til þunglyndis (Boles, Biglan og Solkowski, 2006), en þessi einkenni 

aukast oft á unglingsárunum (VanderValk, Spruijt, de Goede, Maas og Meeus 

2005) 

Samvera fjölskyldunnar er mikilvæg því margar rannsóknir hafa sýnt að tíminn 

sem foreldrar verja með unglingunum sínum er góð fjárfesting og hefur jákvæð 

áhrif á þroska þeirra og heilbrigði (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir 

og Jón Sigfússon, 2006; Büchel og Duncan, 1998; Warr, 1993). Þeir glíma síður við 

félagsleg og sálræn vandamál (Thorlindsson og Bjarnason, 1998; Thorlindsson og 

Vilhjalmsson, 1991) og stunda síður áhættuhegðun (Mancini og Huebner, 2004). 

Sýna þessar rannsóknir okkur mikilvægi þess að styðja unglingana og fylgjast vel 

með þeim til að koma í veg fyrir áhættuhegðun eða grípa strax inní með 

úrræðum til að stöðva hana.  
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Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi um fjölskyldutengda þætti hafa 

einungis einblínt á unglinginn sjálfan. Mjög fáar rannsóknir skoða bæði sjónar-

horn unglinga og foreldra en þær erlendu rannsóknir sem hafa gert það og fjallað 

verður um í köflunum hér á eftir sýna að oft er mikið ósamræmi í svörum. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna fjölskyldutengda þætti út frá sjónar-

horni unglinga annars vegar og foreldra þeirra hins vegar. Skoðað verður hve 

mikið samræmi eða ósamræmi er í svörum þeirra. 

Breytingar á vinnutíma 

Mjög skiptar skoðanir eru á því hve miklu máli vinnutími foreldra skiptir þegar 

samverutími fjölskyldna er skoðaður og því vert að huga að því hvernig vinnutími 

og atvinnuþátttaka, sérstaklega kvenna, hefur breyst á undanförnum árum. 

Á síðustu áratugum hefur fjölskyldan og fjölskyldumynstur breyst mikið. Hús-

móðirin er komin út á vinnumarkaðinn og amma og afi oft ekki eins mikið til 

staðar til að gæta barnabarnanna því þau eru sjálf á vinnumarkaðinum. Í 

andstöðu við spár sem gerðar voru fyrir 30 árum um að fólk myndi verja meiri 

tíma í frístundir hefur yfirvinnumenningin blómstrað. Fjölskyldur í heild vinna 

fleiri klukkutíma núna en þær hafa nokkurn tíma gert. Að sama skapi á fólk styttri 

frítíma og gefur sér þar af leiðandi minni tíma í frístundir og leik (Daly, 2000). 

Atvinnuþátttaka íslenskra kvenna er mun meiri en gengur og gerist á hinum 

Norðurlöndunum og í Evrópu. Árið 2005 voru 81,2% íslenskra kvenna á aldrinum 

20 – 64 ára á atvinnumarkaði. Af hinum Norðurlöndunum kemur Svíþjóð næst á 

eftir með 75,5% atvinnuþátttöku kvenna. Þessar tölur eru mun hærri en í Evrópu-

sambandinu þar sem atvinnuþátttaka kvenna er 60,1%. Þegar litið er á atvinnu-

þátttöku karla árið 2005 voru 89,6% íslenskra karla á atvinnumarkaðinum borið 

saman við 80,7% sænskra karla og 76,4% karla í Evrópusambandinu (Eurostat, 

2007). 

Ásamt mikilli atvinnuþátttöku kvenna hafa vinnustundir þeirra einnig verið að 

aukast. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni (2007) um vinnustundir hafa konur á 

aldrinum 25 – 54 ára verið að auka við sig vinnu á undanförnum árum. Þær unnu 

að meðaltali 33,2 stunda vinnuviku árið 1991 en 36,0 stundir árið 2002 og 37,4 
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árið 2006. Karlarnir hafa á sama tíma minnkað vinnuna frá því að vinna 52,7 

stundir árið 1991 niður í 50,1 stund árið 2002 og svo 49,2 stundir árið 2006 

(Hagstofan, 2007). Samanborið við hin Norðurlöndin eru Íslendingar að vinna 

mun lengri vinnuviku en árið 2002 var meðal vinnuvika á Íslandi 48,5 stundir en 

41 í Svíþjóð sem komst næst okkur. Árið 2005 voru Íslendingar ennþá hæstir en 

komnir niður í 47,1 stund (Eurostat, 2007). 

Barneignir breyta lífi langflestra foreldra til muna. Börnum fylgir ekki aðeins aukin 

ábyrgð og álag heima fyrir heldur hafa rannsóknir sýnt að barneignir auka 

heildarvinnuálag á foreldra, 25 – 44 ára, í fullu launuðu starfi. Bæði giftar konur 

og menn auka heildarfjölda vinnustunda í launaðri og ólaunaðri vinnu þegar þau 

eignast börn. Fólk á barneignaraldri og fólk sem stendur í barnauppeldi ver 

mestum hluta tíma síns í launaða og ólaunaða vinnu (Daly, 2000). 

Í rannsókn sem Capacent (2006) gerði á áhrifum barneigna á útivinnandi fólk í 

sambúð þar sem foreldrar 0 – 10 ára barna voru spurðir segjast 36% karla og 23% 

kvenna að þau þurfi að auka við sig vinnu en 19% karla og 57% kvenna vilja 

minnka vinnuna. Mikill meirihluti karla (67%) og kvenna (73%) segja að barn-

eignum fylgi aukið andlegt og líkamlegt álag.  

Þrátt fyrir að margir útivinnandi foreldrar þurfi að auka við sig vinnu þá hefur 

vinnutími karla (25 – 54 ára) sem eru með tvö eða fleiri börn (7 – 15 ára) á 

heimilinu verið að styttast. Unnu þeir 55,5 stundir árið 1991 en 51,5 stundir árið 

2002. Konurnar hafa hins vegar aukið verulega við vinnustundirnar eða frá 29,2 

stundum árið 1991 í 35,4 stundir árið 2002 (Hagstofan, 2007). 

Samverutími foreldra og ungmenna 

Sá tími sem foreldrar verja með börnum sínum og unglingum er vinsælt 

rannsóknarefni og benda niðurstöður rannsókna á mikilvægi þessara samveru-

stunda eins og sjá má í kaflanum hér að neðan. 

Greining sem Mark Warr (1993) gerði á gögnum úr the National Youth Survey 

leiddi í ljós að magn tímans sem unglingur ver með fjölskyldu sinni getur dregið 

úr og jafnvel komið í veg fyrir þau áhrif sem vinirnir hafa og þar með minnkað 

líkurnar á afbrotahegðun. Þar kemur fram að samverutími fjölskyldunnar um 
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helgar hafi mest að segja varðandi það að fyrirbyggja afbrotahegðun. Í sömu 

rannsókn kemur einnig fram að tengsl við foreldra koma ekki í veg fyrir áhrifin 

sem vinirnir hafa en þau virðast hins vegar koma í veg fyrir að unglingarnir stofni 

til vináttu við unglinga sem sýna afbrotahegðun (Warr, 1993). Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við þær sem Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 

Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson komust að í rannsókninni „Vímuefna-

neysla ungs fólks: Umhverfi og aðstæður“. Þar kemur fram að unglingar sem fá 

mikinn stuðning frá fjölskyldunni og verja miklum tíma með henni eru ólíklegri til 

að eiga vini sem hafa neikvæð áhrif á þá og þeir eru einnig líklegri til að standast 

þrýsting frá jafnöldrum sínum (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Unglingar sem 

sýna afbrotahegðun eru mun líklegri til að eiga foreldra sem vita lítið um þann 

félagsskap sem þeir eru í, taka lítinn þátt í lífi þeirra í skólanum og tómstundum 

ásamt því að borða sjaldan með þeim (Cairns og Cairns, 1994; Warr, 2005). 

Þó að samvera fjölskyldunnar sé mikilvæg þurfa foreldrar einnig að hafa í huga að 

þeirra eigin athafnir geta haft áhrif á börn þeirra. Büchel og Duncan (1998) 

komust að því í rannsókn sem þeir gerðu á gögnum frá Þýskalandi að tengsl væru 

á milli góðs árangurs barna í skóla, sérstaklega stráka, og þess að feður þeirra 

tækju þátt í íþróttum og sjálfboðavinnu. Það hafði hins vegar neikvæð áhrif á 

námsárangur barnanna ef feður hittu vini sína oft. Kom það greinilega í ljós þegar 

borin voru saman systkini. Þau börn sem komust á unglingsárin þegar faðir þeirra 

varði minni tíma með vinum sínum voru líklegri til að hefja nám í framhaldsskóla 

heldur en systkini þeirra sem urðu unglingar þegar faðirinn varði meiri tíma með 

vinum sínum. 

Vinnutími foreldra er eitt af því sem oft er skoðað þegar rannsóknir eru gerðar á 

samverutíma fjölskyldna en þó eru misjafnar skoðanir á því hve miklu máli hann 

skiptir. Yeung og félagar (2001) skoðuðu fjölskyldur sem innihéldu bæði föður og 

móður í rannsókn sinni. Þar kemur fram að vinnutími og laun feðra hafa neikvæð 

áhrif á tíma þeirra með börnum sínum á virkum dögum en ekki um helgar. Meiri 

jöfnuður er á þeim tíma sem foreldrar verja með börnum sínum um helgar þótt 

móðirin sé ennþá sú sem mest sér um börnin. Vinnutími móður hefur hins vegar 

ekki áhrif á tímann sem börn verja með feðrum sínum en ef móðirin vinnur fyrir 
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stórum hluta af heildartekjum heimilisins eru feður í meiri tengslum við börnin 

um helgar.  

Í annarri rannsókn er niðurstaðan sú að fjöldi vinnustunda bæði mæðra og feðra 

sé stór áhrifaþáttur í hve löngum tíma þau verja með börnum sínum. Mæður og 

feður sem aðeins vörðu um 2 klukkustundum (e. a couple of hours) á dag með 

börnunum sínum voru líklegri til að vinna fulla vinnu, á meðan þau sem vörðu 

meiri tíma með börnunum voru líklegri til að vinna hlutastarf eða vera atvinnu-

laus (Glossop og Mirabelli, 2000). 

Rannsóknir frá Bandaríkjunum og öðrum löndum virðast benda til þess að 

samvera unglinga og foreldra sé að aukast. Á árunum milli 1965 og 1998 jókst 

tíminn sem giftir feður vörðu í umönnun barna sinna úr 0,4 klukkustundum í 1,0 

klukkustund á meðan tími giftra mæðra jókst úr 1,5 klukkustund í 1,7 klukku-

stundir (Bianchi, 2000). Sandberg og Hofferth (2001) komust að samskonar 

niðurstöðu í rannsókn sinni á tíma sem bandarísk börn vörðu með foreldrum 

sínum á árunum milli 1981 og 1997. Almennt breyttist ekki fjöldi samverustunda 

barna og foreldra á tímabilinu en í fjölskyldum með tvo foreldra jókst tíminn 

umtalsvert. 

Gauthier, Smeeding og Furstenberg (2004) komust einnig að því í sinni rannsókn 

að bæði mæður og feður vörðu meiri tíma með börnum sínum árið 2000 en þau 

gerðu árið 1961. Mæðurnar voru þó enn að verja meiri tíma með þeim en 

feðurnir. Í rannsókninni kemur fram að atvinnuþátttaka foreldra hafi ekki áhrif á 

þann tíma sem þeir verja með börnum sínum. Þeir foreldrar sem stunda vinnu 

verja þó minni tíma með börnunum en þeir foreldrar sem ekki stunda vinnu en 

munurinn er mjög lítill. Foreldrar nýta þann tíma sem þeir hefðu annars varið í 

eigin tómstundir til að eiga meiri tíma með börnum sínum. 

Breskar rannsóknir (Sullivan og Gershuny, 2001) og kanadískar (Zuzanek, 2001) 

sýna samskonar niðurstöður á auknum samverutíma. Í könnun frá árinu 2000 

sem gerð var í Kanada á fjölskyldum með að minnsta kosti eitt barn undir 15 ára 

aldri kom fram að feður vörðu að meðaltali 3,9 klukkutímum á dag með börnum 

sínum á meðan mæðurnar voru með börnunum 6,1 klukkutíma á dag. Hvort sem 

um var að ræða virka daga eða helgar virtust mæður verja meiri tíma með 
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börnum sínum en makanum sínum. Feðurnir virtust hins vegar verja meiri tíma 

með makanum sínum heldur en börnunum. Einnig kom fram að 42% mæðra 

vildu verja meiri tíma með fjölskyldu og vinum en þær voru að gera, en 55% feðra 

(Glossop og Mirabelli, 2000).  

Ánægjulegt er að sjá að almennt eru foreldrar að verja meiri tíma með börnum 

sínum og unglingum í dag heldur en þeir gerðu áður. Það virðist einnig eiga við 

hér á landi að samverutími unglinga og foreldra sé að aukast þrátt fyrir að 

íslenskar mæður séu að auka við sig vinnu. Í skýrslu Silju Bjarkar Baldursdóttur 

(2004) kemur fram að samvera unglinga og foreldra hefur aukist á milli áranna 

1997 og 2003 í Reykjavík. Árið 1997 sögðust 22% nemenda í 9. og 10. bekk í 

Reykjavík vera oft eða nær alltaf með foreldrum sínum utan skólatíma á virkum 

dögum. Var þessi hópur orðinn 32% árið 2003. Samvera um helgar jókst hins-

vegar um 7 prósentustig á sama tímabili, eða úr 32% í 39%.  

Í skýrslunni kemur einnig fram að á meðan samvera unglinga og foreldra í 

Reykjavík jókst á árunum 1997 til 2003 fækkaði þeim reykvísku unglingum sem 

höfðu verið úti einu sinni eða oftar eftir klukkan tíu að kvöldi undanfarna viku úr 

85% í 77%. Einnig fækkaði þeim unglingum sem sögðust hafa komið heim eftir 

klukkan þrjú að nóttu einu sinni eða oftar síðastliðna sjö daga úr 16% í 11%. Á 

sama tíma dró einnig úr áfengis-, tóbaks- og vímuefnanotkun ungmenna (Silja 

Björk Baldursdóttir, 2004). 

Þótt flestar rannsóknir sýni að foreldrar verji meiri tíma með börnum sínum nú 

heldur en áður fyrr sýndu Mestdag og Vandeweyer (2005) fram á að belgískar 

fjölskyldur vörðu meiri tíma saman árið 1966 en þær gerðu 1999, einkum á 

virkum dögum. Skoðuðu þær sérstaklega fjölskyldumáltíðina og hafði sá sam-

verutími einnig minnkað. Við nánari skoðun á samverutíma kom í ljós að árið 

1966 vörðu Belgar 2,12 tímum með maka og börnum á virkum dögum en árið 

1999 hafði tíminn minnkað um 25 mínútur eða í 1,47. Á sunnudögum hafði 

tíminn ekki minnkað eins mikið en þó um 19 mínútur, úr 4,47 í 4,28. Á laugar-

dögum hafði tíminn hins vegar aukist um 1,12 tíma. Benda höfundar skýrslunnar 

á að hugsanlega megi skýra þennan mikla mun á laugardögum með því að færri 
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unnu á laugardögum árið 1999 en gerðu árið 1966. Ekki var talið að ástæða 

breytinganna væri að báðir foreldrar unnu úti. 

Flestir foreldrar hafa sjálfsagt óskað sér þess á einhverjum tímapunkti að geta 

varið meiri tíma með fjölskyldu sinni. Roxburgh (2006) komst að því í rannsókn 

sem hún gerði á bandarískum útivinnandi foreldrum að minna en fjórðungur 

þeirra sem tóku þátt í rannsókninni voru ánægðir með þann tíma sem þeir vörðu 

með börnum sínum og maka. Konur voru líklegri til að vilja auka gæði þess tíma 

sem þær vörðu með fjölskyldunni á meðan karlarnir voru líklegri til að vilja meiri 

tíma með fjölskyldunni. Roxburgh segir að augljós tengsl séu á milli vinnustunda 

og tímapressu fjölskyldunnar en ekki sé hægt að fullyrða hvort um sé að ræða 

orsakasamband. Bendir hún einnig á að tímapressa vegna fjölskyldulífs lúti ekki 

sömu lögmálum og almenn tímapressa. Vel menntað fólk, vel stætt fólk og konur 

eru líklegri til að greina frá almennri tímapressu en þegar kemur að tímapressu 

vegna fjölskyldulífs er þessi munur sem er á milli kynjanna, menntaðs og 

ómenntaðs fólks og þeirra sem eru vel stæðir eður ei ekki lengur til staðar 

(Roxburgh, 2006). 

Engar rannsóknir fundust, hvorki íslenskar né erlendar, þar sem borin eru saman 

svör unglinga og foreldra við spurningum um samverutíma þeirra. 

Tengsl foreldra og ungmenna 

Stór hluti af því að þroskast og eldast er að læra. Við það breytast tilfinningar 

okkar, hugsanir og athafnir. Lærdóminn drögum við af fólkinu í kringum okkur, 

foreldrum, kennurum og vinum, ásamt þeim atburðum sem við upplifum 

(Shaffer, 2002). 

Fjöldi kenninga hafa verið settar fram um það hvernig við lærum. Samkvæmt 

atferliskenningum John B. Watson fæðumst við sem óskrifað blað og mótumst 

svo alfarið af umhverfinu. B. F. Skinner talar um virka skilyrðingu í sínum kenn-

ingum en þar er átt við að hegðun einstaklings eigi sér afleiðingu og fer það eftir 

því hver afleiðingin er hvort hegðunin verði endurtekin eða ekki (Shaffer, 2002). 

Albert Bandura setti fram félagsmiðaða námskenningu (e. social learning theory) 

en þar segir að við lærum ekki aðeins með því að prófa sjálf heldur líka með því 
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að horfa á aðra (Bee, 1992; Shaffer, 2002). Því er mikilvægt að fyrirmyndir ung-

linga séu góðar þar sem unglingsárin eru tíminn þegar persónuleiki þeirra er að 

mótast. 

Unglingsárin eru tími mikilla breytinga í bæði líkamlegum og andlegum þroska. 

Tengsl unglinga við foreldra breytast, þeir verða sjálfstæðari og vinátta við aðra 

unglinga styrkist og verður nánari. Sambandið við foreldra heldur samt áfram að 

vera mikilvægt fyrir tilfinningalegt öryggi (e. emotional security) (Allen og Land, 

1999; Furman og Buhrmester, 1992; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993; Sigurjón 

Björnsson, 1993). Þó svo að unglingar segist síður þurfa á foreldrum sínum að 

halda finnst þeim samt mikilvægt að geta leitað til þeirra þegar mikið liggur við 

(Lieberman, Doyle og Markiewicz, 1999).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að hjá unglingum sem sýna afbrotahegðun, eiga vini 

sem sýna afbrotahegðun eða hafa orðið fyrir ofbeldi af hendi vina eru tengsl við 

foreldra mun veikari en hjá öðrum unglingum (Bjarnason, Sigurdardottir og 

Thorlindsson, 1999). Þeir ljúga mun oftar að foreldrum sínum, fara seinna að 

sofa, hanga með vinum sínum og leyna því hvar þeir eru. Á þetta sérstaklega við 

um tengsl unglinga við móður (Marcos, Bahr og Johnson, 1986; Massey og Krohn, 

1986; Warr, 2007). 

Samræður og náin samskipti milli foreldra og unglinga er góð leið til að efla 

tengslin þeirra á milli. Unglingar sem ræða næstum aldrei við foreldra sína eru 

líklegri til að telja námið sjaldan eða aldrei mikilvægt (Svandís Nína Jónsdóttir, 

Hera Hallbera Björnsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

2002). Þessum unglingum líður einnig frekar illa í skólanum. Þeir unglingar sem 

finna fyrir lítilli umhyggju frá foreldrum sínum, eiga erfitt með að tala við þá um 

vandamál sín og meta álit vina á mikilvægum málum meira en foreldra eru mun 

líklegri til vera óánægðir með líkama sinn, þunglyndir, með lágt sjálfsmat og gera 

sjálfsmorðstilraunir (Ackard, Neumark-Sztainer, Story og Perry, 2006). Auk þess 

virðast samskipti og umhyggja frá foreldrum vera nátengd vellíðan unglinga 

(Ackard o.fl., 2006; Brendgen, Wanner, Morin og Vitaro, 2005). Það kom einnig í 

ljós í íslenskri rannsókn. Unglingar í 8. bekk sem eiga frekar eða mjög erfitt með 

að fá hlýju frá foreldrum sínum voru þrisvar sinnum líklegri til að hafa orðið 
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ölvaðir á síðustu 30 dögum en þeir sem eiga frekar eða mjög auðvelt með að fá 

umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2002). 

Niðurstöður úr ofangreindum rannsóknum benda á mikilvægi góðra tengsla milli 

unglinga og foreldra þeirra þegar kemur að heilsu unglinganna. Því er áhugavert 

að skoða samræmi í svörum þeirra á milli þegar spurt er út í líkamlegt, andlegt og 

félagslegt heilsufar unglinganna. 

Í rannsókn Waters og félaga frá 2003 voru unglingar og foreldrar spurðir um 

heilsu og vellíðan og svör þeirra borin saman. Foreldrarnir voru mun bjartsýnni á 

heilsu og vellíðan unglinga sinna heldur en unglingarnir sjálfir. Foreldrar og 

unglingar voru aðeins sammála um þær hliðar heilsu og vellíðan sem þau meta 

mikils. Þegar spurt var út í félagslega og andlega heilsu sögðu unglingarnir hana 

mun verri heldur en foreldrar þeirra greindu frá í sínum svörum. Það á líka við um 

almenna heilsu, magn og tíðni líkamlegs sársauka og hvaða áhrif heilsa þeirra 

hefur á fjölskyldulífið (Waters, Stewart-Brown og Fitzpatrick, 2003). 

Í annarri samanburðarrannsókn um líkamlega heilsu var fjallað um offitu 

unglinga. Foreldrar voru beðnir um að svara því hvort unglingurinn þeirra ætti við 

offituvandamál að stríða og unglingarnir skráðu hæð og þyngd ásamt því hvernig 

þeir skynjuðu þyngd sína. Líkamsþyngdarstuðull (BMI) var reiknaður út fyrir 

hvern ungling. Af þeim unglingum sem þjáðust af offitu samkvæmt 

líkamsþyngdarstuðli töldu aðeins 19,6% þeirra sjálfra og foreldra þeirra að um 

offituvandamál væri að ræða. Í 6,4% tilvika voru það eingöngu unglingarnir og í 

29,9% tilvika eingöngu foreldrarnir sem greindu frá offituvanda. Í 44,2% tilvika 

sögðu hvorki unglingurinn né foreldrarnir að unglingurinn ætti við offitu að stríða 

þrátt fyrir að þyngdarstuðull benti til þess. Hér má því sjá að þótt hvorki foreldr-

arnir né unglingarnir séu góðir í að segja til um offitu gefa svör foreldranna betri 

vísbendingu um offituvandamál unglinganna. Ekki var sýnilegur munur á stelpum 

og strákum (Goodman, Hinden og Khandelwal, 2000). 

Áhugavert er að skoða rannsókn Kiss og félaga (2009) á lífsgæðum en þar kemur 

fram munur á niðurstöðum þegar borin eru saman svör ungverskra mæðra og 

þunglyndra barna þeirra annars vegar og hins vegar mæðra og barna sem ekki 

eru þunglynd. Þótt lítið samræmi sé í svörum allra mæðra og barna þeirra er 
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munurinn þó minni hjá þeim mæðrum og börnum sem ekki eru þunglynd. Minna 

sæmræmi milli móður og barns virðist því vera í svörum þegar börnin eru 

þunglynd (Kiss, Kapornai, Baji, Mayer og Vetró, 2009) 

Þrátt fyrir að flestar rannsóknir sýni lítið samræmi í svörum unglinga og foreldra 

þegar spurt er um heilsufar unglingsins virðist sem góð heilsa minnki muninn á 

svörunum. Í sænskri rannsókn frá 2006 þar sem spurt var út í sjúkdóma, áverka 

og sársauka kom í ljós að þegar unglingur var við góða heilsu, þ.e. laus við 

sjúkdóma, áverka og sársauka, mátu foreldrar og unglingurinn ástandið eins. Þau 

voru líka sammála þegar um var að ræða til dæmis alvarlega áverka og tíðar 

kvartanir um sársauka í hné. Minniháttar kvartanir um litla áverka og vanlíðan 

eins og haus- og bakverki eða þreytu voru hins vegar vanmetnir af foreldrum 

(Burn Sundblad, Saartok, og Engström, 2006). 

Reglur og eftirlit foreldra með ungmennum 

Margir foreldrar draga úr eftirliti með börnum sínum á unglingsárunum en sýnt 

hefur verið fram á að aukið eftirlit og stuðningur foreldra við unglinga dregur úr 

andfélagslegri hegðun þeirra (Dishion, Nelson og Kavanagh, 2003). Gott eftirlit 

foreldra og samvera með foreldrum er mikilvæg til að fyrirbyggja og draga úr 

líkunum á því að ungmenni byrji að drekka áfengi eða nota vímuefni (Barnes, 

Hoffman og Welte, 2006; Laird, Pettit, Dodge og Bates, 2003; Simons, Wu, 

Conger og Lorenz, 1994; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998; Thorlindsson og 

Vilhjalmsson, 1991). Foreldrar hafa einnig meiri ánægju af sambandinu við 

unglingana þegar eftirlitið er gott og verja meiri tíma með þeim en þegar eftirlitið 

er minna og þar að auki hafa unglingar aukna trú á að foreldraeftirlit sé viðeig-

andi þegar eftirlitið er gott (Laird o.fl., 2003). 

Þegar spurt er um sálfræðilega erfiðleika er lítil samkvæmni í svörum foreldra og 

unglinga. Í rannsókn Sourander og félaga (2006) þar sem unglingar eru spurðir 

um skynjaða erfiðleika (e. perceived difficulties) þegar þeir eru 12 ára og 15 ára 

var samkvæmni milli þeirra og foreldra þeirra mjög lág. Aðeins tíundi hluti þeirra 

unglinga og foreldra sem sögðu frá erfiðleikum voru sammála um að ungling-

urinn ætti við meiri vandamál að stríða en aðrir jafnaldrar hans (Sourander, 
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Pihlakoski, Aromaa, Rautava, Helenius og Sillanpää, 2006). Fleiri rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á að lítið samræmi er á milli foreldra og unglinga þegar kemur að 

tilfinningalegum vandamálum og hegðunarvandamálum (Sourander, Helstelä og 

Helenius, 1999; Verhulst, Dekker og van der Ende, 1997). Unglingar virðast greina 

frá meiri vandamálum heldur en foreldrar og kennarar og er munurinn meiri hjá 

18 ára unglingum heldur en 11 ára ungmennum (van der Ende og Verhulst, 

2005). 

Samskonar niðurstöður er að finna í rannsókn Kramer, Phillips, Hargis, Miller, 

Burns og Robbins (2004) en þar var samkvæmni milli foreldra og unglinga 

sérstaklega lág við spurningum um samband unglinga við vini, afbrotahegðun 

jafningja og tómstundaiðkun. Ástæður fyrir þessum mismun voru meðal annars 

taldar vera mismunur á því hvernig foreldrar og unglingar túlkuðu spurningarnar, 

að foreldrum hafi ekki verið kunnugt um hegðun unglingsins eða mismunandi 

viðmið um hvað þátttakendur töldu vera vandamálahegðun (Kramer o.fl., 2004). 

Strange og Lewis (1993) komust einnig að sömu niðurtöðu um lítið samræmi í 

svörum unglinga og foreldra í sinni rannsókn. Þar voru foreldrar, kennarar og 

börn spurð um innri (internalizing) og ytri (externalizing) hegðunarvandamál. 

Rannsóknin leiddi í ljós að 13 ára börn sögðu almennt frá flestum vandamálum 

en kennarar þeirra frá fæstum vandamálum. Eins og í svo mörgum öðrum rann-

sóknum var ekki mikill samhljómur í svörum barnanna og foreldra þeirra þar sem 

börnin greindu frá fleiri vandamálum en foreldrarnir. Mesta samræmi var á milli 

svara mæðra og feðra, bæði þegar spurt var um innri og ytri hegðunarvandamál. 

Fleiri samanburðarrannsóknir 

Fjöldi rannsókna hefur verið gerður þar sem svör foreldra eru borin saman við 

svör barna og unglinga. Þessar rannsóknir fjalla um allt frá andlegri og líkamlegri 

heilsu til hegðunarvandamála og kynlífsreynslu. Þegar litið er heildrænt yfir 

þessar rannsóknir má sjá ákveðið samræmi í niðurstöðum þeirra. Í fyrsta lagi 

vekur athygli að margar rannsóknir þar sem borin eru saman svör foreldra og 

barna eða unglinga sýna meiri fylgni á milli þess hvernig mæður og feður svara 
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heldur en milli þess hvernig barn og annað foreldri svara (Barkmann og Schulte-

Markwort, 2005; Renk og Phares, 2004; Seiffge-Krenke og Kollmar, 1998). 

Í öðru lagi má benda á að á sama tíma og flestar rannsóknir sem skoðaðar voru 

sýna nokkuð ósamræmi milli foreldra annars vegar og barna eða unglinga hins 

vegar þá má finna nokkuð gott samræmi á svörum foreldra og barna þegar viss 

viðfangsefni eru skoðuð. Meðal annars þegar spurt er um kynlífsreynslu unglinga 

en þar hefur mikill meirihluti foreldra rétt fyrir sér varðandi reynsluleysi 

unglingsins á kynlífi. Á móti kemur þó að meira en helmingur foreldra sem eiga 

ungling sem hefur einhverja reynslu af kynlífi telur hann reynslulausan. Vilja 

höfundar þessarar skýrslu því meina að niðurstöðurnar bendi til þess að mat 

foreldranna á kynlífsreynslu unglinganna sé ekki byggt á raunverulegri þekkingu 

heldur hafi þeirra eigin persónuleiki og skoðanir á því hvers konar unglingar 

stunduðu kynlíf áhrif (Mollborn og Everett, 2010). 

Þá sýnir rannsókn Whiteman og Green (1997) einnig nokkuð samræmi milli svara 

foreldra og barna. Þar kemur fram að samræmi milli foreldris og barns fari eftir 

því um hvað sé spurt frekar en eiginleikum þess sem er spurður. Þegar spurt er 

um eiginleika eins og augn- og hárlit er samræmi milli svara foreldris og barns 

mjög hátt. Hins vegar minnkar samræmið þegar spurt er út í þætti eins og hvort 

börnin fái freknur eða sólbrenni. 

Í rannsókn Rah og félaga (2002) var spurt um þann tíma sem barn varði í 

heimavinnu, lestur, sjónvarpsáhorf, spilun tölvuleikja og íþróttaiðkun. Þegar svör 

foreldranna voru borin saman við svör barnanna var samræmið aðeins í meðal-

lagi. Benda þeir einnig á að spurningalistar séu ekki endilega besta aðferðin til að 

mæla hve löngum tíma börn verji við þessa iðju. Betri spurningalista eða aðferðir 

þurfi til að gera þessar mælingar áreiðanlegri (Rah, Mitchell, Mutti og Zadnik, 

2002). 

Þegar á heildina er litið virðist, samkvæmt ofantöldum rannsóknum, samræmi í 

svörum foreldra og unglinga að jafnaði ekki mikið. Það getur verið vegna mis-

munar á því hvernig foreldrar annars vegar og börn eða unglingar hins vegar 

túlka spurningarnar eða vegna ólíkrar upplifunar á umhverfinu og tilfinningum. 

Barn getur þjáðst af alls konar kvillum, sálrænum og öðrum, án þess að foreldrar 
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viti af því en börnin geta líka ýkt vandamál sín. Það að mismunur á svörum aukist 

með aldri unglingsins getur verið vegna þess að foreldrar fjarlægjast börn sín eftir 

því sem þau verða eldri og sjálfstæðari. Vierhaus og Lohaus (2007) benda á það í 

sinni rannsókn að það sé gagnlegt að skoða upplýsingar frá mismunandi upplýs-

endum þegar skoðuð er vandamálahegðun barna til að spá fyrir um áhættu-

hegðun unglinga. Nánast allar rannsóknirnar sem voru skoðaðar benda á 

nauðsyn þess að spyrja bæði barn og foreldri til að komast sem næst því sem er 

rétt. Erfitt er hins vegar að spá um hvort þeirra hafi réttara fyrir sér. 

Tilgangur rannsóknarinna 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hve mikið samræmi eða ósamræmi sé 

í svörum unglinga og foreldra þeirra þegar spurt er út í samverutíma þeirra, 

tengsl, reglur og eftirlit.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á samveru unglinga og foreldra á síðustu 

árum og sýnt hefur verið fram á mikilvægi hennar. Samvera með foreldrum 

dregur úr tíðni áhættuhegðunar hjá unglingum og því áhugavert að skoða hana 

vel. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi þar sem bæði börn og 

unglingar hafa verið spurðir út í samverutíma þeirra með foreldrum sínum en 

engin könnun hefur áður parað saman svör foreldra og unglinga á þann hátt sem 

hér er gert svo vitað sé. Í rannsókn sem SAFT (Samfélag, fjölskylda og tækni) gerði 

árið 2003 voru börn spurð út í netnotkun sína og foreldrar þeirra út í netnotkun 

barna sinna. Þar kemur fram töluvert misræmi í svörum þátttakenda á spurn-

ingum er varða meðal annars notkun Internetsins og tölvupósts (SAFT, e.d.). 

Þessar niðurstöður vöktu áhuga rannsakanda á að skoða hvort sambærilegt 

misræmi myndi vera á svörum unglinga og foreldra þegar spurt yrði um 

samverutíma þeirra. Til að skoða hvort foreldrar ákveðins unglings væru að svara 

eins og unglingurinn sjálfur var ákveðið að para saman unglinga og foreldra í 

þessari rannsókn. 

Til að fá hugmyndir um hvort unglingar séu að upplifa tíma sinn með foreldrum á 

sama hátt og foreldrarnir sjálfir er mikilvægt að skoða samverutíma frá 

sjónarhornum beggja þessara ólíku hópa. Með því fæst betri innsýn í hvernig 
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unglingar hugsa og hvort mikilvægt sé fyrir foreldra að koma skilaboðum sínum 

greinilegar til skila og gera eftirlit sýnilegra. Tilgangur þessarar könnunar er að 

kanna hve mikið samræmi eða ósamræmi er í svörum unglinga og foreldra þeirra 

þegar spurt er út í samverutíma, tengsl, reglur og eftirlit. Út frá þeim rannsóknum 

sem fjallað hefur verið um hér að framan er sú tilgáta sett fram að þegar spurt er 

út í huglæg atriði eins og tengsl, reglur og eftirlit sé ósamræmi í svörum meira en 

þegar spurt er um þætti eins og matartíma og samveru um helgar og á virkum 

dögum. 

Í köflunum hér á eftir verður fyrst fjallað um aðferð rannsóknarinnar, það er 

framkvæmd hennar, þátttakendur og brottfall. Í kaflanum um mælitæki verður 

farið yfir þær spurningar sem notaðar voru í rannsókninni og þar á eftir fjallað um 

úrvinnsluna. Niðurstöðukafli kemur þar á eftir og skiptist niður í nokkra undir-

kafla þar sem fjallað er um niðurstöður úr hverri spurningu fyrir sig. Að lokum er 

svo umræðukafli þar sem niðurstöðurnar eru ræddar og fjallað um styrkleika og 

veikleika rannsóknarinnar. 
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Aðferð 

Þar sem könnunin beindist að unglingum var ákveðið að reyna að fá samstarf við 

einn grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu með stóra unglingadeild. Sendur var 

tölvupóstur á skólastjóra grunnskólans þar sem könnunin var kynnt og óskað eftir 

samstarfi, sjá fylgiskjal 1. Tveimur dögum seinna, þar sem ekki hafði fengist svar 

var hringt í skólastjórann. Sýndi skólastjórinn strax mikinn áhuga og lýsti vilja 

sínum til að taka þátt í könnuninni. 

Í köflunum hér á eftir verður fjallað um hvernig könnunin var framkvæmd, 

mælitæki og þátttakendur, sérstaklega er fjallað um brottfall og skoðað hvort 

munur er á svörum þeirra unglinga sem eru paraðir við foreldri og hinna 

unglinganna í rannsókninni sem ekki áttu foreldra sem tók þátt. 

Framkvæmd 

Framkvæmdinni má skipta í tvo hluta. Annars vegar könnun meðal nemenda og 

hins vegar könnun meðal foreldra. Sótt var um leyfi hjá Persónuvernd vegna 

rannsóknar en ekki voru gerðar neinar athugasemdir varðandi hana. 

Nemendakönnun 

Einn kennari tók að sér að leggja nemendakönnunina fyrir á skólatíma vikuna 

23. – 27. apríl 2007. Könnunin var lögð fyrir alla nemendur í 8. og 9. bekk sem 

mættir voru í skólann þessa tilteknu daga. Könnunin var á pappírsformi og var 

hvert eintak merkt með einkvæmu númeri, það er enginn nemandi fékk sama 

númer. Kennarinn sem lagði könnunina fyrir var með lista yfir alla nemendur og 

númer þeirra og passaði uppá að allir fengju rétta könnun. 

Nemendur voru vinsamlega beðnir um að svara öllum spurningum eftir bestu 

samvisku og spyrja ef eitthvað vefðist fyrir þeim. Sömu spurningar voru lagðar 

fyrir nemendur í 8. og 9. bekk. 
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Foreldrakönnun 

Skólinn sá um að senda foreldrum tölvupóst með tengli á vefkönnunina þar sem 

rannsóknin var kynnt og þeir beðnir að taka þátt, sjá fylgiskjal 2. Þar sem ekki allir 

foreldrar eru með skráð netföng hjá skólanum var ákveðið að senda bréf til allra 

foreldra með pósti. Í bréfinu kom fram lykilorð hvers og eins til að opna 

vefkönnunina og nemendanúmer þeirra unglings svo hægt væri að tengja saman 

svör foreldra og unglings. Þetta númer voru foreldrar beðnir um að slá inn í 

sérstakan reit í könnuninni. Foreldrar voru vinsamlega beðnir um að svara öllum 

spurningunum eftir bestu samvisku og hafa samband við umsjónaraðila ef 

spurningar vöknuðu. Báðum foreldrum var boðið að taka þátt í könnuninni. 

Bréfið til foreldra fór í póst 17. apríl 2007 og ætti því að hafa komist til skila 18. 

eða 19. apríl. Í bréfinu voru foreldrar einnig beðnir að hafa samband við 

rannsakanda ef þeir vildu ekki að unglingarnir þeirra tækju þátt í könnuninni. 

Rannsakandi sá um að koma þeim upplýsingum til skila til skólans. Foreldrum 

voru sendar þrjár ítrekanir, tvö bréf með tölvupósti og eitt bréf sent heim með 

nemendum, sjá fylgiskjöl 3-5. 

Hlutverk samstarfsskóla 

Samstarfsskólinn sá um að útbúa lista yfir alla nemendur í 8. og 9. bekk, gefa 

þeim númer og passa að enginn nemandi fengi sama númerið. Skólinn hélt utan 

um þessi númer á meðan rannsókn stóð yfir en eyddi þeim síðan. Einnig sá 

skólinn um að prenta út bréfið sem sent var með bréfpósti til foreldra. Það bréf 

var eins og það sem sent var með tölvupósti en í því voru upplýsingar um könn-

unina ásamt númeri nemanda og lykilorði á könnun. Rannsakandi fékk aðila sem 

ekki tengdist könnuninni til að útbúa bréfin fyrir sendingu.  

Þátttakendur 

Þátttakendum var skipt í tvo hópa, annars vegar unglingar úr 8. og 9. bekk og hins 

vegar foreldrar þeirra. Alls voru 248 nemendur í þessum tveimur bekkjardeildum 

skólans, 112 í 8. bekk og 136 í 9. bekk. Einn kennari sá um að leggja könnunina 

fyrir í skólanum í kennslustund og fengu því allir nemendur sem mættu í kennslu-
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stund hjá kennaranum vikuna sem könnunin var lögð fyrir tækifæri til að svara 

henni. Einn nemandi fékk ekki leyfi frá foreldrum til að taka þátt. 

Alls svöruðu 205 unglingar spurningalistanum, 53,7% (110) voru strákar og 45,9% 

(94) stelpur, einn unglingur svaraði ekki til um kyn. Unglingarnir skiptust á milli 

bekkja þannig að 49,3% (101) unglinganna var úr 8. bekk og 50,7% (104) úr 

9. bekk. Svarhlutfall unglinganna var því 90,2% í 8. bekk og 76,5% í 9. bekk. 

Úr hópi foreldra svöruðu 127 spurningunum, þar af voru 28,3% (36) karlar og 

69,3% (88) konur, þrír foreldrar svöruðu ekki spurningunni um kyn. Af foreldrum 

sem svöruðu voru 68,5% (87) mæður unglinganna og 27,6% (35) feður, tveir 

sambýlismenn móður svöruðu einnig. Þrír svöruðu ekki spurningunni um 

samband sitt við unglinginn.  

Þar sem ætlunin var að bera saman svör unglings og foreldris voru svörin þeirra 

pöruð saman. Þegar búið var að sía frá þá unglinga sem ekki var hægt að para við 

foreldri og þá foreldra sem ekki var hægt að para við ungling stóðu eftir 79 pör af 

unglingi og móður og 34 pör af unglingi og föður.  

Eingöngu voru notuð pöruð gögn í niðurstöðunum nema annað sé tekið 

sérstaklega fram. Einnig var ákveðið að notast eingöngu við „unglingur og móðir 

pörin“ í þessari rannsókn til að forðast skekkju því suma unglingana var hægt að 

para bæði við móður og föður. 

Brottfall 

Þar sem ekki allir foreldrar svöruðu könnuninni var ákveðið að bera saman svör 

pöruðu unglinganna við svör allra unglinga sem tóku þátt til að skoða hvort mikið 

bæri á milli. Svör þessara tveggja hópa við flestum spurningunum voru sambæri-

leg nema við tveimur spurningum. Það voru spurningarnar um tíma með for-

eldrum um helgar og samræður um persónuleg málefni. 

Einnig voru allar mæður bornar saman við pöruðu mæðurnar til að athuga hvort 

mikill munur væri á þeim hvað varðar hjúskaparstöðu og menntun. Svo var ekki. 
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Mælitæki 

Rannsóknin var gerð með spurningakönnun sem var í tvennu lagi. Annars vegar 

voru spurningar fyrir nemendur og hins vegar spurningar fyrir foreldra nemend-

anna. 

Nemendakönnuninni var svarað á blaði á skólatíma og var hvert eintak merkt 

með einkvæmu númeri. Foreldrakönnuninni var svarað á netinu og var notaður 

hugbúnaður frá Outcome (outcome.is) til þess. Nemendur og foreldrar fengu að 

mestu leyti samskonar spurningar en einnig voru nokkrar spurningar sem 

eingöngu áttu við hvorn hóp fyrir sig. Foreldrar þurftu að slá inn númer nemanda 

síns til að hægt væri að tengja saman svör foreldris og nemanda. 

Alls fengu foreldrarnir 29 spurningar en unglingarnir 25 spurningar. Þær 

spurningar sem ekki voru notaðar í niðurstöðunum voru meðal annars um hvað 

foreldrar og unglingar gera saman, klukkan hvað unglingurinn fer að sofa á 

kvöldin og vaknar á morgnanna. Einnig var spurt um tölvunotkun unglingsins, 

hvort hann spili tölvuleiki á netinu, hvort foreldri sitji hjá unglingnum þegar hann 

notar Internetið, hversu mörg netföng unglingurinn sé með og hvort reglur séu á 

heimilinu um tölvunotkun. Allir þátttakendur fengu spurningu um hvað þeim 

fyndist skemmtilegast að gera með fjölskyldunni. 

Hér á eftir eru taldar upp þær spurningar sem notaðar voru við úrvinnslu á 

gögnunum og hvaða kvarðar voru notaðir.  

Kyn 

Unglingarnir voru spurðir um kyn með spurningunni „Ert þú strákur eða stelpa?“ 

en foreldrar með spurningunni „Ert þú maður eða kona?“. Er þetta nafnbreyta 

með tveimur möguleikum þar sem strákar og menn fá gildið 1 en stelpur og 

konur 2. 
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Bekkur 

Unglingarnir voru spurðir í hvorri bekkjardeildinni þeir voru með spurningunni „Í 

hvaða bekk ert þú?“ og foreldrarnir spurðir „Í hvaða bekk er unglingurinn þinn?“. 

Þetta er nafnbreyta þar sem svarmöguleikinn „8. bekk“ fékk gildið 1 og „9. bekk“ 

gildið 2. 

Samvera á virkum dögum 

Til að mæla samveru á virkum dögum voru unglingarnir spurðir „Hversu miklum 

tíma verð þú að jafnaði með foreldrum á hverjum virkum degi?“ og foreldrarnir 

„Hversu miklum tíma verð þú að jafnaði með unglingnum á hverjum virkum 

degi?“. Svarmöguleikarnir voru á raðkvarða með eftirfarandi gildi: 

1. Nær engum tíma 

2. ½ – 1 klst. 

3. Um 1 klst. 

4. Um 2 klst. 

5. Um 3 klst. 

6. Um 4 klst. 

7. Um 5 klst. 

8. 6 klst. eða fleiri 

Við úrvinnslu á niðurstöðum voru svarmöguleikarnir sameinaðir í þrjú gildi, „Um 

3 klst. eða færri“, „Um 4-5 klst.“ og „6 klst. eða fleiri“. 

Samvera um helgar 

Til að mæla samveru um helgar fengu unglingarnir spurninguna „Hversu miklum 

tíma verð þú að jafnaði með foreldrum á frídögum (um helgi)?“ og foreldrarnir 

spurninguna „Hversu miklum tíma verð þú að jafnaði með unglingnum á frí-

dögum (um helgi)?“. Sömu svarmöguleikar og gildi eru við þessa spurningu og á 

spurningunni um samveru á virkum dögum. Við úrvinnslu á niðurstöðum voru 

gildin sameinuð í þrjá möguleika eins og í spurningunni um samveru á virkum 

dögum. 
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Í einum þætti úrvinnslunnar voru spurningarnar um samveru á virkum dögum og 

um helgar kvarðaðar saman í eina og voru þá notaðir allir svarmöguleikar. 

Of mikil eða lítil samvera 

Bæði foreldrar og unglingar voru spurðir hvort þeim fyndist þeir eyða of miklum 

eða litlum tíma saman. Unglingarnir fengu spurninguna „Finnst þér þú eyða of 

miklum eða litlum tíma með foreldrum þínum?“ og foreldrarnir „Finnst þér þú 

eyða of miklum eða litlum tíma með unglingnum þínum?“. Svarmöguleikarnir 

voru á raðkvarða með eftirfarandi gildi: 

1. Allt of miklum 

2. Frekar of miklum 

3. Hæfilegum 

4. Frekar of litlum 

5. Allt of litlum 

Máltíðir 

Spurt var sérstaklega um hve oft í viku morgunmatur og kvöldmatur var borðaður 

saman. Unglingarnir voru spurðir „Hversu oft í viku, að jafnaði, borðar þú máltíð 

með foreldrum þínum?“ og foreldrarnir „Hversu oft í viku, að jafnaði, borðar 

unglingurinn máltíð með fjölskyldunni?“. Svarmöguleikarnir voru á raðkvarða 

með eftirfarandi gildi: 

1. Nánast aldrei 

2. 1-2 sinnum í viku 

3. 3-4 sinnum í viku 

4. 5-6 sinnum í viku 

5. Nánast á hverjum degi 

Við úrvinnslu á niðurstöðum voru svarmöguleikarnir sameinaðir í þrjú gildi, „0-2 

sinnum í viku“, „3-4 sinnum í viku“ og „5-7 sinnum í viku“.  

Tengsl milli foreldra og unglinga 

Fimm spurningar voru um umhyggju og stuðning, unglingarnir voru spurðir 

„Hversu auðvelt eða erfitt er fyrir þig að fá eftirfarandi hjá foreldrum þínum?“ og 
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foreldrarnir „Hversu auðvelt eða erfitt er fyrir þig að veita unglingnum eftir-

farandi?“. Spurt var um „Umhyggju og hlýju“, „Samræður um persónuleg 

málefni“, „Ráðleggingar varðandi námið“, „Ráðleggingar varðandi önnur verk 

(viðfangsefni)“ og „Aðstoð við ýmis verk“. Svarmöguleikarnir voru á raðkvarða 

með eftirfarandi gildi: 

1. Mjög erfitt 

2. Frekar erfitt 

3. Frekar auðvelt 

4. Mjög auðvelt 

Í einum þætti úrvinnslunnar voru spurningarnar fimm um umhyggju og stuðning 

sameinaðar á einn kvarða og voru notaðir allir svarmöguleikar til þess. 

Reglur og eftirlit 

Sex spurningar voru um reglur á heimilum og hvort fylgst væri með hvar og með 

hverjum unglingurinn væri. Spurt var hversu vel eða illa eftirfarandi fullyrðingar 

ættu við: 

Unglingar Foreldrar 
Ég fylgi þeim reglum sem foreldrar mínir 
setja 

Unglingurinn fylgir þeim reglum sem ég set 

Foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um 
hvað ég á að gera innan heimilisins 

Ég set ákveðnar reglur um hvað 
unglingurinn á að gera innan heimilisins 

Foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um 
hvenær ég á að vera komin(n) heim á 
kvöldin 

Ég set ákveðnar reglur um hvenær 
unglingurinn á að vera komin(n) heim á 
kvöldin. 

Foreldrar mínir fylgjast með því með 
hverjum ég er á kvöldin 

Ég fylgist með því með hverjum 
unglingurinn er á kvöldin 

Foreldrar mínir fylgjast með því hvar ég er 
á kvöldin 

Ég fylgist með því með hvar unglingurinn 
er á kvöldin 

Foreldrar mínir þekkja vini/vinkonur 
mína(r) 

Ég þekki vini/vinkonur unglingsins 
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Við öllum þessum spurningum voru sömu svarmöguleikarnir á raðkvarða með 

eftirfarandi gildi: 

1. Á mjög vel við um mig 

2. Á frekar vel við um mig 

3. Á frekar illa við um mig 

4. Á mjög illa við um mig 

Í einum þætti úrvinnslunnar voru spurningarnar þrjár um reglur kvarðaðar saman 

og einnig þær þrjár spurningar sem snúa að eftirliti. Við kvörðunina voru allir 

svarmöguleikar notaðir. 
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Úrvinnsla 

Við úrvinnslu á gögnum sem söfnuðust í þessari könnun voru notaðar 

megindlegar tölfræðiaðferðir með aðstoð SPSS (13.0) tölfræðiforritsins. Svörin úr 

netkönnun foreldra voru þegar á tölvutæku formi og þurfti því aðeins að flytja 

þau í gagnasafn SPSS. Svör unglingana þurfti hins vegar að skrá handvirkt inn í 

gagnasafnið.  

Þar sem svör unglinganna og foreldranna eru tengd saman á númerum er hægt 

að bera þau saman. Svörin eru öll pöruð saman, unglingur annars vegar og móðir 

hins vegar. Ákveðið var að nota ekki pörin unglingur og faðir því þau voru svo fá. 

Flestar spurningarnar bjóða upp á marga svarmöguleika og því var ákveðið að 

sameina þá í færri hópa. Byrjað var á því að skoða fjöldatölur, þ.e. hve margir 

unglingar og mæður merkja við hvern svarmöguleika og reikna út hlutfallið. 

Hlutfallstölurnar voru síðan bornar saman til að skoða hvort mikið bæri á milli og 

eru þær niðurstöður sýndar í súluritum eða töflum.  

Til að skoða hvort móðir og unglingur svöruðu spurningunum eins var fylgni milli 

svara þeirra reiknuð út. Var það gert bæði áður en svarmöguleikarnir voru 

sameinaðir með Pearson‘s R og/eða Spearman‘s rho fylgnistuðlunum og eftir að 

svarmöguleikar voru sameinaðir með Goodmans-Kruskal gamma fylgnistuðlinum. 

Pearson‘s R var notaður til að reikna fylgni á milli tveggja jafnbila breyta, 

Spearmans’s rho fylgnistuðullinn var notaður fyrir breytur á raðkvarða og sam-

ræmisstuðullinn Goodmans-Kruskal gamma notaður á sameinaðar breytur (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005; Field, 2005). 

Til að skoða fylgnina enn betur voru spurningarnar um samveru, á virkum dögum 

og um helgar, sameinaðar á einn kvarða. Það sama var gert við spurningarnar um 

matmálstíma, morgun- og kvöldmat, annar vegar og tengsl milli foreldra og 

unglinga hins vegar. Spurningarnar þrjár um reglur voru einnig sameinaðar á einn 

kvarða svo og spurningarnar þrjár um eftirlit. Voru þá allir svarmöguleikarnir 

notaðir og innri áreiðanleiki spurninganna mældur áður en það var gert með 

Cronbach‘s Alpha stuðlinum. Síðan var fylgnin reiknuð með Pearson‘s R og/eða 
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Searman‘s rho stuðlunum (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005; Field, 

2005). 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla eru teknar saman niðurstöður er lúta að samverutíma foreldra og 

unglinga. Skoðað verður hve löngum tíma þau verja saman á virkum dögum og 

um helgar, hvort þeim finnist þau verja of miklum eða litlum tíma saman og 

einnig hve oft foreldrar og unglingar borða máltíðir saman. Þá verða skoðuð 

tengsl milli foreldra og unglinga, hvort foreldrarnir eigi auðvelt eða erfitt með að 

sýna unglingnum umhyggju og hlýju, ræða við þá um persónuleg mál, ráðleggja 

þeim og aðstoða varðandi námið og önnur viðfangsefni. Einnig er skoðað hve 

auðvelt eða erfitt unglingunum finnst að fá þessi atriði frá foreldrum sínum. Það 

á eftir verða skoðaðar reglur á heimilinu, hvort þær séu til staðar og hvort 

unglingarnir fari eftir þeim. Að lokum er eftirlit foreldranna skoðað, það er hvort 

foreldrar fylgjast með hvar og með hverjum unglingarnir séu á kvöldin og hvort 

foreldrar þekki vini/vinkonur unglinganna. 

Samverutími foreldra og unglinga 

Í rannsókninni voru þátttakendur spurðir um hversu miklum tíma þeir verja 

saman á virkum dögum annars vegar og um helgar hins vegar. Unglingarnir voru 

spurðir hversu miklum tíma þeir verja með foreldrum sínum og foreldrarnir 

spurðir hversu miklum tíma þeir verja með unglingnum sínum. Svör unglinga og 

mæðra voru borin saman. 

Samvera á virkum dögum og um helgar 

Alls svöruðu 781 mæður og 79 unglingar spurningunni um hversu miklum tíma 

þau verja saman á virkum dögum. Mynd 1 sýnir samanburð á svörum mæðra og 

unglinga þegar búið er að sameina svarmöguleika í þrjá. 

Yfir helmingur (51,9%) unglinganna segjast verja um þremur klukkustundum eða 

færri með foreldrum sínum á virkum dögum en aðeins 25,6% mæðranna segja 

svo vera. Langflestar mæður (47,4%) segjast hins vegar verja fjórum til fimm 

klukkustundum á virkum dögum með unglingnum. Aðeins 7,6% unglinganna 

                                                      
1
 Af pörunum var ein móðir sem svaraði ekki spurningunni um samverutíma á virkum dögum. 
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segjast verja sex eða fleiri klukkustundum með foreldrum sínum en 26,9% 

mæðranna segja svo.  

 

Mynd 1. Samanburður á svörum mæðra og unglinga á spurningunni um samveru á virkum 
dögum. 

Alls fengust 79 svör frá mæðrum og 782 frá unglingum við spurningunni um 

hversu miklum tíma þau verja saman á frídögum (um helgar) og sjást 

niðurstöðurnar á mynd 2, þar sem búið er að sameina svarmöguleika í þrjá. 

Mikill meirihluti mæðranna (72,2%) segjast verja 6 eða fleiri klukkustundum með 

unglingnum á frídögum en aðeins 33,3% unglinganna. Þá segjast 19,2% ungling-

anna verja um þremur klukkustundum eða færri með foreldrum sínum á frí-

dögum en aðeins 3,8% mæðranna segja svo. Langflestir unglinganna (47,4%) 

segjast verja fjórum til fimm klukkustundum með foreldrum sínum á frídögum, 

aðeins 24,1% mæðranna segja það sama. 

                                                      
2
 Einn unglingur svaraði ekki spurningunni um samveru á frídögum (um helgar). 
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Mynd 2. Samanburður á svörum mæðra og unglinga á spurningunni um samveru á frídögum. 

Marktæk fylgni var á milli þess hvernig móðir og unglingur svöruðu spurningunni 

um samveru á virkum dögum þegar búið var að sameina svarmöguleika í þrjá en 

notast var við Goodmans-Kruskal gamma stuðulinn (γ = 0,46, p = 0,005). Einnig 

var marktæk fylgni þegar notað var Pearson‘s R (r = 0,291, p = 0,01) og Sperman‘s 

rho (ρ = 0,313, p = 0,005) en þessir stuðlar voru notaðir á svörin áður en þau voru 

sameinuð. Af þessum niðurstöðum má álykta að samræmi sé í svörum unglinga 

og mæðra þegar þau eru spurð um samveru á virkum dögum. 

Ekki var marktæk fylgni á svörum mæðra og unglinga við spurningunni um 

samveru á frídögum. Goodmans-Kruskal gamma stuðullinn var notaður þegar 

búið var að sameina svarmöguleika í þrjá (γ = 0,298, p = 0,137) en Pearson’s R (r = 

0,189, p = 0,097) og Spearman‘s rho (ρ = 0,207, p = 0,069) áður en þeir voru 

sameinaðir. Því má álykta að ekki sé samræmi í því hvernig mæður og unglingar 

svara spurningunni um samveru um helgar. 

Samvera var skoðuð í heild með því að setja samveru á virkum dögum og um 

helgar á einn kvarða. Reiknaður var áreiðanleiki spurninganna með Cronbach‘s 

Alpha stuðlinum bæði fyrir unglinga (0,823) og mæður (0,767). Eftir að búið var 

að sameina spurningarnar var fylgnin reiknuð og var hún marktæk miðað við 95% 

hvort sem notaður var Pearson‘s R stuðullinn (r = 0,237, p = 0,038) eða 

Spearmans‘s rho (ρ = 0,837, p = 0,013) sem þýðir að samræmi var milli þess 
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hvernig unglingarnir og mæðurnar svöruðu spurningunum um samveru á heildina 

litið. 

Of mikill eða of lítill tími 

Í könnuninni voru unglingarnir spurðir að því hvort þeim fyndist þeir eyða of 

miklum eða litlum tíma með foreldrum sínum og foreldrarnir voru spurðir að því 

sama hvað varðar unglinginn. Alls fengust 79 svör frá mæðrum og 79 frá 

unglingum og sjást niðurstöðurnar á mynd 3 þar sem svörin eru borin saman. 

Meirihluti (62,0%) mæðranna segjast verja hæfilegum tíma með unglingnum 

sínum en 35,4% segjast verja frekar eða allt of litlum tíma með honum. Lang-

flestir unglinganna (88,6%) segjast verja hæfilega miklum tíma með foreldrum 

sínum. Aðeins 6,3% unglinga segjast verja frekar of litlum tíma með foreldrum 

sínum og enginn allt of litlum. Hvorki móðir né unglingur segist verja allt of 

miklum tíma með hvort öðru. 

 

Mynd 3. Samanburður á svörum mæðra og unglinga við spurningunni hvort þau verji of miklum 
eða litlum tíma saman. 

Ekki var marktæk fylgni á svörum mæðra og unglinga við spurningunni um hvort 

þau verji of miklum eða litlum tíma saman (ρ = 0,193, p = 0,088) en notast var við 

Spearman‘s rho stuðulinn. Þar af leiðandi virðist ekki vera samræmi í því hvernig 

mæður og unglingar meta hvort þeim finnist þau verja of miklum eða litlum tíma 

saman. 
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Matmálstími 

Matmálstímar eru sá tími sem flestar fjölskyldur koma saman og því voru þeir 

skoðaðir sérstaklega. Unglingarnir voru spurðir hversu oft í viku þeir borðuðu 

máltíð með foreldrum sínum og foreldrarnir hversu oft unglingurinn borðaði með 

þeim. Spurt var sérstaklega um morgun- og kvöldmat. Borin voru saman svör 

unglinga og mæðra. 

Alls svöruðu 78 mæður og 78 unglingar spurningunni um hversu oft í viku þau 

borðuðu morgunmat saman en mynd 4 sýnir niðurstöðurnar. Flestar mæður 

(62,8%) segjast borða morgunmat fimm til sjö sinnum í viku. Það sama á við um 

53,8% unglinganna. Þá sögðu 29,5% mæðra og 41,0% unglinga borða morgunmat 

núll til tvisvar sinnum í viku en langfæstar mæður (7,7%) og unglingar (5,1%) 

segjast borða saman morgunmat þrisvar til fjórum sinnum í viku. 

 

Mynd 4. Samanburður á svörum mæðra og unglinga við spurningunni hversu oft þau borðuðu 
morgunmat saman. 

Marktæk fylgni var á svörum mæðra og unglinga við spurningunni um hversu oft 

þau borðuðu morgunmat saman. Allir svarmöguleikarnir voru notaðir og 

Pearson’s R (r = 0,491, p = 0,000) stuðullinn. Þessar niðurstöður sýna að 

samræmi er á milli þess hvernig unglingur og móðir svara spurningunni um 

morgunmat. 
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Spurningunni um hversu oft í viku unglingur og foreldrar borðuðu kvöldmat 

saman svöruðu 78 mæður og 74 unglingar og eru niðurstöðurnar sýndar á mynd 

5. Þegar svörin voru borin saman var nánast enginn munur á hversu margir 

svöruðu hverjum möguleika. Nánast allar mæður (97,3%) og unglingar (94,9%) 

segjast borða saman kvöldmat fimm til sjö sinnum í viku. Mjög fáar mæður 

(5,1%) og unglingar (2,7%) segjast borða kvöldmat saman fjórum sinnum í viku 

eða sjaldnar. 

 

Mynd 5. Samanburður á svörum mæðra og unglinga við spurningunni hversu oft þau borðuðu 
kvöldmat saman. 

Fylgni var mæld á svörum mæðra og unglinga og notaðir til þess allir svar-

möguleikar. Pearson’s R (r = 0,256, p = 0,029) stuðullinn var notaður. Þessar 

niðurstöður sýna að samræmi er á milli þess hvernig unglingur og móðir svara 

spurningunni um kvöldmat. 

Tengsl milli foreldra og unglinga 

Til að kanna tengsl á milli foreldra og unglinga voru lagðar fyrir unglinginn fimm 

spurningar um hversu auðvelt eða erfitt honum þætti að fá umhyggju og hlýju frá 

foreldrum sínum ásamt samræðum um persónuleg málefni eða ráðleggingar og 

aðstoð við námið og önnur verkefni. Foreldrarnir voru einnig spurðir hversu 

auðvelt eða erfitt þeim þætti að veita unglingnum umhyggju og hlýju ásamt ráð-
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leggingum og veita þeim aðstoð. Í töflu 1 sjást niðurstöðurnar úr þessum 

spurningum. 

Það voru ýmist 78 eða 79 mæður sem svöruðu spurningunum um tengsl, mis-

munandi eftir spurningum, en 78 unglingar svöruðu þessum spurningum. Yfir 

95% svarenda, bæði mæður og unglingar svöruðu öllum spurningunum um tengsl 

að þeim þætti mjög eða frekar auðvelt að fá og veita umhyggju og ráðleggingar. 

Allar mæður segja það mjög eða frekar auðvelt að veita unglingnum sínum 

umhyggju og hlýju og ráðleggingar varðandi önnur verk. Að sama skapi telja allir 

unglingarnir það hins vegar mjög eða frekar auðvelt að fá ráðleggingar varðandi 

námið. 

Tafla 1. Niðurstöður úr spurningum um tengsl milli mæðra og unglinga. 

  Mjög 
erfitt 

Frekar 
erfitt 

Frekar 
auðvelt 

Mjög 
auðvelt 

Alls 

Umhyggja og hlýja 
Mæður 0,0% (0) 0,0% (0) 10,1% (8) 89,9% (71) 100% (79) 

Unglingar 0,0% (0) 2,6% (2) 13,9% (11) 82,3% (65) 100% (78) 

Samræður um persónuleg 
málefni 

Mæður 0,0% (0) 1,3% (1) 34,2% (27) 63,3% (50) 100% (78) 

Unglingar 0,0% (0) 1,3% (1) 34,2% (27) 63,3% (50) 100% (78) 

Ráðleggingar varðandi 
námið 

Mæður 0,0% (0) 3,8% (3) 27,8% (22) 68,4% (54) 100% (79) 

Unglingar 0,0% (0) 0,0% (0) 13,9% (11) 84,8% (67) 100% (78) 

Ráðleggingar varðandi 
önnur verk (viðfangsefni) 

Mæður 0,0% (0) 0,0% (0) 35,4% (28) 64,6% (51) 100% (79) 

Unglingar 0,0% (0) 3,8% (3) 25,3% (20) 69,6% (55) 100% (78) 

Aðstoð við ýmis verk 
Mæður 0,0% (0) 3,8% (3) 34,2% (27) 60,8% (48) 100% (78) 

Unglingar 0,0% (0) 1,3% (1) 22,8% (18) 74,7% (59) 100% (78) 

 

Fylgni var reiknuð með Pearson’s R stuðlinum fyrir allar spurningarnar með öllum 

svarmöguleikum. Aðeins spurningarnar um samræður um persónuleg málefni og 

ráðleggingar varðandi önnur verk sýndu marktæka fylgni, sjá töflu 2. Ekki fékkst 

marktæk fylgni þegar Spearman’s rho stuðullinn var notaður. 
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Tafla 2. Yfirlit yfir fylgni á spurningunum um tengsl milli foreldra og unglinga. 

 Pearson’s R Spearman’s rho 

Umhyggja og hlýja r = 0,163, p = 0,153 ρ = 0,211, p = 0,064 

Samræður um persónuleg málefni r = 0,344, p = 0,002* ρ = 0,282, p = 0,013 

Ráðleggingar varðandi námið r = 0,164, p = 0,150 ρ = 0,195, p = 0,086 

Ráðleggingar varðandi önnur verk 
(viðfangsefni) 

r = 0,345, p = 0,002* ρ = 0,318, p = 0,005 

Aðstoð við ýmis verk r = 0,181, p = 0,115 ρ = 0,180, p = 0,116 

* 
Marktækt

 
miðað við 0,01 

Tengsl milli foreldra og unglinga voru skoðuð í heild með því að setja spurn-

ingarnar um umhyggju og hlýju, samræður um persónuleg málefni, ráðleggingar 

varðandi námið og önnur verk og aðstoð við ýmis verk á einn kvarða. Reiknaður 

var áreiðanleiki spurninganna með Cronbach‘s Alpha stuðlinum fyrir mæðurnar 

(0,797) og unglinganna (0,753). Eftir að spurningarnar voru sameinaðar var 

fylgnin reiknuð og var hún marktæk miðað við 99%, bæði þegar notaður var 

Pearson‘s R (r = 0,421, p = 0,000) stuðullinn og Spearman‘s rho (ρ = 0,44, p = 

0,000). Samræmi er því á milli þess hvernig móðir og unglingur svara spurning-

unum um tengsl þeirra á milli. 

Reglur og eftirlit foreldra 

Hér á eftir koma niðurstöður úr spurningunum um reglur á heimilinu og eftirlit 

foreldranna með unglingnum. Til að kanna reglur sem snúa að unglingnum á 

heimilinu voru foreldrarnir og unglingarnir spurðir hvort unglingur fari eftir þeim 

reglum sem foreldrarnir setja, hvort reglur séu um það hvað hann eigi að gera á 

heimilinu og hvenær hann á að vera kominn heim á kvöldin. Til að skoða for-

eldraeftirlit voru unglingarnir og foreldrarnir spurðir um hvort foreldrarnir 

fylgdust með því með hverjum unglingurinn væri á kvöldin, hvar hann væri og 

hvort þau þekktu vini/vinkonur hans. Spurt var hversu vel eða illa fullyrðingarnar 

ættu við. 
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Reglur 

Þrjár spurningar í könnuninni fjölluðu um reglur á heimilinu, hvort þær væru til 

staðar og hvort unglingurinn fylgdi þeim. Alls fengust 79 svör frá mæðrum en 78 

frá unglingum við hverri af þessum spurningum. Langflestar mæður og unglingar 

svöruðu spurningunum að reglurnar ættu mjög eða frekar vel við (frá 70,1% til 

97,5%) um þá, sjá töflu 3.  

Af þeim unglingum sem segja að reglurnar eigi mjög eða frekar illa við um sig eru 

flestir sem segja svo varðandi reglurnar um hvað hann eigi að gera á heimilinu 

(28,2%). 

Tafla 3. Samanburður á svörum mæðra og unglinga við spurningum um reglur á heimilinu. 

  Mjög vel við Frekar vel 
við 

Frekar illa 
við 

Mjög illa við Alls 

Fylgir reglum 

Mæður 62,0% (49) 35,4% (28) 2,5% (2) 0,0% (0) 100% (79) 

Unglingar 45,6% (36) 44,3% (35) 8,9% (7) 0,0% (0) 100% (78) 

Reglur um hvað 
unglingur eigi að gera á 
heimilinu 

Mæður 32,9% (26) 50,6% (40) 13,9% (11) 2,5% (2) 100% (79) 

Unglingar 31,6% (25) 39,2% (31) 20,3% (16) 7,6% (6) 100% (78) 

Reglur um hvenær 
unglingur á að vera 
komin(n) heim á kvöldin 

Mæður 77,2% (61) 17,7% (14) 5,1% (4) 0,0% (0) 100% (79) 

Unglingar 49,4% (39) 31,6% (25) 12,7% (10) 5,1% (4) 100% (78) 

 

Pearsons‘s R og Spearman’s rho stuðlarnir voru notaðir til að reikna út fylgni á 

milli allra svarmöguleika við spurningunum um reglur á heimilinu. Fylgni var 

marktæk við spurningunum um hvort unglingurinn fylgi þeim reglum sem 

foreldrarnir setja og hvort það séu reglur um hvenær unglingurinn eigi að vera 

kominn heim á kvöldin, sjá töflu 4.  

Tafla 4. Yfirlit yfir fylgni á spurningunum um reglur á heimilinu. 

 Pearsons‘s R Spearmans’s rho 

Fylgir reglum r = 0,434, p = 0,000* ρ = 0,474, p = 0,000* 

Reglur um hvað unglingur eigi að gera á 
heimilinu 

r = 0,140, p = 0,222 ρ = 0,164, p = 0,152 

Reglur um hvenær unglingur á að vera 
komin(n) heim á kvöldin 

r = 0,424, p = 0,000* ρ = 0,346, p = 0,002* 
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* 
Marktækt

 
miðað við 0,01 

Til að skoða reglur heimilisins í heild var prófað að setja á einn kvarða spurning-

arnar þrjár um reglur, það er hvort unglingurinn fylgi reglum, hvort reglur séu um 

hvað unglingurinn eigi að gera á heimilinu og hvenær hann eigi að vera kominn 

heim á kvöldin. Reiknaður var áreiðanleiki spurninganna með Cronbach‘s Alpha 

stuðlinum bæði fyrir mæðurnar (0,515) og unglingana (0,600). Þar sem Alpha 

nær ekki 0,7 kom í ljós að ekki er hægt að kvarða þessar 3 spurningar saman. 

Eftirlit foreldra 

Þrjár spurningar voru í könnuninni um hvort foreldrarnir fylgdust með hvar og 

með hverjum unglingarnir væru á kvöldin og hvort foreldrar þekktu vini og 

vinkonur þeirra. Alls fengust 79 svör frá mæðrum en 78 frá unglingum við 

þessum spurningum. Langflestar mæður og unglingar svara spurningunum um 

foreldraeftirlit þannig að það eigi mjög eða frekar vel við, sjá töflu 5. 

Af þeim unglingum sem segja að eftirlitið eigi mjög eða frekar illa við eru flestir 

að svara spurningunni um, hvort foreldrarnir séu að fylgjast með því með 

hverjum þeir séu á kvöldin, (19,0%). 

Tafla 5. Samanburður á svörum mæðra og unglinga við spurningunum um foreldraeftirlit. 

  Mjög vel 
við 

Frekar vel 
við 

Frekar illa 
við 

Mjög illa 
við 

Alls 

Fylgist með því með 
hverjum unglingurinn er 
á kvöldin 

Mæður 88,6% (70) 10,1% (8) 1,3% (1) 0,0% (0) 100% (79) 

Unglingar 49,4% (39) 30,4% (24) 13,9% (11) 5,1% (4) 100% (78) 

Fylgjast með hvar 
unglingurinn er á 
kvöldin 

Mæður 86,1% (68) 12,7% (10) 1,3% (1) 0,0% (0) 100% (79) 

Unglingar 53,2% (42) 29,1% (23) 13,9% (11) 2,5% (2) 100% (78) 

Þekkja vini/vinkonur 
unglingsins 

Mæður 75,9% (60) 24,1% (19) 0,0% (0) 0,0% (0) 100% (79) 

Unglingar 69,6% (55) 19,0% (15) 8,9% (7) 1,3% (1) 100% (78) 

Allir svarmöguleikarnir voru notaðir til að reikna út fylgnina í spurningunum um 

eftirlit foreldra. Fylgnin var marktæk í öllum spurningunum þegar Pearson’s R 

stuðullinn var notaður en aðeins við spurningunni um hvort foreldrar fylgist með 
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hvar unglingurinn er á kvöldin þegar Spearman’s rho stuðullinn var notaður. Alla 

útreikninga er að finna í töflu 6. 

Tafla 6. Yfirlit yfir fylgni á spurningunum um foreldraeftirlit. 

 Pearson’s R Spearman’s rho 

Fylgist með því með hverjum 
unglingurinn er á kvöldin 

r = 0,257, p = 0,023* ρ = 0,209, p = 0,066 

Fylgjast með hvar unglingurinn er á 
kvöldin 

r = 0,280, p = 0,013* ρ = 0,235, p = 0,039* 

Þekkja vini/vinkonur unglingsins r = 0,285, p = 0,011* ρ = 0,223, p = 0,050 

* 
Marktækt

 
miðað við 0,05 

Til að skoða eftirlit foreldra í heild voru spurningarnar um hvort foreldrar fylgdust 

með því með hverjum og hvar unglingurinn væri á kvöldin og hvort þau þekktu 

vini/vinkonur hans sameinaðar á einn kvarða. Áreiðanleiki spurninganna var 

reiknaður með Cronbach‘s Alpha stuðlinum bæði fyrir mæður (0,861) og unglinga 

(0,753). Þegar búið var að sameina spurningarnar var fylgnin reiknuð og var hún 

marktæk miðað við 99%. Notaður var Pearson‘s R stuðullinn (r = 0,313, p = 

0,005). 

 



Samverutími unglinga og foreldra  Hulda Orradóttir 

 40 

Umræður 

Mjög misjafnt var á milli spurninga hvort samræmi var í svörum mæðra og 

unglinga eða ekki. Oftar var samræmi í svörum við spurningum sem snúa að mat-

málstíma eða samverutíma, þar sem hægt er að telja fjöldann, heldur en við 

spurningum um tengsl þar sem leggja þarf huglægt mat á svörin. Þetta er í sam-

ræmi við hvað aðrar rannsóknir hafa sýnt (Mollborn og Everett, 2010; Rah o.fl., 

2002; Whiteman og Green, 1997) 

Það kom á óvart að ekki væri marktæk fylgni á milli svara mæðra og unglinga um 

samverutíma þeirra bæði á virkum dögum og um helgar. Mæður og unglingar eru 

aðeins sammála um hversu löngum tíma þau verja sama á virkum dögum. 

Hugsanlega má rekja þetta ósamræmi til þess að tími fólks um helgar er ekki í 

eins föstum skorðum og á virkum dögum. Mikið getur verið að gera eina helgina 

en ekki þá næstu. Þetta ósamræmi í svörum á samverutíma um helgar væri 

áhugavert að athuga betur því tími fjölskyldunnar um helgar hefur mikil áhrif 

varðandi það að fyrirbyggja afbrotahegðun unglinga (Warr, 1993). Bæði á virkum 

dögum og um helgar segjast mæður verja meiri tíma með unglingnum sínum 

heldur en unglingurinn segir frá. Þann mun mætti skýra með mismunandi túlkun 

móður og unglings á því hvað er samverutími. Hvenær erum við saman og 

hvenær ekki? Erum við saman þegar við erum heima á sama tíma en í sitt hvoru 

herberginu að gera sitt hvorn hlutinn? Er samverutími aðeins sá tími þar sem við 

erum að gera sama hlutinn á sama tíma í sama herberginu? Til að skilja betur 

þennan mun á svörum unglinganna og mæðranna þyrfti að skoða hvernig þau 

skilja orðið samverutími.  

Athygli vakti að rúmlega helmingur mæðra og nær allir unglingarnir segjast verja 

hæfilega miklum tíma saman sem er mun meira en í rannsókn Roxburgh (2006) 

þar sem minna en fjórðungur þátttakenda voru ánægðir með tímann sem þeir 

vörðu með fjölskyldu sinni. En ekki var marktæk fylgni á milli þess hvernig 

mæðurnar og unglingarnir svöruðu spurningunni.  
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Ánægjulegt var að sjá niðurstöðurnar úr spurningunum um matmálstímana þar 

sem nánast allir þátttakendur segjast borða kvöldmat saman fimm til sjö sinnum í 

viku en það stangast á við rannsóknir sem gerðar hafa verið þar sem tími 

fjölskyldumáltíðanna fer minnkandi (Mestdag og Vandeweyer, 2005). Ætla má út 

frá þessum niðurstöðum að fjölskyldur leggi metnað í að borða saman á kvöldin 

en það er mikilvægur samverutími. Meiri dreifing var á svörunum um 

morgunmatinn þó flestar mæður og unglingar segjast borða hann fimm til sjö 

sinnum í viku. Benda þessar niðurstöður til þess að ekki allir unglingar séu að 

mæta í skólann á sama tíma og mæður þeirra í vinnu. Einnig getur verið að 

einhverjir unglingar sleppi því að borða morgunmat. 

Fimm spurningar snérust um tengsl milli foreldra og unglinga en aðeins var 

marktæk fylgni milli móður og unglings í tveimur þeirra, þ.e. í spurningunni um 

samræður um persónuleg málefni og ráðleggingar varðandi önnur verk, en 

fylgnin var ekki sérstaklega mikil. Þegar spurningarnar voru sameinaðar á einn 

kvarða varð marktæk fylgni milli svara móður og unglings. Það er í nokkru 

ósamræmi við niðurstöður annarra rannsókna sem sýna lítið samræmi í svörum 

unglinga og foreldra þegar spurt er út í sálfræðilega erfiðleika (Sourander o.fl., 

2006) og tilfinningaleg vandamál (Verhulst o.fl., 1997). Þetta er mikilvægt að 

skoða betur því fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á að unglingar sem sýna 

afbrotahegðun eru með mun veikari tengsl við foreldra sína en aðrir unglingar 

(Marcos, Bahr og Johnson, 1986; Massey and Krohn, 1986; Warr, 2007). Það er 

ekki á allra færi að ræða persónuleg málefni og því gleðilegt að sjá hve margar 

mæður og unglingar segja það mjög auðvelt. Nokkuð fleiri unglingar heldur en 

mæður segja það mjög auðvelt að fá ráðleggingar varðandi námið sem kemur 

kannski ekki mjög á óvart. Námsefnið sem kennt er í dag er nokkuð frábrugðið 

því sem var fyrir 20 árum eða meira þegar mæðurnar voru sjálfar í skóla. 

Þegar spurt var út í reglur á heimilinu var fylgni nokkur í tveimur af þremur 

spurningum, þ.e. hvort unglingurinn fylgi reglum og hvort það séu reglur um það 

hvenær hann á að vera kominn heim á kvöldin. Þessi marktæka fylgni er í 

nokkurri andstöðu við rannsókn Kramer og félaga (2004) þar sem einnig var spurt 

um reglur en þar var samkvæmni mjög lág milli foreldra og unglinga. Mæðurnar 
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eru í öllum tilvikum líklegri til að segja unglinginn fara eftir reglum og að reglur 

séu til staðar á heimilinu. Við spurninguna um hvort reglur séu um hvenær 

unglingurinn eigi að vera kominn heim á kvöldin munar tæpum 28% en samt 

svarar nær helmingur unglinganna því að það eigi mjög vel við. Þessi síðustu 

misseri hefur útivistartími barna og unglinga verið mikið í umræðunni sem getur 

skýrt það hve margir gefa svarið „mjög vel við“ við þessari spurningu. Lítil fylgni á 

milli svara unglinga og mæðra getur bent til þess að foreldrar séu ekki að koma 

því nægilega vel til skila til unglinganna að reglur séu til staðar á heimilinu. Einnig 

er möguleiki á að mæður vilji hafa þessar reglur til staðar en framfylgi þeim ekki 

endilega alltaf.  

Marktæk fylgni var í svörum mæðra og unglinga við öllum þremur spurningunum 

um eftirlit þó fylgnin hafi ekki verið mjög há. Virðast því unglingarnir vera 

meðvitaðri um eftirlit foreldranna eða foreldrarnir komi þeim skilaboðum skýrt til 

skila. Þetta samræmi í svörum mæðra og unglinga við spurningunum um eftirlit 

er sérstaklega ánægjulegt að sjá þar sem margir foreldrar hafa tilhneigingu til að 

minnka eftirlitið með börnum sínum þegar þau verða unglingar (Dishion, Nelson 

og Kavanagh, 2003). En samkvæmt Warr (2005) virðist sá tími sem unglingur ver 

með jafningjum sínum undir engu eftirliti, vera mikilvægur til að útskýra afbrota-

hegðun.  

Þó niðurstöður þessarar rannsóknar séu að mestu leyti í samræmi við samskonar 

rannsóknir frá öðrum löndum vekja þær upp margar spurningar um af hverju 

fylgnin milli svara unglinga og mæðra er svona lág. Eru unglingarnir að vanmeta 

tíma sinn með mæðrum sínum og mæðurnar að ofmeta hann eða er því öfugt 

farið. Rannsakanda finnst líklegra að mæður séu frekar að ofmeta tíma sinn með 

unglingunum til að líta betur út í augum annarra foreldra. Það sama gæti átti við 

unglingana sem væru að vanmeta tíma sinn til að líta betur út í augum vina sinna. 

Það þótti allavega ekki sérlega flott í ungdæmi rannsakanda að verja miklum tíma 

með foreldrum sínum. 
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Styrkleikar og veikleikar 

Aðal styrkur þessarar rannsóknar er að engin sambærileg rannsókn hefur áður 

verið gerð. Mikilvægt er að reyna að komast að því hvort foreldrar séu sammála 

unglingunum sínum þegar spurt er út í tíma þeirra saman og annað sem kemur 

fjölskyldunni við þar sem flestar rannsóknir ganga út á að spyrja unglingana álits 

en ekki foreldrana. Ef mikið ósamræmi er í svörum unglinganna og foreldranna er 

nauðsynlegt að komast að því hvað veldur. Er annar hópurinn eða jafnvel báðir 

að of- eða vanmeta tíma sinn saman, leggja þeir mismunandi skilning í 

samverutímann eða eru aðrar ástæður fyrir þessum mun? Finna þarf út hvort 

mismunur sé til staðar, komast að ástæðunum og vinna út frá því.  

Helsti veikleiki rannsóknarinnar er hve fáir foreldrar tóku þátt, en erfitt var að fá 

þá til að svara könnuninni. Þar af leiðandi var ekki hægt að nota fjölda svara frá 

unglingum sem tóku þátt, því rannsóknin byggði á að bera saman svör unglings 

og foreldris. Einnig hefði verið betra að fá óháðan aðila til að sjá um samskipti við 

foreldra, þ.e. senda út ítrekanir eða svara fyrirspurnum um týnd lykilorð eða 

nemendanúmer, í stað þess að leggja það á starfsmann í samstarfsskólanum. 

Annar veikleiki sem vert er að hafa í huga, ef könnunin verður endurtekin, er að 

spurningar unglinganna beindust að tíma með foreldrum en foreldranna með 

unglingnum. Betra hefði verið að spyrja unglingana sérstaklega um tíma með 

móður annars vegar og föður hins vegar. Hefði það verið betra þar sem í þessu 

tilviki var aðeins notast við svör frá mæðrum og eru þær að skoða tíma sinn með 

unglingunum en unglingurinn með foreldrum. Þessi munur á spurningum getur 

valdið því að unglingarnir séu að greina frá lengri tíma með foreldrum heldur en 

ef þeir hefðu aðeins verið spurðir út í tíma sinn með móður sinni. 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að taka stærra úrtak, þá úr fleiri 

en einum skóla til að skoða hvort þessar niðurstöður gefi vísbendingar um 

hvernig samveru foreldra og unglinga sé háttað hjá íslenskum fjölskyldum. Gott 

væri að taka viðtöl við unglinga og foreldra þeirra til að fá dýpri þekkingu á því 

hvernig þau túlka samveru, hvað þýðir það „að vera saman“. Einnig væri 

áhugavert að gera langtíma rannsókn og fylgja eftir foreldrum og unglingum yfir 
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ákveðið tímabil til að athuga hvort meira eða minna samræmi sé á svörum þeirra 

við ólíkar aðstæður. Rannsakanda er ekki kunnugt um að það hafi verið gert áður. 
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Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að skoða þurfi 

samverutíma unglinga og foreldra mun betur. Ekki einblína um of á unglinginn 

heldur huga einnig að foreldrunum og reyna eftir fremstu getu að finna út hvar 

munurinn á svörum unglinga og foreldra liggur.  

Mikilvægt er fyrir rannsakendur í framtíðinni að skilja betur hvernig unglingar og 

foreldrar þeirra túlka orðið samvera. Einnig hvort unglingarnir eða foreldrarnir 

of- eða vanmeti tíma sinn og hve mikið er þetta of- eða vanmat.  

Þó að mannshugurinn verði seint fullkannaður er hægt, með ítarlegri 

spurningalistum og viðtölum, að fá vísbendingar um hver hinn raunverulegi 

samverutími fjölskyldunnar er. Það eru því næg verkefni framundan fyrir forvitna 

rannsakendur. 
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Fylgiskjal 1 

Ágæti „skólastjóri“ 

Ég heiti Hulda Orradóttir og er í mastersnámi í lýðheilsufræði við Kennslufræði- 
og lýðheilsudeild Háskólans í Reykjavík. Nú er ég að vinna að meistaraverkefninu 
mínu sem beinist að samverutíma foreldra og unglinga og er að leita eftir 
samstarfi við einn áhugasaman grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Verkefnið er forrannsókn á samverutíma unglinga og foreldra, hve miklum tíma 
þeir eyða saman og hvað þeir gera. Markmið könnunarinnar er að skoða bæði 
sýn foreldra og unglinga á samverutíma en flestar rannsóknir hér á landi hafa 
hingað til beinst að sýn unglinganna eingöngu.  

Rannsóknir & greining, sem er í samstarfi við Kennslufræði- og lýðheilsudeild HR, 
hafa á undanförnum árum gert viðamiklar rannsóknir á högum og líðan barna og 
unglinga á Íslandi. Niðurstöður þessara rannsókna hafa verið notaðar í 
stefnumótun og forvörnum meðal ungs fólks í sveitarfélögum og skólum landsins. 
Undanfarið hefur verið mikill áhugi fyrir því að útvíkka þessar rannsóknir svo þær 
nái einnig til sjónarhorns foreldra. Þessi forrannsókn er liður í því að koma til 
móts við þennan áhuga.  

Könnunin er á formi spurningalista sem lagðir verða fyrir nemendur 8. og 9. 
bekkjar og foreldra þeirra. Spurningalistinn er mjög stuttur, eða um 30 
spurningar, og tekur einungis um 15 mínútur að svara honum. Engar 
persónurekjanlegar upplýsingar verða í könnuninni og þær því hvorki á nöfnum 
né kennitölum. Hins vegar verða númerapör sem tengja svör foreldris og barns. 
Ástæða er til að ítreka að númerin munu ekki vísa á einstaklinga eða 
persónuupplýsingar heldur eingöngu par barns og foreldris. 

Ég leita hér með eftir samstarfi við einn áhugasaman grunnskóla á 
höfuðborgarsvæðinu til að taka þátt í þessu rannsóknarverkefni, skólanum að 
kostnaðarlausu. Í kjölfar rannsóknarinnar mun ég, ef vilji er fyrir hendi, kynna 
niðurstöður fyrir kennurum skólans og foreldrum. 

Leiðbeinandi minni í þessu verkefni er Bryndís Björk Ásgeirsdóttir (bryndis@ru.is 
og bryndis@rannsoknir.is). 

 

Með von um gott samstarf 

Hulda Orradóttir 
huldao05@ru.is 
GSM: 898 0590 

mailto:bryndis@ru.is
mailto:huldao05@ru.is
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Fylgiskjal 2 

Kæra foreldri, 

Ég heiti Hulda Orradóttir og er í mastersnámi í lýðheilsufræði við Kennslufræði- 
og lýðheilsudeild Háskólans í Reykjavík. Nú er ég að vinna, í samstarfi við 
Réttarholtsskóla, að meistaraverkefninu mínu sem er rannsókn á samverutíma 
foreldra og unglinga. Vonast ég til að þú sem foreldri unglings í Réttarholtsskóla 
hafir áhuga á að taka þátt. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. 

Rannsóknin byggist á stuttum spurningalistum sem lagðir verða fyrir meðal 
unglinga í 8. og 9. bekk og foreldra þeirra. Spurningalistinn er mjög stuttur, eða 
um 30 spurningar, og tekur einungis um 15 mínútur að svara honum. 
Spurningunum er svarað á Internetinu (sjá neðar). Engar persónurekjanlegar 
upplýsingar verða í könnuninni og þær því hvorki á nöfnum né kennitölum. Hins 
vegar verða númerapör sem eingöngu eru notuð til að tengja svör foreldris og 
unglings. Skólinn mun halda utan um lista með nafni og númeri nemanda á 
meðan könnunin er opin. Þessum lista verður síðan eytt. Ég sem rannsakandi hef 
ekki aðgang að þeim lista. Svörin verða í minni vörslu og hefur skólinn því ekki 
aðgang að þeim. Þar af leiðandi verður ekki hægt að rekja svör til einstakra 
þátttakenda.  

Þú ræður hvort þú tekur þátt í könnuninni en ég vil hvetja þig til þess, mikilvægt 
er að sem flestir taki þátt til að niðurstöður verði marktækar. Könnun 
unglinganna verður lögð fyrir á skólatíma fimmtudaginn 19. apríl. Vinsamlega 
sendu mér tölvupóst á netfangið huldao05@ru.is ef þú vilt ekki að unglingurinn 
þinn taki þátt eða ef einhverjar spurningar vakna. 

 

Ef þú ákveður að taka þátt í könnuninni skaltu smella á tengilinn hér að neðan til 
að opna vefsíðu með spurningunum. Könnunin er læst með lykilorði sem þú þarft 
að slá inn, lykilorðið færð þú í viðhenginu sem sent var með tölvupóstinum. 
Þegar könnunin hefur opnast ertu beðinn um að slá inn nemandanúmeri, það 
finnur þú einnig í viðhenginu. Passaðu að slá aðeins inn númerunum sem eiga 
við þinn ungling. 

 

Athugið, báðir foreldrar geta tekið þátt, tvö lykilorð fylgja hverjum 
nemenda en aðeins eitt nemendanúmer sem báðir foreldrar nota. 

 

Tengill: hér kemur tengillinn 

 

Með von um góðar undirtektir 

kær kveðja 

Hulda Orradóttir 

huldao05@ru.is 

mailto:huldao05@ru.is
mailto:huldao05@ru.is
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Fylgiskjal 3 

Kæru foreldrar 

Ég vil byrja á því að þakka þeim foreldrum sem þegar hafa tekið þátt í könnuninni 
um samverutíma foreldra og unglinga kærlega fyrir. Framlag ykkar er mikils 
metið. 

Um leið vil ég hvetja þá foreldra sem ekki hafa svarað, til að gera það sem fyrst. 
Það tekur eingöngu um 15 mínútur að svara spurningunum en til að rannsóknin 
verði marktæk er mikilvægt að sem flestir taki þátt.  

Ég vil einnig minna á að báðir foreldrar/forráðamenn geta tekið þátt. Engar 
persónurekjanlegar upplýsingar eru í könnuninni og því ekki hægt að rekja svör til 
einstakra þátttakenda. 

Til að taka þátt þarf að smella á tengilinn hér að neðan, þá opnast vefsíða þar 
sem slegið er inn lykilorðið sem var í bréfinu sem sent var heim. Ef ekki virkar að 
smella á tengilinn er hægt að afrita slóðina og líma hana í vefskoðarann eða 
handslá inn textann. 

Tengill: http://secure.outcomesurveys.com/survey.aspx 

 

Könnunin verður opin fram á miðnætti 13. maí. 

 

Ekki hika við að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna í sambandi við 
rannsóknina. 

Með von um góðar undirtektir 

Kær kveðja 

Hulda Orradóttir 
huldao05@ru.is 

https://mail.ru.is/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://secure.outcomesurveys.com/survey.aspx


Samverutími unglinga og foreldra  Hulda Orradóttir 

 56 

Fylgiskjal 4 

Kæru foreldrar! 

Vikuna 23. -27.apríl var lögð fyrir könnun í 8. og 9. bekkjum Réttarholtsskóla um 
samverutíma unglinga og foreldra. Svörun hjá unglingunum var mjög góð. 

Til að rannsóknin skili niðurstöðum sem mark er takandi á þurfa foreldrar að 
svara sínum hluta. Enn vantar mikið uppá að svo sé. Þetta er mjög mikilvæg 
rannsókn, bæði vegna þess að rannsóknarnálgunin er á vissan hátt nýnæmi hér á 
landi en einnig vegna þess að lokaverkefni mitt veltur á henni. 

Um leið og ég þakka þeim foreldrum sem þegar hafa svarað, vil ég hvetja alla 
foreldra sem ekki hafa tekið þátt, til að svara könnuninni sem fyrst með því að 
smella á tengilinn hér að neðan. Einungis tekur um 15 mínútur að svara 
könnuninni. 

 

Könnunin verður opin til 20. maí. 
 

 

Tengill: http://secure.outcomesurveys.com/survey.aspx 

 

 

Ekki hika við að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna í sambandi við 
rannsóknina. 

Með von um góðar undirtektir 

Kær kveðja 

Hulda Orradóttir 
huldao05@ru.is 

 

https://mail.ru.is/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://mail.ru.is/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://secure.outcomesurveys.com/survey.aspx
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Samverutími unglinga og foreldra  Hulda Orradóttir 

 57 

Fylgiskjal 5 

Loka ítrekun 

 

Könnuninni um samverutíma unglinga og foreldra lýkur föstudaginn, 25. maí á 
miðnætti. 

 

Ég vil því hvetja alla foreldra sem hafa ekki þegar tekið þátt að smella á tengilinn 
hér að neðan og slá inn lykilorðið sem sent var heim með unglingunum síðasta 
föstudag og mánudag. 

 

Athugið! Send voru 2 lykilorð, 10 stafir hvort, svo báðir foreldrar geta tekið þátt. 

 

Einnig vil ég þakka góð viðbrögð og ábendingar sem ég hef fengið frá 
áhugasömum foreldrum. 

 

Tengill: http://secure.outcomesurveys.com/survey.aspx 

 

 

Ekki hika við að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna í sambandi við 
rannsóknina eða ef lykilorð virka ekki. 

Með von um góðar undirtektir 

Kær kveðja 

Hulda Orradóttir 
huldao05@ru.is 

 

 

https://mail.ru.is/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://mail.ru.is/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://secure.outcomesurveys.com/survey.aspx
mailto:huldao05@ru.is

