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Útdráttur 

Á Íslandi hefur tíðni þunganna meðal 15-19 ára unglingsstúlkna verið hærri miðað við 

Norðurlöndin og íslenskir unglingar byrja fyrr að stunda samfarir en jafningjar þeirra í 

nágrannalöndunum (Bender, Geirsson and Kosunen, 2003). Þar sem fáar rannsóknir hafa einbeitt 

sér að kynhegðun unglinga á Íslandi er ætlunin hér að varpa frekara ljósi á áhrifaþætti 

kynhegðunar íslenskra unglinga. Rannsóknin skoðar annars vegar áhrif félagslegra tengsla við 

vini og foreldra og hins vegar áfengisneyslu á það hvort unglingur sé farinn að stunda samfarir. 

Þátttakendur eru 1918 einstaklingar í 10. bekk um allt land, 958 strákar og 939 stelpur. Spurt var 

meðal annars um fjölda vina, uppeldisaðferðir foreldra, áfengisneyslu og kynhegðun. Helstu 

niðurstöður eru þær að fleiri stelpur en strákar hafa stundað samfarir í 10. bekk. Tíðni 

kynhegðunar fer hækkandi eftir því hve miklum tíma er eytt með vinum utan skóla. Unglingar 

sem eiga mjög stranga foreldra eru líklegastir til að vera byrjaðir að stunda samfarir og þar á eftir 

eru unglingar sem eiga afskiptalausa foreldra. Áfengisneysla hefur sterka fylgni (r = 0,48) við 

kynhegðun og aukast líkur á að samfarir hafa verið stundaðar ört með hverju skiptinu sem áfengis 

hefur verið neytt. Einnig eru unglingar sem neyta áfengis ólíklegri til að nota getnaðarvarnir. Í 

samanburði við önnur lönd er tíðni kynhegðunar há á Íslandi og unglingar hér eru ólíklegri til að 

nota getnaðarvarnir en jafningjar þeirra í samanburðarlöndum. Mikilvægt er að auka fræðslu 

unglinga um kynhegðun og hvaða afleiðingar óvarðar samfarir geta haft í för með sér. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar bæta við upplýsingum um hvernig byggja má upp forvarnir.  
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Abstract 

In Iceland the pregnancy rate among 15-19 year old teenage girls has been higher compared to 

the other Nordic countries and Icelandic teenagers begin to have sex earlier compared to their 

peers in the neighbouring countries (Bender, Geirsson and Kosunen, 2003). Since few researches 

have focused on sexual behavior among Icelandic adolescents, the purpose of this research is to 

shed light upon influencing factors of sexual behavior of Icelandic adolescents. This research 

will, on one hand, look at social relations with friends and parents and, on the other hand, alcohol 

consumption and it’s relations with sexual behavior. Participants are 1918 adolescents in the 10th 

grade around the country and, 958 boys and 939 girls. Questions about number of friends, 

parenting, alcohol consumption and sexual behavior were asked. The results showed that more 

girls than boys have had sex in the 10th grade. Frequency of sexual behavior is connected with 

time spent with friends. Adolescents with very strict parents are most likely to begin having sex 

and there after come adolescents who have neglective parents. Alcohol consumption has strong 

relations (r = 0,48) with sexual behavior and the probability increases with each time alcohol has 

been consumed. Also, adolescents who have consumed alcohol are less likely to use birth 

controls. Compared to other countries the frequency of sexual behavior of Icelandic teenagers is 

high, and teenagers here are less likely to use birth controls than adolescents in comparing 

countries. It is important to increase adolescent education about sexual behavior and what 

consequences unprotected sex can have. Results from this research add to the information needed 

so that preventive measures will be affective. 
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Inngangur 

Unglingsárin eru tímabil líkamlegra, sálrænna og félagslegra breytinga auk þess sem 

áhugi á nánum samböndum við hitt kynið, eða sama kyn, kviknar. Hegðun unglinga markast oft 

af hvatvísi og félagslegu þroskaleysi þar sem þeir fikra sig áfram og öðlast reynslu á ýmsum 

sviðum, þar á meðal kynhegðun. Unglingurinn öðlast æ meira sjálfstæði en erfitt getur verið að 

taka ákvarðanir um hvað telst rétt hegðun, spá fyrir um afleiðingar sem hegðun hefur í för með 

sér og hvernig megi fyrirbyggja neikvæðar afleiðingar gjörða sinna. Prófanir unglinga geta því 

haft alvarlegar afleiðingar, svo sem ótímabærar þunganir, kynsjúkdóma og fleiri rekkjunautar 

sem geta aukið líkur á leghálskrabbameini, auk annarra sálfræðilegra afleiðinga. Rannsóknir á 

þessu sviði eru þarfar til þess að skilja hvað hefur áhrif á ótímabæra kynhegðun unglinga og 

hvernig best sé að byggja upp forvarnir. 

Foreldrar, skólar og aðrar stofnanir innan samfélagsins geta hjálpað til við að gera 

unglingnum grein fyrir þeim hættum sem fylgja því að stunda óvarðar samfarir og brýna fyrir 

honum að það að stunda samfarir á unglingsaldri er ekki samfélagslegt norm. Auk þess getur það 

haft alvarlegar sálfræðilegar og félagslegar afleiðingar fyrir unglinginn ef hann byrjar að stunda 

samfarir án þess að vera tilbúinn til þess, bæði andlega og líkamlega. Þó svo að unglingur sé 

kominn á kynþroskaaldur og hafi líffræðilega getu til að stunda samfarir er ekki þar með sagt að 

hann sé andlega tilbúinn til þess eða hafi fullan skilning á mögulegum afleiðingum þess að stunda 

samfarir (Miller og Moore, 1990). Erfitt getur reynst að stunda ábyrgt kynlíf, sérstaklega fyrir 

ungan einstakling sem er óöruggur með sig og viðhorf sín til kynlífs. Þar af leiðandi getur hann 

átt erfitt með að stoppa af athafnir annarra sem honum líkar ekki eða er ekki tilbúinn til að taka 

þátt í. En hvað veldur því að unglingar byrja snemma að stunda kynlíf? Í þessari rannsókn verða 

þeir þættir sem mögulega hafa áhrif á ótímabærar samfarir unglinga skoðaðir. Sérstaklega mun 
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rannsóknin skoða félagsleg tengsl við foreldra og vini og áfengisneyslu unglinga en einnig verður 

litið á lífsánægju og líðan í skóla. 

Ísland í dag og samanburður við aðrar þjóðir 

Á Íslandi byrjar fólk yngra að stunda samfarir en í nágrannalöndum okkar og fleiri 

ótímabærar þunganir eiga sér stað hér á landi (Sóley Bender, 2006). Samkvæmt rannsókn á 

vegum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, sem lögð var fyrir veturinn 2001-2002 í 35 löndum, var 

mikill munur á hlutföllum 15 ára unglinga sem höfðu haft samfarir, allt frá 15% í Póllandi til 

75% á Grænlandi. Grænland sker sig þó úr hópnum þar sem næst hæsta tíðnin er á Englandi, 

Skotlandi, Úkraínu og Wales en þar hefur rúmlega þriðjungur unglinga haft samfarir. Meðalaldur 

í þessum 35 löndum, við fyrstu samfarir er á bilinu 13,5 til 14,5 ár (Ross, Godeau og Dias, 2004). 

Algengt er að unglingar stundi óvarðar samfarir og ástæður þess eru meðal annars þær að 

unglingum finnast getnaðarvarnir vera dýrar, eiga erfitt með að nálgast þær og eiga erfitt með að 

ræða notkun getnaðarvarna við félaga sinn (Bender og Kosunen, 2005). Rannsóknir hafa sýnt að 

notkun getnaðarvarna hjá íslenskum unglingum er minni en hjá unglingum í nágrannalöndunum, 

Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð (Bender og Kosunen, 2005) en auðvelt er að koma í veg fyrir 

þungun með notkun getnaðarvarna og smokkurinn kemur auk þess í veg fyrir kynsjúkdómasmit. 

Ein afleiðing óvarinna samfara er þungun og þungunartíðni á meðal 15-19 ára ungmenna á 

Íslandi hefur verið marktækt hærri en á Norðurlöndunum á árunum 1976-1999 (Bender, Geirsson 

og Kosunen, 2003). Tíðni þunganna hefur þó lækkað umtalsvert á síðustu árum en til móts við 

lækkaða fæðingartíðni hefur fóstureyðingum fjölgað. Á árunum 1994-2003 fóru að meðaltali 

fjórar stúlkur í viku, sem eru yngri en 19 ára, í fóstureyðingu sem sýnir glöggt hve margar 

óráðgerðar þunganir verða hjá þessum aldurshópi (Landlæknisembættið, 2005). Nú er svo komið 

að fóstureyðingar hjá stúlkum yngri en 19 ára eru orðnar algengari á Íslandi en á 
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Norðurlöndunum. Talið er að hærri tíðni fóstureyðinga á Íslandi samanborið við hin 

Norðurlöndin sé vegna þess að á Íslandi er takmörkuð kynlífsfræðsla og fleiri stunda samfarir 

snemma á unglingsárunum heldur en á Norðurlöndunum (Bender o.fl., 2003; Bender, 1999). Þar 

sem rúmlega 80% unglinga segjast ekki vera tilbúnir að eignast barn (Bender og Kosunen, 2005) 

er tíðni fóstureyðinga og barneigna á meðal unglingsstúlkna enn of há hér á landi en sala á 

neyðargetnaðarvörn hefur margfaldast á árunum 1998-2004 (Landlæknisembættið, 2005). Einnig 

er tíðni klamydíusýkinga á Íslandi nokkuð algeng þar sem 426 einstaklingar á aldrinum 15-19 ára 

greindust árið 2004, eða 25% allra þeirra sem greinast (Landlæknisembættið, 2007). 

Að hluta til má rekja of háa tíðni þunganna hjá unglingsstúlkum hér á landi til vöntunar á 

kynlífsfræðslu í skólum. Á Íslandi er kynlífsfræðsla ekki bundin við kennsluskrá heldur er hún 

háð hverjum kennara og því óvíst að unglingar fái næga fræðslu um kynlíf og afleiðingar þess að 

stunda óábyrgt kynlíf. Ungt fólk á höfuðborgarsvæðinu getur reyndar leitað á ýmsa aðra staði 

þegar kemur að ráðgjöf, upplýsingum og getnaðarvörnum, t.d. heilsugæslur, hitt húsið og 

skólahjúkrunarfræðingar. Sama er þó ekki hægt að segja um ungt fólk á landsbyggðinni þar sem á 

mörgum stöðum er aðgangur að slíkri aðstoð takmarkaður. Í litlum bæjarfélögum ríkir einnig 

mikil félagsleg nánd og jafnvel persónuleg tengsl og því getur unglingum fundist óþægilegt að 

tala við skólahjúkrunarfræðing eða annan sem sér um slík mál. Unglingar af landsbyggðinni óska 

þess heitar en þeir sem koma frá höfuðborgasvæðinu að þjónusta um slík málefni sé nær þeim. 

Auk þessa leggja strákar meiri áherslu á að geta fengið slíka þjónustu án þess að gefa upp nafn og 

símanúmer heldur en stelpur en báðum kynjum finnst mikilvægt að geta rætt við ráðgjafa og farið 

til hjúkrunarfræðings af sama kyni og þau sjálf (Bender, 1999). 

 Hins vegar eru fleiri þættir en fræðsla í skólum sem skipta hér máli. Áhrif samfélagsins 

eru sterk og í hinum vestræna heimi er mikil áhersla lögð á kynþokka kvenna, allt niður í 
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kornungar stúlkur, en á sama tíma er reynt að sporna við því að ungar stúlkur stundi samfarir. 

Vinahópurinn og félagsleg norm skipta einnig miklu máli. Auk þess telja nemendur almennt að 

áhættuhegðun, þar með talið að stunda samfarir á unglingsaldri, sé algengari en hún er í raun og 

þeir sem stunda slíka hegðun telja hana vera normið (Martens ofl., 2006). Þetta getur haft sterk 

áhrif á þá sem umgangast einstaklinga sem hafa tekið upp slík hegðunarmynstur og hvatt þá til að 

gera hluti sem þeir eru ekki tilbúnir til, af ótta við að falla fyrir utan normið. Hversu vel unglingar 

standast áhrif fjölmiðla og vina fer að einhverju leyti eftir hve gott sjálfsálit þeirra er (Caldwell 

og Darling, 1999). Erfiðara er að hafa áhrif á þann sem hefur gott sjálfsálit þar sem hann hefur 

þegar myndað sér nokkuð sterkar skoðanir og jafnvel mótað sín viðhorf til kynhegðunar, auk þess 

sem hann finnur líklega ekki eins sterkt fyrir þeirri þörf að samsama sig hópnum.  

Sjálfsálit  

Sjálfsálit (e. self-esteem) á við um mat einstaklings á sjálfum sér, mat á eigin hæfni og 

viðurkenningu á eigin verðleikum miðað við aðra (Myers, 2005). Því getur sjálfsálit verið 

breytilegt, hátt í einum aðstæðum þar sem einstaklingur er öruggur með sig en lágt þegar 

einstaklingur er óviss um getu sína eða telur aðra vera færa um að gera betur en hann sjálfur. Á 

meðan hátt sjálfsálit tengist vellíðan og sjálfstæði á unglingsárunum hefur lágt sjálfsálit verið 

tengt við ýmsa áhættuhegðun, þunglyndi, neikvæða framtíðarsýn og jafnvel sjálfsvígstilraunir. 

Þeir sem hafa hátt sjálfsálit eru hins vegar líklegri til að fresta fyrstu samförum (Connor, 

Poyrazli, Ferrel-Wreder og Grahame, 2004). Erfitt er þó að segja til um hvort sjálfsálit er orsök 

eða afleiðing þess að stunda áhættuhegðun. Því þó svo að lágt sjálfsálit hafi verið tengt við 

áfengisneyslu, tóbaks- og hassreykingar sem einnig hefur verið tengt við hvort einstaklingur 

hefur haft samfarir eða ekki, þá hefur lágt sjálfsálit ekki verið tengt við ungan aldur kynhegðunar 

eða hættu á ótímabærri þungun (Longmore, Manning, Giordano og Rudolph, 2004).  
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Í rannsókn Longmore o.fl. (2004) kom í ljós að sjálfsálit tengist kynlífsreynslu hjá 17 ára 

strákum því fylgni var á milli sjálfsálits og þeirra sem höfðu haft samfarir en þessara áhrifa gætir 

ekki hjá yngri strákum. Meðalaldur við fyrstu samfarir í þessari rannsókn var 16,9 ár og því getur 

verið að viðhorf samfélagsins eða vina styrki sjálfsálitið í kjölfar kynhegðunar. Einnig kom í ljós 

að stelpur með mjög lágt sjálfsálit við 13 ára aldur voru líklegri til að hafa stundað samfarir. 

Þessar niðurstöður benda til þess að kynhegðun hafi mismunandi áhrif á kynin. Robinson og 

Frank (1994) fundu engan mun á sjálfsáliti eftir því hvort einstaklingar voru kynferðislega virkir 

eða ekki, hvorki hjá strákum né stúlkum en rannsóknum greinir á um hvort lágt sjálfsálit auki eða 

minnki líkur á áhættuhegðun (Connor o.fl., 2004). Kowaleski-Jones og Mott (1998) fundu hærri 

tíðni þunglyndis hjá stúlkum sem voru kynferðislega virkar en lægri tíðni þunglyndis hjá strákum 

sem voru farnir að stunda samfarir. Þar kom einnig fram að þær unglingsstúlkur sem eignast barn 

eru mun líklegri til að hafa lágt sjálfsálit, vera þunglyndar og finnast þær einskis verðar heldur en 

aðrar. Unglingsfeður voru þó ekki með lægra sjálfsálit en aðrir strákar sem höfðu haft samfarir og 

þeir höfðu hærra sjálfsálit en þeir sem ekki höfðu haft samfarir.   

Samkvæmt McDonald og McKinney (1994) er lágt sjálfsálit hjá stelpum algengara meðal 

þeirra sem eru á föstu heldur en þeirra sem eru ekki í sambandi. Lægst er sjálfsálitið hjá þeim 

stelpum sem höfðu verið á föstu og eru enn í föstu sambandi en hæst hjá þeim sem höfðu áður 

verið á föstu en eru það ekki lengur. Sjálfsálit virðist þó ekki tengjast sambandsreynslu hjá 

strákum. Þegar stelpur stunda óheilbrigða kynhegðun, til dæmis byrja að stunda samfarir mjög 

snemma eða eiga marga rekkjunauta er litið á það sem mun alvarlegra mál heldur en ef strákar 

gera slíkt hið sama enda sú hegðun viðurkenndari innan samfélagsins (Longmore o.fl., 2004). 

Kynlífshegðun stráka er sjaldan talin vera óheilbrigð eða skaðandi fyrir sjálfsmat þeirra heldur 

talin eðlileg þróun í að fullorðnast á meðan stelpum er sagt að viðhalda sakleysi sínu (Dagbjört 
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Ásbjarnardóttir, 2002). Stelpur upplifa hins vegar frekar beinar afleiðingar óvarinna samfara þar 

sem þær geta orðið þungaðar. Þá þurfa þær að taka að sér umönnun barns sem þær hafa ekki 

þroska til, auk þess sem erfiðara verður að halda áfram námi. Ólík viðhorf samfélagsins geta því 

að hluta til útskýrt afhverju stelpur sem eru farnar að stunda samfarir hafi lægra sjálfsálit en aðrar 

stelpur og afhverju þessara áhrifa er ekki að gæta hjá strákum.  

Samkvæmt Goodson, Buhi og Dunsmore (2006) er hátt sjálfsálit ekki varnarþáttur fyrir 

áhættuhegðun eins og svo margir telja. Samkvæmt þeirra niðurstöðum hafa rannsóknir almennt 

ekki fundið marktækan mun á sjálfsáliti eftir því hvort áhættuhegðun er stunduð. Þeir benda 

einnig réttilega á að yfirleitt er gert ráð fyrir í rannsóknum að sjálfsálit sé orsakaþáttur frekar en 

afleiðing. Mögulega verður sjálfsálit unglinga sem neyta áfengis eða stunda samfarir á 

unglingsárum lægra þar sem afleiðingar hegðunarinnar geta valdið innri togstreitu, til dæmis 

vegna mótlætis foreldra eða yfirvalda.  

Young, Denny og Spear (1999) og Young, Donnelly og Denny (2004) skilgreindu 

sjálfsálit sem mat einstaklings á sjálfum sér út frá upplifun í þremur aðstæðum, skóla (e. school 

self-esteem), heimili (e. home self-esteem) og meðal jafningja (e. peer self-esteem). Hjá þeim kom 

í ljós að unglingar sem höfðu stundað samfarir höfðu lægra skóla og heima sjálfsálit en aðrir 

jafningjar og þeir sem höfðu hátt skóla- og heima sjálfsálit voru því ólíklegri til að hafa stundað 

samfarir en aðrir. Niðurstöðum þeirra ber þó ekki saman um jafningja sjálfsálit þar sem Young 

o.fl. (2004) fundu ekki mun á jafningja sjálfsáliti og samkvæmt þeim hafði jafningja sjálfsálit 

minnst áhrif á hvort einstaklingur væri byrjaður að stunda samfarir eða ekki. Hins vegar sýndu 

niðurstöður Young o.fl. (1999) fram á að sjálfsálit jafningja væri marktækt hærra hjá þeim sem 

höfðu stundað samfarir.  
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Sjálfsálit er mishátt eftir því í hvaða aðstæðum einstaklingur er í eða við hverja hann 

miðar sig, auk þess sem viðhorf samfélagsins, uppeldi foreldra og hegðun jafningja hafa sterk 

áhrif á mótun sjálfsálits. Viðbrögð annarra hafa einnig áhrif á hvort sjálfsálit viðhelst, minnkar 

eða eykst þar sem það vex með styrkingum frá umhverfinu.  

Félagsleg tengsl við foreldra og vini 

Þó svo að sjálfsálit sé einn af þeim þáttum sem hefur forspárgildi fyrir hegðun unglings þá 

skipta viðhorf foreldra til kynhegðunar á þessum aldri einnig máli. Til þess að einstaklingur nái 

að þroskast eðlilega þarf hann að fá örvun og stuðning frá foreldrum sínum og ef þeir ná að 

uppfylla þroskaþarfir barnsins og leiðbeina um viðeigandi hegðun myndast traust samband á milli 

þeirra. Góð samskipti foreldra og barns auka líkur á ábyrgri hegðun unglingsins og geta leitt til 

þess að hann byrji seinna að stunda samfarir og noti frekar getnaðarvarnir (Sóley S. Bender, 

2001). Því eru gæði samskipta milli unglings og foreldris mikilvæg auk þess sem eftirlit foreldra 

með barni sínu hefur áhrif á hegðun þess.  

Almennt er talið að lítið eftirlit foreldra með hegðun barna sinna auki líkur á 

áhættuhegðun, þar með talið að stunda snemma samfarir (DiClemente o.fl, 2001). 

Uppeldisaðferðir hafa sterk áhrif á hvernig unglingur bregst við aðstæðum og hve áhrifagjarn 

hann er. Samkvæmt Miller, McCoy, Olson og Wallace (1986) eru þeir unglingar sem eiga 

frjálslynda foreldra líklegastir til að stunda samfarir á unglingsárum. Baumrind (1971 vitnað til í 

Santrock, 2006) skiptir uppeldisaðferðum forelda í fjórar tegundir; ráðríkir (e. authoritarian), 

leiðandi (e. authoritative), undanlátssamir (e. indulgent/permissive) og afskiptalausir (e. 

neglective). Ráðríkir foreldrar setja strangar og oft margar reglur en útskýra þær ekki endilega 

fyrir barninu. Yfirleitt er ekki mikið um munnleg tjáskipti, börn verða óttafull og stressuð í 

samanburði við aðra og læra lélega samskiptahæfileika. Leiðandi foreldrar hvetja barnið til 
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sjálfstæðis en setja þó hömlur og reglur á hegðun. Mikið er um munnleg samskipti, foreldrar 

veita hlýju og eru umhyggjusamir. Þeir útskýra afhverju hlutir eru bannaðir og hvernig er hægt að 

gera þá öðruvísi. Börn þessara foreldra eru yfirleitt ánægð, með mikla sjálfstjórn og gott sjálfsálit, 

þau eiga vini og meðhöndla stress vel. Afskiptalausir foreldrar eru eins og nafnið ber með sér 

ekki mikið inni í lífi barnsins, barnið upplifir líf foreldranna sem mun mikilvægara en þau og 

þeirra líf. Barnið hefur lélega sjálfsstjórn og lágt sjálfsálit, það verður óþroskað og hefur lítið 

sjálfstæði. Undanlátssamir foreldrar sýna barninu mikinn áhuga en setja engar reglur og litlar 

kröfur. Foreldrar vilja vel en ef þeir banna eitthvað gefa þeir auðveldlega eftir, um leið og barnið 

verður ósátt. Börn þessa foreldra stjórna ekki eigin hegðun og búast alltaf við að geta fengið það 

sem þau vilja. Barnið lærir ekki að bera virðingu fyrir öðrum, er stjórnsamt, sjálfsmiðað og 

samskipti við jafnaldra ganga ekki vel (Baumrind D., 1971, vitnað til í Santrock, 2006). 

Mikilvægt er að unglingur óttist ekki viðbrögð foreldra sinna þegar rætt er um kynhegðun og geti 

spurt um það sem angrar hann eða honum vantar upplýsingar um við þá sem eru næst honum. 

Samkvæmt þessum uppeldisaðferðum ættu unglingar sem eiga leiðandi eða frjálslynda foreldra 

að eiga auðveldara með að spyrja spurninga eða ræða málin samanborið við þá unglinga sem eiga 

afskiptalausa eða ráðríka foreldra.  

Góð tengsl foreldris og barns minnka líkur á þungun unglingsstúlkna sem getur verið 

vegna þess að unglingur frestar samförum eða notar frekar getnaðarvarnir þar sem hann er 

líklegur til að hafa sambærileg viðhorf til kynlífs og foreldri þess (Weinstein og Thornton, 1989). 

Sérstaklega á þetta við ef foreldri er á móti því að unglingur stundi kynlíf (Miller, 2002; 

Lederman, Chan og Roberts-Gray, 2004). Þegar foreldrar fylgjast vel með hegðun unglings, tala 

opinskátt um kynhegðun og láta í ljós óánægju sína um að slík hegðun eigi sér stað snemma á 

lífsleiðinni er unglingurinn líklegri til að fresta kynhegðun og nota getnaðarvarnir heldur en aðrir. 
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Á hinn bóginn ef foreldrar eru of stjórnsamir eða mjög frjálslyndir þá virðast líkur aukast á  

áhættutengdri kynhegðun hjá unglingnum (Auslander, Rosenthal og Blythe, 2005; Miller, 2002).  

Miller o.fl, (1986) fundu U-lagað (e. curvilinear) samband milli eftirlits foreldra og 

kynhegðunar unglinga. Unglingar sem áttu í meðallagi stranga foreldra voru ólíklegastir til að 

stunda kynlíf, þeir sem áttu mjög stranga foreldra voru líklegri en mestar voru líkurnar hjá þeim 

sem áttu ekki stranga foreldra eða þeim sem höfðu engar reglur. Hins vegar samkvæmt 

DiClemente o.fl. (2001) eru unglingar sem eiga stjórnsama foreldra líklegri til að nota 

getnaðarvarnir og síður líklegri til að neyta áfengis. Umhyggja og hlýja foreldra getur hvatt 

unglinginn til að standa sig vel í skóla, minnkað líkur á áfengis og vímuefnanotkun og unglingur 

velur sér síður vini sem stunda áhættuhegðun (Scaramella, Conger, Simons og Withbeck, 1998). 

Erfitt er þó að segja til um hvað er orsök og hvað er afleiðing hér þar sem líkur eru á að samband 

við foreldra sé stirt ef unglingur stundar áhættuhegðun reglulega. Einnig getur eftirlit foreldra 

minnkað líkur á ótímabærri þungun þar sem eftirlit og stjórn þeirra á hegðun tengist einnig minni 

áfengis og vímuefnanotkun og þar með minni líkum á að unglingar stundi óvarið kynlíf (Miller, 

2002; Lederman o.fl., 2004). Þetta samræmist niðurstöðum Flannery, Williams og Vazsonyi 

(1999) því samkvæmt þeim eru unglingar sem eyða meiri tíma án eftirlits foreldra með 

jafningjum líklegri til vímuefnanotkunar, viðkvæmari fyrir áhrifum jafningja og stjórn foreldra 

þeirra er minni, samanborið við jafningja þeirra. 

 Foreldrar hafa mikil áhrif á börn sín þar sem þau alast upp við ákveðið umhverfi og 

skoðanir sem að öllum líkindum þau munu tileinka sér. Þessir þættir geta haft áhrif á hvaða vinir 

verða fyrir valinu og forgangsröðun í lífinu, hvort áhersla sé lögð á menntun og framgang eða 

hvort meiri áhersla er lögð á félagslega þætti. En þó svo að foreldrar geti haft mikil áhrif á hvort 

unglingur fari að stunda samfarir ungur að aldri og hvort hann noti getnaðarvarnir þá spáir fjöldi 
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vina sem hafa haft samfarir betur fyrir um hvort unglingur hafi haft samfarir heldur en 

uppeldisaðferðir foreldra (Hampton, McWatters, Jeffery og Smith, 2005).  

Á unglingsárunum er auðvelt að hafa áhrif á einstaklinginn þar sem skoðanir og 

sjálfsmynd eru enn í mótun. Ef unglingur umgengst mikið að öðrum unglingum sem eru byrjaðir 

að stunda samfarir þá er líklegt að hann finni fyrir þrýstingi til að skera sig ekki úr hópnum, óháð 

því hvort hann sé tilbúinn að stunda samfarir eða ekki. Unglingurinn fer að halda að þetta sé 

normið og vill ekki vera utangarðs (Caldwell og Darling, 1999). Ef einstaklingur hefur nú þegar 

sterka sjálfsmynd og gott sjálfstraust er líklegra að hann geti staðist freistingar og erfiðara er að 

hafa áhrif á hann. Viðkvæmni fyrir áhrifum vina hefur verið tengt við auknum líkum á 

kynhegðun á unglingsárunum (Allen, Porter og McFarland, 2006). Áhrif vina eru yfirleitt sterkari 

en áhrif foreldra á hegðun unglings á þessum árum, sér í lagi ef samband við foreldra er stirt, þar 

sem unglingurinn vill samsama sig hópnum, enda stór hluti unglinga sem segist hafa byrjað að 

stunda samfarir vegna félagslegs þrýstings (Harris Poll, 1986, vitnað til í Longmore o.fl., 2004; 

Dagbjört Ásbjarnardóttir, 2002). Unglingar sem hafa gott sjálfstraust, eru virkir í skólanum og 

gengur vel þar, virðast frekar fresta kynhegðun (Auslander o.fl., 2005; Longmore o.fl., 2004). 

Viðurkenning jafningja (e. peer acceptance) tengist einnig meiri áfengisneyslu við 16 ára aldur 

sem spáir fyrir um fjölda rekkjunauta um 19 ára aldur (Zimmer-Gembeck, Siebenbruner og 

Collins, 2004). 

Áhrif áfengisneyslu 

Erlendar rannsóknir sýna skýrt að sterk tengsl eru á milli þess að hafa neytt áfengis og 

annarra vímuefna og að hafa byrjað snemma að stunda samfarir (Dye og Upchurch, 2006). Því 

fyrr og því oftar sem unglingur hefur neytt áfengis því meiri líkur eru á að hann hafi stundað 

samfarir. Neysla áfengis verður þess valdandi að stjórn einstaklings minnkar auk þess sem hann 
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verður kærulausari og því eru minni líkur á að varúðarráðstafanir vegna þungunar eða 

kynsjúkdóma séu gerðar. Áfengi hefur áhrif á hvernig fólk metur kynþokka hvors annars og er oft 

notað sem afsökun fyrir hegðun sem er ekki talin félagslega æskileg. Sjálfstraust eykst gjarnan 

hjá fólki sem innbyrðir áfengi og það losar um hömlur auk þess sem einstaklingur undir áhrifum 

gerir sér síður grein fyrir aðstæðum sem vekja hættu (Dye og Upchurch, 2006).  

Áfengisneysla er mjög algeng meðal unglinga í Bandaríkjunum þar sem um 75% hafa 

smakkað áfengi og unglingar sem hafa neytt áfengis eru líklegri til að hafa stundað samfarir 

heldur en aðrir (Dye og Upchurch, 2006). Þau Coleman og Cater (2005) fundu sterk tengsl á milli 

áfengisdrykkju, kynlífs og eftirsjár. Unglingar tilkynntu oft um eftirsjá yfir þeirri kynhegðun sem 

átti sér stað undir áhrifum áfengis og töldu að hegðunin hefði ekki átt sér stað ef áfengi hefði ekki 

verið innbyrt. Þó svo að unglingar ætli sér ekki að stunda óvarðar samfarir þá getur skert 

dómgreind, kæruleysi og skortur á stjórn aukið líkur á að kynlíf sé stundað þrátt fyrir að 

getnaðarvarnir séu ekki til staðar. Stelpur eru þó líklegri til að sjá eftir kynlífsreynslu en strákar 

auk þess sem þær eru líklegri til að verða ofurölvi þar sem þær þurfa ekki jafn mikið áfengismagn 

og strákar (Coleman og Cater, 2005). 

Samkvæmt Grossman, Kaestner og Markowitz (2004) er ólíklegt að um orsakasamband 

sé að ræða milli áfengis- og vímuefnanotkunar og kynhegðunar þar sem mun fleiri breytur hafi 

áhrif. Þeir telja líklegra að um sömu undirliggjandi þætti sé að ræða hjá þeim sem stunda 

áhættuhegðun, til dæmis fjölskylduaðstæður, persónuleiki og vinir. Líklega eru margir 

persónuleika- og hegðunarþættir enn í mótun og hafa áhrif á ákvarðanir tengdar kynhegðun og 

efnanotkun. Niðurstöður Morrison o.fl., (2003) styðja þetta því samkvæmt þeim er ekki hægt að 

tengja áfengisneyslu við notkun getnaðarvarna. Þeirra niðurstöður benda frekar til þess að þeir 

sem neyta áfengis séu síður líklegir til að nota getnaðarvarnir óháð því hvort áfengi hafi verið 
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innbyrt á sama tíma og kynhegðun á sér stað. Í rannsókninni hafði einn fjórði hluti fengið 

kynsjúkdóm en líkurnar á notkun getnaðarvarna jukust ekki hjá þeim og því virðist sem fólk passi 

sig ekki betur þó það hafi reynslu af smiti.  

Unglingar og ungt fólk er í mestri hættu á að smitast af kynsjúkdóm þar sem þessir 

einstaklingar eru líklegri til að vera einhleypir og eiga fleiri rekkjunauta. Fleiri rekkjunautar um 

ævina tengjast því hve snemma er byrjað að hafa samfarir (Zimmer-Gembeck o.fl., 2004) og því 

fyrr sem einstaklingur byrjar að hafa samfarir því ólíklegri er hann til að nota getnaðarvarnir 

(Manning, Longmore og Giordano, 2000; Miller og Moore, 1990). Unglingar sem nota smokk 

við fyrstu samfarir eru tvöfalt líklegri til að halda áfram notkun hans í framtíðinni en ölvun 

minnkar líkur á notkun hans (Shafi, Stovel, Davis og Holmes, 2004). Þeir sem byrja að stunda 

samfarir snemma eru því líklegri til að eiga fleiri rekkjunauta, upplifa ótímabærar þunganir og fá 

kynsjúkdóma. En einnig eru þeir líklegri til að stunda aðrar áhættuhegðanir, til dæmis 

vímuefnanotkun heldur en þeir sem bíða með að hafa samfarir (Auslander o.fl., 2005). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Bender og Kosunen (2005) eru 15-16 ára unglingar tvisvar 

sinnum líklegri til að nota getnaðarvarnir en þeir sem eru 14 ára og yngri og þeir sem eru orðnir 

17 ára eða eldri við fyrstu samfarir eru fimm sinnum líklegri til að nota getnaðarvarnir heldur en 

þeir sem eru 14 ára og yngri.  

Notkun getnaðarvarna er mögulega líklegri þegar samfarir eru skipulagðar og um náið 

samband er að ræða og því má gera ráð fyrir að notkun þeirra sé ólíklegri þegar áfengi er við 

hönd þar sem meiri líkur eru á skyndikynnum í slíkum tilfellum auk þess sem kvöldið getur 

endað á annan hátt en ráðlagt var. Dye og Upchurch (2006) fundu mun hjá stúlkum á notkun 

smokks eftir því hvort þær höfðu neytt áfengis eða ekki, en ekki hjá strákum. Þær sem urðu 
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ölvaðar voru mun ólíklegri til að nota smokk heldur en þær sem höfðu ekki neytt áfengis en ekki 

var munur á þeim sem höfðu fengið sér nokkra drykki.  

Um það bil helmingur ungs fólks í Bandaríkjunum segist nota smokk sem getnaðarvörn 

og þar sem smokkurinn er eina vörnin gegn kynsjúkdómum virðist vera sem flestir hafi ekki 

miklar áhyggjur af því að smitast. Í þeim tilfellum sem smokkur er ekki notaður er pillan 

algengasta getnaðarvörnin (Morrison, o.fl., 2003). Samkvæmt rannsókn Bender og Kosunen 

(2005) er þriðjungur unglinga sem notar óreglulega eða aldrei getnaðarvörn en því eldri sem 

unglingur er áður en fyrstu samfarir eru stundaðar og því nánara sem sambandið er, aukast líkur á 

notkun getnaðarvarna. Stelpur leggja frekar áherslu á nánd og að þekkja félaga sinn áður en 

samfarir eru stundaðar heldur en strákar og þær eru líklegri til að nota getnaðarvarnir ef foreldrar 

þeirra vita að þær eru byrjaðar að stunda kynlíf (Bender og Kosunen, 2005). Þetta bendir til þess 

að foreldrar geti haft góð áhrif á ungling sem er farinn að sofa hjá og mögulega frætt hann um 

hugsanlegar afleiðingar ef engar getnaðarvarnir eru notaðar.  

Samantekt og tilgátur 

Á Íslandi hafa um 17% unglinga orðið drukknir fyrir 13 ára aldur sem er minna en í 

flestum okkar nágrannalöndum, t.d. Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð, Bretlandi og Írlandi 

(Jernigan, 2001). Áfengisneysla 10. bekkinga á Íslandi virðist hafa farið minnkandi síðustu ár og 

samkvæmt skýrslu Evrópuráðs (Hibell o.fl., 2004) eru íslensk ungmenni meðal þeirra neðstu sem 

tilkynna um neyslu áfengis 40 sinnum eða oftar um ævina, í samanburði við þau 30 lönd sem 

tóku þátt. Þetta gæti bent til þess að ótímabær kynhegðun og líkur á óvörðum samförum séu 

minni hér á landi en í samanburðarlöndunum en þó hafa rannsóknir sýnt að íslenskir unglingar 

byrji að stunda samfarir fyrr en á nágrannalöndunum (Sóley Bender, 2006) og því hljóta aðrir 

þættir að hafa áhrif hér á.  
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Samkvæmt Grossman o.fl. (2004) og Morrison o.fl. (2003) er ekki um orsakasamband að 

ræða milli áfengisneyslu og kynhegðunar, þó svo að sterk fylgni sé á milli þessara þátta. Þau telja 

að ákveðin persónueinkenni og hegðunarmynstur geri einstaklinga líklegri til að stunda ýmsa 

áhættuhegðun. Þar sem unglingsárin eru viðkvæmt tímabil og persónuleiki og sjálfsmynd er í 

mótun þá er auðvelt að hafa áhrif á það ferli. Uppeldisaðferðir foreldra sem og hegðun vina geta 

haft mikil áhrif á hve áhrifagjarn unglingurinn er og hve gott sjálfsálit hann hefur sem aftur getur 

haft áhrif á kynhegðun hans. Ótímabær kynhegðun unglinga getur haft alvarlegar afleiðingar. Til 

dæmis vita þeir mögulega ekki um þær hættur sem kynhegðun fylgja sem og hvernig eigi að 

forðast neikvæðar afleiðinga. Óvarðar samfarir geta leitt til þungunnar og kynsjúkdómasmits auk 

þess sem kynhegðun getur haft áhrif á námsárangur og neikvæð áhrif á sjálfsálit stúlkna. Viðhorf 

samfélagsins til kynþokka gefur unglingum mögulega mynd af hegðun sem þeir telja vera 

venjulega meðal síns aldurshóps og hefja því ástundun fyrr en þeir eru tilbúnir til þess.  

Til þess að efla forvarnir og fræðslu innan skólans og heilsugeirans er nauðsynlegt að 

safna upplýsingum um kynhegðun unglinga svo auðveldara sé að skilja og vita hvaða þættir hafa 

áhrif á að unglingar stundi óvarðar samfarir. Þar sem ekki hafa verið gerðar margar kannanir eða 

rannsóknir á kynhegðun íslenskra unglinga er ætlunin hér að skoða hve algeng kynhegðun 

unglinga er hér á landi og sérstaklega að athuga áhrif uppeldisaðferða, tengsla við foreldra og vini 

sem og áfengisneyslu. Einnig verða skoðuð tengsl kynhegðunar við lífsánægju og mat kennara á 

námsárangri. Rannsóknin mælir því ekki sjálfsálit en þessir þættir hafa óbeint með sjálfsálit að 

gera og varpa frekari ljósi á hvaða þættir auka líkur á kynhegðun. Byggt á fyrrgreindum 

upplýsingum eru eftirfarandi sjö tilgátur lagðar fram. 

H1. Fleiri stelpur en strákar hafa stundað samfarir í 10. bekk.  
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H2. Lífsánægja stúlkna sem hafa haft samfarir er minni en lífsánægja stráka sem hafa haft 

samfarir.  

H3. Unglingum sem líður vel í skóla eru síður líklegir til að stunda samfarir en aðrir.  

H4. Gott eftirlit foreldra og stjórn þeirra á hegðun verður til þess að unglingur er síður 

líklegur til að stunda samfarir.  

H5. Unglingar sem eyða miklum tíma með vinum sínum utan skóla eru líklegri til að 

stunda samfarir en jafnaldrar þeirra.  

H6. Þeir unglingar sem hafa orðið ölvaðir eru líklegri til að hafa stundað samfarir heldur    

en þeir sem ekki hafa orðið ölvaðir.  

H7. Notkun getnaðarvarna er minni hjá þeim sem hafa neytt áfengis.  
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Aðferð 

Gögn  

Þau gögn sem notast er við í þessari rannsókn eru fengin úr rannsókninni Heilsa og 

lífskjör skólanema (Health Behavior in School-aged Children -HBSC) sem er íslenskur hluti 

rannsóknarverkefnis á vegum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO). Alls tóku 41 land þátt í 

verkefninu veturinn 2005-2006 bæði í Evrópu og Norður-Ameríku. Markmið þess er að auka 

þekkingu og skilning á heilsu og lífskjörum ungs fólks. Íslenski hluti verkefnisins var lagður fyrir 

í fyrsta sinn hér á landi í byrjun árs 2006 og þá voru einnig nemendur í 10. bekk spurðir í fyrsta 

sinn út í kynhegðun sína. Niðurstöður rannsóknarinnar mun auka þekkingu um stöðu íslenskra 

unglinga í alþjóðlegum samanburði og þar með munu störf fræðimanna og þeirra sem vinna að 

forvörnum eflast. Í þessari rannsókn verður einungis stuðst við íslensk gögn.  

Þátttakendur 

 Þátttakendur í HBSC rannsókninni voru allir nemendur í 6., 8. og 10. bekk á landinu en 

fjöldi skóla með þennan aldurshóp eru 166 talsins. Alls voru nemendur 13.384 í þessum 

bekkjum. Svarhlutfallið var 86% og því rúmlega 11.800 nemendur á landinu öllu sem svöruðu.  

Tvær tegundir af spurningarlista voru lagðar fyrir nemendur í 10. bekk, form A og form B 

sem innihéldu að hluta til ólíkar spurningar. Spurningalistunum var skipt af handahófi milli 

nemenda en aðeins verður unnið með gögn nemenda í 10. bekk sem svöruðu spurningalista A í 

þessari rannsókn. Fjöldi nemenda sem svaraði A form spurningalistanum var 1918 en samkvæmt 

Hagstofu Íslands (2007) voru alls 4.843 fimmtán ára nemendur í lok árs 2005. Kynjahlutfall 

þeirra sem svöruðu var mjög jafnt, þar sem 958 strákar (49,9%) og 939 stelpur (49%) svöruðu. 
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Tuttugu og einn einstaklingur sagði ekki til um kyn sitt. Langflestir eru fæddir árið 1990 en 

einstaka nemandi er fæddur árinu á undan eða á eftir. 

Mælitæki  

HBSC spurningarlistinn sem stuðst er við í þessari rannsókn var hannaður árið 1982 og 

var síðar tekinn í notkun að tilstuðlan Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Fyrsta rannsóknin þar 

sem spurningalistinn var notaður var gerð árið 1983 og síðan hefur listinn verið lagður fyrir á 

fjögurra ára fresti. Mörg lönd bæta við spurningum um þá þætti sem vekja sérstakan áhuga þar en 

ávallt er um ákveðnar grunnspurningar að ræða. Spurt er meðal annars út í lífstíl, mataræði, 

hreyfingu, tómstundir, slys, líðan, félagsleg tengsl og áhættuhegðun. Spurningarlistinn er í 

stöðugri þróun þar sem reynt er að tryggja samanburð á milli kannanna með þýðingu og 

bakþýðingu spurninganna auk þess sem tekið er mið af breytingum samfélagsins.  

Þrennskonar spurningalistar voru lagðir fyrir úrtakið. Í 6. og 8. bekk var lagður fyrir listi 

sem eingöngu var byggður á grunnspurningum frá HBSC en í 10. bekk voru lagðir fyrir tveir 

mismunandi listar. Báðir listarnir sem lagðir voru fyrir 10. bekk voru byggðir upp á sömu 

grunnspurningum og 6. og 8. bekkur fékk en að auki eru þeir með ítarlegri spurningar sem eru 

mismunandi í hvorum listanum fyrir sig. A listinn inniheldur valspurningar frá HBSC um ítarefni 

en B listinn inniheldur spurningar um ítarefni sem rannsóknarteymi hannaði. 

Í þessari rannsókn eru valdar spurningar úr formi A (viðauki 1) notaðar. Í fyrsta lagi eru 

skoðaðar spurningar er varða kynhegðun og sem dæmi um slíka spurningu er „Hefur þú einhvern 

tímann haft samfarir (stundum kallað að sofa hjá)?“. Í öðru lagi er spurt um áfengisneyslu, t.d. 

„Hefur þú einhvern tímann orðið mjög drukkin(n) af áfengisneyslu?“. Í þriðja lagi er spurt út í 

þætti eins og lífsánægju „Hvar í þessum stiga er líf þitt núna?“. Í fjórða lagi er spurt um 

uppeldisaðferðir foreldra, sem dæmi um slíka spurningu er „Hvernig bregst móðir þín við þegar 
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henni finnst þú hafa gert eitthvað af þér?“. Í fimmta lagi er spurt út í líðan í skóla, t.d. „Hvernig 

líður þér yfirleitt í skólanum?“ Í sjötta og síðasta lagi eru skoðaðar spurningar er varða tengsl við 

vini, sem dæmi um slíka spurningu er „Hversu mörg kvöld vikunnar ertu venjulega að heiman 

með vinum þínum?“.  

Þegar spurt var um mat unglinganna á eigin lífi voru þeir beðnir um að meta líf sitt eins 

og það er í dag á 10 punkta skala þar sem 10 merkir besta hugsanlega líf sem þeir gætu átt og núll 

merkir versta hugsanlega lífið. Við úrvinnslu voru einungis valdir þeir sem höfðu haft samfarir. 

Notast var við dreifigreiningu og þar sem þarf að skipta sem jafnast í hópa voru þeir sem merktu 

við 0-7 settir í einn hóp, þeir sem merktu við 8 voru settir í annan hóp og þeir sem merktu við 9-

10 voru settir í þriðja hópinn. Einnig, fyrir frekari úrvinnslu gagna voru fimm spurningar er varða 

eftirlit foreldra flokkaðar saman. Spurt var um hve mikið veit annars vegar móðir þín um hverjir 

vinir þínir eru, hvernig þú eyðir peningunum þínum, hvar þú ert eftir skóla, hvert þú ferð á 

kvöldin og hvað þú gerir í frítíma þínum og hins vegar hve mikið veit faðir þinn um sömu hluti. 

Svörin voru sett saman í kvarða þar sem skor á milli 16-20 merkir að foreldri veit mikið um 

hegðun unglingsins en skor undir 16 merkir að foreldri veit smávegis eða ekkert um hegðun 

unglingsins. Ef foreldri var ekki til staðar var þeim svörum skeytt saman við að vita ekkert 

flokkinn.  

Að lokum var spurt út í hvernig annars vegar móðir bregst við þegar henni finnst 

unglingurinn hafa gert eitthvað af sér og hins vegar hvernig faðir bregst við en þar sem enginn 

munur var á tíðni eftir því um hvort foreldri var rætt í þessu tilviki var upplýsingum um viðbrögð 

foreldra skeytt saman. Hér eru foreldrar flokkaðir eftir fjórum tegundum uppeldisaðferða sem 

nefndar voru í inngangi, eftir því hvernig oftast er brugðist við. Foreldrar sem refsa ekki og skipta 

sér ekki af voru flokkaðir sem afskiptalausir foreldrar. Ef þeir útskýra hvað unglingur gerði rangt 



21 
 

og afhverju honum er refsað voru þeir flokkaðir sem leiðandi. Ef þeir segja að unglingur hafi 

hagað sér illa en refsa ekki eru þeir flokkaðir sem undanlátssamir og ef refsað er strax án þess að 

ungling sé sagt hvað hann gerði rangt voru foreldrar flokkaðir sem ráðríkir.  

 Framkvæmd 

Háskólinn á Akureyri og Lýðheilsustöð unnu saman að framkvæmd rannsóknarinnar. 

Þóroddur Bjarnason, prófessor við Háskólann á Akureyri stýrði rannsókninni í samvinnu við 

Stefán Hrafn Jónsson, verkefnisstjóra hjá Lýðheilsustöð og Kjartan Ólafsson sérfræðing hjá 

Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri. Auk þeirra unnu á annan tug háskólanema og 

sérfræðinga að rannsókninni (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, 

Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006). 

Samkvæmt Þóroddi Bjarnasyni o.fl. (2006) hófst rannsóknarferlið með því að samband 

var haft við alla skóla landsins til þess að fá leyfi til að leggja fyrir rannsóknina auk þess sem 

fenginn var tengiliður innan hvers skóla. Bréf var síðan sent til foreldra þar sem rannsóknin var 

kynnt ítarlega og foreldrar gátu með undirskrift sinni hafnað þátttöku í rannsókninni fyrir hönd 

barna sinna. Fengnir voru nemendalistar frá tengiliðum og síðan voru spurningarlistar sendir í 

alla skóla ásamt nákvæmum leiðbeiningum um fyrirlögn. Í öllum skólum sáu bekkjarkennarar um 

að leggja spurningalistann fyrir, að undanskildum tveimur skólum þar sem aðilar frá 

Lýðheilsustöð sáu um fyrirlögnina. Fyrirlagnaraðilar sáu um að dreifa A og B listunum 

tilviljunarkennt um bekkinn en þeir þurftu ekki að taka fram að um tvær útgáfur af 

spurningarlistanum væri að ræða. Kennurum var tilkynnt að ekki ætti að vera hávaði í bekknum á 

meðan á fyrirlögn stóð og nemendum var ekki leyft að hafa samskipti sín á milli. Hafið var að 

leggja fyrir spurningalistana þann 14. febrúar 2006 en nokkrir skólar lögðu þá fyrir seinna í 

febrúar og í byrjun mars vegna árekstra við miðsvetrarpróf.  
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Tekið var fram við nemendur að rannsóknin væri alþjóðleg, að ekki væri hægt að rekja 

svör til einstaklinga eða bekkja og að enginn í skólanum myndi fá að sjá svör við einstaka 

spurningum. Að auki var tekið fram að ekki væri um próf að ræða og því væru engin svör rétt eða 

röng heldur væri verið að leitast eftir þeirra skoðunum. Að lokum var tekið fram að nemendum 

væri ekki skylt að taka þátt í rannsókninni eða svara öllum spurningunum þó svo það væri 

mikilvægt fyrir rannsóknina. Nemendur svöruðu spurningunum sjálfir, settu síðan í lokuð umslög 

og afhentu kennara (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006).  
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Niðurstöður 

Við tölfræðilega úrvinnslu gagna var aðallega notast við krosstöflur en þær sýna tengsl 

milli tveggja flokkabreyta og kí-kvaðrat er notað til að athuga hvort hóparnir séu það ólíkir að 

hægt sé að fullyrða um að svo sé einnig í þýði. Einnig var krosstöflunum fylgt eftir með einhliða 

dreifigreiningu þegar frekari upplýsinga var óskað um mun á milli hópa. Dreifigreining er notuð 

til að athuga hvort að munur sé á milli tveggja eða fleiri hópa. Fylgnistuðullinn phi var yfirleitt 

notaður til að mæla áhrifastærð eða styrk tengsla milli breyta, þar sem að miklu leyti er notast við 

tvær tveggjaflokka breytur. Miðað var við alpha stuðulinn 0,01 eða 99% öryggi.  

Þegar kynhegðun unglinga var skoðuð sýndu niðurstöðurnar að einn þriðji hluti unglinga í 

10. bekk hefur haft samfarir eða 32,5%. Marktækt fleiri stúlkur en strákar hafa sofið hjá eða 36% 

á móti 29% (x2(1,n=1889)=10,16; p=0,001) (Phi=0,07; p < 0,001). Flestar stúlkur byrja að sofa 

hjá eftir að þær byrja á blæðingum en þó eru 1,8% stúlkna sem byrja að sofa hjá áður en fullum 

kynþroska er náð. Meðalaldur við fyrstu samfarir er 14,1 ár. Af þeim sem hafa sofið hjá byrja um 

40% að sofa hjá 14 ára og önnur 40% þegar þau eru 15 ára, restin byrjar fyrr og örfáir síðar eða 

þegar þeir eru orðnir 16 ára. Niðurstöður sýna því að meðalaldur við fyrstu samfarir er mjög lár 

hér á landi. Þess ber þó að geta að þar sem spurningalistinn var lagður fyrir í febrúar eru ekki 

margir orðnir 16 ára. Niðurstöður studdu tilgátu 1 þar sem marktækt fleiri stelpur en strákar hafa 

haft samfarir.  

Lífsánægja 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða kynhegðun í tengslum við ýmsa mögulega 

áhrifaþætti, þar á meðal þætti sem hafa með sjálfsálit að gera svo sem hversu sáttur einstaklingur 

er með líf sitt eða hvaða álit hann telur að kennari hafi á honum. Þegar aðeins var litið til þeirra 
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sem höfðu haft samfarir var framkvæmd 2x3 dreifigreining þar sem annars vegar var skoðuð 

breytan kynferði og hins vegar „Hvar í þessum stiga er líf þitt núna?“ (lágt/meðal/hátt). Á mynd 1 

má sá að ekki er marktækur munur á lífsánægju milli kynja (F(1,594) = 3,437, p < 0,064). Því styðja 

niðurstöður ekki tilgátu 2 um að stelpur sem hafa haft samfarir séu með lægri lífsánægju heldur 

en strákar. Um það bil helmingur þeirra sem hafa haft samfarir meta líf sitt lágt miðað við tæp 

40% þeirra sem eru ekki byrjaðir að sofa hjá.  
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Mynd 1. Hlutfall þeirra sem hafa sofið hjá, kynjaskipt og flokkað eftir því hve hátt þeir meta líf sitt. 

 
Þegar spurt var út í hvernig unglingurinn telur að kennurunum finnist honum ganga í 

skólanum miðað við bekkjarfélaga segja marktækt fleiri (x2(1,n=1898)=45,96; p=0.001) þeirra 

sem ekki hafa haft samfarir að þeim gangi vel eða mjög vel í skólanum, 58,2% á móti 41,5% 

þeirra sem hafa stundað samfarir. Þar af leiðandi eru þeir fleiri sem byrjaðir eru að hafa samfarir 
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sem telja að kennari meti getu þeirra í eða undir meðallagi. Um lítil tengsl milli breyta er að ræða 

(Phi = 0,16 og p < 0,001). Tilgáta 3 var ekki studd þar sem líðan í skóla hafði engin tengsl við 

kynhegðun þeirra, né heldur hvernig þeim líkaði yfirleitt í skólanum. Flestir telja bekkjarfélagana 

vera vingjarnlega og taka sér eins og þau eru og því voru engin tengsl milli við kynhegðun eftir 

og hvort þeir töldu bekkjarfélagana líka við sig eða ekki.   

Áhrif foreldra og vina 

Þegar heimilisaðstæður voru skoðaðar kom í ljós að af þeim sem eiga sér annað heimili 

vegna þess að foreldrar þeirra búa ekki saman eða hafa skilið hafa 41,9% haft samfarir miðað við 

29,5% þeirra sem eiga eitt heimili. Um marktækan mun er að ræða (x2(1,n=1834)=23,98; 

p=0,001) (Phi=0,12 og p < 0,001). 

Þegar skoðuð voru tengsl kynhegðunar við hversu mikið eða lítið foreldrar vissu um 

hegðun unglingsins (hverjir vinir hans eru, hvar hann er, athafnir í frítíma og peningaeyðslu) kom 

í ljós að marktækt fleiri unglingar eða 49,7% höfðu sofið hjá þegar móðir vissi smávegis eða 

ekkert um hegðun, samanborið við þá unglinga þar sem móðir vissi mikið um hegðun eða 29% 

(x2(1,n=1856)=48,24; p=0,001)(Phi = 0,16; p < 0,001). Sambærilegar niðurstöður er að finna 

þegar skoðað er hversu mikið faðir unglinganna veit um hegðun þeirra þar sem 38% hafa stundað 

samfarir ef faðir veit smávegi eða ekkert um hegðun en 27,1% ef faðir veit mikið 

(x2(1,n=1856)=24,68; p=0,001)(Phi = 0,12; p < 0,001). Niðurstöður styðja því tilgátu 4 þar sem 

minna eftirlit foreldra virðist tengjast hærri tíðni unglinga sem hafa sofið hjá. Þó ber að hafa í 

huga að almennt virðist eftirlit foreldra vera mikið með hegðun þó það sé mismikið milli foreldra. 

Þó lítið eftirlit auki líkur á að unglingur hafi samfarir má sjá þegar litið er aðeins á þann hóp sem 

hefur haft samfarir að móðir veit mikið um hegðun þeirra í þremur fjórðu tilvika en hins vegar 

veit faðir mikið í einungis 43,4% tilvika. Einnig verður að taka tillit til þess að þó svo að um 
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marktækan mun sé að ræða í ofangreindum niðurstöðum þá er áhrifastærðin lítil og því spurning 

hvort að þessi marktæki munur eigi sér stað í raunveruleikanum.  

Niðurstöður sýndu einnig að tengsl eru á milli uppeldisaðferða og kynhegðunar. Á mynd 

2 má sjá að ef foreldrar eru of strangir þá aukast líkur á að unglingur hafi samfarir. Hér voru 

fjórar spurningar settar saman í eina mynd, annars vegar var spurt um hvort móðir og hins vegar 

hvort faðir leyfir að gera það sem unglingnum langar eða reyna að stjórna öllu sem hann gerir. Ef 

foreldri leyfir ungling aldrei að gera það sem hann langar til er hlutfall þeirra sem stunda samfarir 

51% á móti 29% þeirra sem næstum því alltaf fá að gera það sem þeim langar. Á sama hátt, ef 

foreldri reynir næstum alltaf að stjórna því sem unglingur gerir er hlutfall þeirra sem hafa 

samfarir 45% á móti 31% þar sem foreldri reynir aldrei að stjórna öllu sem þeir gera (Phi = 0,9-

0,13; p < 0,001). Þessar niðurstöður stangast þó á við niðurstöður Miller o.fl. (1986) en 

samkvæmt þeim eru unglingar sem eiga frjálslynda foreldra líklegastir til að stunda samfarir.  
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Mynd 2. Hlutfall unglinga sem hafa stundað samfarir eftir því hve mikla stjórn foreldrar hafa á 

hegðun þeirra.  

 Uppeldisaðferðir hafa sambærileg áhrif á bæði kynin þar sem ekki fannst munur á milli kynja.  

Þegar líkur á því að hafa haft samfarir eru skoðaðar út frá hvernig foreldrar bregðast við 

þegar unglingur gerir eitthvað af sér má sjá að mestar líkur eru á að unglingur hafi haft samfarir 

ef hann á ráðríka foreldra (59,4%) en einnig eru auknar líkur ef foreldrar eru afskiptalausir 

(46,4%). Þær uppeldisaðferðir sem koma best út eru annars vegar leiðandi og hins vegar 

undanlátssemi. Í þessum tilvikum eru um það bil 30% unglinga sem hafa sofið hjá líkt og sjá má 

á mynd 3. 
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Mynd 3. Hlutfall þeirra sem hafa haft samfarir eftir því hvaða uppeldisaðferð er ráðandi hjá 

foreldrum þeirra.  

Einnig er athyglisvert að sjá að rúm 60% þeirra unglinga sem eiga ekki móður eða móðir er ekki 

til staðar hafa haft samfarir á móti 38% þeirra sem eiga ekki föður eða faðir er ekki til staðar.  

 Vinir geta einnig haft áhrif á kynhegðun og tilgáta 5 um að unglingar sem eyða miklum 

tíma með vinum sínum séu líklegri til að hafa byrjað að stunda samfarir var studd af gögnunum. 

Þegar fjöldi vina og tími sem eytt var með vinum var skoðaður kom í ljós að 6-8% hafa stundað 

samfarir þegar enginn náinn vinur er til staðar en hlutfallið rís strax upp í 30% þegar unglingur á 

að minnsta kosti einn náinn vin. Einnig eykst hlutfallið eftir því hve marga daga unglingur er með 

vinum sínum á daginn, eftir skóla. Þar hafa 21,9% af þeim sem eru með vinum sínum einn eða 

engan dag í viku haft samfarir, samanborið við 46% þeirra sem hitta vini sína 4-5 daga vikunnar. 

Dreifigreining leiddi í ljós að þeir sem hitta vini sína 4-5 daga vikunnar eru marktækt líklegri til 
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að vera byrjaðir að stunda samfarir en hinir tveir hóparnir (F(2,1847)=50,243, p < 0,001) (Phi = 

0,227; p < 0,001). Eins og sjá má á mynd 4 er enn meiri munur á þeim sem eru að heiman með 

vinum sínum á kvöldin þar sem 14,5% þeirra sem eru að heiman ekkert eða eitt kvöld vikunnar 

hafa haft samfarir miðað við 59,4% þeirra sem eru að heiman 6-7 kvöld vikunnar (Phi = 0,329; p

< 0,001). Dreifigreining leiddi í ljós að þeir sem eru að heiman með vinum sínum fleiri kvöld 

vikunnar eru marktækt líklegri til að hafa stundað samfarir samanborið við þá sem eru að heiman 

færri kvöld vikunnar (F(3,1843)=74,401, p < 0,001).  

Þegar gögnin voru skoðuð nánar má sjá að áhrifin eru meiri fyrir stelpur þar sem 

helmingur stúlkna sem eyða 4-5 dögum með vinum sínum eftir skóla hafa stundað samfarir á 

móti 40% stráka. Hið sama á við um hve mörgum kvöldum þær eyða með vinum sínum þar sem 

tíðnin hækkar upp í 64% stúlkna sem eyða 6-7 kvöldum með vinum sínum og 53,2% stráka. Hve 

miklum tíma unglingar eyða með vinum sínum hefur mikil tengsl við hvort stúlkur hafa haft 

samfarir (Phi = 0,356; p < 0,001) en miðlungs mikil tengsl við hvort strákar hafi haft samfarir 

(Phi = 0,294; p < 0,001).  
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Mynd 4. Hlutfall þeirra sem hafa haft samfarir, kynjaskipt og flokkað eftir því hve mörg kvöld 

vikunnar unglingar eru yfirleitt að heiman með vinum sínum. 

Samkvæmt niðurstöðum um áhrif foreldra og vini má sjá að ef foreldrar eru mjög strangir og 

leyfa unglingnum aldrei að gera það sem hann vill eykur það líkur á að unglingur hafi samfarir 

auk þess sem afskiptaleysi yfir hegðun unglingsins virðist einnig auka líkur á kynhegðun. Einnig 

benda niðurstöður til þess að því meiri tíma sem unglingur eyðir með vinum sínum að heiman því 

meiri eru líkurnar á að hann sé farinn að sofa hjá en búast má við að eftirlit foreldra sé lítið í 

slíkum tilfellum. Ef foreldrar vita mikið um hegðun og ferðir unglings eru minni líkur á að hann 

sé farinn að sofa hjá heldur en ef þeir vita lítið eða ekkert.  
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Áhrif áfengisneyslu 

Þegar tengsl kynhegðunar við áfengisneyslu eru skoðuð kemur í ljós að því yngri sem 

unglingur er þegar hann smakkar áfengi eða varð drukkinn fyrst, því meiri líkur eru á að hann 

hafi stundað samfarir. Tengsl aldurs sem unglingur sefur hjá í fyrsta skipti er r = 0,42 við aldur 

sem áfengi er smakkað og r = 0,48 við aldur sem unglingur varð fyrst drukkinn (p < 0,001).  

Tilgáta 6 er studd þar sem kynhegðun unglinga hefur sterk tengsl við áfengsneyslu og sjá 

má á mynd 5 að aðeins 15,5% þeirra sem aldrei hafa orðið drukknir af áfengisneyslu hafa haft 

samfarir, en 37,1% þeirra sem hafa orðið drukknir einu sinni hafa haft samfarir. Hlutfallið eykst 

upp í 50,2% eftir tvö til þrjú skipti sem unglingur hefur orðið mjög drukkinn og 73,4% þeirra sem 

hafa orðið mjög drukknir oftar en 10 sinnum hafa einnig haft samfarir (F(4,1879)=136,665, 

p<0,001).  
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Mynd 5. Tíðni unglinga sem hafa haft samfarir, flokkað eftir því hvort þeir hafi einhvern tímann 

orðið mjög drukknir af áfengisneyslu. 

Á mynd 6 má sjá að áhrif áfengis eru sterk, óháð því hvort um ölvun hafi verið að ræða. 

Svo virðist vera að nægilegt sé fyrir ungling að smakka áfengi til þess að líkur á samförum aukist. 

Líkurnar á að unglingur hafi haft samfarir aukast hratt með hverju skiptinu sem áfengisneysla á 

sér stað. Af þeim sem hafa haft samfarir eru aðeins 17,6% sem aldrei hafa neytt áfengis á síðustu 

12 mánuðum og því er mikill meirihluti þeirra sem stunda samfarir sem neytir einnig áfengis. Af 

þeim sem ekki hafa neytt áfengis á síðustu 12 mánuðum hafa 13,4% haft samfarir, hins vegar 

hækkar hlutfallið ört og 50,8% þeirra sem hafa smakkað áfengi sex til níu sinnum hafa haft 

samfarir. Hlutfallið er komið upp í 62,6% þeirra sem hafa smakkað 10-19 sinnum og 78,1% sem 

hafa drukkið oftar en 40 sinnum.  
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Mynd 6. Hlutfall unglinga sem hafa haft samfarir, flokkað eftir því hvort annars vegar þeir hafi 

smakkað áfengi á síðustu 12 mánuðum og hins vegar hvort þeir hafi orðið drukknir á síðustu 12 

mánuðum.  

Einnig er mikill munur á hlutföllum þegar aðeins er litið á síðustu 30 daga en 17,7% þeirra sem 

ekki hafa smakkað áfengi á síðustu 30 dögum hafa haft samfarir á meðan tæpur helmingur 

(47,9%) þeirra sem hafa drukkið áfengi einu sinni til tvisvar á síðustu 30 dögum hafa haft 

samfarir. 

Þegar skoðuð er notkun getnaðarvarna má sjá að af þeim sem hafa haft samfarir notaði 

einn fjórði hluti pilluna eða 25,5%. Athygli vekur að helmingi fleiri stelpur en strákar segjast hafa 

notað pilluna sem getnaðarvörn. Rétt rúmlega helmingurinn eða 52,7% notuðu smokkinn, 7,1% 

treystu á rofnar samfarir og 5,6% notuðu aðrar getnaðarvarnir (mynd 7). Einnig er athyglisvert að 
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sjá mun á notkun getnaðarvarna eftir því hvort unglingur hefur orðið drukkinn eða ekki. 

Niðurstöður sýna að aðeins 2,6% þeirra sem aldrei hafa orðið drukknir notuðu ekki 

getnaðarvarnir síðast þegar þeir höfðu samfarir á móti 39,4% þeirra sem hafa orðið drukknir 10 

sinnum eða oftar (x2(1,n=1429)=304,45; p=0.001). Um marktækan mun er að ræða milli allra 

hópanna nema milli þeirra sem hafa aldrei orðið drukknir og þeirra sem hafa orðið drukknir einu 

sinni (F(4,1424)=76,225, p < 0,001). Þar sem áhrifastærðin hér er mikil þá hefur áfengi mjög sterk 

tengsl við hvort unglingur notar getnaðarvarnir eða ekki (η2 = 0,18; p < 0,001). Þessar 

niðurstöður renna stoðum undir tilgátu 7 þó svo ekki sé hægt að fullyrða um hvort minni notkun 

getnaðarvarna sé á sama tíma og áfengi er innbyrt.  
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Mynd 7. Hlutfall þeirra getnaðarvarna sem voru notaðar við síðustu samfarir. 
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Líkt og sjá má á mynd 7 er smokkurinn algengasta getnaðarvörnin en er þó ekki notaður nema hjá 

helmingnum. Athygli vekur að 8,8% nota enga getnaðarvörn, 7,1% til viðbótar treysta á rofnar 

samfarir og 3,5% eru ekki viss hvort að getnaðarvörn hafi verið notuð eður ei. Samtals eru þetta 

19,4% af þeim sem stunda samfarir sem nota ekki eða eru ekki vissir um hvort getnaðarvörn hafi 

verið notuð.  

 Stuðningur fékkst við fimm tilgátur af sjö og benda niðurstöður til þess að kynhegðun hafi 

ekki mismunandi áhrif á lífsánægju kynjanna. Unglingar sem eru byrjaðir að stunda samfarir telja 

að kennarar meti námsárangur þeirra minna en annarra. Ef foreldrar eru of strangir eða 

afskiptalausir þá eru meiri líkur á að unglingur sé farinn að stunda samfarir. Eftirlit minnkar þó 

líkur á að kynhegðun eigi sér stað því ef foreldri veit mikið um hegðun unglings eru minni líkur á 

að hann hafi haft samfarir en ef foreldri veit lítið sem ekkert um hegðun hans. Einnig eru áhrif 

vina sterk þar sem líkur á að samfarir hafi verið stundaðar aukast mikið því meiri tíma sem 

unglingur eyðir með vinum sínum að heiman. Áfengi hefur einnig sterk tengsl við kynhegðun 

auk þess sem líkur á notkun getnaðarvarna minnka ef unglingur hefur neytt áfengis. Ekki er hægt 

að fullyrða um orsakatengsl við neina að fyrrgreindum þáttum en þó má sjá að mikill munur er á 

kynhegðun eftir því hvaða áhrifaþættir eru til staðar.  
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Umræður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að athuga hvort áfengisneysla og félagsleg tengsl hefðu 

áhrif á kynhegðun unglinga. Niðurstöður leiddu annars vegar í ljós að sterk tengsl voru á milli 

kynhegðunar og áfengisneyslu og hins vegar milli kynhegðunar og félagslegra tengsla við 

foreldra og vini. Einnig virðast þættir eins og ánægja með lífið hafa áhrif. Sjö tilgátur voru settar 

fram og fékkst stuðningur af gögnunum við fimm þeirra. 

Stuðningur fékkst við tilgátu 1 þar sem marktækt fleiri stelpur en strákar eru farnar að 

stunda samfarir í 10. bekk. Ein ástæða fyrir þessum mun getur verið sú að algengara sé fyrir 

stelpur að eiga eldri kærasta heldur en strákar og þær því mögulega undir meiri þrýstingi. Einnig 

má gera ráð fyrir því að um þroskamun sé að ræða þar sem stelpur taka út kynþroska fyrr en 

strákar. Að lokum getur verið að áhersla samfélagsins á kynþokka kvenna hafi hér áhrif þar sem 

kynþokki tengist óhjákvæmilega kynhegðun.    

Niðurstöður studdu ekki tilgátu 2 um að stúlkur sem væru byrjaðar að sofa hjá væru með 

minni lífsánægju en strákar. Athyglisvert er þó að sjá hve margir af þeim sem byrjaðir eru að sofa 

hjá meta líf sitt lágt miðað við þá sem ekki eru byrjaðir að sofa hjá. Þó svo ekki sé um beina 

mælingu á sjálfsáliti að ræða er lífsánægja þó tengd sjálfsáliti og því væri áhugavert að fá frekari 

upplýsingar um upplifun unglinga á kynhegðun og hvort eftirsjá sé yfir að hún hafi átt sér stað. 

Mögulega valda viðhorf samfélagsins eða væntingar unglingsins því að þeir meta líf sitt ekki jafn 

hátt og þeir sem eru ekki farnir að stunda samfarir. Niðurstöður þessarar rannsóknar samræmast 

niðurstöðum Robinson og Frank (1994) en þeir fundu heldur ekki mun milli þeirra sem voru 

kynferðislega virkir og þeirra sem voru það ekki. Einnig verður að teljast jákvætt að ekki sé um 

mun á milli kynja að ræða því það getur bent til þess að viðhorf séu ekki ólík hér á Íslandi 
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gagnvart kynhegðun kynjanna. Auk þess sem sambærileg upplifun kynjanna getur auðveldað 

fræðslu um kynhegðun þar sem mögulega eru sömu þættir sem hafa áhrif á kynin.  

Tilgáta 3 um að unglingum sem líður vel í skóla séu síður líklegir til að stunda samfarir 

var ekki studd þar sem enginn munur var á líðan í skóla milli þeirra sem höfðu haft samfarir og 

þeirra sem höfðu ekki haft samfarir. Hins vegar mátu unglingar sem svo að kennarar teldu þá 

ganga verr í skólanum eftir því hvort þeir höfðu haft samfarir eða ekki. Ýmsar ástæður geta verið 

fyrir þessu, til dæmis eru meiri líkur á að þeir sem eru farnir að stunda samfarir séu einnig 

byrjaðir að neyta áfengis sem hefur einnig neikvæð áhrif á námsárangur. Unglingur er því verr 

upplagður og getur síður einbeitt sér að náminu og kennarinn getur tekið eftir þessum þáttum þó 

svo hann viti væntanlega ekki um kynhegðun unglingsins. Einnig geta tilfinningaflækjur fylgt 

kynhegðun þar sem reynslan var mögulega ólík því sem einstaklingurinn átti von á. Þessar 

niðurstöður geta einnig bent til þess að sjálfsálit sé lægra hjá þeim sem eru farnir að stunda 

samfarir vegna þess að þeir telja að kennarar meti sig ekki eins hátt og aðra nemendur. En 

sjálfsálit fer eftir því við hvað eða hverja er miðað (Myers, 2005). Ef þessir unglingar telja að 

kennarar meti þá lægra en aðra getur það virkað letjandi á þá þar sem þeir telja mögulega að geta 

þeirra sé því minni en bekkjarfélaga sinna.  

Tilgáta 4 um að gott eftirlit foreldra og stjórn þeirra á hegðun verði til þess að unglingur 

sé síður líklegur til að stunda samfarir var studd. Tíðni unglinga sem hafa haft samfarir var 

marktækt minni ef foreldrar vissu mikið um hegðun þeirra heldur en ef þeir vissu lítið eða ekkert 

um hegðun. Þó jókst tíðni kynhegðunar ef foreldra höfðu of mikla stjórn á hegðun þeirra. 

Samkvæmt niðurstöðum veit móðir almennt meira um hegðun unglings heldur en faðir, hvort 

sem það er vegna þess að unglingur segi móður sinni frekar en föður sínum hvað hann gerir eða 

hvort móðirin spyrji frekar út í hegðun þeirra heldur en faðirinn. Niðurstöður benda til þess að ef 
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foreldrar eru of strangir þá aukast líkur á kynhegðun unglingsins og ef foreldrar eru afskiptalausir 

þá aukast líkurnar einnig. Mögulega vegna þess að hann hefur frelsi til að gera það sem honum 

listir en einnig getur verið að hann leiti í slíka hegðun til að reyna að fanga athygli foreldranna. 

Gera má ráð fyrir að samskipti við yfirvalds og afskiptalausa foreldra séu erfið og því erfitt að 

ræða mál er tengjast kynhegðun. Mögulega er þetta leið unglingsins til að gera uppreisn á móti 

foreldrum sínum en einnig getur verið að sá unglingur sé þegar farinn að stunda óæskilega 

hegðun. Foreldrar verða því mögulega enn strangari til þess að reyna að sporna við þeirri þróun 

sem þeir sjá á hegðun unglingsins og flokkast sem ráðríkir eða að foreldrar hafa gefist upp og 

flokkast sem afskiptalausir. Bestu uppeldisaðferðirnar virðast vera hjá þeim sem eru miðlungs 

strangir, eru leiðandi eða undanlátssamir. Þessar niðurstöður styðja rannsókn Miller o.fl. (1986) 

um U-lagað samband um stjórn foreldra þar sem lægsta tíðni kynhegðunar er hjá unglingum sem 

eiga miðlungs stranga foreldra. Hins vegar sýndu niðurstöður þessarar rannsóknar að líkurnar 

væru meiri hjá ráðríkum foreldrum heldur en afskiptalausum, öfugt við Miller o.fl. (1986). 

Athyglisvert er að sjá hve mikill munur er á kynhegðun þeirra sem eiga annað heimili 

vegna þess að foreldrar þeirra búa ekki saman. Mögulega er minna eftirlit á heimili þar sem 

aðeins eitt foreldri er til staðar en ekki er hægt að gera ráð fyrir að þó unglingur eigi tvö heimili 

að foreldrar þeirra hafi ekki fundið sér nýjan maka. Mögulega gilda ekki sömu reglur á hvoru 

heimili fyrir sig eða foreldrið sem minni tíma er eytt hjá, leyfir unglingnum að komast upp með 

hluti sem hann kæmist annars ekki upp með. Hins vegar ef foreldrið er einhleypt og skiptir oft um 

sambönd þá getur unglingnum farið að finnast regluleg makaskipti eðlilegt og því líklegri til að 

skipta sjálfur stöðugt um sambönd og byrja snemma að hafa samfarir. Unglingur tileinkar sér að 

einhverju leiti viðhorf foreldra sinna til kynhegðunar (Hampton o.fl, 2005; Miller og Moore, 

1990).  
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Unglingar sem eyða miklum tíma með vinum sínum fyrir utan skóla eru marktækt líklegri 

til að hafa stundað samfarir en jafningjar þeirra sem eyða ekki jafn miklum tíma með vinum 

sínum. Tíðnin eykst um leið og einn náinn vinur er til staðar og því meiri tíma sem eytt er með 

vinum því meiri eru líkurnar á samförum. Niðurstöður styðja því tilgátu 5. Þegar gögnin voru 

skoðuð frekar kom í ljós að áhrifin virðast vera meiri fyrir stelpur sem gæti bent til þess að þær 

séu móttækilegri fyrir áhrifum annarra. Ástæða er til þess að skoða hversu algenga unglingar telja 

kynhegðun vera á þessum aldri og  hvort þeir stundi hana sjálfir. Líklega telja þeir hegðun sem 

þeir stunda sjálfir eða langar að stunda vera algengari en hún er í raun og veru.  

Tilgáta 6 um að þeir unglingar sem hafa orðið ölvaðir séu líklegri til að hafa stundað 

samfarir heldur en þeir sem ekki hafa orðið ölvaðir var studd af gögnunum þar sem áfengisneysla 

virðist hafa sterk tengsl við hvort unglingur hafi stundað samfarir. Þó svo meiri líkur séu á að 

samfarir hafi verið stundaðar ef unglingur hefur orðið ölvaður þá virðist vera nóg að hann hafi 

smakkað áfengi til þess að áhrifin séu til staðar. Mögulega er þó ekki um orsakatengsl hér að 

ræða þar sem ákveðnir undirliggjandi þættir geta leitt til þess að unglingur stundi áhættuhegðun. 

Þar sem kynhegðun og áfengisdrykkja falla bæði undir áhættuhegðun er ekki ólíklegt að sömu 

áhrifaþættir séu til staðar hjá þeim einstakling, t.d. persónuleiki, sjálfsálit og uppeldi (Grossman 

o.fl., 2004; Morrison, o.fl., 2003). 

Tilgáta 7 var einnig studd þar sem aðeins 2,6% þeirra sem aldrei hafa orðið drukknir 

notuðu ekki getnaðarvarnir síðast er þeir höfðu samfarir á móti tæplega 40% þeirra sem hafa 

orðið drukknir 10 sinnum eða oftar. Því hefur neysla áfengis sterk tengsl við notkun 

getnaðarvarna en óvíst er hvort þeir einstaklingar sem neyta áfengis séu líklegri til að stunda 

áhættuhegðun eða hvort áfengi hafi þessi áhrif. 
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Hlutfall þeirra sem segjast hafa notað smokk síðast þegar þeir höfðu samfarir er rétt 

rúmlega 50% hér á landi en í samantekt úr HBSC rannsóknunum árið 2002 var Finnland með 

lægsta hlutfallið (64%) og Grikkland með hæsta hlutfallið (89%). Ísland stendur því illa í notkun 

smokka sem getnaðarvörn miðað við samanburðarlöndin (Ross, Godeau og Dias, 2004). Hafa ber 

í huga að minnihluti unglinga er byrjaður að stunda samfarir á þessum aldri og þessir 

einstaklingar eru í meiri hættu á að stunda óskipulagðar og óvarðar samfarir sem og aðrar 

hegðanir sem tengjast hvatvísi. Mikilvægt er að rannsaka frekar afhverju svo lágt hlutfall 

tilkynnir um notkun smokks við síðustu samfarir. Mögulega telja unglingar ekki miklar líkur á 

kynsjúkdómasmiti á þessum aldri og mögulega hafa þeir ekki fengið nægjanlega fræðslu um 

smitleiðir. Einnig getur verið að þar sem almennt er talið að Ísland er lítið og saklaust land þar 

sem allir þekkja alla að unglingar telji sig ekki þurfa að verja sig gegn kynsjúkdómum þar sem 

þeir eru svo ungir og fæstir eiga marga rekkjunauta að baki. 

Það að nær 20% unglinga nota ekki getnaðarvarnir hlýtur að teljast áhyggjuefni og 

mikilvægt er að auka forvarnir og fræðslu unglinga á notkun getnaðarvarna og mögulegum 

afleiðingum kynhegðunar ef þær eru ekki notaðar. Mikill munur er á hlutfalli stráka og stelpna 

sem segjast hafa notað pilluna sem getnaðarvörn sem gæti bent til þess að strákarnir hafi ekki 

vitað stelpan hafi verið á pillunni. Unglingsstúlkur geta átt erfitt með að spyrja hvort strákurinn 

ætli ekki að nota smokk auk þess sem margir strákar gera ráð fyrir því að stúlkan sé á pillunni 

fyrst hún er tilbúin að hafa samfarir. Þessi skortur á samskiptum getur valdið því að engar 

getnaðarvarnir eru notaðar og líkur á þungun og kynsjúkdómasmiti eykst (Sóley S. Bender, 

2006). Einnig bendir þetta til að færri strákar hafi áhyggjur af því að getnaðarvörn sé notuð þar 

sem þeir vissu ekki hvort getnaðarvörn hefði verið til staðar en höfðu samfarir þrátt fyrir það. 

Möguleg ástæða fyrir þessu er að strákar upplifa ekki beinar afleiðingar þungunar og hafa því 
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síður áhyggjur af notkun getnaðarvarna. Notkun getnaðarvarna er líklegri þegar um skipulagðar 

samfarir er að ræða en ekki óvæntar (Morrison o.fl., 2003). Því er mikilvægt að brýna fyrir 

unglingum að samfarir sé hegðun sem ætti að gerast milli aðila sem þekkjast og mikilvægi þess 

að vera undirbúinn. Nauðsynlegt er að unglingar sem eru byrjaðir að stunda kynlíf geti nálgast 

getnaðarvarnir auðveldlega og hafi nægar upplýsingar um virkni þeirra.  

Því fyrr sem unglingar byrja að stunda kynlíf því ólíklegri eru þeir til að nota 

getnaðarvarnir (Dye og Upchurch, 2006; Manning o.fl., 2000) sem gæti verið vegna þess að 

kynfræðsla er ekki hafin og þeir gera sér síður grein fyrir mikilvægi getnaðarvarna eða hvar skuli 

nálgast þær. Þar sem unglingar eru að fikra sig áfram í kynhegðun, líklega með það markmið að 

upplifa kynlíf sem er bæði ánægjulegt og öruggt, þá er ekki ólíklegt að mistök eigi sér stað. Ekki 

er víst hvort að slík hegðun endurtaki sig þar sem eftirsjá getur fylgt í kjölfarið og mögulega er 

einstaklingur líklegri til að passa sig betur í framtíðinni. Einnig getur þetta haft þveröfugar 

afleiðingar, ef unglingur hefur til dæmis stundað samfarir undir áhrifum áfengis og án 

getnaðarvarnar en engin þungun orðið eða kynsjúkdómasmit þá er hann mögulega líklegri til að 

endurtaka leikinn. Ef ekkert gerðist síðast, afhverju ætti það að gerast núna? 

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru nokkrar, þar sem rannsóknarefni var ákveðið eftir 

að gögn voru lögð fyrir féllu sumar spurningar ekki nægilega vel að þeim svörum sem óskað var 

eftir. Til dæmis var í þessari rannsókn ekki athugaður munur á milli landsvæða og vert væri að 

athuga hvernig niðurstöður koma út fyrir hvert svæði fyrir sig. Mögulega eru áhrif þessara þátta 

missterk eftir landsvæðum, til dæmis gæti tíðni áhættuhegðunar verið lægri á landsbyggðinni 

vegna þess að þar ríkir meiri nánd eða hærri tíðni áhættuhegðunar vegna fárra möguleika til 

afþreyingar. 
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Mikilvægt er að skoða frekar sjálfsálit og lífsánægju unglinga og sjá hvort hún sé í raun 

lægri hjá þeim sem hafa stundað samfarir. Einnig væri athyglisvert að sjá hvort sömu áhrifaþættir 

séu fyrir þá sem eru samkynhneigðir og hver tíðnin mælist á þessum árum. Frekari rannsóknir 

gætu spurt nánar út í hvort um skyndikynni hafi verið að ræða, hve marga rekkjunauta unglingar 

hafa átt eða hvort unglingur sem byrjaður er að stunda kynlíf sé í föstu sambandi. Einnig er 

mikilvægt að spyrja út í viðhorf unglinga og afhverju þeir byrja að stunda samfarir, hvort það sé 

vegna þess að vinir þeirra hafa byrjað á því eða jafnvel hvort þrýstingur hafi verið hjá kærasta eða 

kærustu. Að lokum vantar fleiri upplýsingar um viðhorf unglinga til samfara og notkun 

getnaðarvarna, hve auðvelt þeir eiga með að nálgast þær og afhverju getnaðarvörn er ekki notuð. 

Mögulega er notast við aðrar getnaðarvarnir en smokk þegar um fast samband er að ræða. Hins 

vegar minnkar fast samband ekki líkur á kynsjúkdómum, sér í lagi þegar um svo unga 

einstaklinga er að ræða. Unglingar eiga yfirleitt í stuttum samböndum og segjast eiga í nánu 

sambandi eftir stuttan tíma auk þess sem þeir skipta oft um félaga (Morrison o.fl., 2003). 

Þar sem foreldrar virðast geta haft mikil áhrif á hvort unglingur í 10. bekk hefur samfarir 

væri mögulega hægt að dreifa fræðslubæklingum inn á heimilin, með uppástungum um 

samskiptaleiðir sem hafa komið vel út og foreldrar hvattir til að ræða þessi mál við unglinginn. 

Ekki síður er mikilvægt að brýna fyrir unglingnum að kvikmyndir og það efni sem finna má á 

internetinu gefa ekki raunhæfa sýn á hvernig hann mun upplifa sína fyrstu samfarir. Einnig er 

mikilvægt að unglingur geri sér grein fyrir því minnihluti unglinga sé byrjaður að stunda samfarir 

og því sé hann ekki undir neinni pressu til að byrja stunda hegðun sem hann er mögulega ekki 

tilbúinn til.  

Unglingar þurfa að geta leitað á stað þar sem þeir mæta skilningi og vinsemd því eflaust 

mikla margir fyrir sér og finnast vandræðalegt að leita aðstoðar eða upplýsinga. Einnig er 
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mikilvægt að setja kynlífsfræðslu í kennsluskrá þar sem ákveðnar upplýsingar þurfa að koma 

fram svo tryggt sé að allir unglingar séu vel fræddir um áhrif ótímabundinnar kynhegðunar og 

óvarinna samfara.  
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Viðauki 

Heilsa og lífskjör skólanema 2006 
 

10. bekkur 
 

- Trúnaðarmál - 



+ +

+ +
2 HBSC [Form A] 

Kæri nemandi 

 

Takk fyrir að taka þátt í þessari rannsókn! 

 

Með því að svara spurningunum á listanum hjálpar þú okkur að skilja hvernig ungt 
fólk lifir lífi sínu. Spurningalistinn er þessa dagana lagður fyrir meira en 100.000 
nemendur í fjörutíu löndum í Evrópu og Norður-Ameríku. 

Svör þín verða trúnaðarmál og enginn á að vita hver svaraði hvaða lista. Þess vegna 
mátt þú ekki skrifa nafnið þitt á spurningalistann. Þegar þú hefur svarað öllum 
spurningum skaltu setja spurningalistann í umslagið og líma vel fyrir. Umslögunum 
verður safnað saman eftir að fyrirlögn lýkur og enginn í skólanum þínum mun sjá 
spurningalistann þinn.  Öll íslensku umslögin verða opnuð í einu og spurningalistarnir 
verða lesnir beint inn í tölvu. 

Vegna þess að rannsóknin er alþjóðleg geta sumar spurningarnar átt illa við um 
íslenska unglinga eða þig persónulega. Endilega taktu þér tíma í að lesa 
spurningarnar vandlega og svara þeim eins vel og þú getur. Þetta er ekki próf og það 
eru engin rétt eða röng svör, það er þín skoðun sem skiptir máli. 

 

Það sem þú þarft að vita

Í flestum spurningunum eru nokkrir svarmöguleikar og þú átt að merkja í reitinn sem 
þér finnst passa best. Settu kross í reitinn sem þú hefur valið því annars getum við 
ekki talið svar þitt með. Best er að nota dökkan blýant eða bláan eða svartan penna 
til að svara. Ekki nota mjög grannan blýant og ekki fylla alveg út í reitina sem þú 
merkir í. 

Ef það er erfitt að velja aðeins eitt svar, veldu þá þann möguleika sem þér finnst eiga 
best við. 

Þú ert ekki skyldug(ur) til að taka þátt í rannsókninni. Ef þú treystir þér ekki til að 
svara tiltekinni spurningu skaltu sleppa henni. Við vonum samt að þú svarir þeim 
öllum. 

 

Við vonum að þú hafir gaman af að fylla spurningalistann út!  

 

Með kærri þökk fyrir þátttökuna, 

Starfsfólk Heilsu og lífskjara skólanema á Íslandi 
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1. Ertu strákur eða stelpa? 

� Strákur 

� Stelpa 

2. Í hvaða bekk ertu? 

� 6. bekk 

� 8. bekk 

� 10. bekk 

3. Í hvaða mánuði ert þú fædd(ur)? 

� Janúar 

� Febrúar 

� Mars 

� Apríl 

� Maí 

� Júní 

� Júlí 

� Ágúst 

� September 

� Október 

� Nóvember 

� Desember 

4. Hvaða ár ert þú fædd(ur)? 

� 1988 

� 1989 

� 1990 

� 1991 

� 1992 

� 1993 

� 1994 

� 1995 

� 1996 

� 1997 

5. Ert þú fædd(ur) á Íslandi? 

� Já 

� Nei 
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6. Í hvaða landi er móðir þín fædd? 

 

7. Í hvaða landi er faðir þinn fæddur? 

 

8. Hvaða tungumál talar þú oftast heima hjá þér? 

 

Matur og matarvenjur 

9. Hversu oft borðar þú venjulega morgunmat (meira en t.d. mjólkurglas eða glas af ávaxtasafa)? 
Merktu í einn reit fyrir virka daga og einn reit fyrir helgar

a) Á virkum dögum: b) Um helgar: 

� Ég borða aldrei morgunmat virka daga 

� Einn virkan dag í viku 

� Tvo virka daga í viku 

� Þrjá virka daga í viku 

� Fjóra virka daga í viku 

� Fimm virka daga í viku 

� Ég borða aldrei morgunmat um helgar 

� Ég borða venjulega morgunmat annan dag 
helgarinnar (laugardag eða sunnudag) 

� Ég borða venjulega morgunmat báða daga 
helgarinnar (laugardag og sunnudag) 

 

10. Hversu oft borðar þú venjulega í skólanum í hádeginu?  Merktu í einn reit í hverri línu.

Aldrei 

Einu 
sinni 
í viku 

Tvisvar
í viku 

Þrisvar
í viku 

Fjórum 
sinnum
í viku 

Fimm 
sinnum
í viku 

a) Heitan mat � � � � � �

b) Kaldan mat frá skólanum (t.d. samloku, 
jógúrt) � � � � � �

c) Nesti að heiman � � � � � �

11. Sumir krakkar fara svangir í skólann eða í rúmið vegna þess að það er ekki nógur matur til á 
heimilinu. Hversu oft á þetta við þig? 

� Alltaf 

� Oft 

� Stundum 

� Aldrei 
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12. Hversu oft í viku borðar þú eða drekkur…? 
Merktu í einn reit í hverri línu

Aldrei 

Sjaldnar 
en einu 

sinni 
í viku 

Einu 
sinni 
í viku 

2-4 daga 
í viku 

5-6 daga 
í viku 

Einu 
sinni 
á dag Oft á dag

a) Ávexti � � � � � � �

b) Grænmeti � � � � � � �

c) Sælgæti/nammi � � � � � � �

d) Kók eða annað gos með 
sykri � � � � � � �

e) Diet kók (eða annað 
sykurlaust gos) � � � � � � �

f) Vatn eða kolsýrt vatn 
(t.d. Topp eða Kristal) � � � � � � �

g) Léttmjólk 
(Dreitil eða Fjörmjólk) � � � � � � �

h) Nýmjólk (í bláum fernum) � � � � � � �

i) Ost � � � � � � �

j) Aðrar mjólkurvörur 
(t.d. jógúrt, skyr, kókómjólk) � � � � � � �

k)  Kex eða kökur � � � � � � �

l)  Morgunkorn 
(t.d. Cheerios eða kornflex) � � � � � � �

m) Hvítt brauð � � � � � � �

n) Gróft brauð � � � � � � �

o) Flögur eða snakk � � � � � � �

p) Franskar � � � � � � �

q) Fisk � � � � � � �

r) Vítamín � � � � � � �

13. Hversu oft borðar þú máltíðir með foreldrum þínum? 
Merktu í einn reit í hvorri línu

Aldrei 

Sjaldnar 
en einu 

sinni í viku
1-2 daga

í viku 
3-4 daga

í viku 
5-6 daga

í viku Alla daga

a) Hversu oft borðar þú morgunmat með 
mömmu þinni eða pabba? � � � � � �

b) Hversu oft borðar þú kvöldmat með 
mömmu þinni eða pabba? � � � � � �
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14. Hér eru nokkrar fullyrðingar um máltíðir heima fyrir.  Ertu sammála eða ósammála þeim?  
Merktu í einn reit í hverri línu.

Mjög 
sammála Sammála Ósammála

Mjög 
ósammála 

a) Í minni fjölskyldu er ætlast til að við fylgjum reglum 
á matartímum � � � �

b) Í minni fjölskyldu er það í lagi að krakkar fái annað 
að borða ef þeim líkar ekki það sem er í matinn � � � �

c) Í minni fjölskyldu eiga krakkar að borða það sem er 
í matinn, þó þeim finnist það vont � � � �

d) Í minni fjölskyldu er mikilvægt að haga sér vel við 
matarborðið � � � �

e) Í minni fjölskyldu þurfum við ekki alltaf að borða við 
matarborðið � � � �

15. Finnst þér þú vera …? 

� Alltof grönn/grannur 

� Aðeins of grönn/grannur 

� Um það bil mátuleg(ur) 

� Aðeins of feit(ur) 

� Alltof feit(ur) 

16. Hvað burstar þú oft í þér tennurnar? 

� Oftar en einu sinni á dag 

� Einu sinni á dag 

� Að minnsta kosti einu sinni í viku 

� Sjaldnar en einu sinni í viku 

� Aldrei 

Vímuefni 

17. Hefur þú einhvern tíma reykt tóbak? (að minnsta kosti eina sígarettu, vindil eða pípu) 

� Já 

� Nei 

18. Hversu oft reykir þú tóbak? 

� Daglega 

� Í hverri viku, en ekki daglega 

� Sjaldnar en einu sinni í viku 

� Ég reyki aldrei 
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19. Hversu oft hefur þú reykt sígarettur síðustu 30 daga? 

� Hef ekki reykt síðustu 30 daga 

� Minna en 1 sígarettu á viku 

� Minna en 1 sígarettu á dag 

� 1-5 sígarettur á dag 

� 6-10 sígarettur á dag 

� 11-20 sígarettur á dag 

� Meira en 20 sígarettur á dag 

20. Hversu oft drekkur þú áfengi, svo sem bjór, léttvín eða sterkt áfengi? 
Teldu með þau skipti sem þú drekkur bara lítið. Merktu í einn reit í hverri línu.

Daglega Vikulega Mánaðarlega Sjaldan Aldrei 

a) Bjór � � � � �

b) Léttvín � � � � �

c) Sterkt áfengi (t.d. vodka eða landa) � � � � �

d) Áfengan gosdrykk (t.d. Breezer) � � � � �

e) Einhvern annan drykk sem inniheldur 
áfengi � � � � �

21. Hefur þú einhvern tímann orðið mjög drukkin(n) af áfengisneyslu? 

� Nei, aldrei 

� Já, einu sinni 

� Já, 2-3 sinnum 

� Já, 4-10 sinnum 

� Já, oftar en 10 sinnum 

22. Á hvaða aldri gerðir þú eftirfarandi í fyrsta skipti? Merktu í einn reit í hverri línu
Ef þú hefur aldrei gert neitt af eftirfarandi merktu við aldrei reitinn. 

 Aldrei 
11 ára 

eða yngri 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 
16 ára 

eða eldri

a) Drakkst áfengi (meira en að 
smakka) � � � � � � �

b) Varðst drukkin(n) � � � � � � �

c) Reyktir sígarettu (meira en 
smók) � � � � � � �
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23. Í hversu mörg skipti (ef einhver) hefur þú gert eftirfarandi síðustu 30 daga? 
Merktu í einn reit í hverri línu

Aldrei 
1-2 

sinnum 
3-5 

sinnum 
6-9 

sinnum 
10-19 

sinnum 
20-39 

sinnum 
40 sinnum 
eða oftar 

a) Reykt sígarettur � � � � � � �

b) Drukkið áfengi � � � � � � �

c) Orðið drukkin(n) � � � � � � �

24. Í hversu mörg skipti (ef einhver) hefur þú gert eftirfarandi á síðustu 12 mánuðum? 
Merktu í einn reit í hverri línu

Aldrei 
1-2 

sinnum 
3-5 

sinnum 
6-9 

sinnum 
10-19 

sinnum 
20-39 

sinnum 
40 sinnum 
eða oftar 

a) Reykt sígarettur � � � � � � �

b) Drukkið áfengi � � � � � � �

c) Orðið drukkin(n) � � � � � � �

25. Hefur þú einhvern tíma notað hass eða marijúana…? 
Merktu í einn reit í hverri línu

Aldrei 
1-2 

sinnum 
3-5 

sinnum 
6-9 

sinnum 
10-19 

sinnum 
20-39 

sinnum 
40 sinnum 
eða oftar 

a) Um ævina � � � � � � �

b) Á síðustu 12 mánuðum � � � � � � �

c) Á síðustu 30 dögum � � � � � � �

Skólinn 

26. Hvernig heldur þú að kennurum þínum finnist þér ganga í skólanum miðað við bekkjarfélaga 
þína? 

� Mjög vel 

� Vel 

� Í meðallagi 

� Undir meðallagi 

27. Hvernig líkar þér í skólanum? 

� Mér líkar mjög vel í skólanum 

� Mér líkar þokkalega í skólanum 

� Mér líkar ekki vel í skólanum 

� Mér líkar alls ekki vel í skólanum 
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28. Hversu sammála eða ósammála ertu þessu um þá sem eru með þér í bekk? 
Merktu í einn reit í hverri línu

Mjög 
sammála Sammála Hvorki né Ósammála

Mjög 
ósammála 

a) Bekkjarfélögunum finnst gaman að 
vera saman � � � � �

b) Flestir bekkjarfélagana eru 
vingjarnlegir � � � � �

c) Bekkjarfélagarnir taka mér eins 
og ég er � � � � �

29. Hversu miklu álagi verður þú fyrir vegna skólanámsins? 

� Engu 

� Litlu 

� Nokkru 

� Miklu 

30. Hversu lengi ert þú venjulega að fara í skólann frá heimili þínu? 

� Minna en 5 mínútur 

� 5-15 mínútur 

� 15-30 mínútur 

� 30 mínútur til klukkutíma 

� Meira en klukkutíma 

31. Hvernig ferðu Í SKÓLANN á venjulegum degi? 
Merktu í einn reit sem lýsir lengsta hluta leiðarinnar 

� Gangandi 

� Hjólandi 

� Með strætó eða skólabíl 

� Í bíl, mótorhjóli eða skellinöðru 

� Á annan hátt 

32. Hvernig ferðu ÚR SKÓLANUM á venjulegum degi? 
Merktu í einn reit sem lýsir lengsta hluta leiðarinnar 

� Gangandi 

� Hjólandi 

� Með strætó eða skólabíl 

� Í bíl, mótorhjóli eða skellinöðru 

� Á annan hátt 
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33. Hvernig líður þér yfirleitt í skólanum? 

� Mér líður yfirleitt mjög vel 

� Mér líður yfirleitt frekar vel 

� Mér líður yfirleitt hvorki vel né illa 

� Mér líður yfirleitt frekar illa 

� Mér líður yfirleitt mjög illa 

 

� 10 Besta hugsanlega lífið 

� 9

� 8

34.  Hér er mynd af stiga. 

Efst í stiganum er talan ‘10’ sem táknar 
besta hugsanlega lífið sem þú gætir átt 
og neðst er talan ‘0’ sem táknar versta 
hugsanlega lífið sem að þú gætir átt. 

Hvar í þessum stiga er líf þitt núna?  
Merktu í reitinn hjá þeirri tölu sem lýsir 
lífi þínu best 

� 7

� 6

� 5

� 4

� 3

� 2

� 1

� 0 Versta hugsanlega lífið 
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Heilsa 

35. Að þínu mati hversu góð er heilsa þín? 

� Framúrskarandi 

� Góð 

� Sæmileg  

� Léleg 

36. Hversu þung(ur) ert þú án fata? (skrifaðu þyngd þína í kílóum og án aukastafa) 

Um það bil                                       kíló  

37. Hversu há(r) ert þú á sokkleistunum? (skrifaðu hæð þína í sentímetrum og án aukastafa) 

Um það bil                                       sentímetrar 

38. Hversu oft hefur þú fundið fyrir eftirfarandi á síðustu 6 mánuðum?
Merktu í einn reit í hverjum lið

Hér um bil 
daglega 

Oftar en 
einu sinni 

í viku 
Um það bil 
vikulega 

Um það bil 
mánaðar-

lega 
Sjaldan eða 

aldrei 

a) Höfuðverk � � � � �

b) Magaverk � � � � �

c) Bakverk � � � � �

d) Verið dapur/döpur  � � � � �

e) Verið pirruð/pirraður eða 
skapvond(ur) � � � � �

f) Verið taugaóstyrk(ur) � � � � �

g) Átt erfitt með að sofna � � � � �

h)  Fengið svima � � � � �

39. Ert þú í megrun eða ert þú að reyna að létta þig á annan hátt? 

� Nei, þyngd mín er í lagi 

� Nei, ég þyrfti að þyngjast 

� Nei, en ég þyrfti að léttast 

� Já, ég er að reyna að léttast 
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Kyn og kynferði 

40. Hefur þú einhvern tímann verið skotin(n) í einhverjum? 

� Nei 

� Já, í strák 

� Já, í stelpu 

41. Hefur þú einhvern tímann haft samfarir (stundum kallað að sofa hjá)? 

� Nei 

� Já 

42. Á hvaða aldri varstu þegar þú hafðir samfarir í fyrsta skipti? 

� Ég hef aldrei haft samfarir 

� 11 ára eða yngri 

� 12 ára 

� 13 ára 

� 14 ára 

� 15 ára  

� 16 ára eða eldri 

43. Þegar þú hafðir samfarir síðast, hvaða getnaðarvarnir notuðuð þið? 

� Ég hef aldrei haft samfarir 

� Við notuðum engar getnaðarvarnir 

� Ég er ekki viss 

 Já Nei 

Pilluna .............................�............�

Smokkinn ........................�............�

Rofnar samfarir ...............�............�

Aðrar ráðstafanir .............�............�

Þessi spurning er aðeins fyrir stúlkur: 

44. Ertu byrjuð að hafa blæðingar ? 

� Nei, ég er ekki byrjuð að hafa blæðingar 

 � Já, ég byrjaði þegar ég var um það bil K Ó ára og K Ó mánaða 
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Einelti 

Hér er spurt um einelti. Sagt er að nemandi sé LAGÐUR Í EINELTI þegar annar nemandi eða hópur nemenda gera honum 

eitthvað óþægilegt eða andstyggilegt. Það er líka einelti þegar nemanda er stöðugt strítt á þann hátt sem honum líkar ekki 

eða þegar hann er viljandi skilinn útundan. Það er EKKI EINELTI ef tveir jafn sterkir nemendur rífast eða slást. Það er heldur 

EKKI EINELTI þegar nemanda er strítt á vinalegan eða gamansaman hátt. 

45. Hversu oft hefur þú verið lagður/lögð í einelti í skólanum undanfarna mánuði? 

� Ég hef ekki verið lagður/lögð í einelti undanfarna mánuði 

� Það hefur aðeins komið fyrir einu sinni eða tvisvar 

� 2 eða 3 sinnum í mánuði 

� Um það bil einu sinni í viku 

� Nokkrum sinnum í viku 

46. Hversu oft hefur þú tekið þátt í að leggja annan nemanda í einelti í skólanum á undanförnum 
mánuðum? 

� Ég hef ekki lagt annan nemanda í einelti undanfarna mánuði 

� Það hefur aðeins komið fyrir einu sinni eða tvisvar 

� 2 eða 3 sinnum í mánuði 

� Um það bil einu sinni í viku 

� Nokkrum sinnum í viku 

 

Meiðsli 

Margir krakkar meiðast eða slasast, til dæmis í íþróttum eða slagsmálum úti á götu eða heima hjá sér. Til meiðsla geta 

einnig talist eitrun eða bruni. Til meiðsla teljast ekki sjúkdómar eins og mislingar eða flensa. Eftirfarandi spurningar eru um 

meiðsli sem þú hefur hugsanlega fengið á síðustu 12 mánuðum. 

47. Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú lent í slagsmálum? 

� Ég hef ekki lent í slagsmálum síðustu 12 mánuði 

� 1 sinni 

� 2 sinnum 

� 3 sinnum 

� 4 sinnum eða oftar 
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48. Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú orðið fyrir meiðslum og þurft að leita til læknis eða 
hjúkrunarfræðings vegna þeirra? 

� Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

� 1 sinni 

� 2 sinnum 

� 3 sinnum 

� 4 sinnum eða oftar 

Ef þú hefur orðið fyrir fleiri en einum meiðslum á síðustu 12 mánuðum, hugsaðu þá bara um alvarlegustu meiðslin (þau 

meiðsli sem tók þig mestan tíma að jafna þig á). 

49. Hvar varstu þegar þú varðst fyrir þessum meiðslum?  
Merktu við eitt svar sem lýsir aðstæðum þínum best 

� Ég ef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

� Heima eða úti í garði (þínu heimili eða annarra) 

� Í skólanum eða á skólalóðinni á skólatíma

� Í skólanum eða á skólalóðinni utan skólatíma

� Á íþróttavelli eða í íþróttahúsi (ekki í skólanum) 

� Út á götu eða bílastæði 

� Annars staðar 

50. Hvað varstu að gera þegar þessi meiðsli áttu sér stað? 
Merktu við eitt svar sem lýsir aðstæðum þínum best 

� Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

� Að hjóla 

� Í íþróttum eða á æfingu 

� Á skautum, línuskautum eða hjólabretti 

� Að ganga eða hlaupa (ekki á íþróttaæfingu) 

� Í bíl eða öðru vélknúnu farartæki 

� Í slagsmálum 

� Í launaðri eða ólaunaðri vinnu 

� Að gera eitthvað annað 

51. Fékkstu þessi meiðsli í starfi með íþróttafélagi eða í öðru skipulögðu starfi? 

� Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

� Ég hef orðið fyrir meiðslum en það var ekki í skipulögðu starfi 

� Já og það var í skipulögðu starfi 
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52. Hvar varst þú meðhöndluð/aður vegna þessara meiðsla? 
Merktu við já eða nei í hverri línu 

� Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

 Já Nei 

a) Hjá lækni eða heilsugæslu .................�.........�

b) Á bráðamóttöku eða slysadeild ..........�.........�

c) Ég var lögð/lagður inn á spítala .........�.........�

d) Hjá skólahjúkrunarfræðingi ................�.........�

e) Annars staðar .....................................�.........�

53. Þurftir þú læknismeðferð vegna þessara meiðsla, svo sem gifsi, sauma, aðgerð eða þurftir þú 
að vera á sjúkrahúsi yfir nótt? 

� Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

� Já 

� Nei 

54. Leiddu þessi meiðsli til þess að þú misstir úr að minnsta kosti einn heilan dag úr skóla eða 
öðru daglegu starfi, svo sem íþróttum? 

� Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

� Nei, ég missti ekki úr neina heila daga 

� Já, að minnsta kosti einn heilan dag 

 Hversu marga heila daga misstir þú úr? 

Ég missti úr K Ó daga 
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K

K

Fjölskyldan 

Fjölskyldur eru ólíkar (til dæmis búa börn stundum hjá öðru foreldri sínu eða þau eiga sér tvö heimili eða þau búa á tveimur 

stöðum) og okkur langar til að vita um þína. Vinsamlega svaraðu fyrst spurningunni um heimilið þar sem þú býrð alltaf eða 

mest og merktu við fólkið sem þar býr. 

55. Hverjir búa á heimilinu þar sem þú býrð alltaf eða mest? 

a) Fullorðnir: b) Börn: 

� Móðir 

� Faðir 

� Stjúpmóðir (eða sambýliskona föður) 

� Stjúpfaðir (eða sambýlismaður móður) 

� Amma 

� Afi 

� Ég bý á fósturheimili 

� Einhver annar, hver? 

 

Segðu hér hversu mörg systkini búa á 
heimilinu (að meðtöldum hálf-, stjúp- og 
fóstursystkinum). Skrifaðu tölu þeirra og ef 
engin eru skrifaðu þá 0 (núll). Ekki telja 
sjálfa(n) þig með.

Hversu margir bræður? 

 Hversu margar systur? 

56. Áttu þér annað heimili eða aðra fjölskyldu? (t.d. af því foreldrar þínir búa ekki saman eða eru skilin) 

� Nei FARÐU NÆST Í SPURNINGU 57 

� Já 

Hversu oft dvelur þú á þessu öðru heimili? 

� Helming tímans (t.d. aðra hverja viku) 

� Reglulega en þó minna en helming tímans 

� Öðru hverju 

� Aldrei eða næstum aldrei 

Hverjir búa á heimilinu þar sem þú býrð helming tímans eða minna? 

a) Fullorðnir: b) Börn: 

� Móðir 

� Faðir 

� Stjúpmóðir (eða sambýliskona föður) 

� Stjúpfaðir (eða sambýlismaður móður) 

� Amma 

� Afi 

� Ég bý á fósturheimili 

� Einhver annar, hver? 

Segðu hér hversu mörg systkini búa á 
heimilinu (að meðtöldum hálf-, stjúp- og 
fóstursystkinum). Skrifaðu tölu þeirra og ef 
engin eru skrifaðu þá 0 (núll). Ekki telja 
sjálfa(n) þig með.

Hversu margir bræður? 

 Hversu margar systur? 

K Ó

Ó Ó

K Ó

Ó Ó
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57. Hversu gott telur þú fjölskyldu þína hafa það fjárhagslega? 

� Mjög gott 

� Gott  

� Miðlungs 

� Slæmt 

� Mjög slæmt 

58. Er faðir þinn með vinnu? 59. Er móðir þín með vinnu? 

� Já 

� Nei 

� Ég veit það ekki 

� Ég á ekki/hef ekki samband við föður 

Ef JÁ, hvar vinnur hann 
(t.d. sjúkrahúsi, banka, veitingastað) 

 

Hvert er starf hans á vinnustaðnum 
(t.d. kennari, strætóbílstjóri) 

 

Ef NEI, hvers vegna hefur hann ekki vinnu? 
(Merktu í þann reit sem lýsir því best)  

� Hann hefur ekki heilsu til að vinna 

� Hann er á eftirlaunum 

� Hann er í námi 

� Hann er að leita að vinnu 

� Hann sér um heimilið 

� Ég veit það ekki 

� Já 

� Nei 

� Ég veit það ekki 

� Ég á ekki/hef ekki samband við móður 

Ef JÁ, hvar vinnur hún 
(t.d. sjúkrahúsi, banka, veitingastað) 

 

Hvert er starf hennar á vinnustaðnum 
(t.d. kennari, strætóbílstjóri) 

 

Ef NEI, hvers vegna hefur hún ekki vinnu? 
(Merktu í þann reit sem lýsir því best)  

� Hún hefur ekki heilsu til að vinna 

� Hún er á eftirlaunum 

� Hún er í námi 

� Hún er að leita að vinnu 

� Hún sér um heimilið 

� Ég veit það ekki  

60. Hversu mikið veit móðir þín um…?  Merktu í einn reit í hverri línu.

Hún veit 
mikið 

Hún veit 
smávegis 

Hún veit 
ekkert 

Á ekki eða hitti 
ekki móður 

mína 

a) Hverjir vinir þínir eru � � � �

b) Hvernig þú eyðir peningunum þínum � � � �

c) Hvar þú ert eftir skóla � � � �

d) Hvert þú ferð á kvöldin � � � �

e) Hvað þú gerir í frítíma þínum � � � �

K K

K K



+ +

+ +
18  HBSC [Form A] 

61. Hversu mikið veit faðir þinn um…?  Merktu í einn reit í hverri línu.

Hann veit 
mikið 

Hann veit 
smávegis 

Hann veit 
ekkert 

Á ekki eða hitti 
ekki föður minn

a) Hverjir vinir þínir eru � � � �

b) Hvernig þú eyðir peningunum þínum � � � �

c) Hvar þú ert eftir skóla � � � �

d) Hvert þú ferð á kvöldin � � � �

e) Hvað þú gerir í frítíma þínum � � � �

62. Móðir mín…?  Merktu í einn reit í hverri línu.

Næstum 
því alltaf Stundum Aldrei 

Á ekki eða hitti 
ekki móður 

mína 

a) Hjálpar mér eins og ég þarf á að halda � � � �

b) Leyfir mér að gera það sem mig langar � � � �

c) Er umhyggjusöm � � � �

d) Skilur vandamál mín og áhyggjur � � � �

e) Vill að ég taki eigin ákvarðanir � � � �

f) Reynir að stjórna öllu sem ég geri � � � �

g) Kemur fram við mig eins og barn � � � �

h) Lætur mér líða betur þegar mér líður illa � � � �

63. Faðir minn…?  Merktu í einn reit í hverri línu.

Næstum 
því alltaf Stundum Aldrei 

Á ekki eða hitti 
ekki föður minn

a) Hjálpar mér eins og ég þarf á að halda � � � �

b) Leyfir mér að gera það sem mig langar � � � �

c) Er umhyggjusamur � � � �

d) Skilur vandamál mín og áhyggjur � � � �

e) Vill að ég taki eigin ákvarðanir � � � �

f) Reynir að stjórna öllu sem ég geri � � � �

g) Kemur fram við mig eins og barn � � � �

h) Lætur mér líða betur þegar mér líður illa � � � �
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64. Hvernig bregst móðir þín við þegar henni finnst þú hafa gert eitthvað af þér? 
Merktu í einn reit í hverri línu

Mjög oft Oft Stundum Sjaldan Aldrei 

Á ekki eða 
hitti ekki 
móður 
mína 

a) Móðir mín refsar mér ekki, hún skiptir 
sér ekki af því � � � � � �

b) Hún útskýrir fyrir mér hvað ég hef 
gert rangt og af hverju mér er refsað � � � � � �

c) Hún segir mér að ég hafi hagað mér 
illa en hún refsar mér ekki � � � � � �

d) Hún refsar mér strax án þess að segja 
hvað ég hef gert rangt � � � � � �

65. Hvernig bregst faðir þinn við þegar honum finnst þú hafa gert eitthvað af þér? 
Merktu í einn reit í hverri línu

Mjög oft Oft Stundum Sjaldan Aldrei 

Á ekki eða 
hitti ekki 

föður minn

a) Faðir minn refsar mér ekki, hann skiptir 
sér ekki af því � � � � � �

b) Hann útskýrir fyrir mér hvað ég hef 
gert rangt og af hverju mér er refsað � � � � � �

c) Hann segir mér að ég hafi hagað mér 
illa en hann refsar mér ekki � � � � � �

d) Hann refsar mér strax án þess að 
segja hvað ég hef gert rangt � � � � � �

66. Hversu auðvelt áttu með að tala við eftirfarandi um það sem veldur þér áhyggjum? 
Merktu í einn reit í hverri línu

Mjög auðvelt Auðvelt Erfitt Mjög erfitt 

Á ekki eða 
hitti ekki 

viðkomandi

a) Föður � � � � �

b) Stjúpföður (eða sambýlismann móður) � � � � �

c) Móður � � � � �

d) Stjúpmóður (eða sambýliskonu föður) � � � � �

e) Eldri bróður � � � � �

f) Eldri systur � � � � �

g) Besta vin/vinkonu � � � � �

h) Vini af sama kyni og þú � � � � �

i) Vini ekki af sama kyni og þú � � � � �
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67. Hversu marga nána vini áttu núna?  Merktu í einn reit í hvorum dálki

Strákar Stelpur 

� Engan � Enga 

� Einn � Eina 

� Tvo � Tvær 

� Þrjá eða fleiri � Þrjár eða fleiri 

68. Hversu marga daga vikunnar ertu venjulega að heiman með vinum þínum á daginn eftir skóla?

Engan dag 1 2 3 4 5 daga 

 � � � � � �

69. Hversu mörg kvöld vikunnar ertu venjulega að heiman með vinum þínum? 

 Ekkert kvöld 1 2 3 4 5 6 7 kvöld 

 � � � � � � � �

70. Hugsaðu um vinahópinn sem þú eyðir mestum frítíma þínum með. Hversu margir strákar og 
hversu margar stelpur eru venjulega í þeim hópi? (Ekki telja þig með) 

Strákar: 

 
K Ó

Stelpur: 

 
K Ó

71. Átt þú besta vin (eða nokkra vini) sem þú treystir, sem fær þig til að líða vel með sjálfa(n) þig 
og hjálpar þér þegar eitthvað er að? 

� Já, ég á slíkan besta vin/bestu vini 

� Nei, ég á ekki slíkan besta vin/bestu vini 

Félagslegt umhverfi 

72. Ert þú þátttakandi í einhverju félagi?  Merktu við já eða nei í hverri línu 

� Nei, ég er ekki þátttakandi í neinu félagi eða samtökum 
 Já Nei 
a) Íþróttafélagi...................................................................�............�
b) Sjálfboðaliðastarfi .........................................................�............�
c) Stjórnmálaflokki eða stjórnmálasamtökum ..................�............�
d) Menningarsamtökum (tónlist, vísindum eða öðrum)....�............�
e) Kirkju eða trúarstarfi .....................................................�............�
f) Æskulýðssamtökum .....................................................�............�
g) Öðru félagi....................................................................�............�
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73. Hversu mikið hefur þú um það að segja hvernig þú eyðir frítíma þínum utan skólatíma? 

� Ég ákveð venjulega sjálf(ur) hvernig ég eyði frítíma mínum 

� Foreldrar mínir og ég ákveðum það í sameiningu, en venjulega geri ég það sem mig langar 

� Foreldrar mínir og ég ákveðum það í sameiningu, en venjulega geri ég það sem foreldrar mínir vilja  

� Foreldrar mínir ákveða það venjulega 

74. Hversu oft talar þú við vini þína í síma eða sendir þeim skilaboð í gegnum tölvu eða síma 
(t.d. á msn, tölvupósti eða sms)? 

� Sjaldan eða aldrei 

� 1 eða 2 sinnum í viku 

� 3 eða 4 sinnum í viku 

� 5 eða 6 sinnum í viku 

� Daglega 

75. Hversu marga klukkutíma á dag horfir þú yfirleitt á sjónvarp (eða myndbönd/DVD) í frítíma 
þínum?  Merktu í einn reit fyrir virka daga og einn reit fyrir helgar

a) Á virkum dögum: b) Um helgar: 

� Ekkert 
� Um hálftíma á dag 
� Um 1 tíma á dag 
� Um 2 tíma á dag 
� Um 3 tíma á dag 
� Um 4 tíma á dag 
� Um 5 tíma á dag 
� Um 6 tíma á dag 
� Um 7 tíma á dag eða meira 

� Ekkert 
� Um hálftíma á dag 
� Um 1 tíma á dag 
� Um 2 tíma á dag 
� Um 3 tíma á dag 
� Um 4 tíma á dag 
� Um 5 tíma á dag 
� Um 6 tíma á dag 
� Um 7 tíma á dag eða meira 

76. Hversu marga tíma á dag spilar þú venjulega leiki í tölvu eða leikjatölvu (t.d Playstation, Xbox, 
GameCube o.þ.h.)?  Merktu í einn reit fyrir virka daga og einn reit fyrir helgar

a) Á virkum dögum: b) Um helgar: 

� Ekkert 
� Um hálftíma á dag 
� Um 1 tíma á dag 
� Um 2 tíma á dag 
� Um 3 tíma á dag 
� Um 4 tíma á dag 
� Um 5 tíma á dag 
� Um 6 tíma á dag 
� Um 7 tíma á dag eða meira 

� Ekkert 
� Um hálftíma á dag 
� Um 1 tíma á dag 
� Um 2 tíma á dag 
� Um 3 tíma á dag 
� Um 4 tíma á dag 
� Um 5 tíma á dag 
� Um 6 tíma á dag 
� Um 7 tíma á dag eða meira 
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77. Hversu marga tíma á dag notar þú venjulega í tölvu til að vafra á netinu, senda tölvupóst, á 
spjallrásum, sinna heimanámi o.þ.h.? Merktu í einn reit fyrir virka daga og einn reit fyrir helgar

a) Á virkum dögum: b) Um helgar: 

� Ekkert 
� Um hálftíma á dag 
� Um 1 tíma á dag 
� Um 2 tíma á dag 
� Um 3 tíma á dag 
� Um 4 tíma á dag 
� Um 5 tíma á dag 
� Um 6 tíma á dag 
� Um 7 tíma á dag eða meira 

� Ekkert 
� Um hálftíma á dag 
� Um 1 tíma á dag 
� Um 2 tíma á dag 
� Um 3 tíma á dag 
� Um 4 tíma á dag 
� Um 5 tíma á dag 
� Um 6 tíma á dag 
� Um 7 tíma á dag eða meira 

78. Hversu margar tölvur á fjölskylda þín samtals? 

� Enga 

� Eina 

� Tvær 

� Fleiri en tvær 

79. Á fjölskylda þín bíl (t.d. fólksbíl, jeppa eða sendibíl) 

� Nei 

� Já, einn 

� Já, tvo eða fleiri 

80. Hefur þú eigið svefnherbergi? 

� Nei 

� Já 

81. Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú farið í frí með fjölskyldu þinni? 

� Aldrei 

� Einu sinni 

� Tvisvar 

� Oftar en tvisvar 

82. Hversu vel stætt er hverfið sem þú býrð í? 

� Það er alls ekki vel stætt 

� Það er ekki vel stætt 

� Það er í meðallagi 

� Það er frekar vel stætt 

� Það er mjög vel stætt 
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83. Hversu mikið er um eftirfarandi í hverfinu þar sem þú býrð? 
Merktu í einn reit í hverri línu

Mikið Nokkuð Ekkert 

a) Hópar af vandræða-unglingum � � �

b) Rusl, brotið gler og drasl um allt � � �

c) Niðurnídd hús eða byggingar � � �

Líkamleg hreyfing: 

Líkamleg hreyfing er hvers konar hreyfing sem eykur hjartslátt þinn og gerir þig stundum móða(n). Líkamleg hreyfing getur 

meðal annars átt sér stað í íþróttum, í skólanum, í leik með vinum eða á leiðinni í og úr skóla. Dæmi um líkamlega hreyfingu 

eru hlaup, röskleg ganga, línuskautar, hjólreiðar, dans, hjólabretti, sund, fótbolti, körfubolti, handbolti, skíði og snjóbretti. 

84. Af síðastliðnum 7 dögum, hversu marga daga hefur þú stundað líkamlega hreyfingu 
samanlagt í 60 mínútur eða meira á dag? Merktu aðeins í einn reit 

Engan dag 1 2 3 4 5 6 7 daga 

 � � � � � � � �

85. Utan venjulegs skólatíma: Hversu oft stundar þú líkamlega hreyfingu í frítíma þínum svo þú 
mæðist eða svitnir? 

� Á hverjum degi 

� 4-6 sinnum í viku 

� 2-3 sinnum í viku 

� Einu sinni í viku 

� Einu sinni í mánuði 

� Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

� Aldrei 

86. Utan venjulegs skólatíma: Hversu marga tíma á viku stundar þú líkamlega hreyfingu í frítíma 
þínum svo þú mæðist eða svitnir? 

� Engan 

� Um það bil hálftíma 

� Um það bil 1 klukkustund 

� Um það bil 2-3 klukkustundir 

� Um það bil 4-6 klukkustundir 

� 7 klukkutíma eða meira 

 
Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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