
Minnisblað um rannsóknir, kannanir og tölfræðiupplýsingar  

 

1. október 2010 

Hvaða gögn höfum við varðandi börn og unglinga í Reykjavíkurborg? 

• Árlega - könnun Rannsókna og greiningar á neyslu og helstu félagslegum þáttum 
meðal grunnskólanema í 8. – 10. bekk  - Greint á borgina í heild, hverfi, skóla og kyn. 
Gögn R&G eru „þýðisgögn“,  lögð fyrir alla sem mæta í skólann sinn tiltekinn dag og 
svörun um 90%. 

• Annað hvert ár – könnun Rannsókna og greiningar á högum og félagslegum 
aðstæðum unglinga í 8. – 10. bekk - Greint á borgina í heild, hverfi, skóla og kyn 
 

• Annað hvert ár - könnun Rannsókna og greiningar á félagslegum aðstæðum barna í 
5. – 7. bekk -  Greint á borgina í heild, hverfi, skóla og kyn 
 

• Kannanir Rannsókna og greiningar meðal 16 – 20 ára innan skóla og utan  
 – Framhaldsskólakönnun var gefin út í nóv. 2009 og könnun meðal 
 utanskólahópsins vorið 2010 
 

• Sérkeyrslur fyrir ÍTR úr könnunum Rannsókna og greiningar varðandi börn og 
unglinga, innflytjendur, vinnu með skóla og fl. 
 

• Rafrænir gagnagrunnar - Upplýsingar unnar úr frístundakortskerfinu, Rafrænu 
Reykjavík, lykiltölugrunni ÍTR 
 

• Aðrar kannanir ÍTR s.s. þjónustukannanir meðal foreldra, kannanir á vegum ÍBR 
meðal iðkenda og upplýsingar um þróun gjaldskrár félaga, Capacent/Gallup s.s. 
þjónustukannanir meðal borgarbúa 
 

• Aðrar rannsóknir á háskólastigi, nemendaverkefni, vísindagreinar og úrvinnslur úr 
gögnum, verkefni styrkt af Rannís / Nýsköpunarsjóði 
 

Hvernig nýtum við gögnin? 

• Upplýsingar fyrir alla – uppbygging almennrar þekkingar – fundir í hverfum. 
“Íslenska módelið” þar sem unnið er með raungögn við mat á styrkjandi og veikjandi 
þáttum í félagslegu umhverfi barna og unglinga og þróun úrræða.  

• Rannsóknir og greinaskrif á háskólastigi byggðar á gögnum R&G og fl.  
• Vinnugögn - m.a. skoða áhættuhópa, styrkleikaþætti og  áhættuþætti  
• Lykiltölur fyrir borgina, einstök hverfi og starfsþættir 
• Stefnumótun, forgangsröðun og þróun  
• Kynningar á fræðslufundum og ráðstefnum. R&G fylgir sínum könnunum eftir árlega 

með 20 – 30 fundum i skólum og hverfum borgarinnar. 
 



Úrvinnsla gagna 

• 8. – 9. og 10. bekkur 
• 5. – 6. og 7. bekkur 
• 16 – 18 ára og framhaldsskólaaldurinn 
• Vinnumarkaðsupplýsingar og fl. varðandi 16 – 24 ára aldurshópinn 
• Reykjavík – hverfi – skóli. Oft borið saman við landsmeðaltöl 
• Strákar – stelpur – heild 
• Þróun – breytingar – frávik 

 

Hvaða þætti skoðum við sérstaklega sem sumir verða lykiltölur um starfið?  
 

• Samvistir foreldra og barna – tengsl, stuðning, aðhald og eftirlit 
• Tengsl í jafningjahópi 
• Útivistir – að heiman um kvöld og um helgar 
• Iðkun íþrótta með íþróttafélagi 
• Þátttaka í skipulögðu frístundastarfi 
• Þátttaka í félagsmiðstöðvastarfi og Hins Hússins 
• Lífsstíll (mataræði, hreyfing, sjálfsmat, sjálfsmynd) 
• Hópurinn sem ekki er í neinu skipulögðu starfi 
• Áhættuhegðun og ofbeldi. 
• Vinna með skóla 
• Vímuefnaneysla - Reykingar, áfengisneysla og notkun ólöglegra vímuefna, þróun yfir 

tíma 
• Líðan - Andleg og líkamleg heilsa - Árangur og líðan í skóla 
• Öryggiskennd 
• Skráning í Rafrænu Reykjavík 
• Frístundakortið 
• Frístundaheimilin 
• Þátttaka innflytjendabarna í skipulagðri starfsemi og hagir þeirra 

Hvaða þætti skoðum við sérstaklega í vinnugögnum? Oft viðkvæm og 
vandmeðfarin gögn.  

• Skólaskýrslur og sérkeyrslur úr gögnum 
• Líðan og gengi í skóla 
• Áhættuhópar – áhættuhegðun og neysla 
• Einkenni félagslegrar einangrunar 
• Félagslegar og efnahagslegar aðstæður 
• Hvort árangur sé að nást vegna sérstakra aðgerða 
• Hvað segja önnur gögn okkur – yfirsýn – mannauðsmál,  

jafnréttismál/mannréttindamál, þjónustukannanir og fl. 

 

 



Flokkun og miðlun upplýsinga innan ÍTR og til hagsmunaaðila 

• Grunnrannsóknir 
• Hagnýtar rannsóknir 
• Mat eða úttektir 
• Þróunar- og nýbreytnistarf 
• Þjónustukannanir 
• Yfirlitsgreiningar 

 

Uppbygging þekkingar meðal starfsfólks ÍTR – fagumhverfi 
frítímaþjónustu 

Starfsfólk ÍTR – fagtengd námskeið og fræðsla fyrir starfsfólk ÍTR – samningar við 
framhaldsskóla og háskóla - kennsla á framhaldsskóla- og háskólastigi – leiðsögn og umsjón 
með lokaverkefnum á háskólastigi – fagfundir – rabbkvöld – ráðstefnur og málþing -  

Markhópar í birtingum og miðlun upplýsinga 
Fræðasamfélag / fagumhverfi 
Almenningur 
Iðkendur 
Starfsfólk 
Stefnumótunaraðilar 

 

Tengsl fagumhverfis og starfsvettvangs - Þróun frítímaþjónustu sem 
fagsviðs og fræðasviðs – sjónarhorn rannsókna 

• Sýna fram á þýðingu og hagnýtingu rannsókna og kannana fyrir stefnumótun og starfsemi ÍTR 
og annarra innan uppeldisumhverfis barna og unglinga.  

• Tryggja að umfangi og gæðum rannsókna á sviði frítímaþjónustu sé við haldið og vekja 
athygli á þeim sviðum þar sem rannsóknir og upplýsingagjöf skortir. 

• Rýna þjónustu með hliðsjón af ólíkum markhópum, starfsumhverfi og faglegum viðmiðum. 
• Meta frumkvöðlavinnu og nýsköpun í starfsemi ÍTR og tengsl við aðrar stofnanir og félög. 
• Efla umræðu um frítímaþjónustu fyrir börn, unglinga og almenning og gildi rannsókna og 

nýsköpunarstarf á því sviði. 
 

Tenglar og vistun upplýsinga 

Á skrifstofu ÍTR eru gögn vistuð á S:\SAMEIGN\Þróun og upplýsingamál\Rannsóknir og 
kannanir 
Á vefsíðu ÍTR http://reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3697/6079_view-1537/ 
Á innri vef Reykjavíkurborgar/ÍTR  
Á vefsíðu Lýðheilsustöðvar http://www.lydheilsustod.is/rannsoknir/ 
Á vefsíðu Rannsókna og greiningar http://www.rannsoknir.is/rg/skyrslur/ 
 


