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Inngangur 
 

Ungt fólk er fjársjóður sem hlúa þarf að í hverju samfélagi. Það að ungt fólk vaxi úr 

grasi við heilbrigðar aðstæður, góð félagsleg tengsl og fái góða menntun er öllum samfélögum 

mikilvægt.  Á Íslandi er framboð á menntun eitt það mesta sem þekkist og hefur aukist jafnt 

og þétt undanfarin ár. Í raun má segja að flestir sem þess óska geti fundið sér nám við hæfi og 

sýnir aukin skólasókn þá þróun glöggt. Þó er ávallt tiltekinn hópur sem einhverra hluta vegna 

ýmist hættir í námi eða hefur ekki framhaldsnám eftir að grunnskóla lýkur. Í rannsókninni 

Ungt fólk – Utan skóla 2001 sem Rannsóknir & greining vann, kom fram að sá hópur 

ungmenna á framhaldsskólaaldri sem ekki stundar nám í framhaldsskóla átti í verri 

félagslegum tengslum við foreldra, vini og stofnanir samfélagsins en jafnaldrar sem stunduðu 

skóla. Einnig stríddu þeir oftar við andlega og líkamlega vanlíðan og voru líklegri til að neyta 

ávana- og fíkniefna en jafnaldrar þeirra í skóla. Tilurð þessarar rannsóknar nú, um níu árum 

síðar, er mikill áhugi þeirra sem vinna að málefnum ungs fólks til að skoða aftur stöðu og 

þróun mála meðal ungmenna á framhaldsskólaaldri sem sækja ekki nám í framhaldsskólum 

landins. Mennta- og menningarmálaráðuneytið ásamt Reykjavíkurborg hvöttu til þess að 

rannsóknin yrði unnin  og veittu Rannsóknum & greiningu styrk til verkefnisins.   

Gögnin sem skýrsla þessi er unnin úr endurspegla þann hóp ungmenna 16 til 20 ára á 

Íslandi sem ekki stundar nám við hefðbundna framhaldsskóla en eru þó á þeim aldri sem 

skilgreindur er sem framhaldsskólaaldur. Hinsvegar ber að hafa í huga að mikið framboð er af 

öðru námi á framhaldsskólastigi á Íslandi en því sem fram fer í hefðbundnum 

framhaldsskólum þ.e. í sérskólum á framhaldsskólastigi. Dæmi um slíkt nám er t.d. 

kvikmyndun, tölvunám, tónlistar- og dansnám o.fl. Ungmennum í þannig námi verða gerð 

sérstök skil hér á eftir.  Við undirbúning skýrslunnar voru rannsóknargögnin skoðuð ítarlega 

til þess að setja fram eins skýra mynd af þátttakendahópnum og mögulegt er. Meðal annars 

var athugað hvort munur væri á svörum einstaklinga eftir búsetu en svo reyndist ekki vera. 

Hinsvegar kom fram verulegur munur milli þátttakenda, eftir því hvort þeir sögðust 

atvinnulausir, í vinnu eða í námi utan hefðbundinna framhaldsskóla. Niðurstöður skýrslunnar 

miðast við þessa þrjá hópa.  
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Aðferð og gögn 
 

Í upphafi rannsóknarinnar var gert ráð fyrir að afla gagna með spurningalistum  eins og 

gert hafði verið í rannsókninni Ungt fólk utan skóla árið 2001. Forathugun leiddi hinsvegar í 

ljós að póstkönnun meðal fólks á framhaldsskólaaldri myndi væntanlega skila lágu 

svarhlutfalli. Í ljósi þess hve netaðgangur er útbreiddur á Íslandi var ákveðið að afla gagna 

rafrænt að þessu sinni. Til að finna þau ungmenni á aldrinum 16 til 20 ára sem ekki stunda 

nám við framhaldsskóla voru keyrðar saman kennitölur allra nemenda í framhaldsskólanámi 

við kennitölur allra einstaklinga 16 til 20 ára á Íslandi. Þá voru teknar frá allar kennitölur 

einstaklinga sem eru af erlendi bergi brotnir og höfðu tímabundið atvinnuleyfi á Íslandi. Þær 

kennitölur sem eftir stóðu voru því næst keyrður saman við símaskrá. Fengin voru öll 

símanúmer skráð á hverja kennitölu (einstakling), ásamt símanúmerum skráðum á sama 

íbúðanúmer,  hjá foreldrum eða forráðamönnum. Ef foreldrar voru fráskildir, var fenginn sími 

hjá báðum foreldrum. Algengt var að fjögur til fimm símanúmer kæmu upp fyrir hvern 

mögulegan þátttakanda, þ.e. farsími viðkomandi, auk farsíma og/eða heimasíma foreldra 

/forráðamanna.  

 Að þessu ferli loknu, voru 2793 mögulegir þátttakendur skráðir með símanúmer, annað 

hvort eigið símanúmer eða hjá foreldrum/forráðamönnum. Hringt var í öll símanúmerin og 

gerðar allt að 15 tilraunir til að ná í hvern einstakling. Alls náðist í 2017 einstaklinga en hringt 

var í þrjár vikur samfleytt í mars 2009. 

Þeir einstaklingar á aldrinum 16 til 20 ára sem svöruðu hringingum fengu stutta kynningu 

á rannsókninni og voru spurðir hvort þeir væru tilbúnir að taka þátt í henni.  Þátttakendur gáfu 

upp netfang sitt og fengu spurningalistann sendan rafrænt ásamt sérkóðuðu lykilorði fyrir 

hvern einstakling. Einungis var hægt að fylla hvern spurningalista út einu sinni. Eftir að 

netföng háskólanema og annarra ungmenna í námi utan hefðbundins framhaldsskóla höfðu 

verið fjarlægð úr grunninum stóðu eftir 1507 netföng. Af þeim komust 109 aldrei til 

þátttakenda heldur komu endursend til baka. Samanlagt náðist að senda könnunina til 1398 

þátttakenda. Eftir útsendingu spurningalistans voru sendar út tvær ítrekanir á þá sem ekki 

höfðu svarað. Alls svöruðu 776 einstaklingar, eða 55,5% af mögulegum þátttakendum∗.  

 

 
                                                           
 
 
 
∗ Sjá töflu eitt, bls 25 
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Tafla 1. Yfirlit yfir svarniðurstöður netfangasöfnunar og 
       lokaniðurstöður.  

  Fjöldi 
Svarhlutfall 

brúttó 
Svarhlutfall 

nettó 
Tók þátt 2017 72,2% 75,8% 
Náðist ekki í 248 8,9% 9,3% 
Neitar að svara 211 7,6% 7,9% 
Lokað/ótengt/ númer finnst ekki 186 6,7% 7,0% 
Samtals 2662   100,0% 
Býr erlendis 68 2,4%   
Of veikur/þroskaskert 1 0,04% 
Erlend(ur)/talar ekki íslensku 43 1,5% 
Á ekki við(Ekkert netfang/tölva/nettenging) 19 0,7%   
Samtals 2793 100,0%   

 

Eftir að hreinsuð voru út netföng háskólanema og annarra 
framhaldsskóla 1507 
Netföng sem bárust aldrei til viðtakanda og komu til baka 109 
Samtals 1398 
Fjöldi svara 776 
Svarhlutfall  55,5% 

 

Þátttakendur voru m.a. spurðir hvort þeir væru í námi, þá öðru en hefðbundnu 

framhaldsskólanámi. Endanlegur fjöldi þeirra sem svöruðu því að þeir væru í námi voru 

keyrðir saman við skráningarlista framhaldsskólanna á haustmisseri 2009. Höfðu þá 7,8% 

þeirra sem ekki voru í námi á vormisseri verið skráðir í nám við framhaldsskóla á 

haustmisseri.   

Fyllsta trúnaðar var gætt á öllum stigum rannsóknarinnar og upplýsingum haldið 

aðskildum milli SKÝRR (samkeyrslur kennitalna),  Já.is (símanúmer), Miðlunar 

(úthringingar) og Rannsókna & greiningar (úrvinnsla) og því var engin leið að rekja svör til 

einstaklinga. Gögnin sem skýrsla þessi er unnin úr endurspegla svör þeirra einstaklinga sem 

eru á framhaldsskólaaldri en sækja ekki nám við hefðbundna framhaldsskóla vorið 2009. 
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Samantekt 
 

Hér á eftir verða reifaðar niðurstöður rannsóknar sem gerð var á aðstæðum íslenskra 

ungmenna á aldrinum 16 – 20 ára og standa utan hefðbundinna framhaldsskóla. 

Niðurstöðurnar voru unnar á þann hátt að bornir voru saman þrír hópar ungmenna; 1) þau sem 

segjast aðallega vera í námi, 2) ungmenni sem segjast aðallega vera í vinnu,  og 3) ungmenni 

sem segjast vera atvinnulaus.  Hópunum þremur var einnig skipt eftir aldri, þ.e. yngri en 18 

ára og 18 ára og eldri og þar sem verulegur munur var á kynjum voru niðurstöður greindar 

eftir kyni∗. Alls tóku 370 drengir og 405 stúlkur þátt í könnunni.  Niðurstöður leiða í ljós að 

hagir og líðan ungmenna 16 til 20 ára sem eru aðallega í vinnu eða atvinnulaus eru síðri en 

þeirra ungmenna sem segjast vera aðallega í námi. Í ákveðnum tilfellum voru niðurstöður 

einnig bornar saman við þann hóp ungmenna sem stundar nám við hefðbundna 

framhaldsskóla (rannsóknin Ungt fólk 2007 meðal framhaldsskólanema) og lúta m.a. að 

vímuefnanotkun, sjálfsmynd og líðan ásamt ástundun íþrótta og líkamsræktar. Áhugavert er 

að niðurstöður sem snerta ungmenni sem eru í einhvers konar námi, utan hefðbundins 

framhaldsskóla, eru á margan hátt sambærilegar niðurstöðum úr áðurnefndri rannsókn  meðal 

ungmenna í framhaldsskólum árið 2007. Vísa þær til þess að hagir og líðan ungmenna 16 til 

20 ára sem stunda eitthvað nám, innan eða utan hefðbundinna framhaldsskóla, séu sambærileg 

og betri en þeirra sem ekkert nám stunda, vinna eða eru atvinnulaus. Þó ber að hafa varann á í 

slíkum samanburði milli rannsókna yfir tíma. Niðurstöður benda þó til að allt nám hafi jákvæð 

áhrif á ungmenni, sama hvort það er nám í framhaldsskólum eða sérskólum á 

framhaldsskólastigi.  

Rannsóknin leiðir í ljós að tengsl ungmenna sem eru aðallega í vinnu eða atvinnulaus, við 

fjölskyldu sína, eru veikari en þeirra sem eru í skóla og þau virðast frekar upplifa skort á 

stuðningi frá foreldrum sínum. Einnig virðast ungmenni í vinnu eða án telja sig eiga erfiðara 

með að fá umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum en þau ungmenni sem eru aðallega í námi.  

Foreldrar virðast líka  frekar fylgjast með því hvar og með hverjum þau ungmenni eru sem eru 

í námi. Rannsóknir Rannsókna & greiningar hafa áður leitt í ljós að stuðningur foreldra, 

eftirlit og aðhald er veigamikill þáttur í því að tryggja almenna velferð barna og ungmenna.   

Rannsóknin nú sýnir einnig að þau ungmenni sem eru aðallega í vinnu eða atvinnulaus 

eru líklegri en þau sem eru aðallega í námi, til að hafa lakara sjálfstraust. Þessi ungmenni 

                                                           
 
 
 
∗ Sjá töflu tvö, bls 28 
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virðast frekar upplifa það að hafa engan til að tala við, vera einmana, eiga erfitt með eignast 

vini, upplifa sig misheppnuð, finnast þau einskis nýt o.fl. Rannsóknin leiðir einnig í ljós að 

þau ungmenni sem eru aðallega að vinna eða atvinnulaus, virðast líklegri en þau sem eru 

aðallega í námi til að finna til ýmissa þunglyndiseinkenna á borð við að bresta auðveldlega í 

grát eða langa til að gráta, vera niðurdregin eða döpur, ekki spennt fyrir að gera neitt, finnast 

framtíðin vonlaus og hafa hugleitt sjálfsvíg. Margt af þessu á sérstaklega við um ungmenni 

sem eru yngri en 18 ára og atvinnulaus. Einnig er vert að benda á að þau ungmenni sem eru 

yngri en 18 ára og atvinnulaus eru líklegri en önnur ungmenni til að upplifa það að finnast 

allir hafa brugðist sér.  Þau ungmenni sem eru aðallega í vinnu eða atvinnulaus, virðast  

jafnframt  telja  andlega og líkamlega heilsu sína lakari en þau ungmenni sem eru í námi.  

Fjölmargar rannsóknir hafa leitt í ljós mikilvægi skipulagðs íþrótta- og tómstundastarfs. Í 

þessarri rannsókn kemur fram að þau ungmenni sem eru í námi virðast frekar en þau sem eru í 

vinnu eða atvinnulaus taka þátt í skipulögðu íþrótta-, æskulýðs-, félags- og tómstundastarfi. 

Þau ungmenni sem eru atvinnulaus virðast einnig síst stunda íþróttir eða líkamsrækt. Enn 

fremur eru atvinnulaus ungmenni ólíklegri en aðrir til að æfa eða keppa með íþróttafélagi.  

Þá leiðir rannsóknin í ljós að þau ungmenni sem eru í vinnu eða atvinnulaus reykja frekar 

en þau sem eru aðallega í námi. Niðurstöður úr rannsókninni Ungt fólk 2007 meðal 

framhaldsskólanema sýna að heldur dró úr  hlutfalli stráka og stelpna sem sögðust reykja 

sígarettur daglega, frá 2000 til 2007. Í rannsókninni nú sýna niðurstöður sem snúa að 

áfengisneyslu ungmenna að ungmenni yngri en 18 ára og í námi verða sjaldnar drukkin en  

þau sem eru í vinnu eða atvinnulaus. Jafnframt má sjá að ungmenni sem eru í vinnu eða 

atvinnulaus eru mun líklegri en þau sem eru í námi til þess að hafa notað ólögleg fíkniefni á 

borð við hass, marijúana og amfetamín sem og að hafa farið í meðferð vegna áfengis-og/eða 

vímuefnanotkunar.  

Þessar niðurstöður eru þýðingarmiklar fyrir stjórnvöld, stofnanir, félög, félagasamtök og 

aðra þá sem sem móta og framkvæma stefnu í málefnum ungs fólks á Íslandi. Ljóst er að 

ákveðinn hópur ungmenna nær ekki að festa rætur í framhaldsskólum og vísbendingar eru um 

að þessi hópur ungmenna eigi einnig erfitt uppdráttar á vinnumarkaðinum. Í desember 2009 

voru 537 ungmenni á aldrinum 16-19 ára skráð atvinnulaus samkvæmt upplýsingum 

Vinnumálastofnunar og um 2700 ungmenni á aldrinum 16-24 ára∗. Það er  því afar mikilvægt 

                                                           
 
 
 
∗ Tölur fengnar af vef Vinnumálastofnunar : http://vinnumalastofnun.is/utgefid-efni-og-talnaefni/tolulegar-
upplysingar/ fjöldi í lok mánaðar. 



28 
 

að beina sjónum að þeim hópi ungmenna sem er atvinnulaus til að koma í veg fyrir að þau 

verði óvirkir samfélagsþegnar. Brottfall úr framhaldsskólum hefur verið svipað milli ára 

undanfarin ár (mynd 1) og ungmenni hafa því sótt út á vinnumarkaðinn í staðinn. Eins og 

staðan er í samfélaginu í dag, þá er litla vinnu að fá og mikil hætta á að ungmennin sitji uppi 

aðgerðarlaus. Það er því þörf á að skoða alla þessa þætti í samhengi og ekki síst með tilliti til 

aðstæðna í samfélaginu. 

 

Tafla 2.  Hlutfall stráka og stelpna, eftir aldri og fjölda í hópunum þremur (aðallega í námi,       
aðallega í vinnu og atvinnulausir). 

 

 Yngri en 18 ára 
 Strákar Stelpur Heild 
Aðallega í námi 56,8% (54) 47,8% (64) 51,5% (118) 

Aðallega í vinnu 21,1% (20) 28,4% (38) 25,3% (58) 
Atvinnulaus 22,1% (21) 23,9% (32) 23,1% (53) 
 18 ára og eldri 
 Strákar Stelpur Heild 

Aðallega í námi 24,9% (56) 28,2% (68) 26,6% (124) 

Aðallega í vinnu 52,0% (117) 50,2% (121) 51,1% (238) 

Atvinnulaus 23,1% (52) 21,6% (52) 22,3% (104) 
Utan hópa   10,4% (81) 
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Mynd 1.  Hlutfallsleg skólasókn árganga að hausti, 2000-20081. 

 

 

Mynd eitt sýnir hlutfall nemenda sem hefur nám á hverju aldursári í framhaldsskólum. 

Til dæmis sést að árið 2005 voru 94% 16 ára fæðingarárgangs skráð í nám að hausti. Ári 

seinna, haustið 2006 voru 85% sama árgangs (þá 17 ára) skráðir í slíkt nám í 

framhaldsskólum. Loks má sjá að um 69% árgangsins eru enn skráð í nám árið 2008, þá 19 

ára gömul.  
 

 

  

                                                           
 
 
 
1 Vefur Hagstofu Íslands, hagtölur/skólamál/framhaldsskólar : http://www. hagstofa.is 
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Eftirlit foreldra  
 

Á myndum 2-5  má sjá tengsl stráka og stelpna sem standa utan  framhaldsskóla∗ við 

foreldra sína.  Mynd 2 sýnir  hlutfall stráka og stelpna sem segja það eiga mjög eða frekar vel 

við um þau að foreldrar þeirra setji reglur um hvað þau megi gera utan heimilis. Ef litið er til 

þeirra ungmenna sem eru í námi, má sjá að 67% stráka, yngri en 18 ára, segja að slíkar reglur 

eigi mjög eða frekar vel við um þá, en 58% stelpna.  Nokkur munur er milli eldri og yngri 

aldurshópanna meðal þeirra sem eru aðallega í námi. Í hópi 18 ára og eldri stráka, má sjá að 

27% þeirra segja að slíkar reglur eigi mjög eða frekar vel við um þá, en 19% stelpna.  Ef litið 

er til atvinnulausra, þá segja 24% stráka, yngri en 18 ára, að slíkar reglur eigi mjög eða frekar 

vel við um þá, en 14% stráka sem eru 18 ára og eldri. Í hópi atvinnulausra stelpna, má sjá að 

25% þeirra sem eru yngri en 18 ára segja að slíkar reglur eigi mjög eða frekar vel við um þær, 

en 10% þeirra sem eldri eru.  

 
 

 
 
 
Mynd 2.  Hlutfall stráka og stelpna á landsvísu sem segja að það eigi mjög eða frekar vel við 

um þau að foreldrar þeirra setji ákveðnar reglur um hvað þau megi gera utan heimilis. 
                                                           
 
 
 
∗ Þegar vitnað er í framhaldsskóla í þessarri skýrslu er vísað til hefðbundinna framhaldsskóla undir mennta- og 
menningarmálaráðuneyti þ.m.t.  Verslunarskóla Íslands  og Menntaskólanum Hraðbraut. Hinsvegar má ætla að 
stór hluti þátttakenda sem segist aðallega vera í námi í þessarri rannsókn stundi nám við sérskóla á 
framhaldsskólastigi s.s. kvikmyndaskóla, símenntun hvers konar, tónlistaskóla, dansskóla o.fl.   
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Á mynd 3 má sjá hlutfall stráka og stelpna á landsvísu sem segja það eiga mjög eða 

frekar vel við um þau að foreldrar þeirra fylgist með því, með hverjum þau eru á kvöldin. Ef 

litið er til þeirra ungmenna sem eru í námi, má sjá að 80% stráka, yngri en 18 ára, segja að 

slíkt eftirlit eigi mjög eða frekar vel við um þá, en 83% stelpna. Talsverður munur er milli 

eldri og yngri aldurshópanna meðal þeirra sem segjast vera aðallega í námi. Í hópi 18 ára og 

eldri stráka, má sjá að 41% þeirra segja að slíkt eftirlit eigi mjög eða frekar vel við um þá, en 

38% stelpna.  Ef litið er til þeirra ungmenna sem eru atvinnulaus, þá segja 33% stráka, yngri 

en 18 ára, að slíkt eftirlit eigi mjög eða frekar vel við um þá, en 19% stráka sem eru 18 ára og 

eldri. Í hópi atvinnulausra stelpna, má sjá að 28% þeirra sem eru yngri en 18 ára segja að slíkt 

eftirlit eigi mjög eða frekar vel við um þær, en 15% þeirra sem eldri eru.  

 
 
 

 
 

Mynd 3.  Hlutfall stráka og stelpna á landsvísu  sem segja að það eigi mjög eða frekar vel við 
um þau að foreldrar þeirra fylgist með því með hverjum þau eru á kvöldin.   
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Á mynd 4 má sjá hlutfall stráka og stelpna á landsvísu sem segja það eiga mjög eða 

frekar vel við um þau að foreldrar þeirra viti hvar þau eru á kvöldin. Ef litið er til þeirra 

ungmenna sem eru aðallega í námi, má sjá að 80% stráka, yngri en 18 ára, segja að slíkt 

eftirlit eigi mjög eða frekar vel við um þá, en 78% stelpna. Talsverður munur er milli eldri og 

yngri aldurshópanna, meðal þeirra sem segjast aðallega vera í námi. Í hópi 18 ára og eldri 

stráka, má sjá að 52% þeirra segja að slíkt eftirlit eigi mjög eða frekar vel við um þá, en 46% 

stelpna.  Ef litið er til þeirra ungmenna sem eru atvinnulaus, þá segja 33% stráka, yngri en 18 

ára, að slíkt eftirlit eigi mjög eða frekar vel við um þá, en 25% stráka, sem eru 18 ára og eldri. 

Í hópi atvinnulausra stelpna, má sjá að 41% þeirra sem eru yngri en 18 ára segja að slíkt 

eftirlit eigi mjög eða frekar vel við um þær, en 23% þeirra sem eldri eru.  
 

 

 
 

 
Mynd 4.  Hlutfall  stráka og stelpna á landsvísu sem segja að það eigi mjög eða frekar vel við 

um þau að foreldrar þeirra viti hvar þau eru á kvöldin.  
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Á mynd 5 má sjá hlutfall stráka og stelpna á landsvísu sem segja það eiga mjög eða 

frekar vel við um þau að foreldrar þeirra þekki vini/vinkonur þeirra. Eins og myndin gefur til 

kynna þá virðast foreldrar þeirra ungmenna sem segjast vera aðallega í námi, þekkja 

vini/vinkonur þeirra einna best, ef horft er til hópanna þriggja. Ef litið er til stráka, yngri en 18 

ára má sjá að 82% þeirra svara þessu til en 89% þeirra sem eldri eru. Meðal stelpna, sem eru 

aðallega í námi, má sjá að 97% þeirra sem eru yngri en 18 ára segja að þetta eigi við um sig, 

en 87% þeirra sem eldri eru.  

 

 
 

 
 
 
Mynd 5.  Hlutfall  stráka og stelpna á landsvísu sem segja að það eigi mjög eða frekar vel við 

um þau að foreldrar þeirra þekki vini/vinkonur þeirra.  
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Á mynd 6 má sjá hlutfall stráka og stelpna á landsvísu sem segja að foreldrar þeirra viti 

oft eða nær alltaf hvar þau eru á laugardagskvöldum. Eins og myndin gefur til kynna þá 

virðast foreldrar þeirra ungmenna sem segjast vera aðallega í námi, fylgjast einna best með 

því hvar ungmennin eru á laugardagskvöldum. Ef litið er til stráka yngri en 18 ára, má sjá að 

93% þeirra svara þessu til, en 69% þeirra sem eldri eru. Meðal stelpna sem eru aðallega í 

námi, má sjá að 81% þeirra sem eru yngri en 18 ára segja að þetta eigi við um sig, en 77% 

þeirra sem eldri eru. Kynjamunur þessa hóps er áhugaverður í ljósi þess að strákar yngri en 18 

ára virðast telja eftirlit foreldra sinna heldur meira en stelpna. Eftirlit foreldra virðist jafnframt 

vera meira meðal þeirra ungmenna sem eru aðallega í vinnu, en meðal þeirra sem eru 

atvinnulaus og á það við um báða aldurshópana.  
 
 
 
 

 
 
 
Mynd 6.  Hlutfall  stráka og stelpna á landsvísu sem segja að foreldrar þeirra viti oft eða nær 

alltaf  hvar þau eru á laugardagskvöldum.  
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Sjálfsmynd og líðan 
 

Á myndum 7-27 má sjá niðurstöður á þáttum sem snúa að sjálfsmynd og líðan þeirra 

ungmenna sem standa utan framhaldsskólans. 

Mynd 7 sýnir hlutfall ungmenna á landsvísu sem segja það eiga frekar eða mjög vel við 

um þau að hafa engan til að tala við. Eins og myndin sýnir þá segjast um 3% ungmenna yngri 

en 18 ára sem eru aðallega í námi,  þetta eiga við um sig, en um 6% þeirra sem eldri eru. Ef 

horft er til hópsins sem segist  aðallega vera í vinnu, þá segjast um 12% þeirra sem eru yngri 

en 18 ára þetta eiga við um sig, en 10% þeirra sem eldri eru. Meðal atvinnulausra ungmenna, 

þá segjast um 21% þeirra sem yngri eru, það eiga frekar eða mjög vel við um sig að hafa 

engan til að tala við, en um 13% þeirra sem eru 18 ára og eldri. Í rannsókninni Ungt fólk 

2007∗ sem gerð var meðal framhaldsskólanema á öllu landinu segja um 4% ungmenna þetta 

eiga frekar eða mjög vel við um þau. Eru það sambærilegar niðurstöður og fyrir ungmenni 

sem segjast aðallega vera í námi í rannsókninni núna.    
 
 
 
 

 
 

Mynd 7.  Hlutfall ungmenna sem segja það eiga frekar eða mjög vel við um þau að hafa 
engan til að tala við.  

 

                                                           
 
 
 
∗ Úr gögnum Ungt fólk 2007, Rannsóknir & greining 
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Á mynd 8 má sjá hlutfall ungmenna sem segja það eiga frekar eða mjög vel við um þau, 

að vera einmana. Ef hópur þeirra sem er í námi er skoðaður,  þá segja um 9% ungmenna yngri 

en 18 ára það eiga við um sig, en um 14% þeirra sem eldri eru. Meðal þeirra sem eru í vinnu, 

þá segja um 17% ungmenna þetta eiga við um sig og er það óháð aldri. Um 26% 

atvinnulausra ungmenna,  yngri en 18 ára telja að það eigi frekar eða mjög vel við um þau að 

vera einmana, en um 21% þeirra sem eldri eru. Í rannsókninni Ungt fólk 2007 sem gerð var 

meðal framhaldsskólanema sögðu um 9% ungmenna, yngri en 18 ára að það ætti frekar eða 

mjög vel við um þau að vera einmana, sem er sama hlutfall og meðal ungmenna í námi í 

rannsókninni nú. Um 10% ungmenna 18 ára og eldri í framhaldsskólarannsókninni 2007 

sögðu að þetta ætti við um þau og er það lægra hlutfall en meðal sama aldurshóps í námi  í 

rannsókninni nú (14%).  
 
 
 
 
 

 
Mynd 8.  Hlutfall ungmenna sem segja það eiga frekar eða mjög vel við um þau að vera 

einmana.  
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Mynd 9 sýnir hlutfall þeirra ungmenna á landsvísu sem telja það eiga mjög eða frekar 

vel við um þau að eiga engan góðan vin. Eins og myndin sýnir þá koma hóparnir þrír afar 

svipað út, en um 7-9% ungmenna í öllum hópum svara þessu til.  

Í rannsókninni Ungt fólk 2007 meðal ungmenna í framhaldsskóla, þá sögðu um 4% 

þeirra að það ætti mjög eða frekar vel við um þau að eiga engan góðan vin.  
 
 
 

 
Mynd 9.  Hlutfall ungmenna á landsvísu sem telja það eiga mjög eða frekar vel við um þau 

að eiga engan góðan vin.    
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Mynd 10 sýnir hlutfall ungmenna sem telja það eiga mjög eða frekar vel við um þau að 

eiga erfitt með að eignast vini. Eins og myndin gefur til kynna þá eru um 9% ungmenna, yngri 

en 18 ára og aðallega í námi, sem telja þetta eiga við um sig, en um 14% þeirra sem eru 18 ára 

og eldri. Um 17% ungmenna sem eru aðallega í vinnu telja það eiga mjög eða frekar vel við 

um þau að eiga erfitt með að eignast vini og er það óháð aldri. Ef litið er til atvinnulausra 

ungmenna má sjá að um 26% þeirra sem eru yngri en 18 ára telja þetta eiga við um sig en um 

21% þeirra sem eldri eru. 

Í rannsókninni Ungt fólk 2007 meðal framhaldsskóla kom fram að um 13% ungmenna 

yngri en 18 ára segja það eiga mjög eða frekar vel við um þau að eiga erfitt með að eignast 

vini, en um 15% þeirra sem eru 18 ára og eldri. Þetta er enn ein vísbendingin um að líkt sé 

komið á með ungmennum hvort heldur þau stunda nám við hefðbundinn framhaldsskóla eða 

sérskóla á framhaldsskólastigi.  
 

 

 

 

 
Mynd 10.  Hlutfall ungmenna sem segja það eiga mjög eða frekar vel við um þau   að eiga 

erfitt með að eignast vini.   
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Mynd 11 sýnir hlutfall ungmenna sem telja það eiga mjög eða frekar vel við um þau að 

vera misheppnuð. Ef horft er til hópsins sem segist aðallega vera í námi og jafnframt yngri en 

18 ára þá segja um 20% þeirra þetta eiga við um þau, en um 19% þeirra sem eldri eru. Um 

29% ungmenna sem eru aðallega í vinnu og yngri en 18 ára, telja þetta eiga við um sig, en 

28% þeirra sem eldri eru. Rúmlega 40% atvinnulausra ungmenna telja sig misheppnuð í hópi 

þeirra sem eru yngri en 18 ára, en um 32% þeirra sem eldri eru.  
 

 

 

 
Mynd 11.  Hlutfall ungmenna sem segja það eiga mjög eða frekar vel við um þau að: ,,þegar 

allt kemur til alls sýnist mér ég vera misheppnuð/misheppnaður”.   
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Á mynd 12 má sjá hlutfall ungmenna sem telja það eiga mjög eða frekar vel við um þau 

að ekki sé margt sem þau geti verið stolt af.  Ef horft er til hópsins, yngri en 18 ára og 

aðallega í námi, má sjá að 23% þeirra svara þessu til en 22% þeirra sem eldri eru. Um 47% 

ungmenna sem eru aðallega í vinnu, telja að þetta eigi við um þau, en um 37% þeirra sem 

eldri eru. Meðal atvinnulausra ungmenna, eru 45% þeirra sem eru yngri en 18 ára sem telja að 

þetta eigi við um þau, en 48% þeirra sem eldri eru. 

Í rannsókninni Ungt fólk 2007 sem gerð var meðal framhaldsskólanema þá segjast um 

27% ungmenna, yngri en 18, ára það eiga mjög eða frekar vel við um þau að finnast ekki 

margt sem þau geti verið stolt af. Í hópi þeirra sem eru 18 ára og eldri þá svara um 24% 

ungmenna þessu til. Það voru því ívið fleiri ungmenni í framhaldsskólarannsókn árið 2007 

sem sögðu þetta eiga við um þau, en þau ungmenni sem eru aðallega í námi í rannsókninni nú.  

 

 
 

 
Mynd 12.  Hlutfall ungmenna sem telja það eiga  mjög eða frekar vel við um þau ,,að finnast 

ekki vera margt sem ég get verið stolt(ur) af.”  
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Á mynd 13 má sjá hlutfall ungmenna á landsvísu sem telja að það eigi mjög eða frekar 

vel við um þau að vera ánægð með sjálf sig. Um 83% ungmenna sem eru aðallega í námi 

svara þessu til og er það óháð aldri. Ef litið er til ungmenna sem eru aðallega í vinnu, þá 

segjast um 69% þeirra sem eru yngri en 18 ára vera mjög eða nokkuð ánægðr með sjálf sig, en 

73% þeirra sem eldri eru. Meðal atvinnulausra ungmenna, þá segja um 68%  þetta eiga við um 

sig, en um 65% þeirra sem eldri eru.  

Í rannsókninni Ungt fólk sem gerð var meðal framhaldsskólanema árið 2007 kemur 

fram að um 85% ungmenna yngri en 18 ára og um 86% ungmenna 18 ára og eldri svöruðu því 

til að þegar allt kæmi til alls þá væru þau mjög eða frekar ánægð með sjálf sig. Er þetta nánast 

sama  hlutfall og meðal þeirra ungmenna sem eru aðallega í námi (83%).    

  
 

 

 
Mynd 13.  Hlutfall ungmenna sem telja eiga  það mjög eða frekar vel við um þau að ,,þegar 

allt kemur til alls er ég ánægð(ur) með sjálfa(n) mig.”   
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Á mynd 14 má sjá hlutfall ungmenna sem telja það eiga mjög eða frekar vel við um þau 

að þau vildu óska að þau bæru meiri virðingu fyrir sjálfum sér. Um 39% ungmenna, yngri en 

18 ára og aðallega í námi svara þessu en um 41% þeirra sem eldri eru. Meðal þeirra 

ungmenna sem eru aðallega í vinnu og ungmenna sem eru atvinnulaus, telja 48-55% þetta 

eiga við um sig.  

Í rannsókninni Ungt fólk sem gerð var meðal framhaldsskólanema árið 2007 kemur 

fram að um 42% ungmenna yngri en 18 ára og um 44% ungmenna 18 ára og eldri svöruðu því 

til að þau vildu óska að þau bæru meiri virðingu fyrir sjálfum sér. Er þetta örlítið hærra 

hlutfall en meðal þeirra ungmenna sem eru aðallega í námi.  

 

 

 
 

Mynd 14.  Hlutfall ungmenna sem telja það eiga mjög eða frekar vel við um þau 
 ,,að ég vildi óska að ég bæri meiri virðingu fyrir sjálfum/sjálfri mér.”  
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Á mynd 15 má sjá hlutfall ungmenna sem telja það eiga mjög eða frekar vel við um þau 

að finnast þau stundum sannarlega vera einskis nýt. Eins og myndin sýnir þá segjast  um 19% 

ungmenna sem eru aðallega í námi þetta eiga við um sig og er það óháð kyni. Meðal þeirra 

sem eru aðallega í vinnu, þá svara um 35% þeirra sem eru yngri en 18 ára þessu til, en um 

27% þeirra sem eldri eru. Meðal þeirra ungmenna sem eru atvinnulaus, þá telja um 49% þeirra 

sem eru yngri en 18 ára,  þetta eiga við um sig en um 39% þeirra sem eldri eru.  
 

 

 
Mynd 15.  Hlutfall ungmenna sem telja það eiga mjög eða frekar vel við um þau að ,,stundum 

finnst mér ég sannarlega vera einskis nýt(ur).”   
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Mynd 16 sýnir ungmenni sem síðastliðna viku hafa oft upplifað það að gráta 

auðveldlega eða langa til að gráta. Ef horft er til þeirra ungmenna sem eru aðallega í námi og 

yngri en 18 ára þá telja um 4% þeirra sig oft hafa upplifað slíkt, en um 10% þeirra sem eldri 

eru. Um 14% ungmenna sem eru aðallega í vinnu og yngri en 18 ára telja þetta eiga við um 

sig en um 10% þeirra sem eldri eru.  Meðal ungmenna, yngri en 18 ára  í hópi atvinnulausra, 

þá svara um 25% þeirra þessu til en 15% þeirra sem eldri eru.  
 

 

 

 
Mynd 16.  Hlutfall ungmenna á landsvísu sem telja sig oft upplifa það að 

gráta  auðveldlega eða langa til að gráta síðastliðna viku.  
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Mynd 17 sýnir hlutfall ungmenna sem síðastliðna viku hafa oft upplifað það að vera 

niðurdregin eða döpur. Eins og myndin sýnir þá segja um 5% ungmenna yngri en 18 ára og 

aðallega í námi þetta eiga við um sig,en um 8% þeirra sem eldri eru. Um 12% ungmenna sem 

eru yngri en 18 ára og aðallega í vinnu svara þessu til, en um 11% þeirra sem eldri eru. Í hópi 

atvinnulausra má sjá að um 26% ungmenna í yngri hópnum segjast oft hafa upplifað það að 

vera niðurdregin eða döpur, en um 17% þeirra sem eldri eru.  

 
 

 
Mynd 17.  Hlutfall ungmenna á landsvísu sem telja sig oft upplifa það  

að vera niðurdregin/n eða döpur/dapur síðastliðna viku.  
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Á mynd 18 má sjá hlutfall ungmenna sem síðastliðna viku hafa oft upplifað það að hafa 

ekki verið spennt fyrir að gera nokkurn skapaðan hlut. Eins og myndin sýnir þá segja um 4% 

ungmenna yngri en 18 ára og aðallega í námi þetta eiga við um sig, en um 8% þeirra sem eldri 

eru. Um 14% ungmenna sem eru yngri en 18 ára og aðallega í vinnu svara þessu til, en um 

10% þeirra sem eldri eru. Í hópi atvinnulausra má sjá að um 28% ungmenna í yngri hópnum 

segjast oft hafa upplifað það að vera ekki spennt fyrir að gera nokkurn skapaðan hlut, en um 

16% þeirra sem eldri eru.  
 

 

 
Mynd 18.  Hlutfall ungmenna á landsvísu sem telja sig oft upplifa það að vera síðastliðna viku 

ekki spennt/ur fyrir að gera nokkurn skapaðan hlut.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

14

28

8 10
16

0

20

40

60

80

100

Aðallega í námi Aðallega í vinnu Atvinnulaus

%

Yngri en 18 ára 18 ára og eldri



47 
 

Á mynd 19 má sjá hlutfall ungmenna sem síðastliðna viku hafa oft upplifað það að 

finnast framtíðin vonlaus. Eins og myndin sýnir þá segja um 4% ungmenna yngri en 18 ára og 

aðallega í námi þetta eiga við um sig en um 8% þeirra sem eldri eru. Um 17% ungmenna sem 

eru yngri en 18 ára og aðallega í vinnu svara þessu til en um 14% þeirra sem eldri eru. Í hópi 

atvinnulausra má sjá að um 36% ungmenna í yngri hópnum segjast oft hafa upplifað það að 

finnast framtíðin vonlaus en um 19% þeirra sem eldri eru.  

Í rannsókninni Ungt fólk 2007 sem gerð var meðal framhaldsskólanema þá sögðust um 

3% nemenda upplifa það oft að finnast framtíðin vonlaus. Það er heldur lægra hlutfall en 

niðurstöður könnunarinnar segja til um meðal þeirra ungmenna sem segjast aðallega vera í 

námi (4-8%). Hinsvegar ber að athuga að rannsóknin nú fór fram árið 2009 eða um hálfu ári 

eftir efnahagshrunið og getur það haft áhrif á svörun ungs fólks nú.  

 
 
 

 
Mynd 19.  Hlutfall ungmenna á landsvísu sem telja sig oft upplifa síðastliðna viku  

að finnast framtíðin vonlaus.   
 

 

 

 

 

 

4

17

36

8
14

19

0

20

40

60

80

100

Aðallega í námi Aðallega í vinnu Atvinnulaus

%

Yngri en 18 ára 18 ára og eldri



48 
 

Á mynd 20 má sjá hlutfall ungmenna sem síðastliðna viku hafa oft upplifað það að 

hugsa um að stytta sér aldur. Eins og myndin sýnir þá segja um 2% ungmenna yngri en 18 ára 

og aðallega í námi þetta eiga við um sig en um 1% þeirra sem eldri eru. Um 5% ungmenna 

sem eru yngri en 18 ára og aðallega í vinnu svara þessu til en um 2% þeirra sem eldri eru. Í 

hópi atvinnulausra má sjá að um 9% ungmenna í yngri hópnum segjast oft hafa upplifað það 

að hugsa um að stytta sér aldur, en um 6% þeirra sem eldri eru.  

Í rannsókninni Ungt fólk sem gerð var meðal framhaldsskólanema árið 2007, sögðust 

um 2%  ungmenna, yngri en 18 ára, hafa oft upplifað það að hugsa um að stytta sér aldur. 

Þetta eru sambærilegar niðurstöður og meðal þeirra sem eru aðallega í námi nú og tilheyra 

sama aldurshópi. Um 1% framhaldsskólanema sem voru 18 ára og eldri 2007 svöruðu þessu 

til og er það sama hlutfall og sést meðal þeirra ungmenna sem segjast aðallega vera í námi í 

rannsókninni nú.  
 

 

 

 
Mynd 20.  Hlutfall ungmenna sem telja sig oft hafa upplifað það síðastliðna viku  

að hugsa um að stytta sér aldur.   
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Á mynd 21 má sjá hlutfall ungmenna sem síðastliðna viku hafa oft upplifað að líða eins 

og allir hefðu brugðist þeim. Eins og myndin sýnir þá segja um 3% ungmenna yngri en 18 ára 

og aðallega í námi þetta eiga við um sig en um 5% þeirra sem eldri eru. Um 5% ungmenna 

sem eru aðallega í vinnu svara þessu til og á það við um báða aldurshópana. Í hópi 

atvinnulausra má sjá að um 23% ungmenna í yngri hópnum segjast oft hafa upplifað það að 

allir hefðu brugðist sér, en um 13% þeirra sem eldri eru.  
 

 

 

 
 

Mynd 21.  Hlutfall ungmenna sem telja sig oft hafa upplifað það síðastliðna viku   
að líða eins og allir hefðu brugðist sér.   
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Mynd 22 sýnir hlutfall ungmenna sem meta andlega heilsu sína sæmilega eða lélega. 

Meðal þeirra sem eru yngri en 18 ára og aðallega í námi meta um 20%  heilsu sína þannig en 

um 18% þeirra sem eldri eru. Af þeim sem eru yngri en 18 ára og aðallega í vinnu meta um 

41% þeirra heilsu sína sæmilega eða lélega en um 38% þeirra sem eldri eru.  Í hópi 

atvinnulausra ungmenna meta um 62% ungmenna í yngri hópnum andlega heilsu sína  á 

þennan hátt en um 48% í eldri hópnum. Í rannsókn sem gerð var meðal ungmenna í 

framhaldsskólum á Íslandi árið 2007 kom fram að um 19% ungmenna, yngri en 18 ára mátu 

andlega heilsu sína á þennan hátt, sem er mjög sambærilegt þeim niðurstöðum sem fást fyrir 

hópinn sem er í námi í rannsókninni nú (20%). Meðal þeirra sem eldri voru þá mátu um 22% 

ungmenna í framhaldsskóla árið 2007∗, andlega heilsu sína á þennan hátt og er það um fjórum 

prósentustigum hærra en meðal ungmenna sem eru aðallega í námi í rannsókninni nú. 

 

 

 

 

 
Mynd 22.  Hlutfall ungmenna sem meta andlega heilsu sína sæmilega eða lélega.  

 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
∗ Úr gögnum Rannsókna og greiningar frá árinu 2007 
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Mynd 23 sýnir hlutfall ungmenna sem meta líkamlega heilsu sína sæmilega eða lélega. Meðal 

þeirra sem eru yngri en 18 ára og aðallega í námi meta um 19%  líkamlega heilsu sína þannig, 

en um 20% þeirra sem eldri eru. Af þeim sem eru yngri en 18 ára og aðallega í vinnu, meta 

um 40% heilsu sína sæmilega eða lélega en um 38% þeirra sem eldri eru.  Í hópi atvinnulausra 

ungmenna meta um 47% ungmenna í yngri hópnum líkamlega heilsu sína  á þennan hátt en 

um 45% í eldri hópnum. Í rannsókninni Ungt fólk sem gerð var meðal framhaldsskólanema á 

Íslandi árið 2007 kom fram að um 21-22% ungmenna mátu líkamlega heilsu sína á sæmilega 

eða lélega. Niðurstöðurnar eru nokkuð sambærilegar þeim sem fengust  meðal nemenda sem 

segjast aðallega vera í námi í rannsókninni nú en þar er hlutfallsleg svörun á bilinu 19-20%.  

 
 
 

 
 

Mynd 23.  Hlutfall ungmenna sem meta líkamlega heilsu sína sæmilega eða lélega. 
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Á mynd 24 má sjá hlutfall ungmenna sem segjast hafa leitað til geðlæknis vegna 

persónulegra málefna, einu sinni eða oftar undanfarna 12 mánuði. Eins og myndin sýnir þá 

segjast um 3% ungmenna yngri en 18 ára og aðallega í námi hafa leitað til geðlæknis þetta oft 

en um 10% ungmenna sem eru eldri en 18 ára. Meðal þeirra ungmenna sem eru yngri en 18 

ára og aðallega í vinnu, segjast um 16% þeirra hafa leitað til geðlæknis þetta oft en um 8% 

þeirra sem eldri eru. Um 26% atvinnulausra ungmenna yngri en 18 ára segjast hafa leitað til 

geðlæknis einu sinni eða oftar undanfarna 12 mánuði en um 15% þeirra sem eru 18 ára og 

eldri.  
 
 
 

 
 

Mynd 24.  Hlutfall ungmenna á landsvísu sem segjast hafa leitað til geðlæknis vegna 
persónulegra málefna einu sinni eða oftar undanfarna 12 mánuði.  
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Mynd 25 sýnir hlutfall ungmenna sem hafa leitað til sálfræðings vegna persónulegra 

málefna einu sinni eða oftar undanfarna 12 mánuði. Eins og myndin sýnir þá segjast um 10% 

ungmenna yngri en 18 ára og aðallega í námi hafa leitað til sálfræðings þetta oft, en um 15% 

ungmenna sem eru eldri en 18 ára. Meðal þeirra ungmenna sem eru yngri en 18 ára og 

aðallega í vinnu, segjast um 41% hafa leitað til sálfræðings þetta oft, en um 19% þeirra sem 

eldri eru. Um 38% atvinnulausra ungmenna yngri en 18 ára segjast hafa leitað til sálfræðings 

einu sinni eða oftar undanfarna 12 mánuði en um 22% þeirra sem eru 18 ára og eldri.  
 

 

 

 
Mynd 25.  Hlutfall ungmenna sem segjast hafa leitað til sálfræðings vegna persónulegra 

málefna einu sinni eða oftar undanfarna 12 mánuði. 
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Á mynd 26 má sjá hlutfall ungmenna sem segjast hafa leitað til læknis annarra en 

geðlækna vegna persónulegra málefna, einu sinni eða oftar undanfarna 12 mánuði. Eins og 

myndin sýnir þá segjast um 48% yngri hóps þeirra sem aðallega eru í námi hafa leitað til 

læknis þetta oft en 61% þeirra sem eldri eru.  Meðal ungmenna sem aðallega eru í vinnu 

segjast um 64% yngri hópsins hafa leitað til læknis þetta oft, en 58% þeirra sem eldri eru. 

Meðal atvinnulausra ungmenna yngri en 18 ára segjast um 40% hafa leitað til læknis þetta oft 

en um 58% ungmenna sem eru 18 ára og eldri.  
 

 
 

Mynd 26.  Hlutfall ungmenna sem segjast hafa leitað til  læknis annarra en geðlækna vegna 
persónulegra málefna einu sinni eða oftar undanfarna 12 mánuði. 
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Mynd 27 sýnir hlutfall stráka og stelpna sem segja að þau eigi mjög eða frekar erfitt 

með að fá umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum. Eins og myndin gefur til kynna þá svara 

um 2% ungmenna sem eru aðallega í námi þessu til og er það óháð kyni. Í hópi eldri 

ungmenna, sem eru aðallega í námi, svara um 5-7% þeirra þessu til. Meðal ungmenna sem eru 

aðallega í vinnu þá svara um 15% stráka, sem eru yngri en 18 ára þessu til, en um 11% stelpna 

í sama aldurshópi. Með atvinnulausra ungmenna þá segja um 14% stráka yngri en 18 ára, að 

þetta eigi við um þá en um 9% stelpna.  Meðal þeirra sem eldri eru þá er áhugaverður 

kynjamunur, en þar svara um 8% atvinnulausra stráka þessu til en um 17% stelpna. Á þessum 

niðurstöðum má sjá að þau ungmenni sem eru aðallega í vinnu eða atvinnulaus virðast frekar 

eiga mjög eða frekar erfitt með að fá umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum en þau 

ungmenni sem eru aðallega í námi.   

Í rannsókninni Ungt fólk sem gerð var meðal framhaldsskólanema árið 2007 kom fram 

að um 5% ungmenna sögðust eiga mjög eða frekar erfitt með að fá umhyggju og hlýju frá 

foreldrum sínum. Er sú niðurstaða svipuð og meðal eldri ungmenna sem eru aðallega í námi í 

rannsókninni nú. Meðal yngri ungmenna sem eru aðallega í námi  þá eru ívið færri ungmenni 

sem segja að þetta eigi við um þau (2%) en meðal þeirra sem voru í framhaldsskóla árið 2007 

(5%).  
 
 

 
 

Mynd 27.  Hlutfall  stráka og stelpna sem segja að þau eigi mjög eða frekar erfitt með  að fá 
umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum   
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Skipulagt íþrótta-, félags- og tómstundastarf 
 
 

Á myndum  28-33 má sjá hlutfall ungmenna sem segjast taka þátt í skipulögðu félags- 

og tómstundastarfi.  

Á mynd 28 sést hlutfall ungmenna sem segjast taka þátt í skipulögðu félags- og 

tómstundastarfi einu sinni til þrisvar sinnum í viku. Eins og myndin sýnir þá eru 31% 

ungmenna aðallega í námi og yngri en 18 ára sem taka þátt þetta oft, en 34% þeirra sem eru 

18 ára og eldri. Af þeim sem eru aðallega í vinnu, segjast 14% sem eru yngri en 18 ára taka 

þátt þetta oft, en 18% þeirra sem eldri eru. Í hópi atvinnulausra, segjast 6% þeirra sem eru 

yngri en 18 ára taka þátt í skipulögðu félags- og tómstundastarfi, einu sinni til þrisvar sinnum 

í viku, en 18% þeirra sem eru 18 ára og eldri. Af þessu má sjá að að hlutfallslega er mest 

þátttaka í skipulögðu félags- og tómstundastarfi sem aðallegar eru í námi. Í hópi atvinnulausra 

virðist slík ástundun síður eiga við.  
 
 

 
Mynd 28.  Hlutfall ungmenna sem taka segjast taka þátt í skipulögðu félags- og 

tómstundastarfi einu sinni til þrisvar sinnum í viku.  
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Mynd 29.  Hlutfall ungmenna á landsvísu sem taka segjast taka þátt í skipulögðu félags- og 

tómstundastarfi fjórum sinnum í viku eða oftar.  
 

 

Á mynd 30 má sjá hlutfall ungmenna sem segjast stunda íþróttir eða líkamsrækt einu 

sinni til þrisvar sinnnum í viku. Eins og sést á myndinni þá segjast 48% ungmenna yngri en 

18 ára og aðallega í námi stunda íþróttir eða líkamsrækt þetta oft, en 34% þeirra sem eldri eru. 

Um 44% ungmenna yngri en 18 ára og aðallega í vinnu, segjast stunda íþróttir eða líkamsrækt 

þetta oft, en um 33% þeirra sem eru 18 ára og eldri. Í hópi atvinnulausra ungmenna segjast um 

31% þeirra stunda íþróttir eða líkamsrækt þetta oft og er það óháð aldri.  

Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að þau ungmenni sem segjast stunda 

íþróttir eða líkamsrækt einu sinni til þrisvar sinnum í viku, er helst sá hópur sem er í námi. 

Munurinn er þó ekki ýkja mikill, þegar horft er til hóps þeirra ungmenna sem segjast aðallega 

vera í vinnu.  Í hópi atvinnulausra virðist þó slík ástundun síður eiga við.  

Á mynd 31 kemur einnig fram að þeir sem segjast aðallega vera í námi stunda mun oftar 

íþróttir eða líkamsrækt en þeir sem eru í vinnu eða atvinnulausir. Þannig stunda 41% til 44%  

þeirra sem aðallega eru í námi íþróttir fjórum sinnum eða oftar í viku en aðeins 17 til 18% 

þeirra sem eru atvinnulaus. Af þeim sem eru aðallega í vinnu stunda 18-20% íþróttir eða 

líkamsrækt fjórum sinnum í viku eða oftar.   
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Mynd 30.  Hlutfall ungmenna sem taka segjast stunda íþróttir eða líkamsrækt einu sinni til 

þrisvar sinnum í viku.  
 

 

 

 
Mynd 31.  Hlutfall ungmenna sem taka segjast stunda íþróttir eða líkamsrækt fjórum sinnum í 

viku eða oftar.  
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Á mynd 32, má sjá hlutfall ungmenna sem segjast æfa eða keppa með íþróttafélagi einu 

sinni til þrisvar sinnum í viku. Um 10% ungmenna sem aðallega eru í námi og yngri en 18 

ára, segjast æfa eða keppa með íþróttafélagi þetta oft, en um 13% þeirra sem eru 18 ára og 

eldri. Af þeim sem eru aðallega í vinnu, segjast um 9% ungmenna sem eru yngri en 18 ára æfa 

eða keppa með íþróttafélagi þetta oft, en 8% þeirra sem eldri eru. Meðal þeirra ungmenna sem 

eru atvinnulaus, gefur ekkert þeirra í hópi yngri en 18 ára slíka ástundun upp, en um 3% þeirra 

sem eru 18 ára og eldri.  

 
 

 
Mynd 32.  Hlutfall ungmenna sem segjast æfa eða keppa með íþróttafélagi einu sinni til 

þrisvar sinnum í viku.  
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Mynd 33.  Hlutfall ungmenna sem taka segjast æfa eða keppa með íþróttafélagi fjórum sinnum 

í viku eða oftar.  
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Félagslíf  
 
 

Á myndum 34-40 má sjá niðurstöður úr spurningum tengdum félagslífi ungmennanna, 

greindar eftir aldri.  

Á mynd 34 má sjá hlutfall þeirra sem segjast fara á kaffihús, einu sinni í mánuði eða 

oftar. Um 21% þeirra sem eru yngri en 18 ára og aðallega í námi segjast fara á kaffihús þetta 

oft, en um 26% þeirra sem eldri eru. Af þeim sem segjast aðallega vera í vinnu, svara um 19% 

þeirra sem eru yngri en 18 ára því til að fara á kaffihús þetta oft, en um 24% þeirra sem eldri 

eru. Í hópi atvinnulausra segjast um 28% þeirra sem eru yngri en 18 ára fara á kaffihús þetta 

oft, en um 31% þeirra sem eldri eru. Af þessu má sjá að þeir sem segjast fara á kaffihús einu 

sinni í mánuði eða oftar, tilheyra flestir hópi atvinnulausra.  
 
 
 

 
Mynd 34.  Hlutfall ungmenna sem segjast fara einu sinni eða oftar í mánuði á kaffihús.  
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Á mynd 35 má sjá hlutfall ungmenna sem segjast fara í partý, einu sinni í viku eða oftar. 

Um 9% þeirra sem eru yngri en 18 ára og aðallega í námi segjast fara í partý þetta oft, en um 

24% þeirra sem eldri eru. Af þeim sem segjast aðallega vera í vinnu, svara um 18% þeirra sem 

eru yngri en 18 ára því til að fara í partý þetta oft, en um 15% þeirra sem eldri eru. Í hópi 

atvinnulausra segjast um 29% yngri en 18 ára fara í partý þetta oft en um 18% í eldri hópnum.  

Af þessu má sjá að þeir sem segjast fara í partý einu sinni í mánuði eða oftar, tilheyra flestir 

hópi einstaklinga sem eru atvinnulausir og er það óháð aldri.  
 
 
 

 
Mynd 35.  Hlutfall ungmenna sem segjast fara í partý einu sinni í viku eða oftar.  
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Á mynd 36 má sjá hlutfall ungmenna sem segjast fara í leikhús, einu sinni á ári eða 

oftar. Um  68% þeirra sem  eru yngri en 18 ára og aðallega í námi segjast fara í leikhús þetta 

oft en um 58% þeirra sem eldri eru. Af þeim sem segjast aðallega vera í vinnu, svara um 40% 

þeirra sem yngri eru þessu til en 41% þeirra eldri eru.  Í hópi atvinnulausra segjast um 37% 

yngri en 18 ára fara í leikhús þetta oft, en um 38% þeirra sem eldri eru.   
 
 
 

 
Mynd 36.  Hlutfall ungmenna sem segjast fara í leikhús einu sinni á ári eða oftar.  
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Á mynd 37 má sjá hlutfall ungmenna sem segjast fara á söfn einu sinni á ári eða oftar. 

Um  37%  þeirra sem eru yngri en 18 ára og eru aðallega í námi segjast fara á söfn þetta oft en  

um 32% þeirra sem eldri eru.  Af þeim sem segjast aðallega vera í vinnu, svara 11% af yngri 

hópnum þessu til en 15% þeirra sem eldri eru.  Í hópi atvinnulausra segjast 28% þeirra 

ungmenna sem eru yngri  en 18 ára fara á söfn þetta oft en 21%  þeirra sem eldri eru.   

 
 

 
Mynd 37.  Hlutfall ungmenna sem segjast fara á söfn einu sinni á ári eða oftar.   
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Á mynd 38 má sjá hlutfall ungmenna sem segjast fara á bar eða skemmtistað, einu sinni 

í mánuði eða oftar. Um  21% þeirra  sem eru yngri en 18 ára og eru aðallega í námi segjast 

fara á bar eða skemmtistað þetta oft, en um 67% þeirra sem eldri eru.  Af þeim sem segjast 

aðallega vera í vinnu, svara um 51% þeirra sem yngri eru, en um 59% þeirra sem eldri eru.  Í 

hópi atvinnulausra segjast 47% þeirra sem eru yngri en 18 ára fara á bar eða skemmtistað 

þetta oft, en um 55% þeirra sem eldri eru.   

Í rannsókninni Ungt fólk sem gerð var meðal framhaldsskólanema árið 2007 kom fram 

að um 26% ungmenna yngri en 18 ára segjast fara á bar eða skemmtistað þetta oft og er það 

aðeins hærra hlutfall en meðal þeirra sem eru aðallega í námi í rannsókninni nú og tilheyra 

sama aldurshópi. Í hópi þeirra sem voru 18 ára og eldri sögðust um 61% ungmenna í 

framhaldsskóla fara á bar eða skemmtistað einu í sinni í mánuði eða oftar sem er lægra 

hlutfall en meðal ungmenna í námi í rannsókninni nú (67%).  

 
 

 
Mynd 38.  Hlutfall ungmenna sem segjast fara á bar eða skemmtistað einu sinni í mánuði eða 

oftar. 
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Á mynd 39 má sjá hlutfall ungmenna sem segjast fara í ungmennahús (fyrir 16-25 ára) 

einu sinni í mánuði eða oftar. Um  4% þeirra sem eru yngri en 18 ára og eru aðallega í námi 

segjast fara í ungmennahús þetta oft en um 2% þeirra sem eldri eru.  Af þeim sem segjast 

aðallega vera í vinnu, svara um 14% þeirra sem yngri eru því til að fara í ungmennahús þetta 

oft, en um 2% þeirra sem eldri eru.  Í hópi atvinnulausra segjast 12% þeirra, sem eru yngri en 

18 ára fara í ungmennahús þetta oft en um 7% þeirra sem eldri eru.   
 

 

 
Mynd 39.  Hlutfall ungmenna sem segjast fara í ungmennahús (fyrir 16 – 25 ára) einu sinni í 

mánuði eða oftar  
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Á mynd 40 má sjá hlutfall ungmenna sem segjast fara í bæinn að kvöldi til einu sinni í 

mánuði eða oftar. Um  38% þeirra sem eru yngri en 18 ára og aðallega í námi segjast fara í 

bæinn að kvöldi til þetta oft, en um 61% þeirra sem eldri eru.  Af þeim sem segjast aðallega 

vera í vinnu, svara um 60% þeirra sem yngri eru því til að fara í bæinn að kvöldi til þetta oft, 

en um 62% þeirra sem eldri eru.  Í hópi atvinnulausra segjast um 65% þeirra, sem eru yngri en 

18 ára, fara í bæinn að kvöldi til, þetta oft, en um 64% þeirra sem eldri eru. Einstaklingar sem 

tilheyra hópnum yngri en 18 ára og eru aðallega í skóla virðast síður en aðrir fara í bæinn að 

kvöldi til þetta oft (38%), en flestir meðal þeirra sem eru atvinnulausir.   
 
 
 
 
 

 
Mynd 40.  Hlutfall ungmenna sem segjast fara í bæinn að kvöldi til einu sinni í mánuði eða 

oftar.   
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Brottfall úr námi 
 

Á myndum 41 – 49 má sjá niðurstöður úr spurningum tengdum brottfalli úr námi. 

Ath: Hér eru aðeins skoðaðir þeir einstaklingar, innan aldurshóps, sem einhvern tíma 

hafa hætt í skóla, en ekki allir þátttakendur. 

Á mynd 41 má sjá hlutfall ungmenna eftir aldri, þar sem áhugaleysi skipti mjög eða 

frekar miklu máli í ákvörðun þeirra um að hætta námi. Eins og myndin sýnir þá svara 69%   

(9 einst.) þeirra sem eru yngri en 18 ára og aðallega í námi þessu til, en um 77% (34 einst.) 

þeirra sem eru 18 ára og eldri. Af þeim sem eru aðallega í vinnu, þá eru um 75% (36 einst.) 

yngri en 18 ára, en um 80% (151 einst.) 18 ára og eldri sem segja að áhugaleysi hafi skipt 

mjög eða frekar miklu máli í þeirra ákvörðunartöku að hætta í skóla. Í hópi atvinnulausra þá 

svara um 74% (29 einst.) þeirra sem eru yngri en 18 ára þessu til, en um 72% (66 einst.) þeirra 

sem eru 18 ára og eldri.  
 
 
 

 
 
Mynd 41.  Hlutfall ungmenna sem sagði það að hafa misst áhugann hafa skipt frekar eða mjög 

miklu máli varðandi ákvörðun um að hætta námi.  
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Á mynd 42 má sjá hlutfall ungmenna eftir aldri, þar sem það að þurfa að vinna skipti 

mjög eða frekar miklu máli í ákvörðun þeirra um að hætta í námi. Eins og myndin sýnir þá 

svara um 15% þeirra sem eru yngri en 18 ára og aðallega í námi, en 41% þeirra sem eru 18 ára 

og eldri þessu til. Af þeim sem eru aðallega í vinnu, þá svara um um 58% þeirra sem eru yngri 

en 18 ára þessu til, en 53% þeirra sem eru 18 ára og eldri. Meðal atvinnulausra þá eru 46% 

sem segja, að það að þurfa að vinna, hafi skipt mjög eða frekar miklu máli og er það óháð 

aldri.  
 

 

 
Mynd 42.  Hlutfall ungmenna sem sagði það að þurfa að vinna hafa skipt frekar eða mjög 

miklu máli varðandi ákvörðun um að hætta námi.  
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Á mynd 43 má sjá hlutfall ungmenna eftir aldri, þar sem það að hafa leiðst í skóla skipti 

mjög eða frekar miklu máli í ákvörðun þeirra um að hætta í námi. Í hópi þeirra sem eru 

aðallega í námi, þá segjast 31% þeirra sem eru yngri en 18 ára það hafa skipt mjög eða frekar 

miklu máli í ákvörðunartökunni, en 55% þeirra sem eldri eru. Af þeim sem eru aðallega í 

vinnu, þá svara 52% einstaklinga þessu til, óháð aldri. Í hópi atvinnulausra, þá svara um 64% 

þeirra sem eru yngri en 18 ára þessu til, en 46% þeirra sem eldri eru.  

 

 
 

Mynd 43.  Hlutfall ungmenna sem sagði það að hafa leiðst í skóla hafa skipt frekar eða mjög 
miklu máli varðandi ákvörðun um að hafa hætt í námi.  
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Á mynd 44 má sjá hlutfall ungmenna eftir aldri, þar sem það að hafa lent í einelti skipti 

mjög eða frekar miklu máli í ákvörðun þeirra um að hætta í námi.  Af þeim sem segjast 

aðallega vera í námi, þá svara um 23% þeirra sem eru yngri en 18 ára þessu til, en um 5% 

þeirra sem eldri eru. Af þeim sem eru aðallega í vinnu, þá gefa um 2% þeirra sem yngri eru,  

einelti upp sem stóran áhrifaþátt, en um 5% þeirra sem eldri eru. Í hópi atvinnulausra þá svara 

um 21% þeirra sem eru yngri eru þessu til, en um 12% þeirra sem eru 18 ára og eldri.  

 
 

 
 

Mynd 44.  Hlutfall ungmenna sem sagði það að hafa lent í einelti hafa skipt frekar eða 
                        mjög miklu máli varðandi ákvörðun um að hætta námi.  
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Á mynd 45 má sjá hlutfall ungmenna sem segja skort á vasapeningum vera helstu 

ástæðu þess að þau eru ekki í námi. Eins og myndin sýnir þá svara um 67% þeirra sem eru 

aðallega í vinnu og eru yngri en 18 ára þessu til, en um 55% þeirra sem eldri eru. Af þeim sem 

eru atvinnulaus segja um 71%  að skortur á vasapeningum sé helsta ástæða þess að þau séu 

ekki í námi.  
 
 
 
 

 
 

Mynd 45.  Hlutfall ungmenna sem ekki eru í námi og segja það eiga frekar eða mjög vel við 
um þau að ástæðan sé að þau vanti vasapeninga (greint eftir því hvort ungmennin eru aðallega 

í vinnu eða atvinnulaus).  
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Á mynd 46 má sjá hlutfall ungmenna, sem eru ekki í námi og segja helstu ástæðu þess 

vera (eiga mjög eða frekar vel við um þau) að þau þurfi að geta séð fyrir sér sjálf. Eins og 

myndin sýnir þá svara um 75% þeirra sem eru aðallega í vinnu og eru yngri en 18 ára þessu 

til, en 78% þeirra sem eldri eru. Um 71% þeirra sem eru yngri en 18 ára og atvinnulaus, svara 

þessu til en um 81% þeirra sem eldri eru.  

 

 
 
 

 
 
Mynd 46.  Ef þú ert ekki í námi, hverjar eru helstu ástæður þess? Hversu vel (mjög eða frekar 

vel) á eftirfarandi við um þig:  Ég þarf að geta séð fyrir sjálfum/sjálfri mér. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 (43)
71 (36)

78 (172)
81 (79)

0

20

40

60

80

100

Aðallega í vinnu Atvinnulaus

%

Yngri en 18 ára 18 ára og eldri



74 
 

 
Á mynd 47 má sjá hlutfall ungmenna eftir aldri sem eru ekki í námi og segja helstu 

ástæðu þess vera  (eiga mjög eða frekar vel við um þau)  að þau þurfi að aðstoða fjölskylduna 

við að framfleyta sér. Eins og myndin sýnir þá svara um 33% þeirra sem eru aðallega í vinnu 

og eru yngri en 18 ára þessu til en 24% þeirra sem eldri eru. Um 41% þeirra sem eru yngri en 

18 ára og atvinnulaus svara þessu til en um 32% þeirra sem eldri eru.  
 
 
 

 
Mynd 47.  Ef þú ert ekki í námi, hverjar eru helstu ástæður þess? Hversu vel (mjög eða frekar 

vel) á eftirfarandi við um þig:  Ég þarf að aðstoða fjölskylduna við að framfleyta sér.  
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Á mynd 48 má sjá hlutfall ungmenna eftir aldri sem eru ekki í námi og segja helstu 

ástæðu þess vera  (eiga mjög eða frekar vel við um þau)  að þurfi að greiða húsaleigu. Eins og 

myndin sýnir þá svara um 33% þeirra sem eru aðallega í vinnu og eru yngri en 18 ára þessu 

til, en 41% þeirra sem eldri eru. Um 31% þeirra sem eru yngri en 18 ára og atvinnulaus svara 

þessu til en um 52% þeirra sem eldri eru.  
 
 
 

 
 
Mynd 48.  Ef þú ert ekki í námi, hverjar eru helstu ástæður þess? Hversu vel (mjög eða frekar 

vel) á eftirfarandi við um þig:  Ég þarf að greiða húsaleigu.  
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Á mynd 49 má sjá hlutfall stráka og stelpna sem telja að lesblinda  hafi haft mikil eða 

mjög mikil áhrif á frammistöðu þeirra í námi. Um 10% stráka sem eru aðallega í námi telja að 

lesblinda hafi haft mikil eða mjög mikil áhrif á frammistöðu þeirra í námi en um 17% stelpna. 

Af þeim sem eru aðallega í vinnu þá svara um 19% stráka þessu til en 21% stelpna. Meðal 

þeirra sem eru atvinnulaus þá telja um 21% stráka lesblindu hafa haft þetta mikið að segja um 

frammistöðu í námi en 25% stelpna.  
 
 
 
 
 

 
 
Mynd 49.  Hversu mikil áhrif  (mikil eða mjög mikil) telur þú eftirfarandi hafa á frammistöðu 

þína í námi: Lesblinda 
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Atvinnumarkaðurinn 
 
 

Á mynd 50 má sjá niðurstöður frá strákum og stelpum varðandi atvinnuleysi og hvort 

þau myndu vita hvert þau ættu að snúa sér í leit að atvinnu, ef þau væru atvinnulaus.  Eins og 

myndin sýnir þá vita flestir hvert þeir ættu að snúa sér í leit að vinnu eða á bilinu 71-85%. Um 

10% stelpna sem segjast aðallega vera í námi vita ekki hvert þær ættu að snúa sér í 

atvinnuleit. Af þeim sem segjast ekki vera viss um hvert þau myndu snúa sér í leit að atvinnu 

ef þau væru atvinnulaus þá svara um 20% stelpna sem eru atvinnulausar eða aðallega í námi 

því til, en 15% atvinnulausra stráka.  

 
 
Mynd 50.  Ef þú værir atvinnulaus núna, myndir þú vita hvert þú ættir að snúa þér til að: Leita 

að atvinnu? 
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Á mynd 51 má sjá hlutfall stráka og stelpna þegar skoðað var hvort þau myndu vita 

hvert þau ættu að leita til að skrá sig á atvinnuleysisskrá, ef þau væru atvinnulaus. Af þeim 

sem svara því játandi, eru 36% strákar sem eru aðallega í námi, en 93% strákra sem eru 

atvinnulausir. Meðal stelpnanna þá svara 82% atvinnulausra stelpna þessu játandi, en 33% 

stelpna sem eru aðallega í námi. Um 23% stráka sem segjast aðallega vera í námi eru ekki 

vissir um hvert þeir ættu að leita til að skrá sig á atvinnuleysisskrá og um 24% stelpna. Af 

þeim sem eru atvinnulaus segjast 6% stráka ekki vera vissir, en um 4% stelpna.  

 
 

 
Mynd 51.  Ef þú værir atvinnulaus núna, myndir þú vita hvert þú ættir að snúa þér til að: Skrá 

þig á atvinnuleysisskrá? 
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Á mynd 52 má sjá hlutfall stráka og stelpna eftir því hvort þau myndu vita hvert þau 

ættu að snúa sér til að skrá sig í atvinnuleit. Af þeim sem svara þessu játandi, eru 82% 

atvinnulausra stráka, en 79% atvinnulausra stelpna. Af þeim sem svara þessu neitandi, eru 

26% stráka og 33% stelpna sem eru aðallega í námi. Um 13% atvinnulausra stelpna og 11% 

atvinnulausra stráka eru ekki viss um það hvert þau ættu að leita til að skrá sig í atvinnuleit.   

 

 
 
Mynd 52.  Ef þú værir atvinnulaus núna, myndir þú vita hvert þú ættir að snúa þér til að: Skrá 

þig í atvinnuleit? 
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Tölvunotkun og sjónvarpsáhorf 
 

Á myndum 53–58 má sjá þann tíma sem stelpur og strákar í rannsókninni verja að 

jafnaði í tölvunotkun og sjónvarpsáhorf. Mynd 50 sýnir þann tíma sem strákar og stelpur verja 

að jafnaði í að horfa á sjónvarp/vídeó/DVD á hverjum degi. Nokkur munur er á hópunum sem 

svara því til að eyða nær engum tíma í að horfa á sjónvarp/vídeó eða DVD og skera 

atvinnulausar stelpur sig talsvert úr, en þar segjast einungis 8% þeirra eyða nær engum tíma í 

slíkt áhorf.  Flestir segjast eyða um ½-3 klst fyrir framan sjónvarp/videó eða DVD og er það 

óháð kyni. Þó má sjá að meðal atvinnulausra stráka segjast um 61%  þeirra eyða þessum tíma 

í slíkt áhorf. Einungis um 0-1% þeirra sem eru aðallega í námi segjast eyða 4 klst eða meira í 

slíkt áhorf, en 6-7% þeirra sem segjast aðallega vera í vinnu. Áberandi flestir eða um 19% 

þeirra sem eru atvinnulausir, segjast eyða meira en 4 klst fyrir framan sjónvarpið/vídeó eða 

DVD á hverjum degi.  

 
 

 
 

Mynd 53.  Tími sem strákar og stelpur verja að jafnaði í að horfa á sjónvarp / videó/ DVD á 
hverjum degi. 
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Á mynd 54 má sjá þann tíma sem strákar og stelpur verja að jafnaði á netinu (Vefnum, 

leikjum eða spjallrásum) á hverjum degi. Af þeim sem segjast eyða nær engum tíma á netinu 

(vefnum), eru fæstir í hópi atvinnulausra eða 1-3%. Flestir segjast eyða um ½ til 3 klst á 

netinu og á það við um bæði kynin. Áberandi flestir, eða um 31% þeirra sem eru atvinnulausir 

segjast eyða meira en 4 klst. á netinu og er það óháð kyni. Í hópi þeirra sem segjast aðallega 

vera í námi eru um 12% sem segjast eyða 4 klst. eða meira á netinu, en um 16-17% þeirra sem 

eru aðallega í vinnu.   
 

 

 

 
 

Mynd 54.   Tími sem strákar og stelpur verja að jafnaði á netinu 
      (Vefnum, leikjum, eða spjallrásum) á hverjum degi. 
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Á mynd 55 má sjá þann tíma sem strákar og stelpur verja að jafnaði í að spila tölvuleiki 

á netinu á hverjum degi. Af þeim sem segjast eyða nær engum tíma í að spila tölvuleiki á 

netinu  þá eru um 78% stelpna sem eru aðallega í námi, þar áberandi. Af þeim sem segjast 

eyða ½ til 3 klst á hverjum degi í tölvuleiki á netinu, þá er áberandi hópur stelpna sem er 

atvinnulaus, en 67% þeirra sem svara þessu til. Meðal atvinnulausra stráka eru 57% þeirra 

sem segjast eyða slíkum tíma í tölvuleiki á netinu. Áberandi fleiri strákar í hópnum aðallega í 

vinnu, eða 64% segjast eyða um ½ - 3 klst í tölvuleikjum á netinu, en 36% stelpna. Í hópi 

þeirra sem segjast aðallega vera í námi er engin  stelpa sem svarar því til að eyða um 4 klst 

eða meira í tölvuleikjum netinu, en um 9% stráka.  Í hópi atvinnulausra stráka eru 19% þeirra 

sem segjast eyða slíkum tíma í tölvuleikjum á netinu, en um 13% atvinnulausra stelpna.  
 

 

 
 

Mynd 55.   Tími sem strákar og stelpur verja að jafnaði í að spila tölvuleiki á netinu, á 
hverjum degi. 
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Á mynd 56 má sjá þann tíma sem strákar og stelpur verja að jafnaði í að spila tölvuleiki 

sem ekki eru á netinu á hverjum degi. Af þeim sem segjast eyða nær engum tíma í að spila 

tölvuleiki sem ekki eru á netinu þá eru atvinnulausar stelpur þar áberandi flestar, en um 63% 

þeirra sem svara þessu til. Áberandi flestir strákar í hópi atvinnulausra segjast eyða um ½ til 3 

klst í tölvuleikjum, eða um 63% þeirra. Fleiri stelpur en strákar svara því til að spila tölvuleiki 

í 4 klst. eða meira á dag, eða 23% stelpna sem segjast aðallega vera í vinnu og 19% 

atvinnulausra stelpna. Í hópi stráka sem segjast aðallega vera í vinnu, svara um 4% þeirra 

þessu til en um 8% atvinnulausra stráka.  
 

 
 

Mynd 56.  Tími sem strákar og stelpur á landsvísu verja að jafnaði í að spila tölvuleiki sem eru 
ekki á netinu, á hverjum degi. 
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Á mynd 57 má sjá þann tíma sem strákar og stelpur verja að jafnaði í að nota tölvu í 

annað en að vera á netinu og spila tölvuleiki, á hverjum degi.  Um 46% stelpna sem eru 

aðallega í námi, segjast eyða nær engum tíma í slíka tölvunotkun, en um 40% stráka í þeim 

hópi. Um 67% atvinnulausra stráka segjast eyða um ½-3 klst í annað en tölvuleiki og vera á 

netinu, en um 44% stelpna. Af þeim sem segjast eyða 4 klst eða meira í slíkt, eru um 13-15% í 

hópi atvinnulausra, 9-12% í hópi þeirra em aðallega eru í vinnu og 6-7% þeirra sem segjast 

aðallega vera í námi.  

 

 

 
Mynd 57.  Tími sem strákar og stelpur verja að jafnaði í að nota tölvu í 

       annað en að vera á netinu og spila tölvuleiki, á hverjum degi. 
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Á mynd 58 má sjá þann tíma sem stelpur og strákar verja að jafnaði í að vera á 

Facebook á hverjum degi. Eins og myndin sýnir, þá virðast mun fleiri stelpur nota Facebook á 

hverjum degi og á það við um alla hópana. Um 45% stráka sem eru aðallega í námi segjast 

verja nær engum tíma á Facebook á hverjum degi, en 29% stelpna. Um 65% stelpna sem eru 

aðallega í námi segjast eyða um ½ til 3 klst á Facebook á hverjum degi en 51% stráka. Um 

21% atvinnulausra stelpna segjast verja um 4 klst eða meira inni á Facebook en um 9% 

atvinnulausra stráka.  

 
 
Mynd 58.  Tími sem strákar og stelpur verja að jafnaði í að vera á Facebook, á hverjum degi. 
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Vímuefnanotkun 
 

Á mynd 59 má sjá þá þróun sem hefur orðið á vímuefnaneyslu ungmenna í 10. bekk í 

grunnskóla á Íslandi árin 1997 – 2009. Mynd 60 sýnir hinsvegar þá þróun sem verður á 

vímuefnaneyslu ungmenna frá lokum grunnskóla vorið 2007 fram til þess er þau hafa verið 

um tvo mánuði í framhaldsskóla.  

Á myndum 61-66 má sjá hlutfall ungs fólks 16 til 20 ára utan skóla, sem  reykir 

daglega, drekkur áfengi og neytir annarra ólöglegra vímuefna.  

Sem sjá má á mynd 56 hefur vímuefnaneysla minnkað jafnt og þétt meðal 

grunnskólanema undanfarin ár. Myndin sýnir hlutfall þeirra unglinga á landsvísu sem hafa 

orðið drukkin síðastliðna 30 daga, reykja daglega og hafa prófað hass. Eins og myndin gefur 

til kynna þá hefur notkun allra vímugjafanna dregist mikið saman og  óhætt er  að segja að 

mikið hefur áunnist með forvarnarvinnu og þeirri vitundarvakningu sem hefur orðið í 

nærsamfélagi unglinganna síðastliðin ár.  

 
 

 
 
 

Mynd 59.  Þróun vímuefnaneyslu unglinga í 10. bekk á Íslandi árin 1997 til 2009.  
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Mynd 60 sýnir vímuefnaneyslu nemenda í 10. bekk vorið 2007 og nemenda sem eru 16 

ára og yngri í framhaldsskólum haustið 2007. Hér er því verið að bera saman næstum sama 

hópinn á tveimur mismunandi tímum að frátöldum þeim sem hafa hætt námi að 10. bekk 

loknum eða fallið úr framhaldsskóla snemma um haustið. Niðurstöður sýna að hlutfallslega 

fleiri fyrsta árs nemar í framhaldsskólum reykja daglega en nemendur í 10. bekk vorið 2007. 

Eins og myndin sýnir þá segjast um 9,7% nemenda í 10. bekk reykja daglega vorið 2007, en 

um 12,9% nemenda á 1. ári í framhaldsskóla haustið 2007. Myndin sýnir einnig ölvun 

síðastliðna 30 daga hjá hópunum tveimur. Niðurstöður eru á þann veg að ölvunardrykkja 

eykst um nálægt 140% á þessum tíma. Um 19,9% nemenda í 10. bekk vorið 2007 gefa það 

upp að hafa verið ölvaðir einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga en um 47,7% nemenda á 1. 

ári í framhaldsskóla haustið 2007. Vert er að gefa þessum niðurstöðum sérstakan gaum. Lítill 

munur er hins vegar á hópunum tveimur þegar könnuð er neysla hass um ævina. Um 7% 

nemenda í 10. bekk vorið 2007 segjast hafa notað hass um ævina en um 7,7% nemenda á 1. 

ári í framhaldsskóla2. 
 

 

 
 

Mynd 60.  Vímuefnaneysla nemenda í 10. bekk vorið 2007 og nemenda sem eru 16 ára og 
yngri í framhaldsskólum haustið 2007.  

 
                                                           
 
 
 
2 Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008. 
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Á mynd 61 má sjá það hlutfall ungmenna í rannsókninni nú sem segjast reykja eina 

sígarettu eða meira á dag. Talsverður munur er á hópunum þremur. Hópurinn sem 

samanstendur af þeim sem segjast  aðallega vera í námi sker sig þó sérstaklega úr, en þar 

segjast mun færri reykja  og á það við um báða aldurshópana. Um 7% af þeim sem eru yngri 

en 18 ára segjast reykja eina sígarettu eða meira á dag en 19% þeirra sem eru 18 ára og eldri. 

Það eru því talsvert fleiri í eldri aldurshópnum sem segjast reykja eina sígarettu eða meira á 

dag. Ef litið er á hópinn sem aðallega er í vinnu þá segjast 57% þeirra sem eru yngri en 18 ára 

reykja eina sígarettu eða meira á dag, en 49% þeirra sem tilheyra hópnum 18 ára og eldri. Í 

hópi atvinnulausra þá segjast 55% þeirra sem eru yngri en 18 ára reykja eina sígrarettu eða 

meira á dag en 64% þeirra sem eru í eldri hópnum. 

 Í rannsókn sem gerð var á vímuefnanotkun framhaldsskólanema á Íslandi árið 2007 

sögðust um 16% ungmenna yngri en 18 ára reykja daglega en um 21% þeirra sem eru 18 ára 

og eldri.  

 

 

 
Mynd 61.  Hlutfall ungmenna sem segjast reykja eina sígarettu eða meira á dag.  
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Á mynd 62 má sjá hlutfall ungmenna sem hafa orðið drukkin, einu sinni eða oftar 

síðastliðna 30 daga. Eins og myndin sýnir þá drekka fæstir í hópnum sem er aðallega í námi 

og yngri en 18 ára, eða 43%.  Í hópunum aðallega í námi og aðallega í vinnu segjast um 71% 

þeirra sem eru 18 ára og eldri hafa orðið drukkin þetta of, en 66% þeirra sem eru aðallega í 

vinnu og yngri en 18 ára. Í hópi atvinnulausra segjast 51% þeirra sem eru yngri en 18 ára 

drekka þetta oft en 66% þeirra sem eru 18 ára og eldri.  

Í framhaldsskólakönnun sem gerð var árið 2007 sögðust um 56% ungmenna yngri en 18 

ára hafa orðið drukkin einu sinni eða oftar sl. 30 daga en um 71% þeirra sem eldri voru. 

Niðurstöður eru því þær sömu fyrir ungmenni sem eru 18 ára og eldri og eru aðallega í námi 

og svo  þeirra ungmenna sem eru í framhaldsskóla.   

 
 

 
Mynd 62.  Hlutfall ungmenna sem hafa orðið drukkin, einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga. 
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Á mynd 63 má sjá hlutfall ungmenna sem hafa notað hass einu sinni eða oftar um 

ævina. Á þessari mynd má greina verulegan mun  milli hópanna þriggja. Eins og sjá má á 

myndinni þá sker hópurinn, aðallega í námi, sig talsvert úr. Þar er aðeins 1% einstaklinga 18 

ára yngri sem hafa notað hass þetta oft en um 13% þeirra sem eldri eru. Í hópnum aðallega í 

vinnu segjast 33% þeirra sem eru 18 ára og yngri hafa prófað hass þetta oft en 27% þeirra sem 

tilheyra hópnum 18 ára og eldri. Í hópi atvinnulausra segjast 28% þeirra sem eru yngri en 18 

ára hafa prófað hass þetta oft, en 46% þeirra sem eldri. Í könnun sem gerð var meðal 

ungmenna í framhaldsskóla árið 2007 sögðust um 14% ungmenna sem eru yngri en 18 ára, 

hafa notað hass einu sinni eða oftar um ævina en um 30% ungmenna sem voru 18 ára og eldri.  

.    
 

 
Mynd 63.  Hlutfall ungmenna sem hafa notað hass, einu sinni eða oftar um ævina.  
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Mynd 64 sýnir hlutfall ungmenna sem hafa notað marijúana, einu sinni eða oftar um 

ævina. Eins og myndin sýnir þá er talsverður munur á milli hópanna þriggja og þá sérstaklega 

milli hópanna aðallega í námi og svo þess sem er atvinnulaus.  Hlutfallslega fæstir í hópnum, 

aðallega í námi segjast hafa prófað marijúana eða 8% þeirra sem eru yngri en 18 ára en 30% 

þeirra sem eru 18 ára og eldri. Í hópi atvinnulausra segjast 51% yngri en 18 ára hafa prófað 

hass þetta oft en 66% þeirra sem eldri eru. Í hópi þeirra sem segjast  aðallega vera í vinnu 

segjast 41% þeirra sem yngri eru en 40% þeirra sem eldri eru, hafa prófað hass þetta oft og  

munur á milli aldurshópanna tveggja er því því vart greinanlegur.  

 
 

 

 
Mynd 64.  Hlutfall ungmenna sem hafa notað marijúana, einu sinni eða oftar um ævina. 
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Á mynd 65 má sjá hlutfall ungmenna sem hafa notað amfetamín einu sinni eða oftar um 

ævina. Eins og sjá má er munurinn mestur á milli hópanna aðallega í námi og þeirra sem eru 

atvinnulausir. Hlutfallslega fæstir í hópnum aðallega í námi segjast hafa notað amfetamín 

þetta oft eða 2% þeirra sem eru yngri en 18 ára og 15% þeirra sem eldri eru. Í hópi þeirra sem 

eru aðallega í vinnu segjast 38% þeirra sem eru yngri en 18 ára hafa prófað amfetamín þetta 

oft, en 32% þeirra sem eldri. Í hópi atvinnulausra segjast 40% þeirra sem eru yngri en 18 ára 

hafa prófað amfetamín einu sinni eða oftar um ævina, en 50% þeirra sem eldri eru. Það eru 

því hlutfallslega flestir í hópi atvinnulausra sem segjast hafa prófað amfetamín þetta oft.  

Í könnun sem gerð var meðal ungmenna í framhaldsskóla árið 2007 voru 5% ungmenna 

yngri en 18 ára sem sögðust hafa notað amfetamín einu sinni eða oftar um ævina, en um 13% 

þeirra sem voru 18 ára og eldri.  

 
 

 
Mynd 65.  Hlutfall ungmenna sem hafa notað amfetamín, einu sinni eða oftar um ævina. 
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Mynd 66 sýnir hlutfall stráka og stelpna sem hafa farið í meðferð vegna áfengis- og / 

eða vímuefnaneyslu einu sinni eða oftar um  ævina. Eins og myndin sýnir hafa hlutfallslega 

fæstir í hópi þeirra sem eru aðallega í námi farið í meðferð þetta oft eða enginn í hópi stráka 

og 2% stelpna. Í hópi þeirra sem eru aðallega í vinnu segjast 7% stráka hafa farið í meðferð 

þetta oft en 8% stelpna. Hlutfallslega flestir í hópi atvinnulausra segjast hafa farið í meðferð 

þetta oft eða 21% stráka og 17% stelpna. 
 

 

 
Mynd 66.  Hlutfall ungmenna sem hafa farið í meðferð vegna áfengis- og/eða vímuefnaneyslu,  

einu sinni eða oftar um ævina. 
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Viðauki - Töflur 
 
 

Í töflunum hér fyrir aftan er  hlutfall allra svara þátttakenda rannsóknarinnar skráð.
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Bakgrunnsþættir 
 

Tafla 3. Kynjahlutfall og aldursskipting. 

 2009 
 Strákar Stelpur Heild 
Yngri en 18 ára 30,1% 35,1% 32,7% 

18 ára og eldri 69,9% 64,9% 67,3% 

 

 

Tafla 4. Hvar býrð þú? Hlutfall stráka og stelpna eftir því hvar þau búa á landinu, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  

Í Reykjavíkurborg 41,6% 41,5% 41,5% 

Á höfuðborgarsvæðinu utan  Reykjavíkur 25,7% 27,2% 26,5% 

Utan höfuðborgarsvæðis 32,7% 31,4% 32,0% 
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Tafla 5. Hverjir eftirtalinna búa heima hjá þér? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Báðir foreldrar 50,0% 36,9% 43,1% 
Móðir en ekki faðir 11,8% 15,7% 13,9% 
Faðir ekki móðir 3,0% 2,2% 2,6% 
Móðir og sambýlismaður 11,5% 11,0% 11,2% 
Faðir og sambýliskona 3,0% 0,5% 1,7% 
Ég bý á eigin vegum 13,7% 23,2% 18,7% 
Annað fyrirkomulag 6,9% 10,5% 8,8% 

 

Tafla 6. Átt þú börn? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nei 97,3% 87,8% 92,3% 
Já, eitt 2,7% 11,2% 7,2% 
Já, tvö eða fleiri 0,0% 1,0% 0,5% 

 

Tafla 7. Hvernig býrð þú núna? Hlufall stráka og stelpna utan framhaldsskóla,  árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Í eigin húsnæði 2,7% 3,7% 3,3% 
Í leiguhúsnæði 14,3% 24,7% 19,7% 
Hjá foreldrum mínum 75,8% 62,6% 68,9% 
Hjá ættingjum mínum 1,9% 1,7% 1,8% 
Annað fyrirkomulag 5,2% 7,2% 6,3% 
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Tafla 8.  Er töluð íslenska á þínu heimili? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já, eingöngu 91,2% 90,3% 90,7% 
Já, ásamt öðru tungumáli 8,2% 9,0% 8,6% 
Nei, einungis annað tungumál 0,5% 0,7% 0,7% 

 
 

Tafla 9.  Í hvaða landi fæddist þú, móðir þín og faðir? – Ég sjálfur. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á Íslandi 94,8% 94,3% 94,5% 
Í Danmörku 1,1% 1,0% 1,0% 
Í Noregi 0,0% 0,5% 0,3% 
Í Svíþjóð 3,3% 3,0% 3,1% 
Í Bretlandi 0,5% 0,5% 0,5% 
Í Þýskalandi 0,3% 0,7% 0,5% 
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Tafla 10. Í hvaða landi fæddist þú, móðir þín og faðir? – Móðir mín. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á Ítalíu 0,3% 0,2% 0,3% 
Á Íslandi 94,5% 94,3% 94,4% 
Í Danmörku 0,8% 1,5% 1,2% 
Í Noregi 0,0% 0,7% 0,4% 
Í Svíþjóð 1,6% 1,5% 1,6% 
Í Færeyjum 0,3% 0,2% 0,3% 
Í Bretlandi 1,9% 0,2% 1,0% 
Í Þýskalandi 0,5% 1,2% 0,9% 
 
 
 

Tafla 11.  Í hvaða landi fæddist þú, móðir þín og faðir? – Faðir minn. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á Íslandi 95,3% 93,0% 94,1% 
Í Danmörku 1,1% 1,5% 1,3% 
Í Noregi 0,3% 0,2% 0,3% 
Í Svíþjóð 1,6% 3,0% 2,4% 
Í Færeyjum 0,3% 0,0% 0,1% 
Í Bretlandi 1,4% 2,0% 1,7% 
Í Þýskalandi 0,0% 0,2% 0,1% 
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Nám, skóli og atvinna 
 

Tafla 12. Hve mörgum önnum hefur þú lokið í framhaldsskóla? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Fleirum, hve mörgum? 0,6% 1,0% 0,8% 
Engri 23,8% 19,8% 21,7% 
Einni 18,3% 19,2% 18,8% 
Tveimur 14,7% 13,2% 13,9% 
Þremur 11,9% 15,8% 13,9% 
Fjórum 12,7% 10,5% 11,6% 
Fimm 7,2% 7,5% 7,4% 
Sex 4,4% 4,5% 4,5% 
Sjö  5,8% 6,2% 6,0% 
Átta 0,6% 2,2% 1,4% 

 

Tafla 13. Hversu mikil áhrif telurðu að eftirfarandi þættir hafi haft á frammistöðu þína í námi? – Lesblinda. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Engin áhrif 59,8% 58,2% 59,0% 
Mjög lítil áhrif 5,3% 4,2% 4,7% 
Lítil áhrif 5,3% 4,8% 5,0% 
Nokkur áhrif 12,2% 11,8% 12,0% 
Mikil áhrif 10,2% 12,2% 11,3% 
Mjög mikil áhrif 7,2% 8,8% 8,0% 
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Tafla 14. Hversu mikil áhrif telurðu að eftirfarandi þættir hafi haft á frammistöðu þína í námi? – Lítill leshraði? Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Engin áhrif 42,4% 41,5% 41,9% 
Mjög lítil áhrif 15,0% 12,2% 13,5% 
Lítil áhrif 9,7% 10,2% 10,0% 
Nokkur áhrif 16,9% 19,2% 18,1% 
Mikil áhrif 9,7% 10,8% 10,25 
Mjög mikil áhrif 6,4% 6,0% 6,2% 

 

Tafla 15. Hversu mikil áhrif telurðu að eftirfarandi þættir hafi haft á frammistöðu þína í námi? – Aðrir lestrarörðugleikar? Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Engin áhrif 60,1% 58,2% 59,1% 
Mjög lítil áhrif 7,5% 7,5% 7,5% 
Lítil áhrif 7,2% 9,2% 8,3% 
Nokkur áhrif 14,4% 13,2% 13,8% 
Mikil áhrif 6,4% 7,2% 6,8% 
Mjög mikil áhrif 4,4% 4,5% 4,5% 
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Tafla 16. Hversu mikil áhrif telurðu að eftirfarandi þættir hafi haft á frammistöðu þína í námi? – Skrifblinda? Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Engin áhrif 66,2% 67,5% 66,9% 
Mjög lítil áhrif 5,8% 5,2% 5,5% 
Lítil áhrif 4,7% 5,2% 5,0% 
Nokkur áhrif 12,5% 8,5% 10,4% 
Mikil áhrif 7,5% 8,8% 8,1% 
Mjög mikil áhrif 3,3% 4,8% 4,1% 

 

Tafla 17. Hvað finnst þér líklegt að þú gerir í framtíðinni? – Farir í nám á háskólastigi á Íslandi? Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög líklegt 23,0% 25,9% 24,5% 
Fremur líklegt 17,4% 27,6% 22,8% 
Fremur ólíklegt 25,5% 25,9% 25,7% 
Mjög ólíklegt 34,2% 20,6% 27,0% 

 

Tafla 18. Hvað finnst þér líklegt að þú gerir í framtíðinni? – Farir í nám á háskólastigi erlendis? Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög líklegt 14,8% 20,4% 17,7% 
Fremur líklegt 23,5% 23,9% 23,7% 
Fremur ólíklegt 19,6% 28,9% 24,5% 
Mjög ólíklegt 42,0% 26,9% 34,0% 
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Tafla 19. Hvað finnst þér líklegt að þú gerir í framtíðinni? – Farir í nám erlendis sem er ekki á háskólastigi? Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög líklegt 7,3% 12,1% 9,8% 
Fremur líklegt 15,4% 18,8% 17,2% 
Fremur ólíklegt 28,0% 33,9% 31,1% 
Mjög ólíklegt 49,3% 35,2% 41,9% 

 

Tafla 20. Hvað finnst þér líklegt að þú gerir í framtíðinni? – Farir að vinna/haldir áfram að vinna? Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög líklegt 33,3% 37,7% 35,6% 
Fremur líklegt 33,1% 30,2% 31,5% 
Fremur ólíklegt 19,0% 16,6% 17,7% 
Mjög ólíklegt 14,6% 15,6% 15,1% 

 

Tafla 21. Hvað finnst þér líklegt að þú gerir í framtíðinni? – Stundir nám á háskólastigi og vinnu samhliða? Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög líklegt 11,5% 22,1% 17,1% 
Fremur líklegt 27,5% 33,2% 30,5% 
Fremur ólíklegt 26,1% 22,4% 24,1% 
Mjög ólíklegt 35,0% 22,4% 28,3% 
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Tafla 22. Hvað finnst þér líklegt að þú gerir í framtíðinni? – Stundir ekki nám á háskólastigi og vinnu samhliða? Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög líklegt 11,5% 19,8% 15,9% 

Fremur líklegt 25,5% 23,9% 24,6% 

Fremur ólíklegt 25,8% 24,9% 25,3% 

Mjög ólíklegt 37,3% 31,4% 34,2% 

 

Tafla 23. Fjölskyldu minni finnst mikilvægt að ég standi mig vel í námi? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög sammála 66,1% 70,6% 68,5% 
Fremur sammála 26,6% 23,9% 25,2% 
Fremur ósammála 5,0% 4,5% 4,8% 
Mjög ósammála 2,2% 1,0% 1,6% 

 

Tafla 24. Vinum mínum finnst mikilvægt að standa sig vel í námi? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög sammála 19,0% 31,2% 25,4% 
Fremur sammála 49,9% 49,2% 49,5% 
Fremur ósammála 23,0% 16,3% 19,5% 
Mjög ósammála 8,1% 3,3% 5,6% 
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Tafla 25. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Nálægð skóla. Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 13,3% 19,1% 16,5% 

Frekar miklu 20,2% 28,1% 24,5% 

Frekar litlu 33,5% 30,9% 32,1% 

Miög litlu 33,0% 21,9% 27,0% 

 

Tafla 26. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Val félaganna. Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 10,6% 9,4% 9,9% 

Frekar miklu 20,6% 18,0% 19,2% 

Frekar litlu 33,0% 29,3% 31,0% 

Miög litlu 35,8% 43,4% 39,9% 

 

Tafla 27. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Ráð frá móður. Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 5,0% 7,0% 6,1% 

Frekar miklu 19,7% 25,0% 22,6% 

Frekar litlu 34,9% 34,4% 34,6% 

Miög litlu 40,4% 33,6% 36,7% 
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Tafla 28. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Ráð frá föður. Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 4,1% 4,3% 4,2% 

Frekar miklu 19,7% 21,5% 20,7% 

Frekar litlu 33,0% 34,4% 33,8% 

Miög litlu 43,1% 39,8% 41,4% 

 

Tafla 29. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Námsárangur í grunnskóla. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 13,3% 16,0% 14,8% 

Frekar miklu 22,5% 32,4% 27,8% 

Frekar litlu 30,3% 25,8% 27,8% 

Miög litlu 33,9% 25,8% 29,5% 

 

Tafla 30. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Hvort skóli gefur mér kost á 
fjölbreyttum möguleikum til starfsnáms. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 22,9% 28,9% 26,2% 

Frekar miklu 39,4% 43,0% 41,4% 

Frekar litlu 20,2% 12,9% 16,2% 

Miög litlu 17,4% 15,2% 16,2% 
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Tafla 31. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Ímynd skólans. Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 7,3% 14,5% 11,2% 

Frekar miklu 28,0% 37,9% 33,3% 

Frekar litlu 31,2% 23,4% 27,0% 

Miög litlu 33,5% 24,2% 28,5% 

 

Tafla 32. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Félagslíf í skólanum. Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 22,5% 25,0% 23,8% 

Frekar miklu 28,0% 34,0% 31,2% 

Frekar litlu 22,9% 23,0% 23,0% 

Miög litlu 26,6% 18,0% 21,9% 

 

Tafla 33. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Að geta unnið með námi. Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 27,1% 37,1% 32,5% 

Frekar miklu 33,5% 40,2% 37,1% 

Frekar litlu 22,5% 11,3% 16,5% 

Miög litlu 17,0% 11,3% 13,9% 
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Tafla 34. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Áhugi á námi. Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 60,1% 69,9% 65,4% 

Frekar miklu 23,9% 24,6% 24,3% 

Frekar litlu 5,0% 3,1% 4,0% 

Miög litlu 11,0% 2,3% 6,3% 

 

Tafla 35. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Tekjur að loknu námi. Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 39,9% 38,7% 39,2% 

Frekar miklu 31,2% 34,4% 32,9% 

Frekar litlu 17,4% 19,9% 18,8% 

Miög litlu 11,5% 7,0% 9,1% 

 

Tafla 36. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Áhugi á starfi að loknu námi. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 59,2% 63,3% 61,4% 

Frekar miklu 27,5% 25,8% 26,6% 

Frekar litlu 5,5% 6,6% 6,1% 

Miög litlu 7,8% 4,3% 5,9% 
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Tafla 37. Hversu miklu myndu eftirfarandi þættir ráða um ákvörðun þína um að fara í framhaldsskóla: Að geta stundað vinnu samhliða 
námi.  Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög miklu 31,7% 45,3% 39,0% 

Frekar miklu 29,8% 31,2% 30,6% 

Frekar litlu 22,9% 14,5% 18,4% 

Miög litlu 15,6% 9,0% 12,0% 
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Fjárhagsaðstæður 
 

Tafla 38. Telur þú að þú hafir nægilega peninga til daglegra þarfa? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já, fyllilega 30,0% 18,8% 24,1% 
Já, nokkurn veginn 31,4% 38,2% 35,0% 
Nei, ekki alveg 22,4% 23,1% 22,8% 
Nei, alls ekki 16,2% 19,8% 18,1% 

 

Tafla 39. Hvað vinnur þú marga tíma í launaðri vinnu á viku? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Ég er ekki í vinnu 38,9% 36,2% 37,5% 
1-4 klst 3,4% 3,8% 3,6% 
5-9 klst 4,8% 10,1% 7,5% 
10-14 klst 7,8% 4,8% 6,2% 
15-19 klst 2,5% 5,0% 3,8% 
20-24 klst 2,2% 3,5% 2,9% 
25-40 klst 11,8% 15,3% 13,6% 
40 klst eða meira 28,6% 21,4% 24,8% 
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Tafla 40. Hve miklar tekjur hefur þú yfirleitt á mánuði í vetur? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
50 þúsund eða minna 17,1% 23,9% 20,8% 
51-150 þúsund 35,6% 47,8% 42,2% 
151-250 þúsund 36,6% 26,3% 31,0% 
251-350 þúsund 6,9% 1,6% 4,1% 
Meira en 351 þúsund 3,7% 0,4% 1,9% 

 

Tafla 41. Ef þú ert í vinnu, hvers konar störf vinnur þú? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á veitingahúsi 12,5% 18,3% 15,6% 
Við ræstingar 2,3% 2,4% 2,4% 
Við landbúnaðarstörf 7,4% 0,4% 3,6% 
Á skrifstofu 2,8% 3,6% 3,2% 
Við tölvuþjónustu 1,4% 0,4% 0,9% 
Við verslunarstörf 16,2% 27,1% 22,1% 
Við sendilstörf 4,6% 0,0% 2,1% 
Við ferðaþjónustu 0,0% 1,6% 0,9% 
Við fiskvinnslu 4,2% 4,4% 4,3% 
Við uppeldis- og menntunarstörf 4,2% 0,0% 1,9% 
Á sjó 4,2% 0,0% 1,9% 
Við framleiðslustörf 5,6% 2,4% 3,9% 
Í byggingarvinnu 8,3% 0,0% 3,9% 
Við menningarstarfssemi 0,9%                               0,8% 0,9% 
Annað 25,9% 18,7% 22,1% 



Tafla 42. Ert þú í námi? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já  34,7% 36,1% 35,4% 
Nei 65,3% 63,9% 64,6% 

 

Tafla 43. Ef þú ert ekki í námi, hverjar eru helstu ástæður þess – Mig vantar vasapeninga. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, 
árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 31,0% 35,5% 33,3% 
Á frekar vel við um mig 29,3% 27,4% 28,3% 
Á frekar illa við um mig 17,5% 14,1% 15,7% 
Á mjög illa við um mig 22,3% 23,0% 22,6% 

 

Tafla 44. Ef þú ert ekki í námi, hverjar eru helstu ástæður þess – Það er skemmtilegt í vinnunni. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 24,9% 18,5% 21,6% 
Á frekar vel við um mig 38,4% 30,6% 34,4% 
Á frekar illa við um mig 23,1% 28,6% 26,0% 
Á mjög illa við um mig 13,5% 22,2% 18,0% 
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Tafla 45. Ef þú ert ekki í námi, hverjar eru helstu ástæður þess – Ég þarf að geta séð fyrir mér sjálfur. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 39,7% 45,6% 42,8% 
Á frekar vel við um mig 36,2% 32,7% 34,4% 
Á frekar illa við um mig 14,8% 14,1% 14,5% 
Á mjög illa við um mig 9,2% 7,7% 8,4% 

 

Tafla 46. Ef þú ert ekki í námi, hverjar eru helstu ástæður þess – Ég er að safna peningum fyrir námi. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 18,8% 22,6% 20,8% 
Á frekar vel við um mig 21,4% 22,2% 21,85 
Á frekar illa við um mig 29,3% 23,8% 26,4% 
Á mjög illa við um mig 30,6% 31,5% 31,0% 

 

Tafla 47. Ef þú ert ekki í námi, hverjar eru helstu ástæður þess – Ég þarf að aðstoða fjölskylduna við að framfleyta sér. Hlutfall stráka 
og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 13,1% 13,7% 13,4% 
Á frekar vel við um mig 16,2% 15,3% 15,7% 
Á frekar illa við um mig 30,1% 23,4% 26,6% 
Á mjög illa við um mig 40,6% 47,6% 44,2% 
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Tafla 48. Ef þú ert ekki í námi, hverjar eru helstu ástæður þess – Ég þarf peninga til að geta átt bíl. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 44,1% 30,2% 36,9% 
Á frekar vel við um mig 23,6% 20,6% 22,0% 
Á frekar illa við um mig 14,0% 19,0% 16,6% 
Á mjög illa við um mig 18,3% 30,2% 24,5% 

 

Tafla 49. Ef þú ert ekki í námi, hverjar eru helstu ástæður þess – Ég þarf að greiða húsaleigu. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 22,3% 28,6% 25,6% 
Á frekar vel við um mig 16,2% 17,3% 16,8% 
Á frekar illa við um mig 14,8% 10,1% 12,4% 
Á mjög illa við um mig 46,7% 44,0% 45,3% 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Foreldrar og fjölskyldan 

 

Tafla 50. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við þig – Ég hef engan til að tala við. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, 
árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög illa við um mig 74,5% 74,2% 74,3% 
Á frekar illa við um mig 15,9% 16,5% 16,3% 
Á frekar vel við um mig 4,6% 8,0% 6,4% 
Á mjög vel við um mig 4,9% 1,3% 3,0% 

 

Tafla 51. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við þig – Ég á erfitt með að eignast vini. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög illa við um mig 62,0% 56,6% 59,2% 
Á frekar illa við um mig 21,2% 26,9% 24,2% 
Á frekar vel við um mig 11,9% 11,9% 11,9% 
Á mjög vel við um mig 4,9% 4,7% 4,8% 

 

Tafla 52. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við þig – Ég er einmana. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög illa við um mig 66,7% 55,0% 60,5% 
Á frekar illa við um mig 18,3% 27,4% 23,1% 
Á frekar vel við um mig 9,6% 12,7% 11,2% 
Á mjög vel við um mig 5,5% 4,9% 5,2% 



119 
 

 

Tafla 53. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við þig – Ég á engan góðan vin. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 
2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög illa við um mig 79,1% 80,6% 79,9% 
Á frekar illa við um mig 12,8% 12,7% 12,7% 
Á frekar vel við um mig 2,9% 4,7% 3,8% 
Á mjög vel við um mig 5,2% 2,1% 3,6% 

 

Tafla 54. Hversu auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá eftirtalið hjá fjölskyldu þinni? – Umhyggju og hlýju. Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög erfitt 1,7% 3,6% 2,7% 
Frekar erfitt 5,5% 5,4% 5,5% 
Frekar auðvelt 25,8% 19,6% 22,5% 
Mjög auðvelt 67,0% 71,3% 69,3% 

 

Tafla 55. Hversu auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá eftirtalið hjá fjölskyldu þinni? –Samræður um persónuleg málefni. Hlutfall stráka 
og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög erfitt 5,2% 6,5% 5,9% 
Frekar erfitt 15,4% 12,9% 14,1% 
Frekar auðvelt 29,0% 24,0% 26,4% 
Mjög auðvelt 50,4% 56,6% 53,7% 
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Tafla 56. Hversu auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá eftirtalið hjá fjölskyldu þinni? –Ráðleggingar varðandi námið. Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög erfitt 5,2% 6,2% 5,7% 
Frekar erfitt 15,1% 12,7% 13,8% 
Frekar auðvelt 26,7% 24,8% 25,7% 
Mjög auðvelt 53,0% 56,3% 54,8% 

 

Tafla 57. Hversu auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá eftirtalið hjá fjölskyldu þinni? –Ráðleggingar varðandi önnur verk. Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög erfitt 3,8% 4,9% 4,4% 
Frekar erfitt 11,6% 10,9% 11,2% 
Frekar auðvelt 33,9% 26,4% 29,9% 
Mjög auðvelt 50,7% 57,9% 54,5% 

 

Tafla 58. Hversu auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá eftirtalið hjá fjölskyldu þinni? –Aðstoð við ýmiss  verk. Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög erfitt 2,3% 5,7% 4,1% 
Frekar erfitt 9,3% 9,0% 9,2% 
Frekar auðvelt 35,4% 27,4% 31,1% 
Mjög auðvelt 53,0% 57,9% 55,6% 
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Tafla 59. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig? – Foreldarar mínir setja ákveðnar reglur um hvað ég má gera utan 
heimilis. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 5,2% 9,0% 7,2% 
Á frekar vel við um mig 18,8% 13,7% 16,1% 
Á frekar illa við um mig 18,0% 15,8% 16,8% 
Á mjög illa við um mig 17,7% 15,5% 16,5% 
Á ekki við 40,3% 46,0% 43,3% 

 

Tafla 60. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig? – Foreldarar mínir setja ákveðnar reglur um hvenær ég á að vera 
komin/n heim á kvöldin. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 4,1% 6,5% 5,3% 
Á frekar vel við um mig 11,3% 7,0% 9,0% 
Á frekar illa við um mig 13,6% 13,2% 13,4% 
Á mjög illa við um mig 25,2% 22,0% 23,5% 
Á ekki við 45,8% 51,4% 48,8% 

 

Tafla 61. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig? – Foreldarar mínir fylgjast með því með hverjum ég er á kvöldin. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 11,6% 14,2% 13,0% 
Á frekar vel við um mig 21,2% 24,8% 23,1% 
Á frekar illa við um mig 17,1% 10,9% 13,8% 
Á mjög illa við um mig 17,4% 14,7% 16,0% 
Á ekki við 32,8% 35,4% 34,2% 
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Tafla 62. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig? – Foreldarar mínir fylgjast með því með því hvar ég er á kvöldin. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 13,0% 16,8% 15,0% 
Á frekar vel við um mig 23,8% 25,6% 24,7% 
Á frekar illa við um mig 16,5% 11,6% 13,9% 
Á mjög illa við um mig 16,2% 12,7% 14,3% 
Á ekki við 30,4% 33,3% 32,0% 

 

Tafla 63. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig? – Foreldarar mínir þekkja vinkonur mínar. Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 36,8% 51,2% 44,4% 
Á frekar vel við um mig 38,3% 32,0% 35,0% 
Á frekar illa við um mig 13,6% 5,4% 9,3% 
Á mjög illa við um mig 4,9% 3,1% 4,0% 
Á ekki við 6,4% 8,3% 7,4% 

 

Tafla 64. Vita foreldrar þínir hvar þú ert á laugardagskvöldum? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær alltaf 29,0% 40,1% 34,8% 
Oft 26,4% 21,4% 23,8% 
Stundum 20,9% 21,2% 21,0% 
Sjaldan 8,7% 7,0% 7,8% 
Nær aldrei 15,1% 10,3% 12,6% 
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Viðhorf til náms 

 

Tafla 65. Hefur þú einhvern tíma hætt í skóla? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já  60,0% 63,3% 61,7% 
Nei 40,0% 36,7% 38,3% 

 

Tafla 66. Ef þú hefur einhvern tímann hætt í skóla hversu miklu máli skiptu eftirfarandi atriði í ákvörðun þinn? – Ég þarf að vinna. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Skipti mjög miklu máli 4,9% 4,5% 4,7% 

Skipti frekar miklu máli 3,4% 3,7% 3,6% 

Skipti frekar litlu máli 14,6% 10,6% 12,4% 

Skipti mjög litlu máli 16,1% 16,7% 16,4% 

Á ekki við um mig 61,0% 64,5% 62,9% 

 

Tafla 67. Ef þú hefur einhvern tímann hætt í skóla hversu miklu máli skiptu eftirfarandi atriði í ákvörðun þinn? – Ég missti áhugann. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Skipti mjög miklu máli 56,6% 52,2% 54,2% 
Skipti frekar miklu máli 22,9% 20,4% 21,6% 
Skipti frekar litlu máli 4,4% 8,6% 6,7% 
Skipti mjög litlu máli 4,9% 7,3% 6,2% 
Á ekki við um mig 11,2% 11,4% 11,3% 
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Tafla 68. Ef þú hefur einhvern tímann hætt í skóla hversu miklu máli skiptu eftirfarandi atriði í ákvörðun þinn? – Vinir mínir hættu. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Skipti mjög miklu máli 4,9% 4,5% 4,7% 
Skipti frekar miklu máli 3,4% 3,7% 3,6% 
Skipti frekar litlu máli 14,6% 10,6% 12,4% 
Skipti mjög litlu máli 16,1% 16,7% 16,4% 
Á ekki við um mig 61,0% 64,5% 62,9% 

 

Tafla 69. Ef þú hefur einhvern tímann hætt í skóla hversu miklu máli skiptu eftirfarandi atriði í ákvörðun þinn? 

 – Námsörðugleikar. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Skipti mjög miklu máli 23,9% 22,0% 22,9% 
Skipti frekar miklu máli 20,5% 21,6% 21,1% 
Skipti frekar litlu máli 14,6% 19,6% 17,3% 
Skipti mjög litlu máli 9,8% 7,8% 8,7% 
Á ekki við um mig 31,2% 29,0% 30,0% 

Tafla 70. Ef þú hefur einhvern tímann hætt í skóla hversu miklu máli skiptu eftirfarandi atriði í ákvörðun þinn? – Veikindi. Hlutfall stráka 
og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Skipti mjög miklu máli 4,4% 15,1% 10,2% 
Skipti frekar miklu máli 4,4% 11,8% 8,4% 
Skipti frekar litlu máli 7,3% 6,5% 6,9% 
Skipti mjög litlu máli 14,6% 9,8% 12,0% 
Á ekki við um mig 69,3% 56,7% 62,4% 
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Tafla 71. Ef þú hefur einhvern tímann hætt í skóla hversu miklu máli skiptu eftirfarandi atriði í ákvörðun þinn? – Mér leiðist í skóla. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Skipti mjög miklu máli 28,3% 22,9% 25,3% 
Skipti frekar miklu máli 25,4% 24,9% 25,1% 
Skipti frekar litlu máli 19,5% 18,0% 18,7% 
Skipti mjög litlu máli 10,7% 14,3% 12,7% 
Á ekki við um mig 16,1% 20,0% 18,2% 

Tafla 72. Ef þú hefur einhvern tímann hætt í skóla hversu miklu máli skiptu eftirfarandi atriði í ákvörðun þinn? – Einelti. Hlutfall stráka 
og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Skipti mjög miklu máli 3,4% 5,7% 4,7% 
Skipti frekar miklu máli 4,4% 2,4% 3,3% 
Skipti frekar litlu máli 3,4% 6,9% 5,3% 
Skipti mjög litlu máli 8,8% 9,4% 9,1% 
Á ekki við um mig 80,0% 75,5% 77,6% 

Tafla 73. Ef þú hefur einhvern tímann hætt í skóla hversu miklu máli skiptu eftirfarandi atriði í ákvörðun þinn? – Heimilisaðstæður. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Skipti mjög miklu máli 5,9% 12,2% 9,3% 
Skipti frekar miklu máli 8,8% 12,2% 10,7% 
Skipti frekar litlu máli 5,4% 10,6% 8,2% 
Skipti mjög litlu máli 10,7% 11,0% 10,9% 
Á ekki við um mig 69,3% 53,9% 60,9% 
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Tafla 74. Ef þú hefur einhvern tímann hætt í skóla hversu miklu máli skiptu eftirfarandi atriði í ákvörðun þinn? – Flutningur heimilis. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Skipti mjög miklu máli 5,4% 8,2% 6,9% 
Skipti frekar miklu máli 3,4% 4,5% 4,0% 
Skipti frekar litlu máli 5,4% 2,4% 3,8% 
Skipti mjög litlu máli 6,3% 10,2% 8,4% 
Á ekki við um mig 79,5% 74,7% 76,9% 
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Mataræði 
 

Tafla 75. Hve oft neytir þú eftirfarandi?- Ávaxta. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Oftar en einu sinni á dag 13,2% 21,8% 17,8% 
Einu sinni á dag 18,5% 25,2% 22,0% 
Í hverri viku 43,4% 34,0% 38,4% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 21,1% 16,4% 18,6% 
Aldrei 3,8% 2,6% 3,2% 

 

Tafla 76. Hve oft neytir þú eftirfarandi?- Sælgætis/sætt kex. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Oftar en einu sinni á dag 12,3% 12,7% 12,5% 
Einu sinni á dag 20,2% 17,4% 18,7% 
Í hverri viku 50,1% 52,7% 51,5% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 14,4% 14,8% 14,6% 
Aldrei 2,9% 2,3% 2,6% 
 

Tafla 77. Hve oft neytir þú eftirfarandi?- Grænmetis. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Oftar en einu sinni á dag 10,0% 16,1% 13,2% 
Einu sinni á dag 24,3% 30,9% 27,8% 
Í hverri viku 46,6% 37,4% 41,7% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 13,5% 10,6% 12,0% 
Aldrei 5,6% 4,9% 5,2% 
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Tafla 78. Hve oft neytir þú eftirfarandi?- Kjötmáltíðir. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 
 
Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Oftar en einu sinni á dag 7,6% 1,3% 4,3% 
Einu sinni á dag 19,4% 16,1% 17,6% 
Í hverri viku 68,9% 73,0% 71,1% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 3,5% 6,5% 5,1% 
Aldrei 0,6% 3,1% 1,9% 
 

Tafla 79. Hve oft neytir þú eftirfarandi?- Fiskimáltíðir. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 
 
Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Oftar en einu sinni á dag 1,5% 0,3% 0,8% 
Einu sinni á dag 2,3% 1,3% 1,8% 
Í hverri viku 68,0% 64,9% 66,45 
Sjaldnar en einu sinni í viku 24,3% 28,1% 26,3% 
Aldrei 3,8% 5,5% 4,7% 
    

Tafla 80. Hve oft neytir þú eftirfarandi?- Pasta. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 
 
Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Oftar en einu sinni á dag 1,5% 0,8% 1,1% 
Einu sinni á dag 4,1% 3,1% 3,6% 
Í hverri viku 54,3% 54,0% 54,1% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 36,1% 37,9% 37,1% 
Aldrei 4,1% 4,2% 4,1% 
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Tafla 81. Hve oft neytir þú eftirfarandi?- Grænmetismáltíðir. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Oftar en einu sinni á dag 0,9% 1,8% 1,4% 
Einu sinni á dag 4,4% 6,0% 5,2% 
Í hverri viku 24,3% 37,9% 31,5% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 47,8% 42,1% 44,8% 
Aldrei 22,6% 12,2% 17,1% 
 

Tafla 82. Hve oft neytir þú eftirfarandi?- Mjólkur- eða mjólkurvara. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Oftar en einu sinni á dag 45,2% 30,1% 32,7% 
Einu sinni á dag 29,0% 32,7% 31,0% 
Í hverri viku 19,4% 27,5% 23,7% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 4,4% 5,2% 4,8% 
Aldrei 2,1% 4,4% 3,3% 
 
 

Tafla 83. Hve oft neytir þú eftirfarandi?- Sykurlausir gosdrykkir. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Oftar en einu sinni á dag 5,3% 8,8% 7,2% 
Einu sinni á dag 7,3% 8,1% 7,7% 
Í hverri viku 19,6% 23,6% 21,8% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 26,7% 28,3% 27,5% 
Aldrei 41,1% 31,2% 35,8% 
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Tafla 84. Hve oft neytir þú eftirfarandi?- Sykraðir gosdrykkir. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Oftar en einu sinni á dag 28,2% 22,6% 25,2% 
Einu sinni á dag 24,3% 12,5% 18,0% 
Í hverri viku 32,8% 32,5% 32,6% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 10,6% 19,5% 15,3% 
Aldrei 4,1% 13,0% 8,8% 
 
 
 

Tafla 85. Hve oft neytir þú eftirfarandi?- Vatns. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 
 
Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Oftar en einu sinni á dag 67,7% 78,7% 73,6% 
Einu sinni á dag 15,2% 10,9% 12,9% 
Í hverri viku 12,6% 7,8% 10,1% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 3,5% 2,1% 2,8% 
Aldrei 0,9% 0,5% 0,7% 
 

 

 
 
 
 



131 
 

Sjálfsmynd og líðan 
 

Tafla 86. Hvað sefur þú að jafnaði margar klukkustundir á nóttu? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Meira en 9 klst 6,2% 10,9% 8,7% 
Um 9 klst 14,4% 12,2% 13,2% 
Um 8 klst 24,9% 28,6% 26,9% 
Um 7 klst 30,2% 28,3% 29,2% 
Um 6 klst 17,9% 15,1% 16,4% 
Minna en 6 klst 6,5% 4,9% 5,6% 

 

Tafla 87. Hversu vel eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? – Mér finnst ég vera að minnsta kosti jafn mikils virði og aðrir. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 65,4% 51,2% 57,9% 
Á frekar vel við um mig 22,6% 35,3% 29,3% 
Á frekar illa við um mig 9,7% 9,6% 9,6% 
Á mjög illa við um mig 2,3% 3,9% 3,2 
 
 

Tafla 88. Hversu vel eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? – Mér finnst ég hafa marga góða eiginleika. Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 53,7% 42,6% 47,8% 
Á frekar vel við um mig 32,3% 35,3% 33,9% 
Á frekar illa við um mig 11,7% 18,4% 15,3% 
Á mjög illa við um mig 2,3% 3,6% 3,0% 
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Tafla 89. Hversu vel eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? – Þegar allt kemur til alls sýnist mér ég vera misheppnaður/heppnuð. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 6,2% 12,7% 9,6% 
Á frekar vel við um mig 14,1% 21,0% 17,8% 
Á frekar illa við um mig 37,2% 39,7% 38,6% 
Á mjög illa við um mig 42,5% 26,5% 34,0% 
 
 

Tafla 90. Hversu vel eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? – Ég get gert hlutina jafnvel og flestir aðrir. Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 47,2% 36,9% 41,7% 

Á frekar vel við um mig 42,8% 42,9% 42,8% 

Á frekar illa við um mig 8,8% 16,9% 13,1% 

Á mjög illa við um mig 1,2% 3,4% 2,3% 
 
 

Tafla 91. Hversu vel eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? – Mér finnst ekki vera margt sem ég get verið stolt(ur) af. Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 10,9% 15,6% 13,4% 

Á frekar vel við um mig 19,6% 24,2% 22,0% 

Á frekar illa við um mig 37,5% 33,8% 35,5% 

Á mjög illa við um mig 32,0% 26,5% 29,1% 
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Tafla 92. Hversu vel eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? – Ég hef jákvæða afstöðu til sjálfs/sjálfrar mín. Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 41,9% 29,9% 35,5% 

Á frekar vel við um mig 41,6% 39,7% 40,6% 

Á frekar illa við um mig 12,3% 23,1% 18,0% 

Á mjög illa við um mig 4,1% 7,3% 5,8% 
 
 
 

Tafla 93. Hversu vel eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? – Þegar allt kemur til alls er ég ánægð(ur) með sjálfa(n) mig. Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 44,6% 29,6% 36,6% 

Á frekar vel við um mig 36,4% 39,0% 37,7% 

Á frekar illa við um mig 15,8% 22,1% 19,1% 

Á mjög illa við um mig 3,2% 9,4% 6,5% 
 

 

Tafla 94. Hversu vel eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? – Ég vildi óska að ég bæri meiri virðingu fyrir sjálfri mér. Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 14,1% 31,4% 23,3% 

Á frekar vel við um mig 21,1% 26,5% 24,0% 

Á frekar illa við um mig 31,1% 23,6% 27,1% 

Á mjög illa við um mig 33,7% 18,4% 25,6% 
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Tafla 95. Hversu vel eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? – Stundum finnst mér ég sannarlega vera einskis nýt(ur). Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 10,6% 17,4% 14,2% 

Á frekar vel við um mig 15,0% 20,0% 17,6% 

Á frekar illa við um mig 26,7% 28,1% 27,4% 

Á mjög illa við um mig 47,8% 34,5% 40,8% 
 

Tafla 96. Hversu vel eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? – Stundum finnst mér ég vera einskis virði. Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Á mjög vel við um mig 10,3% 17,4% 14,0% 

Á frekar vel við um mig 12,3% 16,6% 14,6% 

Á frekar illa við um mig 20,5% 25,2% 23,0% 

Á mjög illa við um mig 56,9% 40,8% 48,3% 
 

Tafla 97. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? – Taugaóstyrk/ur.  Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 50,5% 28,3% 38,6% 

Sjaldan 24,3% 22,3% 23,2% 

Stundum  17,9% 31,2% 25,1% 

Oft 7,3% 18,1% 13,1% 
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Tafla 98. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? – Skyndilega hræðslu án nokkurrar 
ástæðu.  Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 78,1% 51,2% 63,7% 

Sjaldan 10,9% 19,2% 15,4% 

Stundum  6,1% 19,2% 13,1% 

Oft 4,9% 10,5% 7,9% 
 
 

Tafla 99. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? – Þú varst uppspennt(ur).  Hlutfall stráka 
og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 35,9% 22,6% 28,7% 

Sjaldan 30,7% 26,5% 28,5% 

Stundum  24,6% 32,3% 28,7% 

Oft 8,8% 18,6% 14,1% 
 
 

Tafla 100. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? – Þú varst leið(ur) eða hafðir lítinn 
áhuga á að gera hluti.  Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 23,7% 21,8% 22,7% 

Sjaldan 28,3% 26,2% 27,2% 

Stundum  32,8% 31,0% 31,8% 

Oft 15,2% 21,0% 18,3% 
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Tafla 101. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? – Þú hafðir litla matarlyst.  Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 50,8% 32,5% 41,0% 

Sjaldan 24,9% 23,9% 24,4% 

Stundum  14,3% 23,4% 19,2% 

Oft 10,0% 20,2% 15,5% 
 
 

Tafla 102. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? – Þér fannst þú einmana.  Hlutfall stráka 
og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

 
Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 52,3% 42,0% 46,8% 

Sjaldan 24,3% 25,7% 25,1% 

Stundum  13,1% 17,1% 15,2% 

Oft 10,3% 15,2% 13,0% 
 

Tafla 103. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? – Þú áttir erfitt með að sofna eða halda 
sér sofandi.  Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 45,6% 39,1% 42,1% 

Sjaldan 18,8% 21,5% 20,3% 

Stundum  20,4% 20,7% 20,6% 

Oft 15,2% 18,6% 17,0% 
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Tafla 104. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? –Þú varst niðurdregin(n) eða 
dapur/döpur.  Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 50,8% 31,2% 40,3% 

Sjaldan 26,1% 26,2% 26,2% 

Stundum  15,8% 27,3% 22,0% 

Oft 7,3% 15,2% 11,5% 
 
 

Tafla 105. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? –Þú varst ekki spennt/ur fyrir að gera 
nokkurn skapaðan hlut.  Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 56,8% 42,0% 48,9% 

Sjaldan 23,4% 22,0% 22,7% 

Stundum  14,6% 23,4% 19,3% 

Oft 5,2% 12,6% 9,2% 

 

Tafla 106. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? –Þér fannst þú vera hægfara eða hafa 
lítinn mátt.  Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 62,6% 54,6% 58,3% 

Sjaldan 14,0% 18,6% 16,5% 

Stundum  11,9% 11,3% 11,5% 

Oft 11,6% 15,5% 13,7% 

 

 



138 
 

Tafla 107. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? –Þér fannst framtíðin vera vonalaus.  
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 81,2% 84,3% 82,8% 

Sjaldan 8,5% 7,1% 7,7% 

Stundum  6,4% 6,3% 6,3% 

Oft 4,0% 2,4% 3,1% 

Tafla 108. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? –Þú hugsaðir um að stytta þér aldur.  
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 74,8% 68,8% 71,5% 

Sjaldan 13,1% 17,1% 15,2% 

Stundum  6,4% 9,4% 8,0% 

Oft 5,8% 4,7% 5,2% 

 

Tafla 109. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? –Þú hafðir engan til að tala við.  Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 79,3% 68,2% 73,4% 

Sjaldan 10,6% 16,0% 13,5% 

Stundum  5,5% 6,6% 6,1% 

Oft 4,6% 9,2% 7,0% 
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Tafla 110. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? –Þér leið eins og allir hefðu brugðist þér.  
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Aldrei 54,7% 35,4% 44,4% 

1 skipti 13,7% 11,5% 12,5% 

2-5 skipti 24,0% 30,2% 27,3% 

6-9 skipti 5,5% 10,0% 7,9% 

10-13 skipti 1,2% 6,0% 3,8% 

14-17 skipti 0,0% 2,9% 1,5% 

18 skipti eða oftar 0,9% 3,9% 2,5% 

 

Tafla 111. Hve oft hefur þú leitað aðstoðar eftirtalinna aðila vegna persónulegra málefna undanfarna 12 mánuði: Læknis, annarra en 
geðlækna. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Aldrei 92,4% 86,9% 89,4% 

1 skipti 2,1% 3,9% 3,1% 

2-5 skipti 3,0% 3,9% 3,5% 

6-9 skipti 0,6% 2,4% 1,5% 

10-13 skipti 0,6% 0,8% 0,7% 

14-17 skipti 0,3% 0,5% 0,4% 

18 skipti eða oftar 0,9% 1,6% 1,3% 
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Tafla 112. Hve oft hefur þú leitað aðstoðar eftirtalinna aðila vegna persónulegra málefna undanfarna 12 mánuði: Geðlæknis. Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Aldrei 83,6% 75,9% 79,4% 

1 skipti 5,5% 7,3% 6,5% 

2-5 skipti 6,1% 7,1% 6,6% 

6-9 skipti 2,4% 4,2% 3,4% 

10-13 skipti 0,9% 1,6% 1,3% 

14-17 skipti 0,9% 0,5% 0,7% 

18 skipti eða oftar 0,6% 3,4% 2,1% 

 

Tafla 113. Hve oft hefur þú leitað aðstoðar eftirtalinna aðila vegna persónulegra málefna undanfarna 12 mánuði: Sálfræðings.  Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Aldrei 77,8% 60,6% 68,6% 

1 skipti 10,3% 11,8% 11,1% 

2-5 skipti 8,5% 16,8% 13,0% 

6-9 skipti 1,5% 5,8% 3,8% 

10-13 skipti 0,6% 2,9% 1,8% 

14-17 skipti 0,0% 0,3% 0,1% 

18 skipti eða oftar 1,2% 1,8% 1,5% 
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Tafla 114. Hve oft hefur þú leitað aðstoðar eftirtalinna aðila vegna persónulegra málefna undanfarna 12 mánuði: Hjúkrunarfræðings.  
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Aldrei 91,5% 82,9% 86,9% 

1 skipti 2,7% 6,3% 4,6% 

2-5 skipti 2,1% 6,6% 4,5% 

6-9 skipti 2,4% 1,0% 1,7% 

10-13 skipti 0,3% 1,3% 0,8% 

14-17 skipti 0,0% 1,3% 0,7% 

18 skipti eða oftar 0,9% 0,5% 0,7% 

 

Tafla 115. Hve oft hefur þú leitað aðstoðar eftirtalinna aðila vegna persónulegra málefna undanfarna 12 mánuði: Félagsráðgjafa. Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Aldrei 81,8% 72,2% 76,6% 

1 skipti 9,1% 12,1% 10,7% 

2-5 skipti 4,6% 11,5% 8,3% 

6-9 skipti 2,1% 1,6% 1,8% 

10-13 skipti 1,2% 1,8% 1,5% 

14-17 skipti 0,0% 0,8% 0,4% 

18 skipti eða oftar 1,2% 0,0% 0,6% 
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Tafla 116. Hve oft hefur þú leitað aðstoðar eftirtalinna aðila vegna persónulegra málefna undanfarna 12 mánuði: Námsráðgjafa. Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Aldrei 81,8% 72,2% 76,6% 

1 skipti 9,1% 12,1% 10,7% 

2-5 skipti 4,6% 11,5% 8,3% 

6-9 skipti 2,1% 1,6% 1,8% 

10-13 skipti 1,2% 1,8% 1,5% 

14-17 skipti 0,0 0,8% 0,4% 

18 skipti eða oftar 1,2% 0,0% 0,6% 

 

Tafla 117. Hve oft hefur þú leitað aðstoðar eftirtalinna aðila vegna persónulegra málefna undanfarna 12 mánuði: Prests. Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Aldrei 96,4% 92,7% 94,4% 

1 skipti 1,2% 4,2% 2,8% 

2-5 skipti 1,2% 2,4% 1,8% 

6-9 skipti 0,9% 0,5% 0,7% 

10-13 skipti 0,0 0,3% 0,1% 

14-17 skipti 0,3% 0,0 0,1% 

18 skipti eða oftar 1,2% 4,2% 2,8% 

 

 

 



143 
 

Tafla 118. Hve oft hefur þú leitað aðstoðar eftirtalinna aðila vegna persónulegra málefna undanfarna 12 mánuði: Íþróttaþjálfara. Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Aldrei 88,8% 88,5% 88,6% 

1 skipti 3,3% 3,1% 3,2% 

2-5 skipti 4,0% 4,2% 4,1% 

6-9 skipti 0,3% 1,3% 0,8% 

10-13 skipti 0,9% 0,8% 0,8% 

14-17 skipti 0,6% 0,3% 0,4% 

18 skipti eða oftar 2,1% 1,8% 2,0% 

 

Tafla 119. Hve oft hefur þú leitað aðstoðar eftirtalinna aðila vegna persónulegra málefna undanfarna 12 mánuði: Forvarnarfulltrúa. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Aldrei 97,0% 96,3% 96,6% 

1 skipti 0,9% ,5% 0,7% 

2-5 skipti 1,2% 1,3% 1,3% 

6-9 skipti 0,6% 0,5% 0,6% 

10-13 skipti 0,0% 0,3% 0,1% 

14-17 skipti 0,0% 0,5% 0,3% 

18 skipti eða oftar 0,3% 0,5% 0,4% 
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Tafla 120. Hve oft hefur þú leitað aðstoðar eftirtalinna aðila vegna persónulegra málefna undanfarna 12 mánuði: Kennara.  Hlutfall stráka 
og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Aldrei 91,2% 87,7% 89,3% 

1 skipti 3,0% 5,0% 4,1% 

2-5 skipti 3,6% 4,5% 4,1% 

6-9 skipti 0,6% 1,0% 0,8% 

10-13 skipti 0,0 0,5% 0,3% 

14-17 skipti 1,5% 1,3% 1,4% 

18 skipti eða oftar 3,0% 5,0% 4,1% 
 

Tafla 121.  Hversu góð er andleg heilsa þín? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög góð 34,6% 20,3% 26,9% 

Góð 38,3% 37,5% 37,8% 

Sæmileg 21,9% 30,6% 26,6% 

Léleg 5,2% 11,6% 8,7% 

 

Tafla 122. Hversu góð er líkamleg heilsa þín? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Mjög góð 32,1% 19,3% 25,2% 

Góð 39,8% 42,0% 41,0% 

Sæmileg 24,7% 30,6% 27,9% 

Léleg 3,4% 8,2% 6,0% 
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Tafla 123. Hefur eitthvað af eftirfarandi komið fyrir þig: Þú lent í alvarlegu slysi? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 
2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já, á síðustu 30 dögum 0,6% ,3% ,4% 

Já, á síðustu 12 mánuðum 6,2% 6,9% 6,5% 

Já, fyrir meira en 12 mánuðum 18,2% 14,5% 16,2% 

Nei 75,0% 78,4% 76,8% 

 

Tafla 124. Hefur eitthvað af eftirfarandi komið fyrir þig: Þú átt í alvarlegum veikindum. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, 
árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já, á síðustu 30 dögum 0,6% 2,4% 1,6% 

Já, á síðustu 12 mánuðum 2,8% 7,1% 5,1% 

Já, fyrir meira en 12 mánuðum 11,1% 13,2% 12,2% 

Nei 85,5% 77,3% 81,1% 

 

Tafla 125. Hefur eitthvað af eftirfarandi komið fyrir þig: Foreldrar þínir skilið eða slitið sambúð. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já, á síðustu 30 dögum 0,9% 0,8% 0,9% 

Já, á síðustu 12 mánuðum 1,2% 1,1% 1,1% 

Já, fyrir meira en 12 mánuðum 33,6% 39,6% 36,8% 

Nei 64,2% 58,6% 61,2% 
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Tafla 126. Hefur eitthvað af eftirfarandi komið fyrir þig: Þú rifist alvarlega við foreldra þína. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já, á síðustu 30 dögum 12,7% 12,4% 12,5% 

Já, á síðustu 12 mánuðum 19,4% 23,5% 21,6% 

Já, fyrir meira en 12 mánuðum 21,0% 24,3% 22,8% 

Nei 46,9% 39,8% 43,1% 

 

Tafla 127.  Hefur eitthvað af eftirfarandi komið fyrir þig: Þú orðið vitni að alvarlegu rifrildi foreldra þinna.   

Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já, á síðustu 30 dögum 2,5% 4,2% 3,4% 

Já, á síðustu 12 mánuðum 6,5% 8,4% 7,5% 

Já, fyrir meira en 12 mánuðum 21,9% 22,7% 22,3% 

Nei 69,1% 64,6% 66,7% 

 

Tafla 128.  Hefur eitthvað af eftirfarandi komið fyrir þig: Þú orðið vitni að líkamlegu ofbeldi á heimilinu þar sem fullorðinn átti hlut 
að máli. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já, á síðustu 30 dögum 0,3% 1,1% 0,7% 

Já, á síðustu 12 mánuðum 1,2% 2,6% 2,0% 

Já, fyrir meira en 12 mánuðum 8,0% 11,3% 9,8% 

Nei 90,4% 85,0% 87,5% 
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Tafla 129. Hefur eitthvað af eftirfarandi komið fyrir þig: Þú lent í líkamlegu ofbeldi á heimilinu þar sem fullorðinn átti í hlut. Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já, á síðustu 30 dögum 0,9% 1,1% 1,0% 

Já, á síðustu 12 mánuðum 1,9% 2,6% 2,3% 

Já, fyrir meira en 12 mánuðum 10,2% 12,7% 11,5% 

Nei 87,0% 83,6% 85,2% 

 

Tafla 130. Hefur eitthvað af eftirfarandi komið fyrir þig: Foreldri eða systkini þitt látist. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, 
árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já, á síðustu 30 dögum 0,3% 0,3% 0,3% 

Já, á síðustu 12 mánuðum 0,3% 1,3% 0,9% 

Já, fyrir meira en 12 mánuðum 4,0% 6,6% 5,4% 

Nei 95,4% 91,8% 93,5% 

 

Tafla 131. Hefur eitthvað af eftirfarandi komið fyrir þig: Faðir eða móðir misst atvinnu sína. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já, á síðustu 30 dögum 4,3% 4,2% 4,3% 

Já, á síðustu 12 mánuðum 10,5% 15,6% 13,2% 

Já, fyrir meira en 12 mánuðum 7,4% 7,4% 7,4% 

Nei 77,8% 72,8% 75,1% 
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Tafla 132. Hefur eitthvað af eftirfarandi komið fyrir þig: Þú  hefur verið rekin/n úr skóla. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, 
árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já, á síðustu 30 dögum 0,6% 0,0% 0,3% 

Já, á síðustu 12 mánuðum 3,4% 3,2% 3,3% 

Já, fyrir meira en 12 mánuðum 10,8% 9,2% 10,0% 

Nei 85,2% 87,6% 86,5% 

 

Vímuefnanotkun 
 
 

Tafla 133. Hve mikið hefur þú reykt að jafnaði síðustu 30 daga? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Ekkert 47,5% 47,6% 47,6% 

Minna en eina sígarettu á viku 7,8% 6,4% 7,0% 

Minna en eiga sígarettu á dag 5,6% 4,8% 5,2% 
1-5 sígarettur á dag 10,9% 10,4% 10,6% 
6-10 sígarettur á dag 5,6% 9,0% 7,4% 
11-20 sígarettur á dag 18,6% 17,8% 18,2% 
Meira en 20 sígarettur á dag 4,0% 4,0% 4,0% 
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Tafla 134. Hve oft hefur þú notað eftirtalið síðustu 30 daga: Munntóbak (tóbak í vör). Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 
2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 8,1% 1,6% 4,6% 

3-5 sinnum 1,9% 0,3% 1,0% 

6-9 sinnum 2,5% 0,3% 1,3% 
10-19 sinnum 3,1% 0,3% 1,6% 
20-39 sinnum 2,2% 0,0% 1,0% 
40 sinnum eða oftar 10,9% 0,0% 5,0% 
Aldrei 71,4% 97,6% 85,5% 

 

Tafla 135. Hve oft hefur þú notað eftirtalið síðustu 30 daga: Neftóbak. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 11,2% 8,2% 9,6% 

3-5 sinnum 4,0% 1,3% 2,6% 

6-9 sinnum 2,8% 0,5% 1,6% 
10-19 sinnum 2,2% 0,5% 1,3% 
20-39 sinnum 1,9% 0,0% 0,9% 
40 sinnum eða oftar 3,1% 0,3% 1,6% 
Aldrei 74,8% 89,1% 82,5% 
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Tafla 136. Hve oft hefur þú drukkið áfengi af einhverju tagi: Um ævina. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 2,5% 4,3% 3,4% 

3-5 sinnum 6,2% 2,7% 4,3% 

6-9 sinnum 3,7% 2,7% 3,2% 
10-19 sinnum 8,1% 4,5% 6,2% 
20-39 sinnum 14,0% 14,6% 14,3% 
40 sinnum eða oftar 57,1% 66,0% 61,9% 
Aldrei 8,4% 5,3% 6,7% 

 

Tafla 137. Hve oft hefur þú drukkið áfengi af einhverju tagi: Síðustu 30 daga.  Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 28,6% 33,0% 30,9% 

3-5 sinnum 27,6% 23,1% 25,2% 

6-9 sinnum 9,9% 10,6% 10,3% 
10-19 sinnum 5,0% 4,8% 4,9% 
20-39 sinnum 0,6% 0,3% 0,4% 
40 sinnum eða oftar 0,3% 0,3% 0,3% 
Aldrei 28,0% 27,9% 27,9% 
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Tafla 138. Hve oft hefur þú orðið drukkin/n: Um ævina. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 4,3% 4,0% 4,2% 

3-5 sinnum 6,8% 3,5% 5,0% 

6-9 sinnum 6,2% 4,8% 5,4% 
10-19 sinnum 11,8% 12,0% 11,9% 
20-39 sinnum 12,4% 18,1% 15,5% 
40 sinnum eða oftar 45,7% 48,9% 47,4% 
Aldrei 12,7% 8,8% 10,6% 

 

Tafla 139. Hve oft hefur þú orðið drukkin/n: Síðustu 30 daga. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 32,0% 35,9% 34,1% 

3-5 sinnum 19,9% 17,0% 18,3% 

6-9 sinnum 7,1% 8,8% 8,0% 
10-19 sinnum 2,5% 2,4% 2,4% 
20-39 sinnum 0,3% 0,3% 0,3% 
40 sinnum eða oftar 0,6% 0,0% 0,3% 
Aldrei 37,6% 35,6% 36,5% 
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Tafla 140. Hve oft hefur þú drukkið einhvern af eftirfarandi drykkjum síðustu 30 daga: Bjór. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 27,3% 33,0% 30,4% 

3-5 sinnum 22,7% 15,2% 18,6% 

6-9 sinnum 11,2% 8,8% 9,9% 
10-19 sinnum 5,9% 3,7% 4,7% 
20-39 sinnum 2,5% 0,3% 1,3% 
40 sinnum eða oftar 4,0% 2,4% 3,2% 
Aldrei 26,4% 36,7% 31,9% 

 

Tafla 141. Hve oft hefur þú drukkið einhvern af eftirfarandi drykkjum síðustu 30 daga: Léttvín. Hlutfall stráka og stelpna  utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 18,3% 26,9% 22,9% 

3-5 sinnum 3,7% 9,3% 6,7% 

6-9 sinnum 1,9% 2,1% 2,0% 
10-19 sinnum 1,6% 2,1% 1,9% 
20-39 sinnum 0,6% 0,0% 0,3% 
40 sinnum eða oftar 0,3% 0,8% 0,6% 
Aldrei 73,6% 58,8% 65,6% 
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Tafla 142. Hve oft hefur þú drukkið einhvern af eftirfarandi drykkjum síðustu 30 daga: Sterkt áfengi. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 32,6% 34,6% 33,7% 

3-5 sinnum 14,6% 14,9% 14,8% 

6-9 sinnum 5,6% 6,4% 6,0% 
10-19 sinnum 2,5% 3,2% 2,9% 
20-39 sinnum 1,9% 0,3% 1,0% 
40 sinnum eða oftar 1,6% 2,1% 1,9% 
Aldrei 41,3% 38,6% 39,8% 
 
 
 

Tafla 143. Hve oft hefur þú drukkið einhvern af eftirfarandi drykkjum síðustu 30 daga: Heimabrugg/Landa. Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 12,7% 12,0% 12,3% 

3-5 sinnum 2,5% 1,1% 1,7% 

6-9 sinnum 0,6% 1,6% 1,1% 
10-19 sinnum 0,3% 0,5% 0,4% 
20-39 sinnum 0,6% 0,0% 0,3% 
40 sinnum eða oftar 83,2% 84,8% 84,1% 
Aldrei 12,7% 12,0% 12,3% 
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Tafla 144. Hve oft hefur þú drukkið einhvern af eftirfarandi drykkjum síðustu 30 daga: Áfenga gosdrykki . Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 14,6% 27,7% 21,6% 

3-5 sinnum 4,3% 9,8% 7,3% 

6-9 sinnum 1,6% 3,5% 2,6% 
10-19 sinnum 0,9% 1,9% 1,4% 
20-39 sinnum 0,6% 1,1% 0,9% 
40 sinnum eða oftar 0,9% 2,4% 1,7% 
Aldrei 77,0% 53,7% 64,5% 
 

 

Tafla 145. Hve oft hefur þú drukkið einhvern af eftirfarandi drykkjum síðustu 30 daga: Skot. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 25,5% 28,7% 27,2% 

3-5 sinnum 13,7% 13,3% 13,5% 

6-9 sinnum 5,0% 4,3% 4,6% 
10-19 sinnum 4,7% 2,7% 3,6% 
20-39 sinnum 0,6% 0,8% 0,7% 
40 sinnum eða oftar 0,9% 0,8% 0,9% 
Aldrei 49,7% 49,5% 49,6% 
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Tafla 146. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni: Svefntöflur eða róandi lyf án lyfseðils læknis. Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 6,9% 9,9% 8,5% 

3-5 sinnum 1,2% 5,1% 3,3% 

6-9 sinnum 0,9% 4,3% 2,7% 
10-19 sinnum 1,9% 2,1% 2,0% 
20-39 sinnum 0,6% 2,1% 1,4% 
40 sinnum eða oftar 1,2% 3,2% 2,3% 
Aldrei 87,2% 73,3% 79,7% 

 

Tafla 147. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni: Hass. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 8,4% 11,5% 10,1% 

3-5 sinnum 5,9% 4,0% 4,9% 

6-9 sinnum 1,9% 3,2% 2,6% 
10-19 sinnum 3,4% 5,3% 4,5% 
20-39 sinnum 2,2% 2,1% 2,2% 
40 sinnum eða oftar 10,0% 9,9% 9,9% 
Aldrei 68,2% 64,0% 65,9% 
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Tafla 148. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni: Marijúana. Hlutfall stráka og stelpna utan framahaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 7,8% 9,6% 8,8% 

3-5 sinnum 6,5% 4,8% 5,6% 

6-9 sinnum 5,0% 2,7% 3,7% 
10-19 sinnum 3,1% 3,7% 3,4% 
20-39 sinnum 2,8% 2,1% 2,4% 
40 sinnum eða oftar 15,0% 12,3% 13,5% 
Aldrei 59,8% 64,8% 62,5% 

 

Tafla 149. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni: Amfetamín (spítt). Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 
2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 6,2% 6,4% 6,3% 

3-5 sinnum 1,9% 3,5% 2,7% 

6-9 sinnum 3,4% 3,2% 3,3% 
10-19 sinnum 3,7% 4,8% 4,3% 
20-39 sinnum 2,8% 4,0% 3,4% 
40 sinnum eða oftar 6,5% 8,0% 7,3% 
Aldrei 75,4% 70,1% 72,6% 
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Tafla 150. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni: LSD (sýru). Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 2,2% 2,1% 2,2% 

3-5 sinnum 1,9% 1,9% 1,9% 

6-9 sinnum 0,6% 1,3% 1,0% 
10-19 sinnum 0,6% 0,5% 0,6% 
20-39 sinnum 0,3% 0,0% 0,1% 
40 sinnum eða oftar 0,3% 0,0% 0,1% 
Aldrei 94,1% 94,1% 94,1% 

 

Tafla 151. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni: E-töflu. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 5,0% 5,3% 5,2% 

3-5 sinnum 3,1% 2,9% 3,0% 

6-9 sinnum 3,4% 2,4% 2,9% 
10-19 sinnum 2,2% 2,7% 2,4% 
20-39 sinnum 1,2% 2,9% 2,2% 
40 sinnum eða oftar 1,6% 2,7% 2,2% 
Aldrei 83,5% 81,1% 82,2% 
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Tafla 152. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni: Kókaín. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 5,6% 8,3% 7,0% 

3-5 sinnum 3,7% 5,9% 4,9% 

6-9 sinnum 3,4% 3,2% 3,3% 
10-19 sinnum 3,1% 3,5% 3,3% 
20-39 sinnum 2,8% 2,1% 2,4% 
40 sinnum eða oftar 2,8% 2,4% 2,6% 
Aldrei 78,5% 74,7% 76,4% 

 

Tafla 153. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni: Relevín. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 0,3% 0,8% 0,6% 

3-5 sinnum 0,3% 0,1% 0,3% 

6-9 sinnum 0,3% 0,5% 0,4% 
10-19 sinnum 0,3% 0,0% 0,1% 
20-39 sinnum 0,0% 0,0% 0,0 
40 sinnum eða oftar 0,0% 0,0% 0,0% 
Aldrei 99,1% 98,4% 98,7% 

 

 

 

 

 



159 
 

Tafla 154. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni: Sveppi sem vímuefni. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, 
árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 4,4% 6,1% 5,3% 

3-5 sinnum 2,2% 1,9% 2,0% 

6-9 sinnum 0,3% 1,3% 0,9% 
10-19 sinnum 0,9% 1,3% 1,1% 
20-39 sinnum 0,3% 0,3% 0,3% 
40 sinnum eða oftar 1,6% 0,3% 0,9% 
Aldrei 90,3% 88,8% 89,5% 

 

Tafla 155. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni: Sniffefni, t.d. lím. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 
2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 2,5% 3,5% 3,0% 

3-5 sinnum 0,0% 0,8% 0,4% 

6-9 sinnum 0,6% 0,3% 0,4% 
10-19 sinnum 0,3% 0,5% 0,4% 
20-39 sinnum 0,3% 0,8% 0,6% 
40 sinnum eða oftar 0,0% 0,3% 0,1% 
Aldrei 96,3% 93,9% 95,0% 
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Tafla 156. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni: Anabólíska stera. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 
2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1-2 sinnum 0,9% 0,3% 0,6% 

3-5 sinnum 0,0% 0,3% 0,1% 

6-9 sinnum 0,3% 0,0% 0,1% 
10-19 sinnum 0,9% 0,3% 0,6% 
20-39 sinnum 0,3% 0,0% 0,1% 
40 sinnum eða oftar 0,3% 0,0% 0,1% 
Aldrei 97,2% 99,2% 98,3% 

 

Afbrot 
 
 

Tafla 157. Hve oft (ef nokkurn tíma)  hefur þú lent í/gert eftirfarandi um ævina: Farið í meðferð vegna áfengis-og/eða vímuefnaneyslu. 
Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni 5,3% 2,7% 3,9% 

2 sinnum 1,6% 1,9% 1,7% 

3-5 sinnum 0,6% 1,9% 1,3% 
6 sinnum eða oftar 0,3% 1,3% 0,9% 
Aldrei 92,2% 92,3% 92,2% 
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Tafla 158. Hve oft (ef nokkurn tíma)  hefur þú lent í/gert eftirfarandi um ævina: Verið yfirheyrð(ur) af lögreglu á lögreglustöð vegna 
gruns um afbrot. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni 13,7% 9,1% 11,2% 

2 sinnum 9,0% 5,3% 7,0% 

3-5 sinnum 7,5% 5,3% 6,3% 
6 sinnum eða oftar 6,9% 2,9% 4,7% 
Aldrei 62,9% 77,3% 70,7% 
 
 
 
 
 
 

Tafla 159. Hve oft (ef nokkurn tíma)  hefur þú lent í/gert eftirfarandi um ævina: Játað á þig afbrot við yfirheyrslur lögreglu sem þú 
framdir ekki (þú komst hvergi nærri og varst algjörlega saklaus). Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni 4,0% 3,2% 3,6% 

2 sinnum 1,9% 0,5% 1,1% 

3-5 sinnum 0,0% 0,3% 0,1% 
6 sinnum eða oftar 0,3% 0,0% 0,1% 
Aldrei 93,8% 96,0% 95,0% 
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Tafla 160. Ef þú hefur játað á þig afbrot sem þú framdir ekki, hvers konar afbrot var það? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, 
árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Auðgunarbrot (þjófnaður, innbrot, rán) 10,0% 33,3% 20,0% 

Umferðalagabrot 15,0% 6,7% 11,4% 

Fíkniefnabrot 5,0% 33,3% 17,1% 
Kynferðisbrot 15,0% 6,7% 11,4% 
Eignaspjöll (skemmdarverk) 30,0% 0,0% 17,1% 
Ofbeldisbrot 25,0% 20,0% 22,9% 
Annað 10,0% 33,3% 20,0% 
 

 

 

Tafla 161. Hver var ástæða þess að þú játaðir eitthvað sem þú gerðir ekki? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Ég var að hylma yfir með öðrum til að gera honum/henni greiða 10,0% 46,7% 25,7% 

Vegna þrýstings frá lögreglunni 40,0% 26,7% 34,3% 
Ég vildi losna frá lögreglunni 5,0% 0,0% 2,9% 
Ég var með fráhvarfseinkenni 5,0% 0,0% 2,9% 
Ég man ekki ástæðuna 20,0% 13,3% 17,1% 
Annað 20,0% 13,3% 17,1% 
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Atvinnuleysi 
 
 

Tafla 162. Hefur þú verið atvinnulaus (án atvinnu þegar þú vildir geta unnið) frá 15 ára aldri? Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nei, aldrei 49,5% 48,4% 48,9% 

Já, í einn til sex mánuði 35,0% 37,4% 36,3% 
Já, í sjö til tólf mánuði 8,5% 7,5% 8,0% 
Já, í meira en ár 6,9% 6,7% 6,8% 
 
 
 

Tafla 163. Ef þú værir atvinnulaus núna, myndir þú vita hvert þú ættir að snúa þér í að: Leita að atvinnu. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já 82,3% 77,3% 79,6% 

Nei 6,6% 6,4% 6,5% 
Er ekki viss 11,0% 16,3% 13,9% 

 

Tafla 164. Ef þú værir atvinnulaus núna, myndir þú vita hvert þú ættir að snúa þér í að: Skrá þig á atvinnuleysisskrá. Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já 65,9% 59,9% 62,7% 

Nei 20,8% 25,1% 23,2% 
Er ekki viss 13,2% 15,0% 14,2% 
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Tafla 165. Ef þú værir atvinnulaus núna, myndir þú vita hvert þú ættir að snúa þér í að: Skrá þig í atvinnuleit. Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Já 68,1% 65,8% 66,9% 

Nei 16,1% 19,3% 17,8% 
Er ekki viss 15,8% 15,0% 15,3% 

 

 

Tafla 166. Hefur þú einhvern tímann skráð þig á atvinnuleysisskrá?  Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nei, aldrei 66,9% 73,3% 70,3% 

Já, einu sinni 27,4% 22,2% 24,6% 
Já, tvisvar 4,1% 3,2% 3,6% 
Já, þrisvar eða oftar 1,6% 1,3% 1,4% 
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Íþrótta- og tómstundastarf 
 
 

Tafla 167. Stundar þú íþróttir eða líkamsrækt? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 9,5% 10,8% 10,2% 
2 sinnum í viku 9,8% 12,1% 11,0% 
3 sinnum í viku 13,6% 15,9% 14,8% 
4-6 sinnum í viku 19,6% 15,1% 17,2% 
Svo til á hverjum degi 12,3% 8,1% 10,0% 
Nær aldrei 35,1% 38,2% 36,8% 
 
 
 
 
 
 
 

Tafla 168. Hve oft stundar þú íþróttir (æfir eða keppir) með íþróttafélagi? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 3,2% ,8% 1,9% 
2 sinnum í viku 3,2% 3,2% 3,2% 
3 sinnum í viku 3,2% 2,2% 2,6% 
4-6 sinnum í viku 7,0% 5,1% 6,0% 
Svo til á hverjum degi 6,3% 2,7% 4,4% 
Nær aldrei 77,2% 86,0% 82,0% 
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Tafla 169. Hversu oft reynir þú á þig líkamlega þannig að þú mæðist verulega eða svitnir? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, 
árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 11,4% 18,0% 15,0% 
2 sinnum í viku 13,9% 11,8% 12,8% 
3 sinnum í viku 15,2% 19,6% 17,6% 
4-6 sinnum í viku 22,8% 19,4% 20,9% 
Svo til á hverjum degi 26,9% 11,3% 18,5% 
Nær aldrei 9,8% 19,9% 15,3% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tafla 170. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Fótbolta. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 21,2% 6,2% 13,1% 
2 sinnum í viku 7,9% 1,6% 4,5% 
3 sinnum í viku 2,2% 0,5% 1,3% 
4-6 sinnum í viku 2,8% 2,4% 2,6% 
Svo til á hverjum degi 4,1% 0,5% 2,2% 
Nær aldrei 61,7% 88,7% 76,3% 
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Tafla 171. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Sund. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 11,1% 17,2% 14,4% 
2 sinnum í viku 5,1% 3,0% 3,9% 
3 sinnum í viku 3,2% 1,9% 2,5% 
4-6 sinnum í viku 0,9% 0,8% 0,9% 
Svo til á hverjum degi 0,3% 0,5% 0,4% 
Nær aldrei 79,4% 76,6% 77,9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tafla 172. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Snjóbretti. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 8,5% 5,4% 6,8% 
2 sinnum í viku 2,8% 0,5% 1,6% 
3 sinnum í viku 1,3% 0,8% 1,0% 
4-6 sinnum í viku 0,6% 1,1% 0,9% 
Svo til á hverjum degi 86,7% 92,2% 89,7% 
Nær aldrei 8,5% 5,4% 6,8% 
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Tafla 173.  Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Líkamsrækt á líkamsræktarstöð. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 7,9% 11,8% 10,0% 
2 sinnum í viku 8,5% 7,5% 8,0% 
3 sinnum í viku 9,8% 14,5% 12,4% 
4-6 sinnum í viku 11,4% 4,8% 7,8% 
Svo til á hverjum degi 4,7% 2,7% 3,6% 
Nær aldrei 57,6% 58,6% 58,1% 

 

Tafla 174. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Vaxtarrækt (fitness). Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 0,0% 1,6% 0,9% 
2 sinnum í viku 0,9% 0,3% 0,6% 
3 sinnum í viku 2,5% 0,5% 1,5% 
4-6 sinnum í viku 1,9% 0,3% 1,0% 
Svo til á hverjum degi 1,9% 0,3% 1,0% 
Nær aldrei 92,7% 97,0% 95,1% 

Tafla 175. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Hjólabretti. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 2,2% 0,5% 1,3% 
2 sinnum í viku 0,9% 0,0% 0,4% 
3 sinnum í viku 1,3% 0,0% 0,6% 
4-6 sinnum í viku 0,3% 0,3% 0,3% 
Svo til á hverjum degi 0,6% 0,0% 0,3% 
Nær aldrei 94,6% 99,2% 97,1% 
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Tafla 176. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Hlaup. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 8,9% 14,0% 11,6% 
2 sinnum í viku 7,3% 7,0% 7,1% 
3 sinnum í viku 2,8% 4,8% 3,9% 
4-6 sinnum í viku 2,2% 1,1% 1,6% 
Svo til á hverjum degi 4,4% 1,6% 2,9% 
Nær aldrei 74,4% 71,5% 72,8% 

 

Tafla 177. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Mótorhjólasport. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 4,4% 1,3% 2,8% 
2 sinnum í viku 2,8% 0,0% 1,3% 
3 sinnum í viku 1,3% 0,3% 0,7% 
4-6 sinnum í viku 0,9% 0,3% 0,6% 
Svo til á hverjum degi 0,3% 0,3% 0,3% 
Nær aldrei 90,2% 97,8% 94,3% 

 

Tafla 178. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Akstursíþróttir. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 4,4% 1,1% 2,6% 
2 sinnum í viku 1,9% 0,5% 1,2% 
3 sinnum í viku 1,9% 0,0% 0,9% 
4-6 sinnum í viku 1,3% 0,0% 0,6% 
Svo til á hverjum degi 2,5% 0,5% 1,5% 
Nær aldrei 88,0% 97,8% 93,3% 
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Tafla 179. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Box. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 0,9% 0,8% 0,9% 
2 sinnum í viku 0,6% 0,0% 0,3% 
3 sinnum í viku 2,2% 0,8% 1,5% 
4-6 sinnum í viku 0,3% 0,5% 0,4% 
Svo til á hverjum degi 0,6% 0,0% 0,3% 
Nær aldrei 95,3% 97,8% 96,7% 

 

Tafla 180. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Annað. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
1 sinni í viku 4,1% 11,8% 8,3% 
2 sinnum í viku 4,1% 6,7% 5,5% 
3 sinnum í viku 3,5% 4,6% 4,1% 
4-6 sinnum í viku 3,8% 3,5% 3,6% 
Svo til á hverjum degi 3,5% 4,8% 4,2% 
Nær aldrei 81,0% 68,5% 74,3% 
 
 

Tafla 181. Tekur þú þátt í einhverju skipulögðu félags- eða tómstundastarfi? Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nær aldrei 72,2% 76,3% 74,4% 
1 sinni í viku 16,5% 11,6% 13,8% 
2 sinnum í viku 5,7% 5,4% 5,5% 
3 sinnum í viku 2,8% 2,2% 2,5% 
4-6 sinnum í viku 0,6% 2,7% 1,7% 
Svo til á hverjum degi 2,2% 1,9% 2,0% 
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Tafla 182. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Hljómsveit með nokkrum vinum/vinkonum mínum. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009.  

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nokkrum sinnum á ári 6,7% 2,7% 4,5% 
Nokkrum sinnum í mánuði 2,9% 2,2% 2,5% 
1-2 sinnum í viku 5,4% 0,3% 2,6% 
3 sinnum í viku eða oftar 3,5% 0,3% 1,8% 
Nær aldrei 81,5% 94,6% 88,6% 
 

Tafla 183. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Tónlistarnám. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nokkrum sinnum á ári 1,6% 3,0% 2,3% 
Nokkrum sinnum í mánuði 1,6% 1,1% 1,3% 
1-2 sinnum í viku 4,5% 3,0% 3,7% 
3 sinnum í viku eða oftar 1,6% 1,6% 1,6% 
Nær aldrei 90,7% 91,4% 91,1% 

 

Tafla 184. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Hannyrðir, fatasaumur, fatahönnun. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 
2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nokkrum sinnum á ári 1,3% 5,9% 3,8% 
Nokkrum sinnum í mánuði 0,3% 2,4% 1,5% 
1-2 sinnum í viku 0,0% 0,8% 0,4% 
3 sinnum í viku eða oftar 0,0% 2,2% 1,2% 
Nær aldrei 98,4% 88,7% 93,1% 
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Tafla 185. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Leiklist. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nokkrum sinnum á ári 3,8% 2,4% 3,1% 
Nokkrum sinnum í mánuði 1,0% 1,6% 1,3% 
1-2 sinnum í viku 0,0% 1,6% 0,9% 
3 sinnum í viku eða oftar 0,0% 0,5% 0,3% 
Nær aldrei 95,2% 93,8% 94,4% 

 

Tafla 186. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Förðun eða hárgreiðsla.  Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nokkrum sinnum á ári 1,3% 5,7% 3,7% 
Nokkrum sinnum í mánuði 0,0% 5,1% 2,8% 
1-2 sinnum í viku 0,3% 1,9% 1,2% 
3 sinnum í viku eða oftar 0,0% 6,5% 3,5% 
Nær aldrei 98,4% 80,9% 88,9% 

 

Tafla 187. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Ungliðastarf björgunarsveita. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nokkrum sinnum á ári 1,6% 1,1% 1,3% 
Nokkrum sinnum í mánuði 2,6% 0,3% 1,3% 
1-2 sinnum í viku 1,3% 0,0% 0,6% 
3 sinnum í viku eða oftar 1,0% 0,3% 0,6% 
Nær aldrei 93,6% 98,4% 96,2% 

 

Tafla 188. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Hestamennska. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 
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Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nokkrum sinnum á ári 2,6% 8,6% 5,8% 
Nokkrum sinnum í mánuði 1,3% 3,5% 2,5% 
1-2 sinnum í viku 1,0% 0,8% 0,9% 
3 sinnum í viku eða oftar 1,9% 4,3% 3,2% 
Nær aldrei 93,3% 82,7% 87,6% 

 

Tafla 189. Stundar þú eitthvað af eftirtöldu: Útivist (fjallganga eða útilegur). Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
Nokkrum sinnum á ári 22,7% 29,1% 26,2% 
Nokkrum sinnum í mánuði 5,8% 5,7% 5,7% 
1-2 sinnum í viku 1,6% 1,3% 1,5% 
3 sinnum í viku eða oftar 0,3% 0,8% 0,6% 
Nær aldrei 69,6% 63,1% 66,1% 

Tafla 190. Hversu miklum tíma verð þú að jafnaði í eftirtalið á hverjum degi: Horfa á sjónvarp/vídeó/DVD. Hlutfall stráka og stelpna 
utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
½- 1 klst  19,5% 14,0% 16,5% 
Um 1 klst 17,3% 16,2% 16,7% 
Um 2 klst 23,0% 23,7% 23,4% 
Um 3 klst 14,1% 16,2% 15,2% 
Um 4 klst 5,4% 11,6% 8,8% 
Um 5 klst 2,6% 3,0% 2,8% 
6 klst eða fleiri 3,2% 4,0% 3,7% 
Nær engum tíma 15,0% 11,3% 13,0% 
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Tafla 191. Hversu miklum tíma verð þú að jafnaði í eftirtalið á hverjum degi: Vera á netinu (vefnum, leikjum eða spjallrásum). Hlutfall 
stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
½- 1 klst  9,9% 11,9% 11,0% 
Um 1 klst 16,0% 13,2% 14,5% 
Um 2 klst 22,7% 21,6% 22,1% 
Um 3 klst 19,8% 19,9% 19,9% 
Um 4 klst 11,5% 10,5% 11,0% 
Um 5 klst 6,7% 7,8% 7,3% 
6 klst eða fleiri 10,2% 10,0% 10,1% 
Nær engum tíma 3,2% 5,1% 4,2% 

 

 

 

Tafla 192. Hversu miklum tíma verð þú að jafnaði í eftirtalið á hverjum degi: Spila tölvuleiki á netinu. Hlutfall stráka og stelpna utan 
framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
½- 1 klst  17,6% 13,5% 15,4% 
Um 1 klst 7,7% 6,2% 6,9% 
Um 2 klst 9,9% 2,4% 5,8% 
Um 3 klst 5,4% 2,2% 3,7% 
Um 4 klst 5,8% ,3% 2,8% 
Um 5 klst 1,9% 1,1% 1,5% 
6 klst eða fleiri 3,2% 1,1% 2,0% 
Nær engum tíma 48,6% 73,3% 62,0% 
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Tafla 193. Hversu miklum tíma verð þú að jafnaði í eftirtalið á hverjum degi: Spila tölvuleiki sem eru ekki á netinu. Hlutfall stráka og 
stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
½- 1 klst  17,3% 5,4% 10,8% 
Um 1 klst 11,8% 0,8% 5,8% 
Um 2 klst 7,3% 1,9% 4,4% 
Um 3 klst 2,6% 0,3% 1,3% 
Um 4 klst 3,5% 0,5% 1,9% 
Um 5 klst 1,0% 0,3% 0,6% 
6 klst eða fleiri 0,6% 1,3% 1,0% 
Nær engum tíma 55,9% 89,5% 74,1% 

 

 

Tafla 194. Hversu miklum tíma verð þú að jafnaði í eftirtalið á hverjum degi: Nota tölvu í annað en að vera á netinu eða spila 
tölvuleiki. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
½- 1 klst  20,1% 21,6% 20,9% 
Um 1 klst 10,5% 10,0% 10,2% 
Um 2 klst 12,1% 5,9% 8,8% 
Um 3 klst 4,5% 4,6% 4,5% 
Um 4 klst 6,1% 2,4% 4,1% 
Um 5 klst 2,2% 1,1% 1,6% 
6 klst eða fleiri 3,8% 3,2% 3,5% 
Nær engum tíma 40,6% 51,2% 46,3% 
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Tafla 195. Hversu miklum tíma verð þú að jafnaði í eftirtalið á hverjum degi: Lana. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 
2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
½- 1 klst  3,8% 0,5% 2,0% 
Um 1 klst 0,6% 0,3% 0,4% 
Um 2 klst 1,0% 0,5% 0,7% 
Um 3 klst 1,0% 0,3% 0,6% 
Um 4 klst 0,6% 0,0% 0,3% 
Um 5 klst 0,3% 0,3% 0,3% 
6 klst eða fleiri 1,6% 0,3% 0,9% 
Nær engum tíma 91,1% 97,8% 94,7% 

 

 

 

Hversu miklum tíma verð þú að jafnaði í eftirtalið á hverjum degi: Blogga. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
½- 1 klst  3,8% 4,9% 4,4% 
Um 1 klst 1,0% 0,5% 0,7% 
Um 2 klst 0,0% 0,3% 0,1% 
Um 3 klst 0,0% 0,3% 0,1% 
Um 4 klst 0,0% 0,3% 0,1% 
Um 5 klst 0,0% 0,5% 0,3% 
6 klst eða fleiri 95,2% 93,3% 94,2% 
Nær engum tíma 3,8% 4,9% 4,4% 
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Tafla 196. Hversu miklum tíma verð þú að jafnaði í eftirtalið á hverjum degi: Facebook. Hlutfall stráka og stelpna utan framhaldsskóla, 
árið 2009. 

Svarmöguleikar:  Strákar Stelpur Heild  
½- 1 klst  30,7% 23,5% 26,8% 
Um 1 klst 13,7% 16,2% 15,1% 
Um 2 klst 12,8% 19,1% 16,2% 
Um 3 klst 7,7% 15,4% 11,8% 
Um 4 klst 4,8% 8,1% 6,6% 
Um 5 klst 1,6% 5,4% 3,7% 
6 klst eða fleiri 2,9% 6,5% 4,8% 
Nær engum tíma 25,9% 5,9% 15,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


