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Rit þetta má ekki afrita með nokkrum hætti, svo sem með ljósmyndun, prentun, hljóðritun
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greiningar.

Myndaskrá

Töfluskrá

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda haustið 2020.
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Lykiltölur í lífi barna
Landið

Úti eftir miðnætti
einu sinni eða
oftar síðastliðna
viku

Líður illa í
skólanum, alltaf
eða oft

Nemenda í 10.
bekk nota rafrettur
daglega
Nemenda í 10.
bekk hafa
orðið ölvaðir
sl. 30 daga

Nemenda í 10.
bekk hafa notað
kannabis

Meta andlega
heilsu sína mjög
góða

Meta líkamlega heilsu
sína mjög góða

Meta svo að þau fái oft
eða alltaf nægan svefn á
virkum dögum

Segja það mjög
auðvelt að fá frá
foreldrum
umhyggju og hlýju
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Áfengis-, tóbaks-, nikótín- og vímuefnaneysla
Tafla 2. Vímuefnaneysla í 10. bekk, lykilþættir október 2020. Breyting í prósentustigum frá
febrúar 2020 sýnd til hliðar.

Mynd 1. Þróun yfir tíma í ölvun, daglegum reykingum og kannabis á meðal nemenda í 10. bekk.

Á myndum þá táknar -1 á eftir ártali febrúar fyrirlögn og -2 október fyrirlögn
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Tafla 3. Vímuefnaneysla í 9. bekk, lykilþættir október 2020. Breyting í prósentustigum
frá febrúar 2020 sýnd til hliðar.

Mynd 2. Þróun yfir tíma í ölvun, daglegum reykingum og kannabis á meðal nemenda í 9. bekk.

Á myndum þá táknar -1 á eftir ártali febrúar fyrirlögn og -2 október fyrirlögn
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Tafla 4. Vímuefnaneysla í 8. bekk, lykilþættir október 2020. Breyting í prósentustigum
frá febrúar 2020 sýnd til hliðar.

Mynd 3. Þróun yfir tíma í ölvun, daglegum reykingum og kannabis á meðal nemenda í 8. bekk.

Á myndum þá táknar -1 á eftir ártali febrúar fyrirlögn og -2 október fyrirlögn
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Tafla 5. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem hafa notað eftirtalin vímuefni einu sinni eða oftar um
ævina, október 2020. Breyting í prósentustigum frá febrúar 2020 sýnd til hliðar.

Tafla 6. Hve oft hefur þú notað rafrettur síðastliðna 30 daga. Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10.
bekk, október 2020.
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Tafla 7. Hlutfall stráka og stelpna í 8. bekk sem hefur notað nikótínpúða einu sinni eða oftar um
ævina eða síðastliðna 30 daga, október 2020.

Tafla 8. Hlutfall stráka og stelpna í 9. bekk sem hefur notað nikótínpúða einu sinni eða oftar um
ævina eða síðastliðna 30 daga, október 2020.

Tafla 9. Hlutfall stráka og stelpna í 10. bekk sem hefur notað nikótínpúða einu sinni eða oftar
um ævina eða síðastliðna 30 daga, október 2020.
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Foreldrar og fjölskylda

Mynd 4. Hlutfall nemenda sem segja það eiga oft eða nær alltaf við um þau að vera með
foreldrum sínum utan skólatíma á virkum dögum, árin 2012 til 2020.

Mynd 5. Hlutfall nemenda sem segjast oft eða nær alltaf vera með foreldrum sínum um
helgar, árin 2012 til 2020.

Á myndum þá táknar -1 á eftir ártali febrúar fyrirlögn og -2 október fyrirlögn

8

Mynd 6. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem segja að foreldrar þeirra viti oft/nær alltaf eða nær
aldrei hvar þeir eru á laugardagskvöldum. Árin 2012 til 2020.

Mynd 7. Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk sem segjast oft eða nær alltaf vera með vinum
eftir skóla árið 2018, febrúar 2020 og október 2020.

Á myndum þá táknar -1 á eftir ártali febrúar fyrirlögn og -2 október fyrirlögn
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Mynd 8. Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk sem segja það mjög auðvelt eða frekar auðvelt að fá
umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum. Árin 2012 til 2020.

Mynd 9. Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk sem segja það mjög auðvelt eða frekar auðvelt að fá
samræður um persónuleg málefni frá foreldrum sínum. Árin 2012 til 2020.

Á myndum þá táknar -1 á eftir ártali febrúar fyrirlögn og -2 október fyrirlögn
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Frítími

Mynd 10. Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk sem segjast hafa verið úti eftir miðnætti, einu
sinni eða oftar síðastliðna 7 daga, í febrúar 2020 og október 2020.

Mynd 11. Hlutfall stráka og stelpna í 8. til 10. bekk eftir því hversu miklum tíma þau verja á
samfélagsmiðlum, febrúar 2020 og október 2020.
Á myndum þá táknar -1 á eftir ártali febrúar fyrirlögn og -2 október fyrirlögn
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Mynd 12. Hlutfall stráka og stelpna í 8. til 10. bekk eftir því hversu miklum tíma þau verja í að
spila tölvuleiki ein að jafnaði á hverjum degi, október 2020.

Mynd 13. Hlutfall stráka og stelpna í 8. til 10. bekk eftir því hversu miklum tíma þau verja í að
spila tölvuleiki með öðrum að jafnaði á hverjum degi, október 2020.
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Íþróttir, hreyfing og skipulagt starf

Mynd 14. Hlutfall stráka í 8., 9. og 10. bekk sem taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi vikulega
eða oftar, febrúar 2020 og október 2020.

Mynd 15. Hlutfall stelpna í 8., 9. og 10. bekk sem taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi
vikulega eða oftar, febrúar 2020 og október 2020.
Á myndum þá táknar -1 á eftir ártali febrúar fyrirlögn og -2 október fyrirlögn
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Mynd 16. Hlutfall stráka og stelpna í 8., 9. og 10. bekk segjast stunda íþróttir eða líkamsrækt í
hverri viku, október 2020.

Strákar

Stelpur

Mynd 17. Hlutfall stráka og stelpna í 8., 9. og 10. bekk sem hreyfðu sig fjóra daga eða fleiri
síðustu sjö daga fyrir könnun í að minnsta kosti 60 mínútur í senn, febrúar 2020 og október
2020.
Á myndum þá táknar -1 á eftir ártali febrúar fyrirlögn og -2 október fyrirlögn
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Nám og skóli
Tafla 10. Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk sem segja að neðangreindar staðhæfingar um
nám og skóla, eigi oft eða nær alltaf við um þau, október 2020. Breyting í prósentustigum frá
febrúar 2020 sýnd til hliðar.
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Heilsa og líðan

Mynd 18. Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk sem segja að ofangreindar staðhæfingar hafi oft
eða alltaf átt við síðustu tvær vikur fyrir könnun, febrúar og október 2020.

Mynd 19. Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk sem segja að ofangreindar staðhæfingar hafi oft
eða alltaf átt við síðustu tvær vikur fyrir könnun, febrúar og október 2020.
Á myndum þá táknar -1 á eftir ártali febrúar fyrirlögn og -2 október fyrirlögn
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Tafla 11. Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk sem hafa fengið send andstyggileg eða særandi
skilaboð í gegnum netið og hafa sent andstyggileg eða særandi skilaboð í gegnum netið,
október 2020.

Mynd 20. Hvað sefur þú að jafnaði margar klukkustundir á nóttu. Hlutfall nemenda í 8. til 10.
bekk, október 2020.
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Mynd 21. Hlutfall stráka og stelpna í 8. til 10. bekk eftir því hvort þeim finnist þau fá nægan
svefn á virkum dögum, október 2020.

Tafla 12. Hlutfall stráka og stelpna í 8. til 10. bekk sem segist hafa fundið fyrir eftirfarandi
einkennum vanlíðanar síðastliðna viku fyrir könnun, október 2020. Breyting í prósentustigum
frá febrúar 2020 sýnd til hliðar.
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Spurningar í tengslum við kórónuveirufaraldurinn

Mynd 22. Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk sem segja að kórónuveirufaraldurinn hafi eftirfarandi
áhrif á streitu hjá þeim, samanborið við venjulega.

Mynd 23. Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk sem segja að samkomubannið í vor hafi haft
eftirfarandi áhrif á samskipti við fjölskyldu.
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Mynd 24. Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk sem segja að samkomubannið í vor hafi haft
eftirfarandi áhrif á samskipti við vini og vinkonur.

Mynd 25. Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk sem segja að samkomubannið í vor hafi haft
eftirfarandi áhrif á líkamlega heilsu þeirra.
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Mynd 26. Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk sem segja að samkomubannið í vor hafi haft
eftirfarandi áhrif á andlega heilsu þeirra.

Mynd 27. Hversu vel áttu eftirfarandi fullyrðingar við um þig í vor á meðan samkomubanninu
stóð, miðað við áður en það hófst. Þú upplifðir einmanaleika. Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk.
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Mynd 28. Hversu vel áttu eftirfarandi fullyrðingar við um þig í vor á meðan samkomubanninu
stóð, miðað við áður en það hófst. Þú upplifðir kvíða. Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk.

Mynd 29. Hversu vel áttu eftirfarandi fullyrðingar við um þig í vor á meðan samkomubanninu
stóð, miðað við áður en það hófst. Þú varðir tíma á netinu. Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk.
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Mynd 30. Hversu vel áttu eftirfarandi fullyrðingar við um þig í vor á meðan samkomubanninu
stóð, miðað við áður en það hófst. Þú áttir í samskiptum við vini og vinkonur á netinu. Hlutfall
nemenda í 8. til 10. bekk.

Mynd 31. Hversu vel áttu eftirfarandi fullyrðingar við um þig í vor á meðan samkomubanninu
stóð, miðað við áður en það hófst. Þú upplifðir stuðning frá kennurum og skóla. Hlutfall
nemenda í 8. til 10. bekk.
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Tafla 13. Vegna kórónuveirufaraldursins, hversu miklar áhyggjur hefur þú af eftirfarandi
atriðum. Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk.

24

