Í þessum spurningalista eru spurningar um eftirfarandi:
• Þig, fjölskyldu þína og heimili
• Hvað þér finnst um líf þitt
• Upplýsingar um uppruna
• Heilsufar
• Skólann þinn
• Tómstundir og athafnir heima fyrir
Vinsamlega lestu hverja spurningu vandlega og svaraðu eins nákvæmlega og þú getur.
Í þessum spurningalista eru engin rétt eða röng svör. Svör þín eiga að vera þau svör sem eru rétt fyrir þig.
Þú mátt biðja um aðstoð ef þú skilur ekki eitthvað eða ert ekki viss um hvernig á að svara einhverri spurningu.
Sumar spurningar eru um náttúrufræðigreinar. Hafðu vinsamlegast allar greinar í huga sem kenna efni sem tengist náttúruvísindum.Í skólanum þínum eru
náttúruvísindi hugsanlega kennd í aðskildum fögum, eins og eðlisfræði, efnafræði, líffræði, jarðfræði, stjörnufræði, hagnýtum vísindum og tækni (t.d.
erfðatækni), eða þá kennd í einum sameiginlegum áfanga (t.d. náttúrufræði).
Athugaðu að áfram-hnappurinn til að komast á næstu spurningu er í neðra hægra horninu á skjánum. Stundum gæti þurft að fletta niður skjáinn til að sjá
hnappinn.
Svör þín verða sameinuð svörum annarra nemenda til að reikna út heildarniðurstöður og meðaltöl þannig að ekki verður hægt að rekja svörin
til einstaka nemanda. Farið verður með öll svör þín sem trúnaðarmál.

HLUTI A: Þú, fjölskylda þín og heimili

Í hvaða bekk ertu?
(Vinsamlegast veldu svar úr fellilistanum.)

ST001Q01TA01

Bekkur

Bekkur ( ST001Q01TA01 )
Velja...
10. bekk
9. bekk
Framhaldsskóla

Velja...

Í hvers konar skóla ertu?
(Vinsamlegast merktu í einn reit.)

Grunnskóli

Framhaldsskóli

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

Hver er fæ ðingardagur þinn?
(Vinsamlegast veldu dag, mánuð og ár í fellilistanum.)

ST003Q01TA01

dagur

Velja...
dagur ( ST003Q01TA01 )
Velja...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

mánuður

Velja...

mánuður ( ST003Q02TA01 )
Velja...
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
september
október
nóvember
desember
ST003Q03TA01

ár

Velja...
ár ( ST003Q03TA01 )
Velja...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Vinsamlegast sláðu inn fæðingardag þinn, þ.e. dag, mánuð og ár.

Ertu stelpa eða strákur?
(Vinsamlegast merktu í einn reit.)

Stelpa

Strákur

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Hvert af eftirtöldum námsstigum er það hæ sta sem móðir þín hefur lokið?
Ef þú ert ekki viss um í hvaða reit þú ættir að merkja skaltu rétta upp hönd og biðja um aðstoð.

(Vinsamlegast merktu í einn reit.)

Stúdentspróf

Iðnnám/verknám/listnám

Grunnskóli

Hún lauk ekki grunnskóla

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA05

Hefur móðir þín lokið einhverju af eftirfarandi framhaldsnámi?
Ef þú ert ekki viss um hvernig á að svara þessari spurningu skaltu rétta upp hönd og biðja um aðstoð.

(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Framhaldsnámi í háskóla t.d. MA gráðu eða doktorsnámi

Grunnnámi í háskóla, t.d. BA gráðu

Öðru námi á háskólastigi t.d. iðnrekstrarfræði eða kerfisfræði

Framhaldsnámi sem ekki er háskólanám, t.d. Lögregluskólanum eða meistaranámi í iðngrein

Já

Nei

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Hvert af eftirtöldum námsstigum er það hæ sta sem faðir þinn hefur lokið?
Ef þú ert ekki viss um hvaða reit þú ættir að merkja í skaltu rétta upp hönd og biðja um aðstoð.

(Vinsamlegast merktu í einn reit.)

Stúdentspróf

Iðnnám/verknám/listnám

Grunnskóla

Hann lauk ekki grunnskóla

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA05

Hefur faðir þinn lokið einhverju af eftirfarandi framhaldsnámi?
Ef þú ert ekki viss um hvernig þú ættir að svara þessari spurningu skaltu rétta upp hönd og biðja um aðstoð.

(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Framhaldsnámi í háskóla t.d. MA gráðu eða doktorsnámi

Grunnnámi í háskóla, t.d. BA gráðu

Öðru námi á háskólastigi t.d. iðnrekstrarfræði eða kerfisfræði

Framhaldsnámi sem ekki er háskólanám, t.d. Lögregluskólanum eða meistaranámi í iðngrein

Já

Nei

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Hvað gerir móðir þín um þessar mundir?
(Vinsamlegast merktu í einn reit.)

Hún er í fullu launuðu starfi

Hún er í launuðu hlutastarfi

Hún er ekki í vinnu en er í atvinnuleit

Annað (t.d. heimavinnandi, lífeyrisþegi)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Hvað gerir faðir þinn um þessar mundir?
(Vinsamlegast merktu í einn reit.)

Hann er í fullu launuðu starfi

Hann er í launuðu hlutastarfi

Hann er ekki í vinnu en er í atvinnuleit

Annað (t.d. heimavinnandi, lífeyrisþegi)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Hvað af eftirtöldu er til staðar heima hjá þér?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Skrifborð til að læra við

Þitt eigið herbergi

Rólegur staður til þess að læra á

Tölva sem þú getur nýtt við lærdóm

Fræðsluhugbúnaður

Tenging við Internetið

Sígildar bókmenntir (t.d. Halldór Laxness eða Íslendingasögurnar)

Ljóðabækur

Listaverk (t.d. málverk)

Bækur sem nýtast við lærdóm

Já

Nei

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Handbækur

Orðabók

DVD-spilari

Flatsjónvarp

Gervihnattasjónvarp

Bækur um listir, tónlist eða hönnun

Öryggisgæsla eða öryggiskerfi

Heitur pottur

Heimilishjálp

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Hve mörg eintök af eftirtöldu er til staðar á heimili þínu?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Sjónvörp

Bílar

Baðherbergi með sturtu eða baði

Farsímar án Internets

Farsímar með Interneti (t.d. snjallsímar)

Tölvur (borðtölvur eða fartölvur)

Spjaldtölvur (t.d.iPad)

Lestölvur (t.d. KindleTM)

Hljóðfæri (t.d. gítar, píanó)

Ekkert

Eitt

Tvö

Þrjú eða
fleiri

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Hversu margar bæ kur eru til á heimili þínu?
Það eru almennt um 40 bækur á hvern metra í bókahillu. Ekki telja með tímarit, blöð eða skólabækurnar þínar.

(Vinsamlegast merktu í einn reit.)

0-10 bækur

11-25 bækur

26-100 bækur

101-200 bækur

201-500 bækur

Fleiri en 500 bækur

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Eftirfarandi tvæ r spurningar eru um starf móður þinnar:
(Ef hún er ekki í starfi núna vinsamlega tilgreindu síðasta aðalstarf hennar.)

Hvert er aðalstarf móður þinnar?
(t.d. kennari, aðstoðarmaður í eldhúsi, sölustjóri)
Vinsamlegast skrifaðu starfsheiti.

ST014Q01TA01

Hvað gerir móðir þín í aðalstarfi sínu?
(t.d. kennir unglingum í framhaldsskóla, hjálpar kokki við matreiðslu á veitingarhúsi, stýrir sölufólki)
Notaðu heila setningu til að útskýra hvað hún gerir/gerði í starfi sínu:

ST014Q02TA01

Eftirfarandi tvæ r spurningar eru um starf föður þíns:
(Ef hann er ekki með starf núna vinsamlega tilgreindu síðasta aðalstarf hans)

Hvert er aðalstarf föður þíns?
(t.d. kennari, aðstoðarmaður í eldhúsi, sölustjóri)
Vinsamlegast skrifaðu starfsheiti.

ST015Q01TA01

Hvað gerir faðir þinn í sínu aðalstarfi?
(t.d. kennir unglingum í framhaldsskóla, hjálpar kokki við matreiðslu á veitingarhúsi, stýrir sölufólki)
Notaðu heila setningu til að útskýra hvað hann gerir/gerði í starfi sínu:

ST015Q02TA01

HLUTI B: Hvað finnst þér um líf þitt

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST016 ELSE GOTO
^ST017

Í eftirfarandi spurningu er spurt hve ánægð(ur) þú ert með líf þitt á kvarðanum „0“ til „10“. Núll þýðir að þú ert alls ekki ánægð(ur) og „10“ þýður að þú ert
fullkomlega ánægð(ur).

Almennt séð, hve ánæ gð(ur) ertu með líf þitt um þessar mundir?
(Vinsamlegast færðu sleðann á viðeigandi tölu.)

ST016Q01NA01

0
alls ekki ánægð(ur)

10
fullkomlega ánægð(ur)

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST018 ELSE GOTO
^ST017

Ímyndaðu þér stiga með númeruðum þrepum þar sem neðsta þrepið er núll og efsta er tíu. Efsta þrepið táknar besta
mögulega líf fyrir þig og neðsta þrepið táknar versta mögulega líf fyrir þig.
(Vinsamlegast færðu sleðana á viðeigandi tölu.)

ST017Q01NA01

Í hvaða þrepi stigans finnst þér þú standa núna?
0
versta mögulega líf

10
besta mögulega líf
ST017Q02NA01

Í hvaða þrepi heldurðu að þú verðir eftir um það bil fimm ár?
0
versta mögulega líf

10
besta mögulega líf

Hugsaðu um líf þitt núna. Hve sammála ertu eftirfarandi setningum?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Mér gengur vel í lífinu.

Líf mitt er einmitt eins og ég vil hafa það.

Ég vildi geta breytt mörgu í lífi mínu.

Ég vildi að líf mitt væri allt öðruvísi.

Líf mitt er gott.

Ég hef það sem ég vil hafa í lífi mínu.

Líf mitt er betra en hjá flestum krökkum.

Mjög ósammála

Ósammála

Sammála

Mjög sammála

ST018Q01NA01

ST018Q01NA02

ST018Q01NA03

ST018Q01NA04

ST018Q02NA01

ST018Q02NA02

ST018Q02NA03

ST018Q02NA04

ST018Q03NA01

ST018Q03NA02

ST018Q03NA03

ST018Q03NA04

ST018Q04NA01

ST018Q04NA02

ST018Q04NA03

ST018Q04NA04

ST018Q05NA01

ST018Q05NA02

ST018Q05NA03

ST018Q05NA04

ST018Q06NA01

ST018Q06NA02

ST018Q06NA03

ST018Q06NA04

ST018Q07NA01

ST018Q07NA02

ST018Q07NA03

ST018Q07NA04

HLUTI C: Upplýsingar um uppruna

Í hvaða landi fæ ddist þú og foreldrar þínir?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Á Íslandi

Í öðru landi

Þú

Móðir þín

Faðir þinn

ST019AQ01T01

ST019BQ01T01

ST019C Q01T01

ST019AQ01T06

ST019BQ01T06

ST019C Q01T06

Branching rule
Rule:
IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND ^ST019BQ01T01 = 0 AND ^ST019CQ01T01 = 0 AND ^ST019AQ01T06 = 0
AND ^ST019BQ01T06 = 0 AND ^ST019CQ01T06 = 0 ) THEN GOTO ^ST022 ELSE IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND
(^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07 OR
^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null)) THEN GOTO ^ST020 ELSE IF
(^ST019AQ01T01 = 0 AND (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR
^ST003Q02TA01 = 08 OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12)) THEN GOTO ^ST021 ELSE GOTO
^ST022

Hve gamall/gömul varstu þegar þú komst til Íslands?
(Vinsamlegast skrifaðu aldur þinn þegar þú komst til landsins. Ef þú varst yngri en 12 mánaða skrifaðu þá "0" (núll).)

ára

ST020Q01TA01

Consistency check rule
Rule:

IF ^ST020Q01TA01 >16

Message:

Vinsamlegast skoðaðu aftur aldurinn sem þú slóst inn.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST022 ELSE GOTO
^ST021

Hve gamall/gömul varstu þegar þú komst til Íslands?
(Vinsamlegast veldu úr fellivalmyndinni til að svara spurningunni. Ef þú varst yngri en 12 mánaða, veldu „0-1 árs“ (núll til eins árs).)

ST021Q01TA01

Velja...
( ST021Q01TA01 )
Velja...
0 - 1 árs
1 árs
2 ára
3 ára
4 ára
5 ára
6 ára
7 ára
8 ára
9 ára
10 ára
11 ára
12 ára
13 ára
14 ára
15 ára
16 ára

Hvaða tungumál talar þú oftast heima hjá þér?
(Vinsamlegast merktu í einn reit.)

Íslensku

Annað tungumál

ST022Q01TA01

ST022Q01TA05

Branching rule
Rule:
IF (^ST022Q01TA01 > 0 AND ^ST019AQ01T01 > 0 AND ^ST019BQ01T01 > 0 AND ^ST019CQ01T01 > 0)
THEN GOTO ^ST024 ELSE IF (^ST022Q01TA01 = 0 AND ^ST022Q01TA05 = 0) THEN GOTO ^ST024 ELSE GOTO
^ST023

Hvaða tungumál talarðu yfirleitt við eftirfarandi fólk?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Móður mína

Föður minn

Systkini

Besta vin minn

Skólafélagana

Oftast mitt móðurmál

Álíka oft mitt móðurmál og
íslensku

Oftast íslensku

Á ekki við

ST023Q01TA01

ST023Q01TA02

ST023Q01TA03

ST023Q01TA04

ST023Q02TA01

ST023Q02TA02

ST023Q02TA03

ST023Q02TA04

ST023Q03TA01

ST023Q03TA02

ST023Q03TA03

ST023Q03TA04

ST023Q04TA01

ST023Q04TA02

ST023Q04TA03

ST023Q04TA04

ST023Q05TA01

ST023Q05TA02

ST023Q05TA03

ST023Q05TA04

Með orðinu mismunun er átt við neikvæ ða framkomu gagnvart fólki vegna þess að það tilheyrir ákveðnum hópi.
Myndirðu segja að þú tilheyrðir þjóðernis- eða menningarhópi sem er mismunað á Íslandi?
(Með mismunun er átt við vonda meðferð á fólki vegna þjóðernis eða menningaruppruna. Dæmi um slíkt eru minni möguleiki á að fá námsstyrk, vinnu eða
húsnæði, að verða fyrir meiri ókurteisi en aðrir, verða fyrir móðgunum, áreitni eða árásum vegna þjóðernis eða menningaruppruna.)

(Vinsamlegast merktu í einn reit.)

Já

Nei

ST024Q01NA01

ST024Q01NA02

Branching rule
Rule:
IF (^ST024Q01NA01 >0) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND (^ST019AQ01T01 = 0
OR ^ST019BQ01T01 = 0 OR ^ST019CQ01T01 = 0)) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND
^ST022Q01TA01 = 0) THEN GOTO ^ST025 ELSE GOTO ^STInfo4

Hafðu í huga reynslu þína í skólanum: Hvað eiga eftirfarandi setningar við um marga kennara í skólanum þínum?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)
Engan eða næstum
engan

Suma

Flesta

Alla eða næstum
alla

ST025Q01NA01

ST025Q01NA02

ST025Q01NA03

ST025Q01NA04

ST025Q02NA01

ST025Q02NA02

ST025Q02NA03

ST025Q02NA04

Þeir eru opnir fyrir samskiptum við fólk af mínu þjóðerni eða
menningaruppruna.

ST025Q03NA01

ST025Q03NA02

ST025Q03NA03

ST025Q03NA04

Þeir segja ýmislegt neikvætt um fólk af mínu þjóðerni eða
menningaruppruna.

ST025Q04NA01

ST025Q04NA02

ST025Q04NA03

ST025Q04NA04

Þeir kenna fólki af mínu þjóðerni eða menningaruppruna um vandamál á
Íslandi.

ST025Q05NA01

ST025Q05NA02

ST025Q05NA03

ST025Q05NA04

Þeir sýna skilning á fjölbreyttum viðhorfum fólks af mínu þjóðerni eða
menningaruppruna.

ST025Q06NA01

ST025Q06NA02

ST025Q06NA03

ST025Q06NA04

Þeir koma fram við nemendur af mínu þjóðerni eða menningaruppruna á
sama hátt og aðra nemendur.

ST025Q07NA01

ST025Q07NA02

ST025Q07NA03

ST025Q07NA04

Þeir hafa minni væntingar um námsárangur til nemenda af mínu þjóðerni
eða menningaruppruna en til annarra nemenda.

ST025Q08NA01

ST025Q08NA02

ST025Q08NA03

ST025Q08NA04

Þeir hafa meiri væntingar um námsárangur til nemenda af mínu þjóðerni
eða menningaruppruna en til annarra nemenda.

ST025Q09NA01

ST025Q09NA02

ST025Q09NA03

ST025Q09NA04

Þeir tala af virðingu um fólk af mínu þjóðerni eða menningaruppruna.

Þeir hafa ranghugmyndir um sögu menningar minnar eða þjóðernis.

Þeir nota sömu viðmið um námsárangur fyrir nemendur af mínu þjóðerni
eða menningaruppruna og fyrir aðra nemendur.

ST025Q10NA01

ST025Q10NA02

ST025Q10NA03

ST025Q10NA04

Þeir nota sömu viðmið um agabrot fyrir nemendur af mínu þjóðerni eða
menningaruppruna og fyrir aðra nemendur.

ST025Q11NA01

ST025Q11NA02

ST025Q11NA03

ST025Q11NA04

HLUTI D: Heilsufar

Hvað ertu há(r)?
(Vinsamlegast skrifaðu viðeigandi tölu.)

cm

ST026Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST026Q01NA01 < 90 OR ^ST026Q01NA01 >230)

Message:

Vinsamlegast skoðaðu aftur töluna sem þú slóst inn.

Hvað ertu þung(ur)?
(Vinsamlegast skrifaðu viðeigandi tölu.)

kg

ST027Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST027Q01NA01 < 30 OR ^ST027Q01NA01 >250)

Message:

Vinsamlegast skoðaðu aftur töluna sem þú slóst inn.

Hvaðan fæ rðu matinn sem þú borðar í hádeginu í skólanum?
(Vinsamlegast merktu í einn reit.)

Ég borða aldrei hádegismat í skólanum

Kem með hann að heiman

Í skólanum

Frá öðrum

ST028Q01NA01

ST028Q01NA02

ST028Q01NA03

ST028Q01NA04

Hve marga daga borðaðir þú eða drakkst eftirfarandi á síðustu 7 dögum?
(Vinsamlegast veldu svar í fellivalmyndinni í hverri línu.)

ST029Q01NA01

Ávexti (t.d. epli, appelsínur, banana, vínber)

Velja...

Ávexti (t.d. epli, appelsínur, banana, vínber) ( ST029Q01NA01 )
Velja...
0 daga
1 dag
2 daga
3 daga
4 daga
5 daga
6 daga
7 daga
ST029Q02NA01

Skyndibita (t.d. pylsur í sjoppu, Metro, Dominos)

Velja...

Skyndibita (t.d. pylsur í sjoppu, Metro, Dominos) ( ST029Q02NA01 )
Velja...
0 daga
1 dag
2 daga
3 daga
4 daga
5 daga
6 daga
7 daga
ST029Q03NA01

Grænmeti (t.d. gulrætur, salat, tómata)

Velja...

Grænmeti (t.d. gulrætur, salat, tómata) ( ST029Q03NA01 )
Velja...
0 daga
1 dag
2 daga
3 daga
4 daga
5 daga
6 daga
7 daga
ST029Q04NA01

Gosdrykki (t.d. Coke, Pepsi)

Gosdrykki (t.d. Coke, Pepsi) ( ST029Q04NA01 )
Velja...
0 daga
1 dag
2 daga
3 daga
4 daga
5 daga
6 daga
7 daga

Velja...

Hefurðu læ rt um eftirfarandi í skólanum á þessu skólaári?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Kosti þess að borða hollan mat

Hættur sem fylgja neyslu áfengis, tóbaks og annarra vímuefna

Kosti þess að hreyfa sig

Hættur af smitsjúkdómum (t.d. berklum, alnæmi)

Já

Nei

ST030Q01NA01

ST030Q01NA02

ST030Q02NA01

ST030Q02NA02

ST030Q03NA01

ST030Q03NA02

ST030Q04NA01

ST030Q04NA02

Hve marga daga í viku varstu í íþróttatíma (leikfimi) að meðaltali á þessu skólaári?
(Vinsamlegast veldu úr fellivalmyndinni til að svara spurningunni.)

ST031Q01NA01

Velja...
( ST031Q01NA01 )
Velja...
0 daga
1 dag
2 daga
3 daga
4 daga
5 daga
6 daga
7 daga

Hve marga daga gerðirðu eftirfarandi utan skólatíma á síðustu 7 dögum?
(Vinsamlegast veldu úr fellivalmyndinni til að svara spurningunum.)

Hæfilega líkamlega hreyfingu í að minnsta kosti 60 mínútur á dag (t.d. ganga úti við, ganga
upp stiga, hjóla í skólann, synda)

ST032Q01NA01

Velja...

Hæfilega líkamlega hreyfingu í að minnsta kosti 60 mínútur á dag (t.d. ganga úti við, ganga upp stiga, hjóla í skólann, synda) ( ST032Q01NA01 )
Velja...
0 daga
1 dag
2 daga
3 daga
4 daga
5 daga
6 daga
7 daga
Mikla líkamlega hreyfingu í að minnsta kosti 20 mínútur á dag sem fékk þig til að svitna og
anda hratt (t.d. hlaup, hjólreiðar, þolfimi, fótbolti, skautar, handbolti)

ST032Q02NA01

Velja...

Mikla líkamlega hreyfingu í að minnsta kosti 20 mínútur á dag sem fékk þig til að svitna og anda hratt (t.d. hlaup, hjólreiðar, þolfimi, fótbolti,
skautar, handbolti) ( ST032Q02NA01 )
Velja...
0 daga
1 dag
2 daga
3 daga
4 daga
5 daga
6 daga
7 daga

Hve sammála eða ósammála ertu eftirfarandi setningum um þig?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Ég nýt þess þegar ég reyni á mig og hreyfi mig.

Ég fyllist orku þegar ég reyni á mig og hreyfi mig.

Mér líður vel líkamlega þegar ég reyni á mig og hreyfi mig.

Mér líður eins og ég hafi náð árangri þegar ég reyni á mig og hreyfi mig.

Mjög ósammála

Ósammála

Sammála

Mjög sammála

ST033Q01NA01

ST033Q01NA02

ST033Q01NA03

ST033Q01NA04

ST033Q02NA01

ST033Q02NA02

ST033Q02NA03

ST033Q02NA04

ST033Q03NA01

ST033Q03NA02

ST033Q03NA03

ST033Q03NA04

ST033Q04NA01

ST033Q04NA02

ST033Q04NA03

ST033Q04NA04

HLUTI E: Um skólann þinn

Ef þú hugsar um skólann þinn: Að hve miklu leyti ertu sammála eftirfarandi staðhæ fingum?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Mér finnst ég vera utangarðs (eða skilin/n útundan) í skólanum.

Ég á auðvelt með að eignast vini í skólanum.

Mér finnst ég tilheyra í skólanum.

Mér líður óþægilega og finnst ég ekki tilheyra í skólanum mínum.

Öðrum nemendum virðist líka vel við mig.

Ég er einmana í skólanum.

Ég er glaður/glöð í skólanum.

Hlutirnir eru til fyrirmyndar í skólanum mínum.

Ég er sátt/ur við skólann minn.

Mjög sammála

Sammála

Ósammála

Mjög ósammála

ST034Q01TA01

ST034Q01TA02

ST034Q01TA03

ST034Q01TA04

ST034Q02TA01

ST034Q02TA02

ST034Q02TA03

ST034Q02TA04

ST034Q03TA01

ST034Q03TA02

ST034Q03TA03

ST034Q03TA04

ST034Q04TA01

ST034Q04TA02

ST034Q04TA03

ST034Q04TA04

ST034Q05TA01

ST034Q05TA02

ST034Q05TA03

ST034Q05TA04

ST034Q06TA01

ST034Q06TA02

ST034Q06TA03

ST034Q06TA04

ST034Q07TA01

ST034Q07TA02

ST034Q07TA03

ST034Q07TA04

ST034Q08TA01

ST034Q08TA02

ST034Q08TA03

ST034Q08TA04

ST034Q09TA01

ST034Q09TA02

ST034Q09TA03

ST034Q09TA04

Hve oft gerist eftirfarandi í skólanum?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Nemendur hlusta ekki á það sem kennarinn segir.

Það er hávaði og læti.

Kennarinn þarf að bíða lengi þar til nemendur hafa þagnað.

Nemendur geta ekki unnið vel.

Nemendur fara ekki að vinna fyrr en löngu eftir að tíminn er byrjaður.

Í hverjum tíma

Í flestum tímum

Í sumum tímum

Aldrei eða næstum
aldrei

ST035Q01TA01

ST035Q01TA02

ST035Q01TA03

ST035Q01TA04

ST035Q02TA01

ST035Q02TA02

ST035Q02TA03

ST035Q02TA04

ST035Q03TA01

ST035Q03TA02

ST035Q03TA03

ST035Q03TA04

ST035Q04TA01

ST035Q04TA02

ST035Q04TA03

ST035Q04TA04

ST035Q05TA01

ST035Q05TA02

ST035Q05TA03

ST035Q05TA04

Ef þú hugsar um skólann þinn: Að hve miklu leyti ertu sammála eftirfarandi staðhæ fingum?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Skólinn hefur gert lítið til þess að undirbúa mig undir fullorðinsárin þegar skóla
lýkur.

Skólinn hefur verið tímasóun.

Skólinn hefur ýtt undir sjálfstraust mitt við að taka ákvarðanir.

Ég hef lært hluti í skólanum sem gætu komið sér vel í vinnu.

Ef ég legg mig fram í skólanum mun ég frekar fá góða vinnu.

Ef ég legg mig fram í skólanum mun ég frekar komast inn í góðan menntaskóla.

Mér finnst gaman að fá góðar einkunnir.

Það er mikilvægt að leggja sig fram í skóla.

Mjög sammála

Sammála

Ósammála

Mjög ósammála

ST036Q01TA01

ST036Q01TA02

ST036Q01TA03

ST036Q01TA04

ST036Q02TA01

ST036Q02TA02

ST036Q02TA03

ST036Q02TA04

ST036Q03TA01

ST036Q03TA02

ST036Q03TA03

ST036Q03TA04

ST036Q04TA01

ST036Q04TA02

ST036Q04TA03

ST036Q04TA04

ST036Q05TA01

ST036Q05TA02

ST036Q05TA03

ST036Q05TA04

ST036Q06TA01

ST036Q06TA02

ST036Q06TA03

ST036Q06TA04

ST036Q07TA01

ST036Q07TA02

ST036Q07TA03

ST036Q07TA04

ST036Q08TA01

ST036Q08TA02

ST036Q08TA03

ST036Q08TA04

Hve oft gerist eftirfarandi í kennslutímum í skólanum?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Kennarinn vill að nemendur leggi sig fram.

Kennarinn segir nemendum að þeir geti gert betur.

Kennaranum líkar það ekki þegar nemendur sýna kæruleysisleg vinnubrögð.

Nemendur þurfa að læra mikið.

Aldrei

Sumum tímum

Flestum tímum

Öllum tímum

ST037Q01TA01

ST037Q01TA02

ST037Q01TA03

ST037Q01TA04

ST037Q02TA01

ST037Q02TA02

ST037Q02TA03

ST037Q02TA04

ST037Q03TA01

ST037Q03TA02

ST037Q03TA03

ST037Q03TA04

ST037Q04TA01

ST037Q04TA02

ST037Q04TA03

ST037Q04TA04

Hve oft hefurðu upplifað eftirfarandi á síðustu 12 mánuðum í skólanum?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)
Aldrei eða næstum Nokkrum sinnum á Nokkrum sinnum í
aldrei
ári
mánuði
Ég var uppnefnd(ur) af öðrum nemendum.

Mér var strítt af öðrum nemendum.

Aðrir nemendur skildu mig útundan.

Aðrir nemendur gerðu grín að mér.

Mér var ógnað af öðrum nemendum.

Aðrir nemendur tóku eða eyðilögðu hluti sem ég á.

Ég var slegin(n) eða mér hrint af öðrum nemendum.

Aðrir nemendur dreifðu andstyggilegum kjaftasögum um mig.

Einu sinni í
viku eða oftar

ST038Q01NA01

ST038Q01NA02

ST038Q01NA03

ST038Q01NA04

ST038Q02NA01

ST038Q02NA02

ST038Q02NA03

ST038Q02NA04

ST038Q03NA01

ST038Q03NA02

ST038Q03NA03

ST038Q03NA04

ST038Q04NA01

ST038Q04NA02

ST038Q04NA03

ST038Q04NA04

ST038Q05NA01

ST038Q05NA02

ST038Q05NA03

ST038Q05NA04

ST038Q06NA01

ST038Q06NA02

ST038Q06NA03

ST038Q06NA04

ST038Q07NA01

ST038Q07NA02

ST038Q07NA03

ST038Q07NA04

ST038Q08NA01

ST038Q08NA02

ST038Q08NA03

ST038Q08NA04

Hve oft hefurðu upplifað eftirfarandi á síðustu 12 mánuðum í skólanum?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Kennarar aðstoðuðu mig sjaldnar en aðra nemendur.

Kennarar voru strangari í einkunnagjöf til mín en til annarra nemenda.

Kennarar gáfu í skyn að ég væri ekki eins klár og ég er í raun.

Kennarar skömmuðu mig eða refsuðu mér meira en öðrum nemendum.

Kennarar gerðu grín að mér fyrir framan aðra.

Kennarar sögðu eitthvað móðgandi við mig fyrir framan aðra.

Aldrei eða næstum
aldrei

Nokkrum sinnum
á ári

Nokkrum sinnum í Einu sinni í viku
mánuði
eða oftar

ST039Q01NA01

ST039Q01NA02

ST039Q01NA03

ST039Q01NA04

ST039Q02NA01

ST039Q02NA02

ST039Q02NA03

ST039Q02NA04

ST039Q03NA01

ST039Q03NA02

ST039Q03NA03

ST039Q03NA04

ST039Q04NA01

ST039Q04NA02

ST039Q04NA03

ST039Q04NA04

ST039Q05NA01

ST039Q05NA02

ST039Q05NA03

ST039Q05NA04

ST039Q06NA01

ST039Q06NA02

ST039Q06NA03

ST039Q06NA04

Ef þú hugsar um kennarana í skólanum þínum: Hversu sammála ertu eftirfarandi staðhæ fingum?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Mér semur vel við flesta kennarana mína.

Flestum kennurum mínum er annt um að mér líði vel.

Flestir kennarar mínir hlusta vel á það sem ég hef að segja.

Ef mig vantar aukaaðstoð þá fæ ég hana frá kennurum mínum.

Flestir kennarar mínir eru sanngjarnir við mig.

Kennararnir mínir sýna því sem ég geri í skólanum áhuga.

Kennararnir mínir styðja mig í náminu.

Kennararnir mínir styðja mig þegar ég lendi í vandræðum í skólanum.

Kennararnir mínir hvetja mig til að vera örugga(n) með sjálfa(n) mig.

Kennararnir mínir hvetja mig til að læra nýja hluti.

Mjög sammála

Sammála

Ósammála

Mjög ósammála

ST040Q01TA01

ST040Q01TA02

ST040Q01TA03

ST040Q01TA04

ST040Q02TA01

ST040Q02TA02

ST040Q02TA03

ST040Q02TA04

ST040Q03TA01

ST040Q03TA02

ST040Q03TA03

ST040Q03TA04

ST040Q04TA01

ST040Q04TA02

ST040Q04TA03

ST040Q04TA04

ST040Q05TA01

ST040Q05TA02

ST040Q05TA03

ST040Q05TA04

ST040Q06NA01

ST040Q06NA02

ST040Q06NA03

ST040Q06NA04

ST040Q07NA01

ST040Q07NA02

ST040Q07NA03

ST040Q07NA04

ST040Q08NA01

ST040Q08NA02

ST040Q08NA03

ST040Q08NA04

ST040Q09NA01

ST040Q09NA02

ST040Q09NA03

ST040Q09NA04

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q11NA01

ST040Q11NA02

ST040Q11NA03

ST040Q11NA04

Kennararnir mínir benda á lausnir fyrir mig þegar ég lendi í vandræðum
með námið.

ST040Q12NA01

ST040Q12NA02

ST040Q12NA03

ST040Q12NA04

Kennararnir mínir segja mér hvernig ég á að leysa verkefni í náminu og af
hverju ég ætti að vinna þau.

ST040Q13NA01

ST040Q13NA02

ST040Q13NA03

ST040Q13NA04

Kennararnir mínir útskýra vel verkefni í náminu og aðferðir við að leysa
þau.

ST040Q14NA01

ST040Q14NA02

ST040Q14NA03

ST040Q14NA04

ST040Q15NA01

ST040Q15NA02

ST040Q15NA03

ST040Q15NA04

ST040Q16NA01

ST040Q16NA02

ST040Q16NA03

ST040Q16NA04

ST040Q17NA01

ST040Q17NA02

ST040Q17NA03

ST040Q17NA04

ST040Q18NA01

ST040Q18NA02

ST040Q18NA03

ST040Q18NA04

Kennararnir mínir láta mig vita hvernig mér gengur í skólanum.

Kennararnir mínir sýna mér hvað þarf til að leysa verkefni í náminu.

Kennararnir mínir spyrja mig spurninga til að auðvelda mér að skilja
námsefnið betur.

Nemendur hafa áhrif á ákvarðanir sem teknar eru í skólanum mínum.

Í þessum skóla hlusta fullorðnir á hugmyndir nemenda.

Hver greiðir fyrir eftirfarandi í skólanum þínum?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)
Þetta er ekki í skólanum
Þetta er ókeypis
mínum
Námsbækur

Hádegismatur

Skólaferðalög

Foreldrar mínir eða ég
borgum þetta að fullu

Foreldrar mínir eða ég
borgum þetta að hluta

ST041Q01NA01

ST041Q01NA02

ST041Q01NA03

ST041Q01NA04

ST041Q02NA01

ST041Q02NA02

ST041Q02NA03

ST041Q02NA04

ST041Q03NA01

ST041Q03NA02

ST041Q03NA03

ST041Q03NA04

HLUTI F: Tómstundir og athafnir heima fyrir

Hversu mörgum vikum eyddir þú í eftirfarandi athafnir í sumarfríinu?
(Ef þú gerðir eitthvað í að minnsta kosti fjóra daga skráðu það þá sem eina viku.)

(Vinsamlegast færðu sleðann á réttan fjölda vikna í hverri línu.)

ST042Q01NA01

vikur
Fór í ferðalög
0

10
ST042Q02NA01

vikur
Dvaldi í sumarbústað fjölskyldunnar
0

10
ST042Q03NA01

vikur
Vann launaða vinnu
0

10
ST042Q04NA01

vikur
Aðstoðaði í fjölskyldufyrirtæki
0

10
ST042Q05NA01

vikur

vikur
Hjálpaði til við heimilisstörf eða passaði yngri systkini
0

10
ST042Q06NA01

vikur
Tók þátt í sumarnámskeið/sumarskóla
0

10
ST042Q07NA01

vikur
Gerði ýmislegt heima við (t.d. hitta vini, gerði eitthvað í hverfinu)
0

10
ST042Q08NA01

vikur
Fór í sumarbúðir (t.d. tengdar listum eða íþróttum)
0

10
ST042Q09NA01

vikur
Vann sjálfboðavinnu (t.d. hjá Rauða Krossinum)
0

10
ST042Q10NA01

vikur
Heimsótti fjölskyldu og vini
0

10

Branching rule
Rule:

IF (^ST042Q01NA01 = 0 OR ^ST042Q01NA01 = null) THEN GOTO ^ST043 ELSE GOTO ^ST044

Hver var ástæ ðan fyrir því að þú fórst ekki í ferðalag í sumarfríinu?
(Vinsamlegast merktu í einn reit.)

Peningar

Aðrar ástæður

ST043Q01NA01

ST043Q01NA02

Hve oft gerðirðu eftirfarandi á síðustu 12 mánuðum?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Fór á safn

Fór á listasýningu

Fór á klassíska tónleika

Fór á rokk/popptónleika

Fór í leikhús

Fór á íþróttaleik

Aldrei

Einu sinni eða
tvisvar

Þrisvar eða fjórum
sinnum

Oftar en fjórum
sinnum

ST044Q01NA01

ST044Q01NA02

ST044Q01NA03

ST044Q01NA04

ST044Q02NA01

ST044Q02NA02

ST044Q02NA03

ST044Q02NA04

ST044Q03NA01

ST044Q03NA02

ST044Q03NA03

ST044Q03NA04

ST044Q04NA01

ST044Q04NA02

ST044Q04NA03

ST044Q04NA04

ST044Q05NA01

ST044Q05NA02

ST044Q05NA03

ST044Q05NA04

ST044Q06NA01

ST044Q06NA02

ST044Q06NA03

ST044Q06NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST044Q01NA02 > 0 OR ^ST044Q01NA03 > 0 OR ^ST044Q01NA04 > 0 OR ^ST044Q02NA02 > 0
OR ^ST044Q02NA03 > 0 OR ^ST044Q02NA04 > 0 OR ^ST044Q03NA02 > 0 OR ^ST044Q03NA03 > 0 OR
^ST044Q03NA04 > 0 OR ^ST044Q04NA02 > 0 OR ^ST044Q04NA03 > 0 OR ^ST044Q04NA04 > 0 OR
^ST044Q05NA02 > 0 OR ^ST044Q05NA03 > 0 OR ^ST044Q05NA04 > 0 OR ^ST044Q06NA02 > 0 OR
^ST044Q06NA03 > 0 OR ^ST044Q06NA04 > 0) THEN GOTO ^ST045 ELSE GOTO ^ST046

Þurftir þú eða fjölskylda þín að safna fyrirfram fyrir viðburðunum sem lýst er í síðustu spurningu?
(Vinsamlegast merktu í einn reit.)

Nei, það kostaði ekkert á viðburðina sem við fórum á.

Nei, við þurftum ekki að safna fyrir þeim.

Já, við þurftum að safna fyrir þeim.

ST045Q01NA01

ST045Q01NA02

ST045Q01NA03

Hve oft gerirðu eftirfarandi með foreldrum þínum eða einhverjum öðrum sem býr heima hjá þér?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Ræðum um hvernig mér gengur í skólanum

Borðum kvöldmat saman

Ræðum stjórnmál eða samfélagsmál

Bara tölum saman um allt og ekki neitt

Ræðum um bækur, kvikmyndir eða
sjónvarpsþætti

Aldrei eða
næstum aldrei

Einu sinni eða
nokkrum sinnum á
ári

Einu sinni eða
nokkrum sinnum á
mánuði

Einu sinni eða
Daglega eða
nokkrum sinnum á
næstum daglega
viku

ST046Q01NA01

ST046Q01NA02

ST046Q01NA03

ST046Q01NA04

ST046Q01NA05

ST046Q02NA01

ST046Q02NA02

ST046Q02NA03

ST046Q02NA04

ST046Q02NA05

ST046Q03NA01

ST046Q03NA02

ST046Q03NA03

ST046Q03NA04

ST046Q03NA05

ST046Q04NA01

ST046Q04NA02

ST046Q04NA03

ST046Q04NA04

ST046Q04NA05

ST046Q05NA01

ST046Q05NA02

ST046Q05NA03

ST046Q05NA04

ST046Q05NA05

Hverjir búa á heimili þínu?
(Vinsamlegast merktu í einn reit í hverri línu.)

Móðir (eða stjúpmóðir eða fósturmóðir)

Faðir (eða stjúpfaðir eða fósturfaðir)

Bróðir/bræður (meðtaldir stjúpbræður)

Systir/systur (meðtaldar stjúpsystur)

Amma og/eða afi

Aðrir (til dæmis frændi eða frænka)

Já

Nei

ST047Q01TA01

ST047Q01TA02

ST047Q02TA01

ST047Q02TA02

ST047Q03TA01

ST047Q03TA02

ST047Q04TA01

ST047Q04TA02

ST047Q05TA01

ST047Q05TA02

ST047Q06TA01

ST047Q06TA02

Þakka þér kæ rlega fyrir að svara spurningalistanum!

