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Heilsa og líðan barna í Kópavogi 

- MÆLABORÐ - 

Vísitala barnvænna sveitarfélaga 

Vísitala barnvænna sveitarfélaga er vísitala sem mælir lífsgæði barna í Kópavogsbæ.  

Vísitala barnvænna sveitarfélaga byggir á fimm víddum sem allar vísa til grunnstoða Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Þær eru 2. greinin sem fjallar um jafnræði og enga mismunun, 3. greinin sem 

fjallar um að við gerum ávallt það sem er barni fyrir bestu, 6. greinin sem fjallar um rétt barns til að 

lifa og þroskast og 12. greinin sem fjallar um rétt barns til að tjá sig. 

Víddirnar fimm í vísitölu barnvænna sveitarfélaga eru: 

1. Menntun 

2. Jafnræði 

3. Heilsa & vellíðan 

4. Öryggi & vernd 

5. Samfélagsleg þátttaka 

Í hverri vídd eru fjórir undirþættir að undanskilinni jafnræðisvíddinni sem einungis hefur  tvo 

undirþætti:  

Menntun Jafnræði Heilsa og 
vellíðan 

Öryggi og vernd Samfélagsleg 
þátttaka 

Skólastarf Fjárhagsþröng 
 

Almenn vellíðan Einelti og slys Verkefni utan 
skóla 

Þátttaka í skóla Geðheilbrigði Samvera 
fjölskyldu 

Almenn þátttaka 

Vellíðan í skóla Félagslegt 
jafnræði 

Líkamleg heilsa Áhættuhegðun Félagslíf 

Vinnuaðstaða Forvarnir Ofbeldi og 
vanræksla 

Samfélagsmiðlar 
og tölvuleikir 

Tafla 1: Þættir hverrar víddar í vísitölu barnvænna sveitarfélaga. 

Vísitalan samanstendur af 80 einstökum mælikvörðum. Hinsvegar eru 87 mælikvarðar í mælaborðinu 

en þar af eru 7 mælikvarðar sundurliðaðir eftir kynjum. Í hverjum þætti eru allt að 9 mælikvarðar. Til 

að gefa betra yfirlit yfir líðan barna voru reiknaðar samsettar vísitölur fyrir þætti, víddir og allt 

mælaborðið. Samsett vísitala er meðaltalstala allra vísa sem tilheyra vísitölunni.  

Mælikvarðarnir  sjálfir geta staðið sjálfstætt og gefa upplýsingar um líðan og stöðu barna en 

samsettar vísitölur gefa yfirsýn og sýna þróun.  

Aðferðafræði við val mælikvarða: 

Gögn um heilsu og líðan ungmenna hefur verið safnað á Íslandi á hverju ári frá árinu 1992. Gögnin 

hafa nýst í forvarnarstarfi, m.a. til að draga úr áhættuhegðun meðal ungmenna s.s. reykingum og 

drykkju. Þetta er í fyrsta skipti sem þessi og önnur tiltæk gögn fyrir börn eru notuð til að mynda 

samsetta vísitölu og sett fram í mælaborði sem fylgist með lífsgæðum barna í sveitarfélaginu.  

Við gerð vísitölu barnvænna sveitarfélaga í Kópavogi voru ópersónuleg, aðgengileg gögn skoðuð 

markvisst og mælikvarðar metnir út frá því hvort þeir væru lýsandi fyrir þær víddir sem mynda 

mælaborðið. Vinnan við mælaborðið leiddi í ljós skort á gögnum fyrir yngstu aldurshópanna. Reynt 

var eftir megni að bæta aldursdreifingu í mælaborðinu. Gagnamagn fyrir „jafnræðis“ víddina var 
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einnig takmarkað og því var stofnaður þverfaglegur hópur til að ræða möguleika á nýjum 

mælikvörðum; þrír mælikvarðar voru hannaðir í samvinnu við velferðarsvið Kópavogs og að auki 

hannaði Hagstofa Íslands sex nýja mælikvarða. 

Gögnin sem byggja upp mælaborðið og vísitöluna eru ýmist hlutlæg, t.d. úr tölfræðilegum skýrslum, 

eða huglæg og þá úr könnunum þar sem byggt er á svörum barna og foreldra ungra barna.  

Gagnaveitendur 

Gögnin komu frá sex stofnunum: 

1. Rannsókn og greining (R&G): R&G framkvæmir kannanir hjá ungmennum á aldursbilinu 10 til 20 

ára. Kannanirnar eru ólíkar eftir aldurshópum. Kannanirnar fara fram í skólum sveitarfélagsins á 

skólatíma annað hvert ár fyrir hvern aldurshóp. Öll börn í skóla á þeim degi sem könnunin fer 

fram taka þátt nema ekki liggi fyrir upplýst samþykki foreldra.  

2. Skólavogin: Skólavogin framkvæmir kannanir á meðal barna á aldrinum 11 til 16 ára sem og hjá 

foreldrum barna í leikskólum og í grunnskólum. Skólavogin framkvæmir kannanir sínar 

mánaðarlega yfir allt skólaárið og ná þannig til nánast allra skólabarna en yfir lengri tíma.. 

3. Hagstofa Íslands: Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar í landinu. Hagstofa 

Íslands safnar tölulegum upplýsingum um íslenskt samfélag, vinnur úr þeim og miðlar til notenda. 

4. Heilsa og lífskjör skólanema á Íslandi (HBSC): HBSC framkvæmir kannanir á milli landa í þeim 

tilgangi að fá innsýn inn í líðan ungs fólks, hegðun og félagslega þætti. HBSC er gerð á fjögurra ára 

fresti og unnin í samvinnu við Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina - svæðisskrifstofuna fyrir Evrópu. 

5. Embætti landlæknis: Embætti landlæknis safnar m.a. og vinnur úr gögnum um heilbrigði og 

heilbrigðisþjónustu á Íslandi. 

6. Gögn innanhús: Kópavogur heldur úti vöruhúsi gagna þar sem ýmsum gögnum sviða 

sveitarfélagsins er safnað sem og önnur gögn er viðkoma íbúum Kópavogs. Öll gögnin sem nýtt 

eru í mælaborðið eru ekki persónugreinanleg – eingöngu tölfræðileg gögn sem gefa heildarmynd. 

Úrvinnsla gagna 

Til að búa til vísitöluna voru allir vísar staðlaðir á skalanum 0-100 með min-max aðferðinni, þar sem 

versta gildið er 0 og besta 100. Áður en hægt er að notast við min-max aðferðina til að skala mæligildi 

hvers vísis þarf að skilgreina hvort min eða max sé betra.  

Vísirinn „Hlutfall barna sem geta einbeitt sér að námsefninu í tímum” er jákvæður og besta gildið er 

því 100 (max) þar sem því hærra hlutfall barna sem geta einbeitt sér að námsefninu í tímum þeim 

mun betra. Vísirinn „Hlutfall stúlkna sem finnst námið tilgangslaust“ er neikvæður og besta gildið er 0 

(min) þar sem því lægra hlutfall stúlkna sem finnst námið tilgangslaust þeim mun betra.  

Þetta hefur verið forritað í Nightingale, gagnahugbúnað sem þróaður er af upplýsingatæknideild 

Kópavogsbæjar sem staðlar vísana og reiknar samsettu vísitölurnar. Á mynd 1 má sjá vísinn fyrir 

„Hlutfall stúlkna sem finnst námið tilgangslaust“ þar sem lágmarksgildið er 0 (min) og hámarksgildið 

er 100 (max) og betra gildi er skilgreint sem lágmarksgildið (min).  
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Mynd 1: Skjáskot af vísi í Nightingale með gildum fyrir Min og Max sem og skilgreiningu á hvort Min eða Max sé betra gildið.  

Vegið gildi hverrar mælingar í hverjum vísi er reiknað með min-max aðferðinni út frá besta gildinu.  

Reikningsformúlan þar sem max er skilgreint sem besta gildið er, þar sem xi er skalaða gildið og x 

hrágildið: 

𝑥𝑖 = 100 ∗ (
𝑥 −min(𝑥)

max(𝑥) − min(𝑥)
) 

Reikningsformúlan þar sem min er skilgreint sem besta gildið, þar sem xi er skalaða gildið og x 

hrágildið: 

𝑥𝑖 = 100 ∗ (
max(𝑥) − 𝑥

max(𝑥) − min(𝑥)
) 

Vísitala barnvænna sveitarfélaga er svo reiknað sem meðaltal sköluðu gilda vísanna sem hver um sig 

vegur jafnt að undanskildum sjö vísum sem voru sunduliðaðir eftir kyni. Þeir vísar sem voru 

sundurliðaðir eftir kyni vega saman fyrir bæði kynin sem einn.  

Mælaborð barna: 

Hér fyrir neðan má sjá alla vísa mælaborðsins, fyrir hvað þeir standa, frá hvaða  gagnaveitum þau 

koma, aldurshópa þeirra barna sem vísirinn fjallar um auk upplýsinga um úrvinnslu gagnanna og 

hvort min eða max sé betra gildið. 

Fyrir frekari upplýsingar 

Er varðar mælaborð og úrvinnslu gagna: 

Anna Elísabet Ólafsdóttir, annao@kopavogur.is 

Jakob Sindri Þórsson, jakobs@kopavogur.is 

Er varðar Nightingale: 

Ingimar Þór Friðriksson, ingimar@kopavogur.is
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Menntun 

Skólastarf 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta gildi 

Hlutfall barna 
sem geta 
einbeitt sér að 
námsefninu í 
tímum 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem geta einbeitt sér að námsefninu í tímum skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem 
svara "alveg" og "eiginlega alveg" spurningunni "Alltaf einbeitt mér að námsefninu í kennslustundum" 
(teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð 
með 100 og sett fram sem prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hve vel 
börn í 6. til 10. bekk gátu einbeitt sér að námsefninu í kennslustundum. Svarmöguleikar voru "(get) 
alveg", "eiginlega alveg", "nokkurn veginn", "eiginlega ekki" og "ekki". Samtekin voru svörin "alveg" og 
"eiginlega alveg". 

100 

Hlutfall barna 
sem treysta sér 
til að 
skipuleggja nám 
sitt 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem treysta sér til að skipuleggja nám sitt skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara 
"alveg" og "get alveg" spurningunni "Skipulagt námið mitt" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem 
svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í 
nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hve vel börnum í 6. til 10. bekk gekk að 
skipuleggja námið sitt. Svarmöguleikar voru "(get) alveg", "eiginlega alveg", "nokkurn veginn", "eiginlega 
ekki" og "ekki". Samtekin voru svörin "alveg" og "eiginlega alveg". 

100 

Hlutfall stráka 
sem finnst 
námið 
tilgangslaust 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall stráka sem finnst námið tilgangslaust skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "á oft við um 
mig" eða "á nær alltaf við um mig" spurningunni "Hversu vel finnst þér eftirfarandi staðhæfingar eiga við 
um þig? Mér finnst námið tilgangslaust" (teljari) deilt með heildarfjölda stráka sem svara spurningunni 
(nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má 
finna hlutfall barna í 9. til 10. bekk sem telja námið tilgangslaust fyrir stelpur og stráka. Prósentuhlutfall 
stráka má finna hér. Svarmöguleikar voru "Á nær alltaf við um mig", "Á oft við um mig", "Á stundum við 
um mig", "Á sjaldan við um mig", "Á nær aldrei við mig". 

0 

Hlutfall stúlkna 
sem finnst 
námið 
tilgangslaust 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall stúlkna sem finnst námið tilgangslaust skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "á oft við 
um mig" eða "á nær alltaf við um mig" spurningunni "Hversu vel finnst þér eftirfarandi staðhæfingar eiga 
við um þig? Mér finnst námið tilgangslaust" (teljari) deilt með heildarfjölda stúlkna sem svara 
spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í 
lýðheilsukönnun R&G má finna hlutfall barna í 9. til 10. bekk sem telja námið tilgangslaust fyrir stelpur og 
stráka. Prósentuhlutfall stúlkna má finna hér. Svarmöguleikar voru "Á nær alltaf við um mig", "Á oft við 
um mig", "Á stundum við um mig", "Á sjaldan við um mig", "Á nær aldrei við mig". 

0 

Brottfallshlutfall 
stráka úr 
framhaldsskóla 

Hagstofa 
Íslands 

16 til 20 ára Brottfallshlutfall stráka úr framhaldsskóla skal reiknað sem heildarfjöldi þeirra stráka sem hafa ekki lokið 
námi og eru ekki skráðir í skóla á framhaldsskólastigi (teljari) deilt með heildarfjölda stráka sem fjórum 
árum áður höfðu skráð sig í dagskóla á framhaldsskólastigi (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 
100 og sett fram sem prósenta. Sökum tímaramma mælingarinnar er skráningarár fjórum árum frá 
nýnemaskráningu, þannig er skráning fyrir árið 2017 unnin úr nýnemaskráningu frá árinu 2013. Taldir eru 
nýnemar í dagskóla á framhaldsskólastigi, þ.e. þeir sem eru í fyrsta skipti skráðir í nám á þessu skólastigi í 

0 
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nemendaskrá Hagstofu Íslands frá upphafi hennar árið 1975 og eru búsettir í Kópavogi. Þessum hópi 
nýnema er fylgt eftir í fjögur ár og talinn fjöldi þeirra sem hafa lokið prófi eftir a.m.k. tveggja ára nám á 
framhaldsskólastigi, samkvæmt prófaskrá Hagstofu Íslands. Enn í námi á við þá sem enn stunda nám í 
dagskóla, kvöldskóla og í fjarnámi á framhaldsskólastigi eða háskólastigi á Íslandi en hafa ekki 
brautskráðst. 

Brottfallshlutfall 
stúlkna úr 
framhaldsskóla 

Hagstofa 
Íslands 

16 til 20 ára Brottfallshlutfall stúlkna úr framhaldsskóla skal reiknað sem heildarfjöldi þeirra stúlkna sem hafa ekki 
lokið námi og eru ekki skráðar í skóla á framhaldsskólastigi (teljari) deilt með heildarfjölda stúlkna sem 
fjórum árum áður höfðu skráð sig í dagskóla á framhaldsskólastigi (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð 
með 100 og sett fram sem prósenta. Sökum tímaramma mælingarinnar er skráningarár fjórum árum frá 
nýnemaskráningu, þannig er skráning fyrir árið 2017 unnin úr nýnemaskráningu frá árinu 2013. Taldir eru 
nýnemar í dagskóla á framhaldsskólastigi, þ.e. þeir sem eru í fyrsta skipti skráðir í nám á þessu skólastigi í 
nemendaskrá Hagstofu Íslands frá upphafi hennar árið 1975 og eru búsettir í Kópavogi. Þessum hópi 
nýnema er fylgt eftir í fjögur ár og talinn fjöldi þeirra sem hafa lokið prófi eftir a.m.k. tveggja ára nám á 
framhaldsskólastigi, samkvæmt prófaskrá Hagstofu Íslands. Enn í námi á við þá sem enn stunda nám í 
dagskóla, kvöldskóla og í fjarnámi á framhaldsskólastigi eða háskólastigi á Íslandi en hafa ekki 
brautskráðst. 

0 

Hlutfall barna 
sem hafa ekki 
skráð sig í 
starfs- eða 
bóknám að 
loknum 
grunnskóla 

Hagstofa 
Íslands 

16 ára Hlutfall barna sem hafa ekki skráð sig í starfs- eða bóknám að loknum grunnskóla skal reiknað sem 
heildarfjöldi þeirra barna sem hafa ekki skráð sig í almennt bóknám eða starfsnám á tilteknu ári (teljari) 
deilt með heildarfjölda barna sem hafa lokið grunnskólagöngu á tilteknu ári (nefnari). Niðurstaðan skal 
margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Gögn fengin úr nemendaskrá og grunnskólatölum 
Hagstofu Íslands. 

0 

Þátttaka í skóla 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta gildi 

Hlutfall barna 
sem telur sig fá 
tækifæri til að 
hafa áhrif á 
kennslustundir 
eða aðra 
skólastarfsemi 

Könnun 
framkvæmd 
af 
sveitarfélagi 

10 til 16 ára "Hlutfall barna sem telur sig fá tækifæri til að hafa áhrif á kennslustundir eða aðra skólastarfsemi skal 
reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara játandi spurningunni ""Færðu tækifæri til að hafa áhrif á það 
sem gert er í skólanum þínum, t.d. í kennslustundum eða viðburðum á vegum skólans"" (teljari) deilt 
með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett 
fram sem prósenta. Sérkönnun lögð fyrir börn í Kópavogi. Svarmöguleikar voru já og nei."  

100 

Hlutfall barna 
sem ræða 
saman um 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem ræða saman um námsefnið í tímum skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "í 
flestum tímum" og "í öllum tímum" spurningunni "Hve oft gerist eftirfarandi í kennslutímum hjá þér? 
Nemendur ræða saman um námsefnið" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni 
(nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í nemendakönnun 

100 



 

6 
 

námsefnið í 
tímum 

Skólavogarinnar má finna svar við því hve oft börn í 6. til 10. bekk fengu tækifæri til að ræða saman um 
námsefnið. Svarmöguleikar voru "í öllum tímum", "í flestum tímum", "í sumum tímum", "aldrei eða 
næstum aldrei". 

Hlutfall barna 
sem fær 
tækifæri til að 
útskýra 
hugmyndir 
sínar í 
kennslustund 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem fær tækifæri til að útskýra hugmyndir sínar í kennslustund skal reiknað sem 
heildarfjöldi barna sem svara „í öllum tímum” og „í flestum tímum” spurningunni "Hve oft gerist í 
kennslutímum hjá þér? Nemendur fá tækifæri til að útskýra hugmyndir sínar" (teljari) deilt með 
heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram 
sem prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hve oft börn í 6. til 10. bekk fengu 
tækifæri til að útskýra hugmyndir sínar. Svarmöguleikar voru „í öllum tímum”, „í flestum tímum”, „í 
sumum tímum” og „aldrei eða næstum aldrei”. 

100 

Vellíðan í skóla 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta gildi 

Hlutfall barna 
sem finnst þau 
vera jafn mikils 
virði og aðrir 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem finnst þau vera jafn mikils virði og aðrir skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara 
"mjög sammála" og "sammála" spurningunni "Mér finnst ég vera að minnsta kosti jafn mikils virði og 
aðrir" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal 
margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því 
hvaða álit börn í 6. til 10. bekk hafa á eigin sjálfsvirði. Spurt var hve sammála eða ósammála börn voru 
fullyrðingum. Svarmöguleikar voru "mjög sammála", "sammála", "ósammála", "mjög ósammála". 

100 

Hlutfall barna 
sem finnst þau 
ekki skipta 
neinu máli fyrir 
aðra 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem finnst þau ekki skipta neinu máli fyrir aðra skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem 
svara "mjög sammála" og "sammála" spurningunni "mér finnst ég ekki skipta neinu máli fyrir aðra" 
(teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð 
með 100 og sett fram sem prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hvaða álit 
börn í 6. til 10. bekk hafa á því hvort þau skipti máli fyrir aðra. Spurt var hve sammála eða ósammála 
börn voru fullyrðingum. Svarmöguleikar voru "mjög sammála", "sammála", "ósammála", "mjög 
ósammála". 

0 

Hlutfall barna 
sem verða fyrir 
miklu álagi 
vegna námsins 

HBSC1 16 ára Hlutfall barna sem verða fyrir miklu álagi vegna námsins skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara 
"miklu" spurningunni "hversu miklu álagi verður fyrir þú fyrir vegna skólanámsins" (teljari) deilt með 
heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram 
sem prósenta. Rannsóknin Heilsa og lífskjör skólanema spurði um ýmsa þætti er varðar heilsu og 
heilsutengda hegðun ungs fólks. Svarmöguleikar voru "engu", "litlu", "nokkru", "miklu". 

0 

Hlutfall barna 
sem líður illa í 
skóla 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall barna sem líður illa í skóla skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "á nær alltaf við um 
mig", "á oft við um mig" og "á stundum við um mig" spurningunni "mér líður illa í skólanum" (teljari) deilt 
með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett 
fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk. Niðurstöður voru 

0 

                                                           
1 Heilsa og lífskjör skólanema (e. The study of Health Behaviour in Schoolaged Children) 
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teknar saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. Svarmöguleikar voru "á 
nær alltaf við um mig", "á oft við um mig", "á stundum við um mig", "á sjaldan við um mig", "á nær aldrei 
við um mig". 

Hlutfall barna 
sem líður illa í 
frímínútum 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall barna sem líður illa í frímínútum skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "á nær alltaf við 
um mig", "á oft við um mig" og "á stundum við um mig" spurningunni "mér líður illa í frímínútum" 
(teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð 
með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk. 
Niðurstöður voru teknar saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. 
Svarmöguleikar voru "á nær alltaf við um mig", "á oft við um mig", "á stundum við um mig", "á sjaldan 
við um mig", "á nær aldrei við um mig". 

0 

Hlutfall barna 
sem dvelur 8,5 
klst eða lengur í 
leikskóla 

Innanhúsgögn 1 til 5 ára Hlutfall barna sem dvelur 8,5 klst eða lengur í leikskóla skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem dvelur 
8,5 klst eða lengur í leikskólum í sveitarfélaginu (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem eru skráð í 
leikskóla í sveitarfélaginu (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. 
Menntasvið Kópavogs heldur utanum upplýsingar um dvalarstundir barna og fjölda þeirra í leikskólum. 

0 

Vinnuaðstaða 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta gildi 

Hlutfall foreldra 
barna í leikskóla 
sem eru ánægð 
með húsnæði 
og aðstöðu 
leikskólans 

Skólavogin 1 til 6 ára Hlutfall foreldra barna í leikskóla sem eru ánægð með húsnæði og aðstöðu leikskólans skal reiknað sem 
heildarfjöldi foreldra sem svara "mjög ánægður" og "frekar ánægður" spurningunni "Hve ánægð(ur) ertu 
með eftirfarandi í leikskólanum?: Húsnæði og aðstöðu." (teljari) deilt með heildarfjölda foreldra sem 
svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í 
foreldrakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hvort foreldrar séu ánægðir með húsnæði og 
aðstöðu barna sinna í leikskóla. Svarmöguleikar voru „mjög ánægður”, „frekar ánægður”, „frekar 
óánægður” og „mjög óánægður”.  

100 

Hlutfall foreldra 
barna í leikskóla 
sem finnst 
námsumhverfi 
leikskólans 
öruggt 

Skólavogin 1 til 6 ára Hlutfall foreldra barna í leikskóla sem finnst námsumhverfi leikskólans öruggt skal reiknað sem 
heildarfjöldi foreldra sem svara "mjög sammála" og "frekar sammála" spurningunni "Námsumhverfi 
barnsins míns úti og inni er öruggt" (teljari) deilt með heildarfjölda foreldra sem svara spurningunni 
(nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í foreldrakönnun 
Skólavogarinnar má finna svar við því hversu öruggt foreldrar telja námsumhverfi barnanna sinna. 
Svarmöguleikar voru „mjög sammála”, „frekar sammála”, „frekar ósammála” og „mjög ósammála”.  

100 

Hlutfall barna 
sem telja oft 
eða alltaf 
hávaða og 
óróleika vera í 
kennslustund 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem telja oft eða alltaf hávaða og óróleika vera í kennslustund skal reiknað sem 
heildarfjöldi barna sem svara "í flestum tímum" og "í öllum tímum" spurningunni "Hve oft gerist 
eftirfarandi í kennslutímum hjá þér? - Það er hávaði og óróleiki." (teljari) deilt með heildarfjölda barna 
sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í 
nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar barna í 6. til 10. bekk við því hversu oft það gerist í 
kennslustundum að það er hávaði og óróleiki. Svarmöguleikar voru „aldrei eða næstum aldrei”, „í sumum 
tímum”, „í flestum tímum” og „í öllum tímum”.  

0 
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Jafnræði 

Fjárhagsþröng 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta 
gildi 

Ráðstöfunartekjur 
barna (0-18) sem 
hlutfall af 
ráðstöfunartekjum 
fólks á vinnualdri 
(25-67 ára) 

Hagstofa 
Íslands 

0 til 18 ára Hlutfallið á milli jafngildra ráðstöfunartekna barna og fólks á vinnualdri er fengið með því að deila 
jafngildum ráðstöfunartekjum barna (teljari) með jafngildum ráðstöfunartekjum fólks á vinnualdri (25-
67 ára)(nefnari). Niðurstaðan er margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Jafngildar 
ráðstöfunartekjur eru fengnar með því að taka heildartekjur fjölskyldna og draga frá þeim skatta og 
iðgjöld í lífeyrissjóði. Því næst er tekjunum deilt á fjölskyldumeðlimi þannig að fyrsti einstaklingur á 
heimili 14 ára og eldri fær gildið 1, aðrir einstaklingar 14 ára og eldri fá gildið 0,5 og öll börn yngri en 14 
ára fá gildið 0,3 (OECD modified equivalence scale). Notast er við miðgildið þar sem tekjudreifingar eru 
skekktar upp á við sem veldur því að meðaltöl gefa skekkta mynd af miðsækni dreifingarinnar. 

100 

Hlutfall barna sem 
getur ekki stundað 
þá 
tómstundastarfsemi 
sem það helst vill 
þar sem foreldrar 
þeirra hafa ekki efni 
á því 

 R&G 14 til 16 ára Hlutfall barna sem getur ekki stundað þá tómstundastarfsemi sem það helst vill þar sem foreldrar þeirra 
hafa ekki efni á því skal reiknað sem heildarfjöldi foreldra sem svara "Stundum", "Oft" og "Nær alltaf" 
spurningunni "Foreldrar þínir hafa ekki ráð á þeirri tómstundastarfsemi sem þú vilt helst stunda" (teljari) 
deilt með heildarfjölda foreldra sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 
100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk. 
Niðurstöður voru teknar saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. 
Svarmöguleikar voru "Nær aldrei", "Sjaldan", "Stundum", "Oft" og "Nær alltaf". 

0 

Hlutfall barna undir 
lágtekjumörkum 
sveitarfélagsins 

Hagstofa 
Íslands 

0 til 18 ára Hlutfall barna undir lágtekjumörkum sveitarfélagsins er reiknað með því að deila fjölda barna í 
sveitarfélaginu með jafngildar ráðstöfunartekjur undir lágtekjumörkum (teljari) með fjölda barna í 
Kópavogi það ár (nefnari). Niðurstaðan er margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. 
Lágtekjuhlutfall er fengið með því að skilgreina lágtekjumörk. Lágtekjumörk eru skilgreind út frá hlutfalli 
af miðgildi jafngildra ráðstöfunartekna (hér 60% af miðgildi) allra íbúa Kópavogsbæjar. Jafngildar 
ráðstöfunartekjur eru fengnar með því að taka heildartekjur fjölskyldna og draga frá þeim skatta og 
iðgjöld í lífeyrissjóði. Því næst er tekjunum deilt á fjölskyldumeðlimi þannig að fyrsti einstaklingur á 
heimili 14 ára og eldri fær gildið 1, aðrir einstaklingar 14 ára og eldri fá gildið 0,5 og öll börn yngri en 14 
ára fá gildið 0,3 (OECD modified equivalence scale). Notast er við miðgildið þar sem tekjudreifingar eru 
skekktar upp á við sem veldur því að meðaltöl gefa skekkta mynd af miðsækni dreifingarinnar. 

0 

Viðvarandi lágar 
tekjur. Hlutfall 
barna undir efri 
lágtekjumörkum 
(70% af miðgildi 
jafngildra 

Hagstofa 
Íslands 

0 til 18 ára Hlutfall barna undir efri lágtekjumörkum (70% af miðgildi jafngildra ráðstöfunartekna) þrjú af fimm 
árum skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem eru með jafngildar ráðstöfunartekjur undir sem nemur 
70% af miðgildi ráðstöfunartekna í a.m.k. þrjú af fimm árum (á tilteknu ári og fjögur ár á undan) (teljari) 
deilt með heildarfjölda allra barna í sveitarfélaginu á tilteknu ári (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð 
með 100 og sett fram sem prósenta. Gögn fengin úr skattagrunnskrá Hagstofu Íslands og Þjóðskrá. 

0 
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ráðstöfunartekna) 
þrjú af fimm árum. 

Hlutfall barna sem 
búa á heimili sem 
hefur orðið fyrir 
atvinnuleysi á 
undangengnum 12 
mánuðum 

Hagstofa 
Íslands 

0 til 18 ára Hlutfall barna sem búa á heimili sem hefur orðið fyrir atvinnuleysi á undangengnum 12 mánuðum skal 
reiknað sem heildarfjöldi barna sem tilheyra fjölskyldu sem býr í sveitarfélaginu þar sem einn eða fleiri 
fjölskyldumeðlimur hefur þegið atvinnuleysisbætur á árinu (teljari) deilt með heildarfjölda barna í 
sveitarfélaginu (nefnari). Niðurstaðan er margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Upplýsingar 
fengnar úr skattagrunnskrá Hagstofu Íslands og Þjóðskrá. 

0 

Hlutfall barna sem 
búa á heimili sem 
fær fjárhagsaðstoð 
sveitarfélagsins 

Innanhúsgögn 0 til 18 ára Hlutfall barna sem býr á heimili sem fær fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins skal reiknað sem heildarfjöldi 
barna sem býr á heimili sem fær fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins (teljari) deilt með heildarfjölda barna 
sem búa í Kópavogi (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. 
Velferðarsvið Kópavogs heldur utanum um heildarfjölda barna á heimilum sem fá fjárhagsaðstoð. 
Heildarfjöldi barna sem búsett eru í Kópavogi má nálgast hjá Hagstofu Íslands. 

0 

Félagslegt jafnræði 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta 
gildi 

Hlutfall barna sem 
búsett eru í 
félagslegum 
leiguíbúðum 

Innanhúsgögn 0 til 18 ára Hlutfall barna sem býr í félagslegu húsnæði sveitarfélagsins skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem býr 
í félagslegu húsnæði sveitarfélagsins (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem búa í sveitarfélaginu 
(nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Velferðarsvið Kópavogs 
birtir upplýsingar um fjölda barna sem búa í félagslegu húsnæði í ársskýrslu. Upplýsingar um 
heildarfjölda barna sem búa í sveitarfélaginu má finna hjá Hagstofu Íslands. 

0 

Hlutfall foreldra 
barna í leikskóla 
sem hafa óskað 
eftir 
sérfræðiþjónustu 
fyrir börnin sín en 
ekki fengið/eru á 
biðlista 

Skólavogin 1 til 6 ára Hlutfall foreldra barna sem hafa óskað eftir sérfræðiþjónustu fyrir börnin sín en ekki fengið/eru á 
biðlista skal reiknað sem heildarfjöldi foreldra sem svara "Já, en ekki fengið slíka þjónustu/er á biðlista" 
spurningunni "Hefur þú óskað eftir sérfræðiþjónustu (t.d. sálfræði, talmeinafræði eða iðjuþjálfun) fyrir 
barnið á þessu skólaári?" (teljari) deilt með heildarfjölda foreldra sem svara spurningunni með því að 
haka við "Já og fengið slíka þjónustu" og "Já, en ekki fengið slíka þjónustu/er á biðlista" (nefnari). 
Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í foreldrakönnun Skólavogarinnar má 
finna svar við því hvort börn hafi fengið sérfræðiþjónustu eftir að hennar var óskað. Svarmöguleikar 
voru "Já og fengið slíka þjónustu", "Já, en ekki fengið slíka þjónustu/er á biðlista" og "Nei". 

0 

Hlutfall barna á 
biðlista eftir 
sérkennslu eða 
sérstökum 
stuðningi í 
leikskólanum 

Skólavogin 1 til 6 ára Hlutfall barna á biðlista eftir sérkennslu eða sérstökum stuðningi í leikskólanum skal reiknað sem 
heildarfjöldi foreldra sem svara "Er á biðlista" spurningunni "Hefur barnið fengið sérkennslu eða 
sérstakan stuðning á skólaárinu?" (teljari) deilt með heildarfjölda foreldra sem svara spurningunni með 
því að haka við "Já" og "Er á biðlista" (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem 
prósenta. Í foreldrakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hvort börn hafi fengið sérkennslu eða 
sérstakan stuðning í leikskólanum. Svarmöguleikar voru "Já", "Er á biðlista" og "Nei". 

0 
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Hlutfall foreldra 
sem telur börnum 
af ólíkum uppruna 
og menningu sé 
mætt á sanngjarnan 
hátt 

Skólavogin 1 til 6 ára Hlutfall foreldra sem telur börnum af ólíkum uppruna og menningu sé mætt á sanngjarnan hátt skal 
reiknað sem heildarfjöldi foreldra sem svara "Mjög sammála" og "Frekar sammála" spurningunni "Að 
hve miklu leyti ertu sammála eða ósammála eftirfarandi staðhæfingum um leikskólann? Börnum af 
ólíkum uppruna og menningu er mætt á sanngjarnan hátt" (teljari) deilt með heildarfjölda foreldra sem 
svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í 
foreldrakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hvort foreldrar telji börnum af ólíkum uppruna og 
menningu sé mætt á sanngjarnan hátt í leikskólanum. Svarmöguleikar voru "Mjög sammála", "Frekar 
sammála", "Frekar ósammála" og "Mjög ósammála". 

100 

Hlutfall barna sem 
njóta félagslegrar 
liðveislu 

Innanhúsgögn 6 til 18 ára Hlutfall barna sem nýtur félagslegrar liðveislu skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem fær félagslega 
liðveislu (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem hafa sótt um að fá félagslega liðveislu (nefnari). 
Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Velferðarsvið Kópavogs birtir í 
ársskýrslu sinni fjölda barna sem fá félagslega liðveislu. Velferðarsvið Kópavogs heldur einnig utan um 
heildarfjölda barna sem sækja um félagslega liðveislu. Heildarfjöldi barna sem sækir um er reiknaður 
með því að leggja saman þá sem hafa nú þegar félagslega liðveislu við þá sem eru á biðlista. Biðlistinn er 
athugaður einu sinni á ári, þann 15. september. Ástæðan fyrir því að fjöldi barna á biðlista er athugaður 
15. september er vegna þess að það er sá tími þegar biðlistinn er sem lengstur og heildarfjöldinn því 
sanngjarn mæling á raunverulegri þörf á félagslegri liðveislu. 

100 
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Heilsa og vellíðan 

Almenn vellíðan 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta gildi 

Hlutfall barna sem 
sefur 7 klst eða 
minna á nóttu 

 R&G 16 ára Hlutfall barna sem sefur 7 klst eða minna á nóttu skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "um 7 
klst.", "um 6 klst." og "minna en 6 klst." spurningunni "hvað sefur þú að meðaltali margar klukkustundir 
á nóttu" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal 
margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna spurningu um hversu 
lengi börn sofa að jafnaði á nóttu í 8., 9. og 10. bekk. Prósentuhlutfall svara er gefið fyrir 10. bekk. 
Svarmöguleikar eru "meira en 9 klst", "um 9 klst", "um 8 klst", "um 7 klst", "um 6 klst" og "minna en 6 
klst". 

0 

Hlutfall barna sem 
eru oft stressuð 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem eru oft stressuð skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "oft" og "mjög oft 
eða allan daginn" spurningunni "Hugsaðu um hvað þú gerðir og upplifðir í gær. Merktu síðan við hve 
mikið þú upplifðir hverja af eftirfarandi tilfinningum. Stress eða kvíða." (teljari) deilt með heildarfjölda 
barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem 
prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hvað börn í 6. til 10. bekk gerðu og 
upplifðu í gær. Svarmöguleikar voru "mjög sjaldan eða aldrei", "sjaldan", "stundum", "oft", "mjög oft 
eða allan daginn". 

0 

Hlutfall barna sem 
eru oft áhyggjufull 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "oft" og "mjög oft 
eða allan daginn" spurningunni "(teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni 
"Hugsaðu um hvað þú gerðir og upplifðir í gær. Merktu síðan við hve mikið þú upplifðir hverja af 
eftirfarandi tilfinningum. Áhyggjur." (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem 
prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hvað börn í 6. til 10. bekk gerðu og 
upplifðu í gær. Svarmöguleikar voru "mjög sjaldan eða aldrei", "sjaldan", "stundum", "oft", "mjög oft 
eða allan daginn". 

0 

Hlutfall foreldra 
barna í leikskóla 
sem telja barnið 
sitt almennt líka 
vel í hópastarfi 

Skólavogin 1 til 6 ára Hlutfall foreldra barna í leikskóla sem telja barnið sitt almennt líka vel í hópastarfi skal reiknað sem 
heildarfjöldi foreldra sem svara "mjög sammála" og "frekar sammála" spurningunni "barninu mínu líkar 
almennt vel í hópastarfi" (teljari) deilt með heildarfjölda foreldra sem svara spurningunni (nefnari). 
Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í foreldrakönnun Skólavogarinnar 
má finna svar við því hversu vel foreldrar telja að barninu líði almennt í hópastarfi í leikskólanum. Spurt 
var að hve miklu leyti foreldrar voru sammála eða ósammála fullyrðingunni. Svarmöguleikar voru 
"mjög sammála", "frekar sammála", "frekar ósammála" og "mjög ósammála".  

100 

Hlutfall foreldra 
barna í leikskóla 
sem telja barnið 
sitt fá hollt fæði í 
leikskólanum 

Skólavogin 0 til 6 ára 
 

Hlutfall foreldra barna í leikskóla sem telja barnið sitt fá hollt fæði í leikskólanum skal reiknað sem 
heildarfjöldi foreldra sem svara "mjög sammála" og "frekar sammála" spurningunni "Barnið mitt fær 
hollan og góðan mat í leikskólanum" (teljari) deilt með heildarfjölda foreldra sem svara spurningunni 
(nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í foreldrakönnun 

100 
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Skólavogarinnar má finna svar við því hvort börn í leikskóla fái þar hollan og góðan mat. 
Svarmöguleikar voru "mjög sammála", "frekar sammála", "frekar ósammála" og "mjög ósammála".  

Hlutfall barna sem 
er bjartsýnt á 
framtíðina 

 R&G 13 til 16 ára Hlutfall barna sem er bjartsýnt á framtíðina skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "oft" og 
"alltaf" spurningunni "Síðastliðnar tvær vikur: Ég hef litið bjartsýnum augum til framtíðarinnar" (teljari) 
deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 
og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna staðhæfingu sem börn í 8., 9. og 10. bekk 
eru látin meta. Svarmöguleikar voru "aldrei", "sjaldan", "stundum", "oft", "alltaf". 

100 

Geðheilbrigði 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta gildi 

Hlutfall stráka með 
kvíðaeinkenni 

R&G 14 til 16 ára Í lýðheilsukönnun R&G má finna prósentuhlutfall stelpna og stráka sem skora hæst á kvíðakvarðanum. 
Kvíðakvarði R&G er með lægsta gildi 0 og hæsta 9. Því hærra sem gildið er því meiri kvíðaeinkenni. 
Spurningar er mæla kvíða: Taugaóstyrk; Skyndilega hræðslu án nokkurrar ástæðu; Þú varst 
uppspennt/ur. Mælt er hlutfall þeirra sem skora hæst á kvíðakvarðanum. 

0 

Hlutfall stúlkna 
með kvíðaeinkenni 

R&G 14 til 16 ára Í lýðheilsukönnun R&G má finna prósentuhlutfall stelpna og stráka sem skora hæst á kvíðakvarðanum. 
Kvíðakvarði R&G er með lægsta gildi 0 og hæsta 9. Því hærra sem gildið er því meiri kvíðaeinkenni. 
Spurningar er mæla kvíða: Taugaóstyrk; Skyndilega hræðslu án nokkurrar ástæðu; Þú varst 
uppspennt/ur. Mælt er hlutfall þeirra sem skora hæst á kvíðakvarðanum. 

0 

Hlutfall stráka með 
þunglyndiseinkenni 

R&G 14 til 16 ára Í lýðheilsukönnun R&G má finna prósentuhlutfall stelpna og stráka sem skora hæst á 
þunglyndiskvarðanum. Þunglyndiskvarði R&G er með lægsta gildi 0 og hæsta 27. Því hærra sem gildið 
er því meiri þunglyndiseinkenni. Spurningar er mæla þunglyndi: Þú varst leið(ur) eða hafðir lítinn áhuga 
á að gera hluti, þú hafðir litla matarlyst, Þér fannst þú einmana, þú grést auðveldlega eða langaði að 
gráta, þú áttir erfitt með að sofna eða halda þér sofandi, þú varst niðurdregin(n) eða dapur/döpur, þú 
varst ekki spennt(ur) fyrir að gera nokkurn hlut, þér fannst þú vera hægfara eða hafa lítinn mátt, þér 
fannst framtíðin vonlaus. Mælt er hlutfall þeirra sem skora hæst á þunglyndiskvarðanum. 

0 

Hlutfall stúlkna 
með 
þunglyndiseinkenni 

R&G 14 til 16 ára Í lýðheilsukönnun R&G má finna prósentuhlutfall stelpna og stráka sem skora hæst á 
þunglyndiskvarðanum. Þunglyndiskvarði R&G er með lægsta gildi 0 og hæsta 27. Því hærra sem gildið 
er því meiri þunglyndiseinkenni. Spurningar er mæla þunglyndi: Þú varst leið(ur) eða hafðir lítinn áhuga 
á að gera hluti, þú hafðir litla matarlyst, Þér fannst þú einmana, þú grést auðveldlega eða langaði að 
gráta, þú áttir erfitt með að sofna eða halda þér sofandi, þú varst niðurdregin(n) eða dapur/döpur, þú 
varst ekki spennt(ur) fyrir að gera nokkurn hlut, þér fannst þú vera hægfara eða hafa lítinn mátt, þér 
fannst framtíðin vonlaus. Mælt er hlutfall þeirra sem skora hæst á þunglyndiskvarðanum. 

0 

Hlutfall stúlkna 
sem hafa hugleitt 
að skaða sjálfan sig 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall stúlkna sem hafa hugleitt að skaða sjálfan sig skal reiknað sem heildarfjöldi stúlkna sem svara 
"einu sinni", "tvisvar sinnum", "3-4 sinnum" og "5 sinnum eða oftar" spurningunni "Hefur þú um ævina: 
Hugleitt að skaða sjálfa(n) þig" (teljari) deilt með heildarfjölda stúlkna sem svara spurningunni 
(nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má 
finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk. Niðurstöður voru teknar saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru 

0 
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ekki gerð aðgengileg í skýrslu. Svarmöguleikar voru "aldrei", "einu sinni", "tvisvar sinnum", "3-4 
sinnum" og "5 sinnum eða oftar". 

Hlutfall stráka sem 
hafa skaðað sjálfan 
sig 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall stráka sem hafa skaðað sjálfan sig skal reiknað sem heildarfjöldi stráka sem svara "einu sinni", 
"tvisvar sinnum", "3-4 sinnum" og "5 sinnum eða oftar" spurningunni "Hefur þú um ævina: Skaðað 
sjálfa(n) þig" (teljari) deilt með heildarfjölda stráka sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal 
margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 
10. bekk. Niðurstöður voru teknar saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í 
skýrslu. Svarmöguleikar voru "aldrei", "einu sinni", "tvisvar sinnum", "3-4 sinnum" og "5 sinnum eða 
oftar". 

0 

Hlutfall barna sem 
nota lyf vegna 
svefnvanda 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall barna sem nota lyf vegna svefnvanda skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara játandi 
spurningunni "Notar þú lyf vegna e-s af eftirfarandi: Vegna svefnvanda" (teljari) deilt með heildarfjölda 
barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem 
prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk. Niðurstöður voru teknar 
saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. Mæling er prósentuhlutfall 
þeirra sem svöruðu spurningunni með því að haka við "Já". 

0 

Hlutfall stráka sem 
hafa hugleitt að 
skaða sjálfan sig 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall stráka sem hafa hugleitt að skaða sjálfan sig skal reiknað sem heildarfjöldi stráka sem svara 
"einu sinni", "tvisvar sinnum", "3-4 sinnum" og "5 sinnum eða oftar" spurningunni "Hefur þú um ævina: 
Hugleitt að skaða sjálfa(n) þig" (teljari) deilt með heildarfjölda stráka sem svara spurningunni (nefnari). 
Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar 
barna í 8., 9. og 10. bekk. Niðurstöður voru teknar saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð 
aðgengileg í skýrslu. Svarmöguleikar voru "aldrei", "einu sinni", "tvisvar sinnum", "3-4 sinnum" og "5 
sinnum eða oftar". 

0 

Hlutfall stúlkna 
sem hafa skaðað 
sjálfan sig 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sjálfan sig skal reiknað sem heildarfjöldi stúlkna sem svara "einu 
sinni", "tvisvar sinnum", "3-4 sinnum" og "5 sinnum eða oftar" spurningunni "Hefur þú um ævina: 
Skaðað sjálfa(n) þig" (teljari) deilt með heildarfjölda stúlkna sem svara spurningunni (nefnari). 
Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar 
barna í 8., 9. og 10. bekk. Niðurstöður voru teknar saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð 
aðgengileg í skýrslu. Svarmöguleikar voru "aldrei", "einu sinni", "tvisvar sinnum", "3-4 sinnum" og "5 
sinnum eða oftar". 

0 

Líkamleg heilsa 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta gildi 

Hlutfall barna sem 
borðar tvo eða 
fleiri ávexti á dag 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem borðar tvo eða fleiri ávexti á dag skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara 
"tvisvar á dag", "þrisvar á dag", "fjórum sinnum eða oftar á dag" spurningunni "Á síðustu 7 dögum, hve 
oft borðaðir þú eða drakkst eftirfarandi: Ávextir (t.d. epli, appelsínur, bananar)." (teljari) deilt með 
heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett 
fram sem prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hvað börn í 6. til 10. bekk 

100 
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borðuðu oft ávexti. Svarmöguleikar voru "aldrei", "1-3 sinnum", "4-6 sinnum", "einu sinni á dag", 
"tvisvar á dag", "þrisvar á dag", "fjórum sinnum eða oftar á dag". 

Hlutfall barna sem 
borðar grænmeti 
tvisvar eða oftar á 
dag 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem borðar grænmeti tvisvar eða oftar á dag skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem 
svara "tvisvar á dag", "þrisvar á dag", "fjórum sinnum eða oftar á dag" spurningunni "Á síðustu 7 
dögum, hve oft borðaðir þú eða drakkst eftirfarandi: Grænmeti (t.d. gulrætur, salat, gúrka, paprika)." 
(teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð 
með 100 og sett fram sem prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hvað 
börn í 6. til 10. bekk borðuðu oft grænmeti. Svarmöguleikar voru "aldrei", "1-3 sinnum", "4-6 sinnum", 
"einu sinni á dag", "tvisvar á dag", "þrisvar á dag", "fjórum sinnum eða oftar á dag". 

100 

Hlutfall barna sem 
borða morgunmat 
þrisvar eða oftar á 
virkum dögum 

HBSC 12 ára Hlutfall barna sem borða morgunmat þrisvar eða oftar á virkum dögum skal reiknað sem heildarfjöldi 
barna sem svara "þrjá daga", "fjóra daga" og "fimm daga" spurningunni "Hversu oft borðar þú 
venjulega morgunmat (meira en t.d. mjólkurglas eða glas af ávaxtasafa) á virkum dögum" (teljari) deilt 
með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og 
sett fram sem prósenta. Rannsóknin Heilsa og lífskjör skólanema spurði um ýmsa þætti er varðar heilsu 
og heilsutengda hegðun ungs fólks. Svarmöguleikar voru "aldrei", "einn dag", "tvo daga", "þrjá daga", 
"fjóra daga" og "fimm daga". 

100 

Hlutfall barna sem 
hreyfa sig utan 
skóla eða íþrótta 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrótta skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "4 
sinnum í viku eða oftar" og "2-3 sinnum í viku" spurningunni "Þegar þú ert ekki í skólanum eða á 
æfingu með íþróttafélagi, hve oft hreyfirðu þig þannig að þú mæðist verulega og svitnir" (teljari) deilt 
með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og 
sett fram sem prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hve oft börn í 6. til 10. 
bekk hreyfa sig. Svarmöguleikar voru "4 sinnum í viku eða oftar", "2-3 sinnum í viku", "1 sinni í viku eða 
sjaldnar" og "aldrei". 

100 

Hlutfall barna sem 
hefur stundum eða 
oft fengið 
höfuðverk síðustu 
sjö daga 

R&G 9 til 13 ára Hlutfall barna sem hefur stundum eða oft fengið höfuðverk síðustu sjö daga skal reiknað sem 
heildarfjöldi barna sem svara "stundum" og "oft" spurningunni "Hefur þú fundið fyrir einhverju af 
þessu hér að neðan síðustu sjö daga? - Höfuðverk" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara 
spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í 
lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 5., 6. og 7. bekk. Niðurstöður voru teknar saman fyrir 
mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. Svarmöguleikar voru "aldrei", "næstum 
aldrei", "sjaldan", "stundum", "oft". 

0 

Forvarnir 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta gildi 

Hlutfall barna sem 
fær bólusetningu 

Embætti 
landlæknis 

1 árs Hlutfall barna sem fær bólusetningu skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem fær bólusetningu 12 
mánaða (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem eru 12 mánaða með lögheimili í sveitarfélaginu 
(nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Skýrslur um heimtur vegna 
bólusetninga barna á höfuðborgarsvæðinu sóttar á vef embættis landlæknis. Í 12 mánaða bólusetningu 

100 
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er sprautað í einni sprautu fyrir kikhósta, barnaveiki, stífkrampa, Haemofilus influenzae sjúkdómi af 
gerð b (Hib) og mænusótt (Pentavac). Í annarri sprautu er sprautað fyrir pneumókokkum (Synflorix). 

Hlutfall barna sem 
fær bólusetningu 

Embætti 
landlæknis 

12 ára Hlutfall barna sem fær bólusetningu skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem fær bólusetningu 12 ára 
(teljari) deilt með heildarfjölda barna sem eru 12 ára með lögheimili í sveitarfélaginu (nefnari). 
Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Skýrslur um heimtur vegna 
bólusetninga barna á höfuðborgarsvæðinu sóttar á vef embættis landlæknis. Í 12 ára bólusetningu er 
sprautað fyrir mislingum, hettusótt og rauðum hundum í einni sprautu (M-M-RVAXPRO). Stúlkur eru 
sprautaðar fyrir Leghálskrabbameini (HPV). Tvær sprautur eru gefnar með a.m.k. 6 mánaða millibili 
(Cervarix). 

100 

Hlutfall barna sem 
bursta tennurnar 
daglega 

HBSC 16 ára Hlutfall barna sem bursta tennurnar daglega skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "oftar en 
einu sinni á dag" og "einu sinni á dag" spurningunni "Hvað burstar þú oft í þér tennurnar" (teljari) deilt 
með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og 
sett fram sem prósenta. Rannsóknin Heilsa og lífskjör skólanema spurði um ýmsa þætti er varðar heilsu 
og heilsutengda hegðun ungs fólks. Í spurningalistanum var spurt um tannburstun. Svarmöguleikarnir 
voru "oftar en einu sinni á dag", "einu sinni á dag", "a.m.k. einu sinni í viku", "sjaldnar en einu sinni í 
viku" og "aldrei". 

100 
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Öryggi og vernd 

Einelti og slys 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta 
gildi 

Hlutfall barna 
sem fannst eins 
og einhver væri 
að baktala það 
stundum eða oft 
á síðastliðnum 30 
dögum 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem fannst eins og einhver væri að baktala það stundum eða oft á síðastliðnum 30 dögum 
skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "oft" og "stundum" spurningunni "Hve oft gerðist 
eftirfarandi á síðustu 30 dögum? Mér fannst að einhver væri að baktala mig" (teljari) deilt með 
heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram 
sem prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hve oft á síðustu 30 dögum börn í 
6. til 10. bekk fannst einhver vera að baktala þau. Svarmöguleikar voru "oft", "stundum", "sjaldan" og 
"aldrei". 

0 

Hlutfall barna 
sem fannst þau 
skilin útundan 
stundum eða oft 
á síðastliðnum 30 
dögum 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem fannst þau skilin útundan stundum eða oft á síðastliðnum 30 dögum skal reiknað sem 
heildarfjöldi barna sem svara "oft" og "stundum" spurningunni "Hve oft gerðist eftirfarandi á síðustu 30 
dögum? Ég var skilin(n) útundan" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). 
Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar 
má finna svar við því hve oft á síðustu 30 dögum börn í 6. til 10. bekk voru skilin útundan. 
Svarmöguleikar voru "oft", "stundum", "sjaldan" og "aldrei". 

0 

Hlutfall barna 
sem upplifðu að 
einhver sagði 
eitthvað særandi 
við þau stundum 
eða oft á 
síðastliðnum 30 
dögum 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem upplifðu að einhver sagði eitthvað særandi við þau stundum eða oft á síðastliðnum 30 
dögum skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "oft" og "stundum" spurningunni "Hve oft gerðist 
eftirfarandi á síðustu 30 dögum? Einhver sagði eitthvað særandi við mig" (teljari) deilt með heildarfjölda 
barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem 
prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við því hve oft á síðustu 30 dögum börn í 6. 
til 10. bekk urðu fyrir því að einhver sagði eitthvað særandi við þau. Svarmöguleikar voru "oft", 
"stundum", "sjaldan" og "aldrei". 

0 

Hlutfall barna 
sem hefur orðið 
fyrir einelti í 
skólanum 
undanfarna tvo 
mánuði 

HBSC 12 ára Hlutfall barna sem hefur orðið fyrir einelti í skólanum undanfarna tvo mánuði skal reiknað sem 
heildarfjöldi barna sem svara "1-2", "2-3/mán", "um 1/viku" og "oftar" spurningunni "Hversu oft hefur 
þú verið lagður/lögð í einelti í skólanum undanfarna tvo mánuði" (teljari) deilt með heildarfjölda barna 
sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. 
Rannsóknin Heilsa og lífskjör skólanema spurði um ýmsa þætti er varðar heilsu og heilsutengda hegðun 
ungs fólks. Svarmöguleikar voru "aldrei", "1-2", "2-3/mán", "um 1/viku", "oftar". 

0 

Hlutfall barna 
sem lenda í 
slysum á 
leikskóla 

Innanhúsgögn 1 til 5 ára Hlutfall barna sem lenda í slysum í leikskóla skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem lendir í slysum í 
leikskóla (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem eru skráð í leikskóla í sveitarfélaginu (nefnari). 
Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Stjórnsýslusvið heldur utanum um 
fjölda skráðra slysa á börnum í leikskóla. Menntasvið Kópavogs heldur utanum upplýsingar um 
heildarfjölda barna sem eru skráð í leikskóla. Nýtt skráningarkerfi mun fylgjast með fjölda slysa sem 
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verða á börnum í Kópavogi í skólum og leikskólum. Tölur eru fengnar úr kerfinu fyrir þá skóla og leikskóla 
sem hafa nú þegar skráð. Ennþá vantar töluvert af gögnum og því ber að taka mælingu með fyrirvara. 
Notast var við leikskólanna Dal og Rjúpnahæð. 

Hlutfall barna 
sem lenda í 
slysum í 
grunnskóla 

Innanhúsgögn 6 til 16 ára Hlutfall barna sem lenda í slysum í grunnskóla skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem lendir í slysum í 
grunnskóla (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem eru skráð í grunnskóla í sveitarfélaginu (nefnari). 
Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Stjórnsýslusvið heldur utanum um 
fjölda skráðra slysa á börnum í grunnskóla. Menntasvið Kópavogs heldur utanum upplýsingar um 
heildarfjölda barna sem eru skráð í grunnskóla. Nýtt skráningarkerfi mun fylgjast með fjölda slysa sem 
verða á börnum í Kópavogi í skólum og leikskólum. Tölur eru fengnar úr kerfinu fyrir þá skóla og leikskóla 
sem hafa nú þegar skráð. Ennþá vantar töluvert af gögnum og því ber að taka mælingu með fyrirvara. 
Notast var við Kópavogsskóla og Lindaskóla.  

0 

Samvera fjölskyldu 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta 
gildi 

Hlutfall stúlkna 
sem eru oft eða 
alltaf með 
foreldrum sínum 
um helgar 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall stúlkna sem eru oft eða alltaf með foreldrum sínum um helgar skal reiknað sem heildarfjöldi 
barna sem svara "oft" og "nær alltaf" spurningunni "ég er oft með foreldri/foreldrum um helgar" (teljari) 
deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 
og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk 
sem segjast oft eða nær alltaf vera með foreldrum sínum um helgar. Mælingar kynjanna hafa fylgst að 
miklu leyti að frá 2009 og því er aðeins fylgst með prósentuhlutfalli stúlkna í mælaborðinu. 

100 

Hlutfall barna 
sem finnst 
auðvelt að fá 
umhyggju og 
hlýju frá 
foreldrum sínum 

R&G 9 til 13 ára Hlutfall barna sem finnst auðvelt að fá umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum skal reiknað sem 
heildarfjöldi barna sem svara "frekar auðvelt" og "mjög auðvelt" spurningunni "Hversu auðvelt eða erfitt 
frá foreldrum þínum: Umhyggju og hlýju" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni 
(nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má 
finna svar barna í 5., 6. og 7. bekk. Niðurstöður voru teknar saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru 
ekki gerð aðgengileg í skýrslu. Svarmöguleikar voru "Mjög erfitt", "Frekar erfitt", "Frekar auðvelt", "Mjög 
auðvelt". 

100 

Hlutfall barna 
sem finnst 
auðvelt að eiga 
samræður um 
persónuleg 
málefni við 
foreldra sína 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall barna sem finnst auðvelt að eiga samræður um persónuleg málefni við foreldra sína skal reiknað 
sem heildarfjöldi barna sem svara "Frekar auðvelt" og "Mjög auðvelt" spurningunni (teljari) deilt með 
heildarfjölda barna sem svara spurningunni "Hversu auðvelt eða erfitt að fá frá foreldrum: Samræður um 
persónuleg málefni" (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í 
lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk. Niðurstöður voru teknar saman fyrir 
mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. Svarmöguleikar voru "Mjög erfitt", "Frekar 
erfitt", "Frekar auðvelt", "Mjög auðvelt". 

100 

Hlutfall barna 
sem á auðvelt að 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall barna sem á auðvelt að fá ráðleggingar varðandi námið sitt frá foreldrum sínum skal reiknað sem 
heildarfjöldi barna sem svara "Frekar auðvelt" og "Mjög auðvelt" spurningunni "Hversu auðvelt eða erfitt 
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fá ráðleggingar 
varðandi námið 
sitt frá foreldrum 
sínum 

að fá frá foreldrum: Ráðleggingar varðandi námið" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara 
spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í 
lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk. Niðurstöður voru teknar saman fyrir 
mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. Svarmöguleikar voru "Mjög erfitt", "Frekar 
erfitt", "Frekar auðvelt", "Mjög auðvelt". 

Áhættuhegðun 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta 
gildi 

Hlutfall barna 
sem reykja 
daglega 

R&G 16 ára Hlutfall barna sem reykja daglega skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "1-5 sígarettur á dag", 
"6-10 sígarettur á dag", "11-20 sígarettur á dag" og "meira en 20 sígarettur á dag" spurningunni "Hve 
mikið hefur þú reykt að meðaltali síðustu 30 daga" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara 
spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í 
lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk við því hvort þau reyki og þá hversu oft. 
Svarmöguleikar voru "ekkert", "minna en eina sígarettu á viku", "minna en eina sígarettu á dag", "1-5 
sígarettur á dag", "6-10 sígarettur á dag", "11-20 sígarettur á dag" og "meira en 20 sígarettur á dag". 

0 

Hlutfall barna 
sem hafa notað 
kannabis (hass 
eða marijúana) 
einu sinni eða 
oftar yfir ævina 

R&G 16 ára Hlutfall barna sem hafa notað kannabis einu sinni eða oftar yfir ævina skal reiknað sem heildarfjöldi 
barna sem svara "1-2 sinnum", "3-5 sinnum", "6-9 sinnum", "10-19 sinnum", "20-39 sinnum" og "40 
sinnum eða oftar" spurningunni "Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni um ævina? - 
Hass" eða "Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirtalin efni um ævina? - Maríjúana" (teljari) deilt 
með heildarfjölda barna sem svara spurningunum (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og 
sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna hlutfallsfjölda þeirra í 10. bekk sem svöruðu því 
játandi að hafa hafa notað hass eða marijúana einu sinni eða oftar um ævina. Svarmöguleikar voru 
"aldrei", "1-2 sinnum", "3-5 sinnum", "6-9 sinnum", "10-19 sinnum", "20-39 sinnum", "40 sinnum eða 
oftar". 

0 

Hlutfall barna 
sem hafa notað 
munntóbak 20 
sinnum eða oftar 
yfir ævina 

R&G 16 ára Hlutfall barna sem hafa notað munntóbak 20 sinnum eða oftar yfir ævina skal reiknað sem heildarfjöldi 
barna sem svara "20-39 sinnum" og "40 sinnum eða oftar" spurningunni "Hve oft hefur þú notað 
eftirtalið um ævina? Munntóbak" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni 
(nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má 
finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk við því hvort þau hafi notað munntóbak 20 sinnum eða oftar um 
ævina. Svarmöguleikar voru "aldrei", "1-2 sinnum", "3-5 sinnum", "6-9 sinnum", "10-19 sinnum", "20-39 
sinnum", "40 sinnum eða oftar". 

0 

Hlutfall barna 
sem nota 
rafrettur daglega 

R&G 16 ára Hlutfall barna sem nota rafrettur daglega skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "1-5 sinnum á 
dag", "6-10 sinnum á dag", "11-20 sinnum á dag" og "oftar en 20 sinnum á dag" spurningunni "Hversu 
oft hefurðu reykt raf-sígarettur (rafrettur), veipað, að meðaltali síðustu 30 daga" (teljari) deilt með 
heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram 
sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna spurningu sem börn í 8., 9. og 10. bekk svöruðu. 
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Svarmöguleikar voru "aldrei", "sjaldnar en einu sinni í viku", "sjaldnar en einu sinni á dag", "1-5 sinnum á 
dag", "6-10 sinnum á dag", "11-20 sinnum á dag", "oftar en 20 sinnum á dag". 

Hlutfall barna 
sem urðu ölvuð á 
síðastliðnum 30 
dögum 

R&G 16 ára Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dögum skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara 
"1-2 sinnum", "3-5 sinnum", "6-9 sinnum", "10-19 sinnum", "20-39 sinnum" og "40 sinnum eða oftar" 
spurningunni "Hve oft hefur þú drukkið áfengi af einhverju tagi síðustu 30 daga" (teljari) deilt með 
heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram 
sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna hlutfallsfjölda þeirra í 10. bekk sem svöruðu því játandi 
að hafa orðið ölvaðir einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga. Svarmöguleikar voru "aldrei", "1-2 
sinnum", "3-5 sinnum", "6-9 sinnum", "10-19 sinnum", "20-39 sinnum", "40 sinnum eða oftar". 

0 

Hlutfall barna 
sem notaði 
smokk við 
síðustu samfarir 

HBSC 16 ára Hlutfall barna sem notaði smokk við síðustu samfarir skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara 
játandi spurningunni "Þegar þú hafðir samfarir síðast, notaðir þú eða aðilinn sem þú varst með smokk" 
(teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð 
með 100 og sett fram sem prósenta. Rannsóknin Heilsa og lífskjör skólanema spurði um ýmsa þætti er 
varðar heilsu og heilsutengda hegðun ungs fólks. Svarmöguleikar voru "já", "nei", "ekki viss".  

100 

Ofbeldi og vanræksla 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta 
gildi 

Hlutfall barna 
sem fjallað er um 
á grundvelli 
barnaverndarlaga 

Innanhúsgögn 0 til 5 ára Hlutfall barna sem fjallað er um á grundvelli barnaverndarlaga skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem 
fjallað er um á grundvelli barnaverndarlaga (teljari) deilt með heildarfjölda barna með lögheimili í 
sveitarfélaginu á sama aldursbili (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem 
prósenta. Upplýsingar fengnar úr samtölublaði um mál barnaverndar og frá Hagstofu Íslands. Mæling 
mælir fjölda barna sem er fjallað um á grundvelli barnaverndarlaga á aldursbilinu 0-5 ára. 

0 

Hlutfall barna 
sem fjallað er um 
á grundvelli 
barnaverndarlaga 

Innanhúsgögn 6 til 10 ára Hlutfall barna sem fjallað er um á grundvelli barnaverndarlaga skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem 
fjallað er um á grundvelli barnaverndarlaga (teljari) deilt með heildarfjölda barna með lögheimili í 
sveitarfélaginu á sama aldursbili (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem 
prósenta. Upplýsingar fengnar úr samtölublaði um mál barnaverndar og frá Hagstofu Íslands. Mæling 
mælir fjölda barna sem er fjallað um á grundvelli barnaverndarlaga á aldursbilinu 6-10 ára. 

0 

Hlutfall barna 
sem hafa 
upplifað 
líkamlegt 
heimilisofbeldi af 
hálfu fullorðins 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall barna sem hafa upplifað líkamlegt heimilisofbeldi af hálfu fullorðins skal reiknað sem 
heildarfjöldi barna sem svara "já, á síðustu 30 dögum", "já, á síðustu 12 mánuðum" og "já, fyrir meira en 
12 mánuðum" spurningunni "Þú lent í líkamlegu ofbeldi á heimilinu þar sem fullorðinn átti hlut að máli" 
(teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð 
með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk. 
Niðurstöður voru teknar saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. 
Svarmöguleikar voru "já, á síðustu 30 dögum", "já, á síðustu 12 mánuðum", "já, fyrir meira en 12 
mánuðum", "nei". 
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Hlutfall barna 
sem hafa 
upplifað 
kynferðislega 
misnotkun af 
hálfu fullorðins 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall barna sem hafa upplifað kynferðislega misnotkun af hálfu fullorðins skal reiknað sem 
heildarfjöldi barna sem svara "já, á síðustu 30 dögum", "já, á síðustu 12 mánuðum" og "já, fyrir meira en 
12 mánuðum" spurningunni "Þú orðið fyrir kynferðislegri misnotkun af hálfu fullorðins" (teljari) deilt 
með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett 
fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk. Niðurstöður voru 
teknar saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. Svarmöguleikar voru "já, 
á síðustu 30 dögum", "já, á síðustu 12 mánuðum", "já, fyrir meira en 12 mánuðum", "nei". 

0 

Hlutfall barna 
sem hafa 
upplifað 
kynferðislega 
misnotkun af 
hálfu annars 
unglings 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall barna sem hafa upplifað kynferðislega misnotkun af hálfu annars unglings skal reiknað sem 
heildarfjöldi barna sem svara "já, á síðustu 30 dögum", "já, á síðustu 12 mánuðum" og "já, fyrir meira en 
12 mánuðum" spurningunni "Þú orðið fyrir kynferðislegri misnotkun af hálfu jafnaldra eða annars 
unglings" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal 
margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 
10. bekk. Niðurstöður voru teknar saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í 
skýrslu. Svarmöguleikar voru "já, á síðustu 30 dögum", "já, á síðustu 12 mánuðum", "já, fyrir meira en 12 
mánuðum", "nei". 

0 

 

Samfélagsleg þátttaka 

Verkefni utan skóla 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta 
gildi 

Hlutfall stráka sem 
stunda skipulagða 
íþrótta- og 
tómstundastarfi 

 R&G 14 til 16 ára Hlutfall stráka sem stunda skipulagða íþrótta- og tómstundastarfi skal reiknað sem heildarfjöldi stráka 
sem svara "1 sinni í viku", "2 sinnum í viku", "3 sinnum í viku", "4-6 sinnum í viku" og "Svo til á hverjum 
degi" spurningunni "Hve oft stundar þú íþróttir (æfir eða keppir) með íþróttafélagi" (teljari) deilt með 
heildarfjölda stráka sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett 
fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk við því hvort þau æfi 
eða keppi með íþróttafélagi. Prósentuhlutfall birt í niðurstöðum R&G eru fyrir 9., og 10. bekk. 
Svarmöguleikar voru "Nær aldrei", "1 sinni í viku", "2 sinnum í viku", "3 sinnum í viku", "4-6 sinnum í 
viku" og "Svo til á hverjum degi". 

100 

Hlutfall stúlkna 
sem stunda 
skipulagða íþrótta- 
og 
tómstundastarfi 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall stúlkna sem stunda skipulagða íþrótta- og tómstundastarfi skal reiknað sem heildarfjöldi 
stúlkna sem svara "1 sinni í viku", "2 sinnum í viku", "3 sinnum í viku", "4-6 sinnum í viku" og "Svo til á 
hverjum degi" spurningunni "Hve oft stundar þú íþróttir (æfir eða keppir) með íþróttafélagi" (teljari) 
deilt með heildarfjölda stúlkna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 
100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 9. og 10. bekk við því 
hvort þau æfi eða keppi með íþróttafélagi. Prósentuhlutfall birt í niðurstöðum R&G eru fyrir 9., og 10. 

100 
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bekk. Svarmöguleikar voru "Nær aldrei", "1 sinni í viku", "2 sinnum í viku", "3 sinnum í viku", "4-6 
sinnum í viku" og "Svo til á hverjum degi". 

Hlutfall barna sem 
starfa með skóla 

R&G 16 ára Hlutfall barna sem starfa með skóla skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "1-4 klst" eða lengur 
spurningunni "Hvað vinnur þú marga tíma í launaðri vinnu með skólanum á viku" (teljari) deilt með 
heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett 
fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk við því hvort þau 
vinni með skóla og hve margar klst á viku. 

0 

Hlutfall barna sem 
nýta frístundastyrk 
sveitarfélagsins 

Innanhúsgögn 5 til 6 ára Hlutfall barna sem nýta frístundastyrk sveitarfélags skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem nýta 
frístundastyrk sveitarfélagsins (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem búa í sveitarfélaginu (nefnari). 
Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Gögn fengin frá menntasviði og 
Hagstofu Íslands. Mælikvarðinn mælir hlutfall barna á aldrinum 5 til 6 ára sem nýta frístundastyrk 
sveitarfélagsins. Prósentuhlutfallið var reiknað með því að deila fjölda barna sem nýta frístundastyrkinn 
með öllum skráðum börnum í sama aldurshópi búsettum í Kópavogi samkvæmt gögnum frá 
Hagstofunni og margfalda með 100. 
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Almenn þátttaka 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta 
gildi 

Hlutfall barna sem 
telur sig fá 
tækifæri til 
samráðs um 
málefni 
sveitarfélagsins er 
snýr að börnum 

Könnun 
framkvæmd 
af 
sveitarfélagi 

10 til 16 ára Hlutfall barna sem telur sig fá tækifæri til samráðs um málefni sveitarfélagsins er snýr að börnum skal 
reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara játandi spurningunni „Hefur sveitarfélagið spurt um skoðun 
þína þegar fjallað er um börn og ungmenni” (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara 
spurningunni (nefnari). Sérkönnun um viðhorf barna til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna var lögð 
fyrir börn í Kópavogi í 5. til 10. bekk. 

100 

Hlutfall barna sem 
telur sig fá 
tækifæri til 
samráðs um 
skipulag íþrótta- 
og 
tómstundastarfs 

Könnun 
framkvæmd 
af 
sveitarfélagi 

10 til 16 ára Hlutfall barna sem telur sig fá tækifæri til samráðs um skipulag íþrótta- og tómstundastarfs skal reiknað 
sem heildarfjöldi barna sem svara játandi spurningunni „Færðu tækifæri til að hafa áhrif á það hvernig 
íþrótta- og tómstundastarf er skipulagt” (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni 
(nefnari). Sérkönnun um viðhorf barna til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna var lögð fyrir börn í 
Kópavogi í 5. til 10. bekk. 

100 

Hlutfall barna sem 
hafa góða 
þekkingu á 
Barnasáttmála 

R&G 9 til 13 ára Hlutfall barna sem hafa góða þekkingu á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna skal 

reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara spurningunni „Hversu vel eða illa telur þú 

þig þekkja BS Sameinuðu þjóðanna?” með því að haka við „Frekar vel” og „Mjög vel” 

(teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Aðrir 
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Sameinuðu 
þjóðanna 

svarmöguleikar eru „Ekki neitt”, „Mjög illa” og „Frekar illa”. Niðurstaðan skal 

margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun Rannsóknar og 

greiningar má finna svar barna í 5., 6. og 7. bekk. Niðurstöður voru teknar saman fyrir 

mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. 
Félagslíf 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta 
gildi 

Hlutfall barna sem 
á auðvelt með að 
eignast vini í 
skólanum 

Skólavogin 11 til 16 ára Hlutfall barna sem á auðvelt með að eignast vini í skólanum skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem 
svara „mjög sammála” og „sammála” fullyrðingunni „Í skólanum mínum á ég auðvelt með að eignast 
vini” (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara fullyrðingunni (nefnari). Niðurstaðan skal 
margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í nemendakönnun Skólavogarinnar má finna svar við 
því hversu auðvelt börn í 6. til 10. bekk eiga með að eignast vini. Svarmöguleikar eru „mjög sammála”, 
„sammála”, „ósammála” og „mjög ósammála”. 

100 

Hlutfall barna sem 
finnst það náið 
öðrum 

R&G 13 til 16 ára Hlutfall barna sem finnst það náið öðrum skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara "oft" eða 
"alltaf" spurningunni "Mér hefur fundist ég náin(n) öðrum" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem 
svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í 
lýðheilsukönnun R&G má finna staðhæfingu sem börn í 8., 9. og 10. bekk eru látin meta hversu vel eigi 
við um þau síðustu tvær vikur fyrir könnunina. Staðhæfingin er „Mér hefur fundist ég náin(n) öðrum". 

100 

Hlutfall barna sem 
stundar hópastarf í 
starfsemi 
félagsmiðstöðvar 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall barna sem stundar hópastarf í starfsemi félagsmiðstöðvar skal reiknað sem heildarfjöldi barna 
sem svara „nokkrum sinnum á ári”, „nokkrum sinnum á mánuði”, „1-2x í viku” og „3x í viku eða oftar” 
spurningunni „Stundar þú: hópastarf/klúbbastarf í félagsmiðstöð” (teljari) deilt með heildarfjölda barna 
sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í 
lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk. Niðurstöður voru teknar saman fyrir 
mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. 

100 

Hlutfall barna sem 
taka þátt í 
skólaskemmtunum 

R&G 14 til 16 ára Hlutfall barna sem taka þátt í skólaskemmtunum skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara 
"nokkrum sinnum á ári", " nokkrum sinnum á mánuði", "1-2x í viku" og "3x í viku eða oftar" 
spurningunni "Stundar þú: bekkjarkvöld eða skemmtanir á vegum skólans" (teljari) deilt með 
heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett 
fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk. Niðurstöður voru 
teknar saman fyrir mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. 

100 

Hlutfall stráka sem 
á fáa eða enga vini 
í skólanum 

R&G 9 ára Hlutfall stráka sem á fáa eða enga vini í skólanum skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara 
spurningunni „Hversu marga vini eða vinkonur áttu í skólanum” með því að haka við „Enga 
vini/vinkonur” og „Fáa vini/vinkonur” (teljari) deilt með heildarfjölda stráka sem svara spurningunni 
(nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má 
finna svar barna í 5. til 7. bekk við því hvort þau eigi vini eða vinkonur í skólanum. Sjá má 
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prósentuhlutfall 9 ára stráka í skýrslunni sem svöruðu að þeir ættu fáa eða enga vini eða vinkonur í 
skólanum. Horft er á hlutfall stráka sem eiga fáa eða enga vini í mælaborðinu þar sem þeir hafa mælst 
hærra en stelpur fjórum sinnum af síðustu fimm könnunum á árunum 2009 til 2017. 

Samfélagsmiðlar og tölvuleikir 

Vísir Gagnaveita Aldurshópur Úrvinnsla gagna Besta 
gildi 

Hlutfall stúlkna 
sem ver meira en 
2 klst. daglega á 
samfélagsmiðlum 

R&G 16 ára Hlutfall stúlkna sem ver meira en 2 klst. daglega á samfélagsmiðlum skal reiknað sem heildarfjöldi 
barna sem svara "Um 2 klst." spurningunni "Hversu miklum tíma verð þú að meðaltali í eftirtalið á 
hverjum degi: Vera á samskiptamiðlum á netinu, t.d. Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, Vine, 
Tumblr, WhatsApp, Skype o.fl." (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). 
Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar 
stúlkna í 8., 9. og 10. bekk. Samantekið prósentuhlutfall tók til allra kvenkyns nemenda í 10. bekk sem 
sögðust nota samskiptamiðla í 2 klst eða lengur á dag. Notast er við mælinguna fyrir stelpur þar sem 
hún er töluvert hærri hjá stelpum en strákum. 
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Hlutfall stráka sem 
ver meira en 2 
klst. daglega í 
netleiki 

R&G 16 ára Hlutfall stráka sem ver meira en 2 klst. daglega í netleiki skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara 
"Um 2 klst." spurningunni "Hversu miklum tíma verð þú að meðaltali í eftirtalið á hverjum degi: Spila 
tölvuleiki á netinu" (teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara spurningunni (nefnari). 
Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar 
stráka í 8., 9. og 10. bekk. Samantekið prósentuhlutfall tók til allra karlkyns nemenda í 10. bekk sem 
sögðust spila tölvuleiki á netinu í 2 klst eða lengur á dag. Notast er við mælinguna fyrir stráka þar sem 
hún er töluvert hærri hjá strákum en stelpum. 
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Hlutfall barna sem 
hafa fengið 
andstyggileg eða 
særandi skilaboð 

R&G 13 til 16 ára Hlutfall barna sem hafa fengið andstyggileg eða særandi skilaboð skal reiknað sem heildarfjöldi barna 
sem svara "Einu sinni" eða oftar spurningunni "Hversu oft hefur þetta gerst hjá þér um ævina? Þú 
fengið andstyggileg eða særandi skilaboð frá einstaklingi eða hópi" (teljari) deilt með heildarfjölda 
barna sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem 
prósenta. Í lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 8., 9. og 10. bekk. Samantekið prósentuhlutfall 
tók til allra nemenda sem sögðust hafa fengið andstyggileg eða særandi skilaboð frá einstaklingi eða 
hópi einu sinni eða oftar. 
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Hlutfall barna sem 
hafa fengið ljót 
eða særandi 
skilaboð 

R&G 9 til 13 ára Hlutfall barna sem hafa fengið ljót eða særandi skilaboð skal reiknað sem heildarfjöldi barna sem svara 
"Einu sinni" eða oftar spurningunni "Hversu oft hefur þetta gerst hjá þér um ævina? Þú fengið ljót eða 
særandi skilaboð frá einstaklingi eða hópi"(teljari) deilt með heildarfjölda barna sem svara 
spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Í 
lýðheilsukönnun R&G má finna svar barna í 5., 6. og 7. bekk. Niðurstöður voru teknar saman fyrir 
mælaborð þar sem gögn voru ekki gerð aðgengileg í skýrslu. 
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