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Tyrimo duomenų analizės metodai 

 Rezultatams apžvelgti buvo taikyta vidurkių skaičiavimas, grafinis vaizdavimas, procentinių pasiskirstymų 

nustatymas.  

Anketose yra uždari klausimai. Anketinė apklausa buvo vykdoma tiesiogiai išdalinant anketas. Atsakydami į 

klausimus, respondentai pažymėdavo tinkamą atsakymo variantą, kiekvieną teiginį įvertindami nuo 1 iki 5 

(1 – labai nesutinku, 5 – labai sutinku). Klausimynų patikimumas ir jo vidinis suderinamumas tikrintas 

skaičiuojant Cronbach alpha koeficientą. Parengto klausimyno patikimumas yra 0.830. Tai rodo kad 

klausimynai tinkamas naudojimui, turės didelį patikimumą (kuo reikšmė artimesnė 1, tuo geriau parengtas 

klausimynas). Visi į testus įtraukti klausimai yra reikšmingi, ir tai patvirtina duomenų interpretacijos 

pagrįstumą. 

Palyginimams taikyta ANOVA bei chi-kvadrat kriterijai. Priklausomybė matuota Taikant Kramerio 

priklausomybės koeficientą (koreliacijos koeficiento analogas kategoriniams duomenims). Skirtumai bei 

priklausomybė laikomi statistiškai reikšmingais, kai p<0,005. 

Tiriamieji 

 Apklausoje dalyvavo 310 moksleivių nuo 14 iki 18 metų. Pasiskirstymas pagal amžių pateiktas 1 lentelėje. 

Daugiausia dalyvavusių buvo 16-mečių. 

1 lentelė. Pasiskirstymas pagal amžių  

14 17 

15 56 

16 105 

17 75 

18 54 

nenurodė 3 

Iš viso 310 

 

Vaikinų ir merginų dalyvavo maždaug apylygis skaičius, 10 apklaustųjų nenurodė savo lyties. 

2 lentelė. Pasiskirstymas pagal lytį 

vaikinas 134 

mergina 166 

nenurodė 10 

Iš viso 310 

 

 



3 
 

 

Atsakymų į klausimus analizė 

Į pateiktus 10 klausimų atsakė moksleiviai, atsakymai daugiau pozityvūs arba neutralūs (3 lentelė absoliutūs 

skaičiai, 4 lentelė – procentai, 1 paveikslas). Apskaičiavus kiekvieno atsakymo vidurkius, aukštesnius nei 2,5 

parodė atsakymai į 8 klausimus. Aukščiausi atsakymai gauti į klausimą „Matyta ar girdėta video medžiaga 

tinkama visiems, besidomintiems vaikinų ir merginų santykiais“. Žemiausi vidurkiai gauti į klausimą „Matyta 

ar girdėta video medžiaga įkvėpė pokyčiams“ 

 

3 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (absoliutus skaičius)   

 
labai 

sutinku sutinku 

nei 
sutinku, 

nei 
nesutinku nesutinku 

labai 
nesutinku 

Vidurkis Standartinis 
nuokrypis  

1. Matyta ar girdėta video medžiaga 
paskatino teigiamai vertinti save, 
pasitikėti savimi 

29 127 130 20 4 2,51 0,80 

2. Matyta ar girdėta video medžiaga 
įkvėpė pokyčiams 

16 82 145 57 9 2,13 0,87 

3. Matyta ar girdėta video medžiaga 
atskleidė, kad vienišas paauglys(-ė) 
nėra mažiau vertingas ar įdomus 

70 138 76 19 5 2,81 0,91 

4. Matyta ar girdėta video medžiaga 
paskatino susimąstyti, koks vyras 
arba kokia moteris noriu būti 

27 102 117 49 12 2,27 0,96 

5. Matyta ar girdėta video medžiaga 
paskatino susimąstyti, kad lytinių 
santykių pradžia susijusi su 
gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti 
atsakomybę 

81 142 72 9 2 2,95 0,82 

6. Matyta ar girdėta video medžiaga 
atskleidė, kad lytinis aktas 
nesutvirtina santykių 

59 119 101 23 7 2,65 0,95 

7. Matyta ar girdėta video medžiaga 
paneigė mitą „jei nesutiksiu mylėtis, 
jis(-ji) mane paliks“ 

45 103 117 34 6 2,48 0,94 

8. Matyta ar girdėta video medžiaga 
buvo naudinga 

56 127 100 22 5 2,67 0,91 

9. Matyta ar girdėta video medžiaga 
paskatino susimąstyti, kad geriau 
pradėti nuo nesavanaudiškos 
draugystės be sekso 

88 142 62 11 6 2,95 0,90 
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10. Matyta ar girdėta video medžiaga 
tinkama visiems, besidomintiems 
vaikinų ir merginų santykiais 

120 137 43 4 5 3,17 0,83 

 

4 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (procentai)   

 
labai 

sutinku sutinku 

nei 
sutinku, 

nei 
nesutinku nesutinku 

labai 
nesutinku 

1. Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino 
teigiamai vertinti save, pasitikėti savimi 9,35 40,97 41,94 6,45 1,29 

2. Matyta ar girdėta video medžiaga įkvėpė 
pokyčiams 5,16 26,45 46,77 18,39 2,90 

3. Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, 
kad vienišas paauglys(-ė) nėra mažiau 
vertingas ar įdomus 22,58 44,52 24,52 6,13 1,61 

4. Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino 
susimąstyti, koks vyras arba kokia moteris 
noriu būti 8,71 32,90 37,74 15,81 3,87 

5. Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino 
susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia 
susijusi su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti 
atsakomybę 26,13 45,81 23,23 2,90 0,65 

6. Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, 
kad lytinis aktas nesutvirtina santykių 19,03 38,39 32,58 7,42 2,26 

7. Matyta ar girdėta video medžiaga paneigė 
mitą „jei nesutiksiu mylėtis, jis(-ji) mane 
paliks“ 14,52 33,23 37,74 10,97 1,94 

8. Matyta ar girdėta video medžiaga buvo 
naudinga 18,06 40,97 32,26 7,10 1,61 

9. Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino 
susimąstyti, kad geriau pradėti nuo 
nesavanaudiškos draugystės be sekso 28,39 45,81 20,00 3,55 1,94 

10. Matyta ar girdėta video medžiaga tinkama 
visiems, besidomintiems vaikinų ir merginų 
santykiais 38,71 44,19 13,87 1,29 1,61 
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1 paveikslas. Atsakymų pasiskirstymas (procentai) 

 

Analizuojant atsakymus į klausimus pagal amžių, į šešis klausimus (2, 6, 7, 8, 9, 10 klausimus) nustatyti 

statistiškai reikšmingi skirtumai. Skirtingo amžiaus moksleiviai iš esmės vienodai atsakė į 1, 3, 4,5 klausimus. 

Kadangi daugiausia atsakiusiųjų buvo 16-mečiai, daugeliu atvejų aukščiausi vidurkiai parodyti būtent 16-

mečių grupėje.  

 

5 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas  pagal amžių (atsakymų vidurkiai) 

 

Amžius ANOVA 
p 

reikšmė 
14 15 16 17 18 

1. Matyta ar girdėta video medžiaga 
paskatino teigiamai vertinti save, 
pasitikėti savimi 

2,41 2,64 2,49 2,57 2,35 0,355 

2. Matyta ar girdėta video medžiaga 
įkvėpė pokyčiams 

2,29 2,21 2,34 2,04 1,72 0,001 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.     Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino
teigiamai vertinti save, pasitikėti savimi

2.     Matyta ar girdėta video medžiaga įkvėpė
pokyčiams

3. Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad
vienišas paauglys(-ė) nėra mažiau vertingas ar įdomus

4. Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino
susimąstyti, koks vyras arba kokia moteris noriu būti

5. Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino
susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia susijusi su…

6. Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad
lytinis aktas nesutvirtina santykių

7. Matyta ar girdėta video medžiaga paneigė mitą „jei 
nesutiksiu mylėtis, jis(-ji) mane paliks“

8. Matyta ar girdėta video medžiaga buvo naudinga

9. Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino
susimąstyti, kad geriau pradėti nuo…

10. Matyta ar girdėta video medžiaga tinkama
visiems, besidomintiems vaikinų ir merginų santykiais

labai sutinku sutinku nei sutinku, nei nesutinku nesutinku labai nesutinku
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3. Matyta ar girdėta video medžiaga 
atskleidė, kad vienišas paauglys(-ė) 
nėra mažiau vertingas ar įdomus 

3 2,8 2,88 2,74 2,7 0,662 

4. Matyta ar girdėta video medžiaga 
paskatino susimąstyti, koks vyras arba 
kokia moteris noriu būti 

2,18 2,28 2,42 2,23 2,11 0,375 

5. Matyta ar girdėta video medžiaga 
paskatino susimąstyti, kad lytinių 
santykių pradžia susijusi su gebėjimu 
įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę 

2,82 3,07 2,99 3,04 2,69 0,081 

6. Matyta ar girdėta video medžiaga 
atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina 
santykių 

2,65 2,73 2,8 2,65 2,24 0,011 

7. Matyta ar girdėta video medžiaga 
paneigė mitą „jei nesutiksiu mylėtis, 
jis(-ji) mane paliks“ 

2,41 2,8 2,5 2,44 2,2 0,026 

8. Matyta ar girdėta video medžiaga 
buvo naudinga 

2,71 2,54 2,92 2,56 2,48 0,011 

9. Matyta ar girdėta video medžiaga 
paskatino susimąstyti, kad geriau 
pradėti nuo nesavanaudiškos 
draugystės be sekso 

2,88 3,05 3,09 2,93 2,63 0,036 

10. Matyta ar girdėta video medžiaga 
tinkama visiems, besidomintiems 
vaikinų ir merginų santykiais 

2,76 3,18 3,34 3,01 3,21 0,024 

 

Analizuojant kiekvieno teiginio atsakymus skirtingose amžiaus grupėse galima pastebėti, kad vyrauja 

atsakymų pasirinkimai „sutinku“ arba „nei sutinku, nei nesutinku“. Atskirų klausimų atsakymai pateikti 6-

15 lentelėse ir 2-11 paveiksluose. 

6 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino teigiamai vertinti save, pasitikėti savimi“ 

pasiskirstymas pagal amžių 

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei nesutinku 

nesutinku 
labai 

nesutinku 
Iš viso 

14  8 8 1  17 

15 4 29 22 1  56 

16 12 38 46 7 2 105 

17 9 32 27 7  75 

18 4 19 25 4 2 54 

nenurodė  1 2   3 

Iš viso 29 127 130 20 4 310 
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2 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino teigiamai vertinti save, pasitikėti savimi“ 

pasiskirstymas pagal amžių 

7 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga įkvėpė pokyčiams“ pasiskirstymas pagal amžių  

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

14 1 5 9 2   17 

15 2 16 31 6 1  56 

16 10 34 42 17 1 1 105 

17 1 21 36 14 3  75 

18 2 6 25 17 4  54 

nenurodė   2 1   3 

Iš viso 16 82 145 57 9 1 310 
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labai sutinku sutinku nei sutinku, nei nesutinku nesutinku labai nesutinku
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3 paveikslas.  „Matyta ar girdėta video medžiaga įkvėpė pokyčiams“ pasiskirstymas pagal amžių  

 

8 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad vienišas paauglys(-ė) nėra mažiau vertingas ar 

įdomus“ pasiskirstymas pagal amžių  

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

14 5 8 3 1   17 

15 10 28 14 2 1 1 56 

16 30 44 21 8 2  105 

17 13 36 19 5 1 1 75 

18 11 21 18 3 1  54 

nenurodė 1 1 1    3 

Iš viso 70 138 76 19 5 2 310 
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labai sutinku sutinku nei sutinku, nei nesutinku nesutinku labai nesutinku neatsakė
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4 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad vienišas paauglys(-ė) nėra 

mažiau vertingas ar įdomus“ pasiskirstymas pagal amžių 

 

9 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, koks vyras arba kokia moteris noriu 

būti“ pasiskirstymas pagal amžių  

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

14  7 6 4   17 

15 3 18 25 7 1 2 56 

16 13 41 30 19 2  105 

17 7 22 30 11 4 1 75 

18 4 14 25 6 5  54 

nenurodė   1 2   3 

Iš viso 27 102 117 49 12 3 310 
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labai sutinku sutinku nei sutinku, nei nesutinku nesutinku labai nesutinku neatsakė
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5 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, koks vyras arba kokia 

moteris noriu būti“ pasiskirstymas pagal amžių 

 

10 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia susijusi 

su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę“ pasiskirstymas pagal amžių  

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

14 4 6 7    17 

15 16 27 12   1 56 

16 26 54 21 3  1 105 

17 26 28 17 3  1 75 

18 10 24 15 3 2  54 

nenurodė  3     3 

Iš viso 82 142 72 9 2 3 310 
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6 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia susijusi 

su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę“ pasiskirstymas pagal amžių 

11 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių“ 

pasiskirstymas pagal amžių  

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

14 2 9 5  1  17 

15 13 19 18 5  1 56 

16 24 45 27 9   105 

17 15 29 24 4 3  75 

18 5 14 27 5 3  54 

nenurodė  3     3 

Iš viso 59 119 101 23 7 1 310 
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7 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių“ 

pasiskirstymas pagal amžių  

 

12 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga paneigė mitą „jei nesutiksiu mylėtis, jis(-ji) mane paliks“ 

pasiskirstymas pagal amžių  

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

14 1 8 5 3   17 

15 14 20 15 5  2 56 

16 13 39 38 12 1 2 105 

17 12 21 33 6 3  75 

18 5 13 26 8 2  54 

nenurodė  2 1    3 

Iš viso 45 103 118 34 6 4 310 
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8 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga paneigė mitą „jei nesutiksiu mylėtis, jis(-ji) mane 

paliks“ pasiskirstymas pagal amžių 

 

13 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga buvo naudinga“ pasiskirstymas pagal amžių  

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei nesutinku 

nesutinku 
labai 

nesutinku 
Iš viso 

14 4 5 7 1  17 

15 6 24 20 6  56 

16 29 45 26 4 1 105 

17 12 29 26 5 3 75 

18 5 24 18 6 1 54 

nenurodė   3   3 

Iš viso 56 127 100 22 5 310 
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9 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga buvo naudinga“ pasiskirstymas pagal amžių  

14 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad geriau pradėti nuo 

nesavanaudiškos draugystės be sekso“ pasiskirstymas pagal amžių  

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

14 3 9 5    17 

15 15 29 10 1  1 56 

16 38 46 14 6 1  105 

17 20 34 18 2 1  75 

18 10 24 14 2 4  54 

nenurodė 2  1    3 

Iš viso 88 142 62 11 6 1 310 
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10 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad geriau pradėti nuo 

nesavanaudiškos draugystės be sekso“ pasiskirstymas pagal amžių 

 

15 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga tinkama visiems, besidomintiems vaikinų ir merginų 

santykiais“ pasiskirstymas pagal amžių 

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

14 2 9 6    17 

15 22 23 10 1   56 

16 52 40 11 1 1  105 

17 25 36 8 2 4  75 

18 19 26 8   1 54 

nenurodė  3     3 

Iš viso 120 137 43 4 5 1 310 
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11 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga tinkama visiems, besidomintiems vaikinų ir merginų 

santykiais“ pasiskirstymas pagal amžių 

 

Analizuojant atsakymus į pateiktus klausimus pagal lytį, visais atvejais nustatyti statiškai reikšmingi 

skirtumai. Merginį atsakymai visais atvejais buvo pozityvesni (16 lentelė). 

16 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas pagal lytį (atsakymų vidurkiai) 

 

Lytis ANOVA p 
reikšmė vaikinas mergina 

1. Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino 
teigiamai vertinti save, pasitikėti savimi 

2,43 2,58 0,117 

2. Matyta ar girdėta video medžiaga įkvėpė pokyčiams 2,04 2,22 0,064 

3. Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad 
vienišas paauglys(-ė) nėra mažiau vertingas ar 
įdomus 

2,58 3,02 0,000 

4. Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino 
susimąstyti, koks vyras arba kokia moteris noriu būti 

2,23 2,35 0,307 

5. Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino 
susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia susijusi su 
gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę 

2,78 3,12 0,000 

6. Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad 
lytinis aktas nesutvirtina santykių 

2,50 2,80 0,006 

7. Matyta ar girdėta video medžiaga paneigė mitą „jei 
nesutiksiu mylėtis, jis(-ji) mane paliks“ 

2,26 2,67 0,000 

8. Matyta ar girdėta video medžiaga buvo naudinga 2,49 2,86 0,000 
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9. Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino 
susimąstyti, kad geriau pradėti nuo nesavanaudiškos 
draugystės be sekso 

2,69 3,20 0,000 

10. Matyta ar girdėta video medžiaga tinkama visiems, 
besidomintiems vaikinų ir merginų santykiais 

3,04 3,31 0,006 

 

Analizuojant kiekvieno atskirai pateikto teiginio atsakymų pasiskirstymus, merginų atsakymų daugiau 

„labai sutinku“ ir „sutinku“, nei vaikinų. Atskirų klausimų atsakymai pateikti 17-26 lentelėse ir 12-21 

paveiksluose. 

17 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino teigiamai vertinti save, pasitikėti savimi“ 

pasiskirstymas pagal lytį 

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

Iš viso 

vaikinas 7 55 61 11  134 

mergina 22 67 65 9 3 166 

nenurodė  5 4  1 10 

Iš viso 29 127 130 20 4 310 

 

12 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino teigiamai vertinti save, pasitikėti 

savimi“ pasiskirstymas pagal lytį 

 

18 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga įkvėpė pokyčiams“ pasiskirstymas pagal lytį 
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Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

Iš viso Iš viso 

vaikinas 3 33 68 26 4  134 

mergina 13 47 73 28 4 1 166 

nenurodė  2 4 3 1  10 

Iš viso 16 82 145 57 9 1 310 

 

 

13 paveikslas.  „Matyta ar girdėta video medžiaga įkvėpė pokyčiams“ pasiskirstymas pagal lytį 

 

19 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad vienišas paauglys(-ė) nėra mažiau vertingas 

ar įdomus“ pasiskirstymas pagal lytį 

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

vaikinas 20 52 45 14 1 2 134 

mergina 48 84 26 5 3  166 

nenurodė 2 2 5  1  10 

Iš viso 70 138 76 19 5 2 310 
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14 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad vienišas paauglys(-ė) nėra mažiau 

vertingas ar įdomus“ pasiskirstymas pagal 

20 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, koks vyras arba kokia moteris noriu 

būti“ pasiskirstymas pagal 

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

vaikinas 8 47 50 24 4 1 134 

mergina 19 54 63 21 7 2 166 

nenurodė  1 4 4 1  10 

Iš viso 27 102 117 49 12 3 310 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

vaikinas mergina nenurodė

labai sutinku sutinku nei sutinku, nei nesutinku nesutinku labai nesutinku neatsakė



20 
 

 

15 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, koks vyras arba kokia moteris 

noriu būti“ pasiskirstymas pagal lytį 

 

21 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia susijusi 

su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę“ pasiskirstymas pagal lytį 

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

vaikinas 22 68 35 8  1 134 

mergina 59 70 34 1 1 1 166 

nenurodė 1 4 3  1 1 10 

Iš viso 82 142 72 9 2 3 310 
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16 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia 

susijusi su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę“ pasiskirstymas pagal 

 

22 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių“ 

pasiskirstymas pagal lytį 

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

vaikinas 16 54 48 13 3  134 

mergina 43 60 50 10 2 1 166 

nenurodė  5 3  2  10 

Iš viso 59 119 101 23 7 1 310 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

vaikinas mergina nenurodė

labai sutinku sutinku nei sutinku, nei nesutinku nesutinku labai nesutinku neatsakė



22 
 

 
 

17 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių“ 

pasiskirstymas pagal lytį  

 

23 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga paneigė mitą „jei nesutiksiu mylėtis, jis(-ji) mane paliks“ 

pasiskirstymas pagal lytį 

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

vaikinas 10 37 65 20 1 1 134 

mergina 34 63 48 14 4 3 166 

nenurodė 1 3 5  1  10 

Iš viso 45 103 118 34 6 4 310 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

vaikinas mergina nenurodė

labai sutinku sutinku nei sutinku, nei nesutinku nesutinku labai nesutinku neatsakė



23 
 

 
18 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga paneigė mitą „jei nesutiksiu mylėtis, jis(-ji) mane 

paliks“ pasiskirstymas pagal lytį 

 

24 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga buvo naudinga“ pasiskirstymas pagal lytį 

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

Iš viso 

vaikinas 13 58 46 15 2 134 

mergina 43 67 47 7 2 166 

nenurodė  2 7  1 10 

Iš viso 56 127 100 22 5 310 
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19 paveikslas. „Matyta ar girdėta video medžiaga buvo naudinga“ pasiskirstymas pagal lytį 

 

25 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad geriau pradėti nuo 

nesavanaudiškos draugystės be sekso“ pasiskirstymas pagal lytį 

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

vaikinas 23 62 37 8 4  134 

mergina 63 77 21 3 1 1 166 

nenurodė 2 3 4  1  10 

Iš viso 88 142 62 11 6 1 310 
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20 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad geriau pradėti nuo 

nesavanaudiškos draugystės be sekso“ pasiskirstymas pagal lytį 

 

26 lentelė. „Matyta ar girdėta video medžiaga tinkama visiems, besidomintiems vaikinų ir merginų 

santykiais“ pasiskirstymas pagal lytį 

Amžius 
labai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 
nei 

nesutinku 
nesutinku 

labai 
nesutinku 

neatsakė Iš viso 

vaikinas 39 69 21 2 3  134 

mergina 81 61 20 2 2  166 

nenurodė  7 2   1 10 

Iš viso 120 137 43 4 5 1 310 
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21 paveiklas. „Matyta ar girdėta video medžiaga tinkama visiems, besidomintiems vaikinų ir 

merginų santykiais“ pasiskirstymas pagal 

 

 

Analizuojant atsakymus į 5 klausimą ir 6 ir 9 klausimus, buvo tikrinama teorinė prielaida, kad tie, kurie mano 

jog santykių pradžia yra susijusi su gebėjimu įsipareigoti, taip pat tvirtina, jog lytinis aktas nesutvirtina 

santykių ir todėl geriau pradėti nuo draugystės. 

Tikrinant hipotezę buvo atlikti duomenų pergrupavimai: atsakymai į aukščiau minėtus klausimus sugrupuoti 

iš 5 reikšmių į 3 grupes: sutinka ( sujungiant atsakymus labai sutinku ir sutinku), abejoja (nei sutinku, nei 

nesutinku), nesutinka (nesutinku ir labai nesutinku). Tiriamųjų amžius buvo tai pat buvo suskirstytas į 3 

grupes: 14- 15 metų, 16-17 metų ir 18 metų. Šio skirstymo pagrindas – galiojantys teisės aktai  (iki 16 metų 

paauglė neturi teisės duoti sutikimo lytiniams santykiams pagal LR BK, todėl pirmoji grupė apima tyrimo 

dalyvius iki 16 metų, o vyriausioji grupė – 18 metų, nes jaunuoliai jau pilnamečiai). 

Po pergrupavimo atsakymai į 5, 6 ir 9 klausimus vaikinų ir merginų tarpe pateikti 27, 28 lentelėse. 

27 lentelė. Pergrupuotų atsakymų į klausimus pasiskirstymas (atsakymų skaičius) 

 Vaikinai Merginos 

sutinka abejoja nesutinka sutinka abejoja nesutinka 

5 klausimas. Matyta ar girdėta video 
medžiaga paskatino susimąstyti, kad 
lytinių santykių pradžia susijusi su 

90 35 8 129 34 2 
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gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti 
atsakomybę 

6 klausimas. Matyta ar girdėta video 
medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas 
nesutvirtina santykių 

70 48 16 103 50 12 

9 klausimas. Matyta ar girdėta video 
medžiaga paskatino susimąstyti, kad 
geriau pradėti nuo nesavanaudiškos 
draugystės be sekso 

85 37 12 140 21 4 

 

  28 lentelė. Pergrupuotų atsakymų į klausimus pasiskirstymas (procentai) 

 Vaikinai Merginos chi-
kvadrat 

p 
sutinka abejoja nesutinka sutinka abejoja nesutinka 

5 klausimas. Matyta ar 
girdėta video medžiaga 
paskatino susimąstyti, kad 
lytinių santykių pradžia 
susijusi su gebėjimu 
įsipareigoti bei prisiimti 
atsakomybę 

67,7 26,3 6,0 78,2 20,6 1,2 0,027 

6 klausimas. Matyta ar 
girdėta video medžiaga 
atskleidė, kad lytinis aktas 
nesutvirtina santykių 

52,2 35,8 11,9 62,4 30,3 7,3 0,155 

9 klausimas. Matyta ar 
girdėta video medžiaga 
paskatino susimąstyti, kad 
geriau pradėti nuo 
nesavanaudiškos draugystės 
be sekso 

63,4 27,6 9,0 84,8 12,7 2,4 0,000 

 

Procentinis pasiskirstymas leidžia teigti, kad su pateiktais teiginiais merginos sutinka labiau nei vaikinai, 

vaikinų tarpe daugiau abejojančių ir nesutinkančių. Lyginant atsakymus, galima pastebėti, kad nėra 

reikšmingų skirtumų, vertinant teiginį „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas 

nesutvirtina santykių“, tai statistiškai reikšmingai merginos labiau pritarė teiginiams, kad „lytinių santykių 

pradžia susijusi su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę“ bei „geriau pradėti nuo nesavanaudiškos 

draugystės be sekso“. 

Analizuojant visų amžiaus grupių vaikinų ir merginų atsakymų priklausomybę, galima pastebėti, kad 

priklausomybė tarp atsakymų pasiskirstymo silpna (Kramerio V svyruoja apie 0,3), tačiau daugeliu atvejų 
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statistiškai reikšminga, t.y. labiau pritarantys vienam teiginiui, labiau pritaria ir antrajam. Nereikšminga 

priklausomybė nustatyta merginų grupėje tarp 6 ir 9 klausimų: nors dauguma merginų pritarė, kad lytinis 

aktas nesutvirtina santykių, tuo abejojančių buvo apie trečdalį, tuo tarpu absoliuti dauguma merginų 

pritarė, kad geriau pradėti nuo nesavanaudiškos draugystės be sekso (29 lentelė). 

29 lentelė. Priklausomybė tarp 5, 6 ir 9 teiginių vaikinų ir merginų tarpe (Kramerio V koeficientas) 

  Vaikinai Merginos 

5 
klausimas 

6 
klausimas 

9 
klausimas 

5 
klausimas 

6 
klausimas 

9 
klausimas 

5 klausimas 
Kramerio V  0,319 0,323  0,241 0,376 

p  0,009 0,008  0,048 0,000 

6 klausimas 
Kramerio V   0,308   0,224 

p   0,010   0,052 

9 klausimas 
Kramerio V       

p       

 

Įvertinant skirtingo amžiaus tyrimo dalyvių atsakymus į tuos pačius klausimus, galima pastebėti, kad 

skirtingo amžiaus grupėse atsakymų pasiskirstymas  nesiskyrė reikšmingai į 5 klausimą (Matyta ar girdėta 

video medžiaga paskatino susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia susijusi su gebėjimu įsipareigoti bei 

prisiimti atsakomybę, p=0,055) ir į 9 klausimą (Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad 

geriau pradėti nuo nesavanaudiškos draugystės be sekso, p=0,097), tačiau statistiškai reikšmingi skirtumai 

nustatyti teiginio „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių“ 

vertinimuose: vyresni jaunuoliai teiginiu abejoja labiau (p=0,010, 30, 31, 32 lentelės). Vadinasi, galima teigti, 

kad požiūris į lytinį aktą kaip į santykius sutvirtinantį faktorių, kinta su amžiumi.  

30 lentelė. Klausimo „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia 

susijusi su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę“ pasiskirstymas pagal amžiaus grupes  

Amžius sutinka abejoja nesutinka 

14-15 Skaičius 53 19 0 

%  73,6% 26,4% 0,0% 

16-17 Skaičius 134 38 6 

%  75,3% 21,3% 3,4% 

18 Skaičius 34 15 5 

%  63,0% 27,8% 9,3% 
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31 lentelė. Klausimo „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių “ 

pasiskirstymas pagal amžiaus grupes  

Amžius sutinka abejoja nesutinka 

14-15 Skaičius 43 23 6 

%  59,7% 31,9% 8,3% 

16-17 Skaičius 113 51 16 

%  62,8% 28,3% 8,9% 

18 Skaičius 19 27 8 

%  35,2% 50,0% 14,8% 

 

32 lentelė. Klausimo „ Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad geriau pradėti nuo 

nesavanaudiškos draugystės be sekso“ pasiskirstymas pagal amžiaus grupes  

Amžius sutinka abejoja nesutinka 

14-15 Skaičius 56 15 1 

%  77,8% 20,8% 1,4% 

16-17 Skaičius 138 32 10 

%  76,7% 17,8% 5,6% 

18 Skaičius 34 14 6 

%  63,0% 25,9% 11,1% 

 

Analizuojant atskirai ryšį tarp amžiaus ir atsakymų į klausimus atskirai vaikinų ir merginų grupėse, buvo 

nustatyta, kad vaikinų tarpe rezultatai yra tokie, kaip ir bendrai: 5 klausimo atsakymai nuo amžiaus 

nepriklauso (p=0,411), 9 klausimo atsakymai nuo amžiaus nepriklauso (p=0,218), o 6 klausimo atsakymai 

rodo, kad su teiginiu labiausiai sutinka 16-17 metų vaikinai, o sulaukę 18 – tuo labiausiai abejoja (p=0,010, 

33, 34, 35 lentelės). 

33 lentelė. Klausimo „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia 

susijusi su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę“ pasiskirstymas pagal amžiaus grupes vaikinų 

tarpe  

    
sutinka abejoja nesutinka  Iš viso 

14-15 Skaičius 16 10 0 26 

%  61,5% 38,5% 0,0% 100,0% 

16-17 Skaičius 54 18 6 78 

%  69,2% 23,1% 7,7% 100,0% 
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18 Skaičius 20 7 2 29 

%  69,0% 24,1% 6,9% 100,0% 

  Iš viso 
  

Skaičius 90 35 8 133 

%  67,7% 26,3% 6,0% 100,0% 

 

34 lentelė. Klausimo „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių “ 

pasiskirstymas pagal amžiaus grupes vaikinų tarpe  

    
sutinka abejoja nesutinka  Iš viso 

14-15 Skaičius 13 13 0 26 

%  50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

16-17 Skaičius 48 21 10 79 

%  60,8% 26,6% 12,7% 100,0% 

18 Skaičius 9 14 6 29 

%  31,0% 48,3% 20,7% 100,0% 

  
  Iš viso 

Skaičius 70 48 16 134 

%  52,2% 35,8% 11,9% 100,0% 

 

35 lentelė. Klausimo „ Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad geriau pradėti nuo 

nesavanaudiškos draugystės be sekso“ pasiskirstymas pagal amžiaus grupes vaikinų tarpe  

  
 Amžius 

sutinka abejoja nesutinka  Iš viso 

14-15 Skaičius 18 8 0 26 

%  69,2% 30,8% 0,0% 100,0% 

16-17 Skaičius 52 20 7 79 

%  65,8% 25,3% 8,9% 100,0% 

18 Skaičius 15 9 5 29 

%  51,7% 31,0% 17,2% 100,0% 

  Iš viso 
  

Skaičius 85 37 12 134 

%  63,4% 27,6% 9,0% 100,0% 

 

Tuo tarpu merginų atsakymams amžiaus reikšmė didesnė: vyresnės merginos mažiau pritaria 5 klausimo 

teiginiams (p=0,005), taip pat ir 6 (p=0,015). Rezultatai rodo, kad lūžis nuomonės pasikeitime vyksta 18-

aisiais metais. Tuo tarpu 9 klausimo vertinimas nuo amžiaus nepriklauso (p=0,745, 36, 37, 38 lentelės). 

36 lentelė. Klausimo „Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia 

susijusi su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę“ pasiskirstymas pagal amžiaus grupes merginų 

tarpe  
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 Amžius 

sutinka abejoja nesutinka  Iš viso 

14-15 Skaičius 37 8 0 45 

%  82,2% 17,8% 0,0% 100,0% 

16-17 Skaičius 78 19 0 97 

%  80,4% 19,6% 0,0% 100,0% 

18 Skaičius 14 7 2 23 

%  60,9% 30,4% 8,7% 100,0% 

  Iš viso 
  

Skaičius 129 34 2 165 

%  78,2% 20,6% 1,2% 100,0% 

 

37 lentelė. Klausimo „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių “ 

pasiskirstymas pagal amžiaus grupes merginų tarpe  

 Amžius 
  

sutinka abejoja nesutinka  Iš viso  

14-15 Skaičius 30 9 6 45 

%  66,7% 20,0% 13,3% 100,0% 

16-17 Skaičius 64 28 5 97 

%  66,0% 28,9% 5,2% 100,0% 

18 Skaičius 9 13 1 23 

%  39,1% 56,5% 4,3% 100,0% 

 Iš viso  
  

Skaičius 103 50 12 165 

%  62,4% 30,3% 7,3% 100,0% 

 

38 lentelė. Klausimo „ Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad geriau pradėti nuo 

nesavanaudiškos draugystės be sekso“ pasiskirstymas pagal amžiaus grupes merginų tarpe  

 Amžius 
  

sutinka abejoja nesutinka  Iš viso  

14-15 Skaičius 37 7 1 45 

%  82,2% 15,6% 2,2% 100,0% 

16-17 Skaičius 84 10 3 97 

%  86,6% 10,3% 3,1% 100,0% 

18 Skaičius 19 4 0 23 

%  82,6% 17,4% 0,0% 100,0% 

 Iš viso 
  

Skaičius 140 21 4 165 

%  84,8% 12,7% 2,4% 100,0% 
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IŠVADOS 

 

1. Apklausoje dalyvavę moksleiviai palankiai įvertino mokymų medžiagą. Daugiau kaip pusė 

apklaustųjų mokymų medžiagą įvertino kaip naudingą ir tinkamą besidomintiems jaunų 

žmonių santykiais. 

2. Analizuojant atsakymų vidurkius, buvo pastebėta, kad skirtingo amžiaus moksleiviai skirtingai 

vertino teiginius: Matyta ar girdėta video medžiaga įkvėpė pokyčiams; Matyta ar girdėta 

video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių; Matyta ar girdėta video 

medžiaga paneigė mitą „jei nesutiksiu mylėtis, jis(-ji) mane paliks“; Matyta ar girdėta video 

medžiaga buvo naudinga; Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad 

geriau pradėti nuo nesavanaudiškos draugystės be sekso; Matyta ar girdėta video medžiaga 

tinkama visiems, besidomintiems vaikinų ir merginų santykiais. 

3. Tik dviejų teiginių (Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino teigiamai vertinti save, 

pasitikėti savimi; Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, koks vyras arba 

kokia moteris noriu būti) vertinimų vidurkiai nesiskyrė pagal lytį. 

4. Lyginant atsakymų dažnius, galima pastebėti, kad nėra reikšmingų skirtumų, vertinant teiginį 

„Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių“, tai 

statistiškai reikšmingai merginos labiau pritarė teiginiams, kad „lytinių santykių pradžia susijusi 

su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę“ bei „geriau pradėti nuo nesavanaudiškos 

draugystės be sekso“. 

5. Statistiškai reikšmingi skirtumai nustatyti teiginio „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, 

kad lytinis aktas nesutvirtina santykių“ vertinimuose: vyresni jaunuoliai teiginiu abejoja labiau. 

Vadinasi, galima teigti, kad požiūris į lytinį aktą kaip į santykius sutvirtinantį faktorių, kinta su 

amžiumi, tai pastebėta tiek vaikinų, tiek ir merginų grupėse. 18 metų tyrimo dalyviai labiau 

teiginiui nepritarė, ginant su jaunesniais. 

6. Merginų tarpe lūžis nuomonės pasikeitime vyksta 18-aisiais metais. Jos mažiau pritaria 

teiginiams Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia 

susijusi su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę bei Matyta ar girdėta video medžiaga 

atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių.  

 


