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Í þessari rannsókn var könnuð reynsla þátttakenda af námskeiðinu SOS! Hjálp 

fyrir foreldra. Rannsóknin er eftirfylgni af sambærilegri rannsókn sem gerð var 

árið 2002. Á námskeiðinu SOS! Hjálp fyrir foreldra læra foreldrar og aðrir sem 

koma að uppeldi barna að beita helstu aðferðum hegðunarstjórnunar eins og 

lýsandi hrósi, hvatningar- og punktakerfi, virkri hunsun og hléi. Þeim er einnig 

kennt hvernig má skamma á áhrifaríkan hátt, hvernig á að setja börnum reglur og 

hvernig á að nota skýr fyrirmæli. Spurningalisti með 113 spurningum var sendur á 

netföng 1006 þátttakenda sem höfðu verið skráðir á SOS-námskeið á árunum 

2002 til 2011. Alls bárust 117 svör við spurningalistanum. Niðurstöður benda til 

þess að þátttakendur séu almennt ánægðir með námskeiðið og einstaka þætti í 

kennslunni. Flestir telja að aðferðirnar sem kenndar eru á námskeiðinu séu 

árangursríkar en sumar aðferðir reynast þó betur en aðrar. Lýsandi hrós er sú 

aðferð sem flestir nota með góðum árangri en virk hunsun og skammir, af því tagi 

sem kenndar eru á námskeiðinu, þykja skila minnstum árangri. Ekki var munur á 

svörum þátttakenda eftir hópum. 
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Foreldrafræðsla um hegðunarstjórnun 

Enginn getur efast um mikilvægi fyrstu áranna í lífi barna og þess sambands sem þau 

mynda við foreldra sína. Gott atlæti frá foreldrum hefur ekki einungis áhrif á barnæskuna 

heldur ræður það einnig miklu um það hvernig börnunum tekst að fóta sig í lífinu síðar meir 

(Lightfoot, Cole og Cole, 2009). Flestir foreldrar lenda þó einhvern tíma í vandræðum þegar 

kemur að uppeldi barna sinna. Margir takast á við óæskilega hegðun með svipuðum 

aðferðum og þeirra eigin foreldrar gerðu þegar þeir voru að alast upp. Þessar aðferðir virka 

þó ekki alltaf og geta jafnvel gert illt verra (Kazdin, 2005). Sem betur fer eru ýmsar lausnir í 

boði til að aðstoða foreldra og aðra sem koma að uppeldi barna við að takast á við þessi 

vandamál. Hægt er að leita að upplýsingum í handbókum og á veraldarvefnum en einnig eru 

ýmis námskeið í boði sem miða að því að auka færni uppeldisaðila. Mörg slík námskeið 

byggjast á þekkingu sem er til komin úr tilraunum í atferlisgreiningu  en hana má að miklu 

leyti rekja til B. F. Skinners. Hann varð fyrstur til að gera rannsóknir á því sem hann kallaði 

virka skilyrðingu (operant conditioning) en þær sýndu  að hegðun stjórnast af afleiðingunum 

sem hún hefur (Pierce og Cheney, 2008).  

Sambandið á milli hegðunar og áhrifa hennar á umhverfið kallast styrkingarskilmáli og 

skiptist í þrjá þætti, aðdraganda, hegðun og afleiðingar. Aðdragandinn getur verið einhver 

bakgrunnsáhrifavaldur eins og staðsetning eða líðan (t.d. skortur á einhverju), vísbendi sem 

beinir hegðuninni í ákveðna átt (t.d. regla eða fyrirmæli) eða áreiti sem eykur líkur á að 

hegðun birtist vegna fyrri reynslu. Afleiðingar hegðunar eru einhver atburður sem fylgir á 

eftir henni og hefur annað hvort engin áhrif eða verður til þess að auka eða minnka líkurnar 

á að hegðunin birtist aftur (Kazdin, 2005). Virk skilyrðing hefur meðal annars verið notuð 

með góðum árangri til að takast á við hegðunarvanda hjá börnum og unglingum. Þá skiptir 

mestu máli að skilja sambandið á milli aðdraganda og afleiðingar og hvernig megi nota það til 

að kalla fram ákveðna hegðun og viðhalda henni (Kazdin, 2005; Pierce og Cheney, 2008). Virk 

skilyrðing í hegðunarstjórnun hefur þann kost að ekki er litið á barnið sjálft sem uppsprettu 

vandamáls heldur er einblínt á hegðunina þar sem hún stjórnast af ytri vísbendum og 

styrkjum og henni er hægt að stýra eða breyta. Ábyrgðin liggur því ekki hjá barninu 

(persónuleika, upplagi, eða röskun þess) heldur í samspili hegðunarinnar við umhverfis-

breytur (Cooper, Smith og Upton, 1994). Á námskeiðum fyrir foreldra sem byggjast á 
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lögmálum náms læra foreldrar vísindalega studdar aðferðir til að draga úr óæskilegri hegðun 

barna sinna og auka æskilega hegðun (Kazdin, 2005). 

Jákvæð styrking 

Í foreldrafræðslu um hegðunarstjórnun er lögð mikil áhersla á notkun jákvæðrar 

styrkingar. Jákvæð styrking er þegar hegðun hefur einhverjar ákjósanlegar afleiðingar sem 

auka líkurnar á því að hegðunin birtist aftur. Þessar afleiðingar geta til dæmis verið verðlaun 

eins og leikfang eða eitthvað matakyns sem bragðast vel en þær geta einnig verið 

óáþreifanlegir styrkjar eins og félagslegt samþykki eða að ná markmiði sem maður hefur sett 

sér (Neisworth og Smith, 1973). Félagslegar afleiðingar eins og hrós, athygli og umhyggja eru 

áhrifamiklir styrkjar fyrir flesta og rannsóknir hafa sýnt að það má auðveldlega hafa áhrif á 

hegðun með því að nota slíka styrkja (Pierce og Cheney, 2008). Ef foreldri veitir barni sínu 

athygli fyrir að hengja upp úlpuna sína, til dæmis með því að hrósa því eða faðma það, er 

hegðunin jákvætt styrkt ef það verður til þess að auka líkurnar á að barnið hengi upp úlpuna 

sína við næsta tækifæri. Þegar jákvæð styrking er notuð til að auka ákveðna hegðun er 

mikilvægt að skilgreina nákvæmlega þá hegðun sem á að styrkja. Styrkirinn fyrir hegðunina 

verður að fylgja strax á eftir til að hafa sem mest áhrif. Það er auðvelt þegar styrkirinn er 

félagslegur eins og hrós eða faðmlag en það getur reynst erfiðara að veita strax áþreifanleg 

verðlaun eins og ís eða leikfang. Til að brúa bilið á milli hegðunar og styrkis má nota 

hvatningar- eða punktakerfi (Cooper, Smith og Upton, 1994). 

 

Hvatningar- og punktakerfi 

Hvatningar- og punktakerfi taka mið af því að margir litlir styrkjar hafa meiri áhrif en 

einn stór. Þegar barnið sýnir viðeigandi hegðun fær það tákn eins og skráðan punkt, límmiða, 

stimpil eða spilapeninga. Táknið virkar eins og styrkir þar sem það er hægt að skipta því út 

seinna fyrir eitthvað annað sem barninu finnst eftirsóknarvert, til dæmis leikfang eða 

bíóferð. Þegar hvatningar- eða punktakerfi er komið á er mikilvægt að tilgreina fyrir hvers 

konar hegðun er hægt að fá tákn og þann fjölda tákna sem hægt er að fá fyrir að sýna 

hegðunina. Það þarf einnig að vera ljóst hvers konar verðlaun er hægt að fá fyrir táknin og 

hversu mörgum táknum þarf að safna til að geta nálgast þau (Kazdin, 2005). Hvatningar- og 

punktakerfi geta verið mjög áhrifarík þegar á að auka tíðni hegðunar. Ef barninu er hrósað 

um leið og tákn er afhent verður félagslega styrkingin smátt og smátt jafn mikilvæg og 
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verðlaunin sjálf. Þannig má afnema hvatningar- eða punktakerfið þegar æskilegri tíðni 

hegðunar er náð og nota hrós til að viðhalda henni (Cooper, Smith og Upton, 1994; Kazdin, 

2005). Í foreldrafræðslu um hegðunarstjórnun er foreldrum yfirleitt kennt að nota 

hvatningar- eða punktakerfi til að móta ákveðna hegðun eins og að vinna heimilisstörf eða 

að læra heima. Slík kerfi hafa einnig verið notuð með góðum árangri í skólum, á geðsjúkra-

húsum, í fangelsum og á heimilum fyrir aldraða svo dæmi séu nefnd (Kazdin, 2005).  

 

Leiðrétting hegðunar 

Jákvæð styrking er góð leið til að auka tíðni æskilegrar hegðunar en stundum þarf að 

nota aðrar aðferðir meðfram henni til þess að leiðrétta óæskilega hegðun. Í foreldrafræðslu 

um hegðunarstjórnun læra foreldrar því aðferðir til að draga úr óæskilegri hegðun með því 

að beita slokknun eða refsingu. Slokknun er það þegar hætt er að styrkja fyrir hegðun sem 

hefur áður verið styrkt. Það leiðir til þess að það dregur úr tíðni hegðunarinnar þar til hún 

hverfur helst alveg (Kazdin, 2005; Kearney, 2007). Foreldrar gera oft þau mistök að styrkja 

óvart fyrir óæskilega hegðun með því að veita barninu athygli fyrir að sýna hegðunina. 

Foreldrum er því kennt að beita virkri hunsun á hegðun sem þeir hafa áður styrkt óviljandi 

með athygli. Þá er barnið hunsað algjörlega á meðan það sýnir hegðunina, til dæmis á meðan 

það tekur bræðiskast. Foreldri barnsins fylgist með í laumi, það er án þess að barnið verði 

þess vart, en veitir barninu enga athygli. Foreldrið verður þó að vera tilbúið til að bregðast 

rétt við um leið og barnið sýnir æskilega hegðun. Virk hunsun er afar áhrifarík aðferð til að 

leiðrétta hegðun svo lengi sem barnið fær tækifæri til að öðlast styrkinn með því að sýna 

æskilega hegðun (Kazdin, 2005). 

Refsing er það þegar einhverjar óhagstæðar afleiðingar verða til þess að draga úr 

líkunum á að hegðun birtist. Þessar afleiðingar kallast fráreiti og geta til dæmis verið 

skammir, félagsleg hunsun eða að missa ákveðin réttindi eins og að fá að horfa á sjónvarpið 

eða spila tölvuleik. Flestir foreldrar beita einhvers konar refsingum í uppeldi barna sinna, oft 

með litlum árangri (Kazdin, 2005; Kearney, 2007). Stundum gera refsingar jafnvel illt verra 

þar sem börn læra að refsa öðrum með því að fylgjast með fullorðna fólkinu í kringum sig 

refsa þeim. Ef foreldrar refsa barni sínu, til dæmis með því að öskra á það, lærir barnið að 

öskur sé góð leið til að tjá óánægju sína með eitthvað og refsar hegðun annarra á þann hátt 

til að stjórna hegðun þeirra (Cooper, Smith og Upton, 1994; Kazdin, 2005). Í foreldrafræðslu 

um hegðunarstjórnun er foreldrum því kennt að beita refsingu á áhrifaríkan og skaðlausan 
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hátt. Foreldrar eiga að beita einni tegund refsingar í einu í stað þess að nota keðju af 

refsingum og á hún að standa yfir í nokkrar mínútur (til dæmis í tvær mínútur).  Meginreglan 

er sú að nota jákvæða styrkingu og virka hunsun frekar en refsingu en stundum koma upp 

aðstæður þar sem refsing er nauðsynleg. Ef hegðunin sem um ræðir er til dæmis hættuleg 

barninu sjálfu eða öðrum þá skiptir máli að stöðva hana strax. Algengasta notkun refsingar 

heima fyrir er þó líklega þegar hún er notuð til að bæla óæskilega hegðun og styrkja aðra 

hegðun í staðinn (Kazdin, 2005).  

Hlé (time-out) er  mild refsingaraðferð en þá er barninu meinaður aðgangur að styrkjum 

(t.d. athygli, félagsskap eða leikjum) í ákveðinn tíma, til dæmis í tvær mínútur. Barnið er þá til 

dæmis látið sitja á ákveðnum stað í nokkrar mínútur án þess að því sé veitt nokkur athygli 

eða fái að nálgast annars konar styrki. Hlé kemur í staðinn fyrir aðrar refsingar eins og 

skammir, reiðilestra, hótanir, flengingar og svo framvegis. Hlé er mild refsing sem sýnt hefur 

góð áhrif hafi barnið greiðan aðgang að styrkjum á öðrum tímum (Kazdin, 2005) og er það 

frumskilyrði til að hún virki. 

 

Reglur og skýr skilaboð 

Í foreldrafræðslu um hegðunarstjórnun læra foreldrar mikilvægi þess að setja barni sínu 

skýrar og einfaldar reglur og að nota skýr skilaboð. Foreldrar eru hvattir til að hafa barnið 

með í ráðum þegar reglur eru settar, hafi barnið nægilegan þroska til þess. Þannig verður 

barnið líklegra til að fylgja reglunum. Þegar ný regla er sett verður barnið að þekkja hana 

nógu vel til að geta haft hana eftir og þulið hana upp ef foreldri þess spyr hver reglan sé. 

Fyrirmæli skal gefa þegar barnið sýnir slæma hegðun en þegar foreldrið telur að einföld 

beiðni um að hætta muni ekki duga. Fyrirmæli skal einnig gefa þegar foreldrið vill að barnið 

sýni ákveðna hegðun. Þegar fyrirmæli eru gefin skal ganga beint að barninu, vera ákveðinn á 

svip og horfa í augu barnsins. Síðan skal segja nafn barnsins og gefa skýr fyrirmæli með 

ákveðinni röddu (Clark, 1991/2007).  

 

Kennsluaðferðir í hegðunarstjórnun 

Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar til að kenna foreldrum og öðrum uppeldisaðilum að 

beita hegðunarstjórnun. Rannsóknir sýna að þessar aðferðir hafa mismikil áhrif á það hvort 

fólk tileinki sér aðferðirnar en yfirleitt er betra að nota fleiri en eina aðferð (Kazdin, 2001). 

Algengustu aðferðirnar við að kenna hegðunarstjórnun eru fræðsla um efnið, sýnikennsla þar 
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sem þátttakendum er sýnt hvernig skal beita grundvallartækni hegðunarstjórnunar og hlut-

verkaleikur þar sem þátttakendur prófa sjálfir að beita tækninni. Þátttakendur fá svo gjarnan 

endurgjöf á frammistöðu sína auk þess sem félagslegri styrkingu er beitt til að auka líkur á að 

þátttakendur tileinki sér aðferðirnar sem þeir læra (Kazdin, 2001). Hér verður lagt mat á 

nokkrar þeirra aðferða sem hafa verið notaðar til að kenna hegðunarstjórnun.  

 

Fræðsla  

Fræðsla er algengasta aðferðin við að kenna hegðunarstjórnun en þá er upplýsingum 

miðlað til foreldra með fyrirlestrum, verkefnavinnu, umræðutímum, lesefni og öðru slíku 

(Kazdin, 2001). Skrifleg fræðsla er mikilvæg að því leyti að foreldrar geta leitað í hana eftir að 

námskeiði lýkur. Þátttakendur í foreldrafræðslu um hegðunarstjórnun fá því oft bækur, 

bæklinga eða annað lesefni sem hægt er að leita í til upprifjunar (O‘Dell, Krug, Patterson og 

Faustman, 1980). Rannsóknir sýna að fræðsla hentar vel til að kenna fólki um lögmál 

hegðunar en það er þó ekki nóg að foreldrar viti hvað þeir eiga að gera heldur verða þeir líka 

að fá einhverja þjálfun í því hvernig það er gert (Kazdin, 2005). Fræðsla ein og sér dugar því 

illa til að fá foreldra til að beita aðferðunum til lengri tíma litið (Ducharme og Feldman, 

1992). Þar að auki sýndu O‘Dell og félagar (1980) fram á það að ítarleg fræðsla um lögmál 

hegðunar skilar ekki meiri árangri heldur en að kenna aðferðirnar sjálfar beint. Sérstök 

fræðsla um lögmál hegðunar er hvorki nauðsynleg né nægjanleg heldur virðist nægja að 

kenna foreldrum að beita aðferðunum sem byggjast á þessum lögmálum (athuga ber þó að 

útfærslur geta verið mismunandi, til dæmis eru til ótal útfærslur af hléi).  

 

Sýnikennsla og hlutverkaleikur 

Til að bæta upp fyrir takmarkanir fræðslu fer oft einhvers konar sýnikennsla fram en þá 

fylgjast þátttakendur með öðrum beita aðferðunum. Leiðbeinandinn getur til dæmis sýnt 

hvernig á að bera sig að eða þá að þátttakendur geta séð dæmi um beitingu tækninnar á 

myndsýningu. Til viðbótar við sýnikennsluna má nota hlutverkaleik en þá æfa þátttakendur 

það sem þeir sáu í sýnikennslunni. Þátttakendur eru þá fengnir til að setja sig í ákveðin 

hlutverk og látnir líkja eftir aðstæðum þar sem beitingu tækninnar gæti verið þörf (Kazdin, 

2001). Rannsóknir benda til að sýnikennsla og hlutverkaleikur séu mjög öflugar aðferðir til að 

kenna fólki að beita grundvallartækni hegðunarstjórnunar (Flanagan, Adams og Forehand, 

1972; Gardner, 1972; Gladstone og Spencer, 1977).  
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Endurgjöf á frammistöðu 

Með því að gefa fólki einhvers konar endurgjöf á frammistöðu sína á ákveðnum 

verkefnum má auka líkur á bættri frammistöðu. Þátttakendur fá þá upplýsingar um 

frammistöðu sína, til dæmis með einkunnagjöf eða munnlegri eða skriflegri umsögn (Kazdin, 

2001). Rannsóknir benda til að fólk sé líklegra til að nýta sér þekkingu sína á lögmálum 

hegðunarstjórnunar fái það einhvers konar endurgjöf heldur en ef því er aðeins sagt hvað 

það á að gera (Greene, Willis, Levy og Bailey, 1978). Endurgjöf virðist skila bestum árangri 

þegar þátttakendur hafa sterkan vilja til þess að breyta hegðun sinni. Ef þátttakendur sjá ekki 

tilgang í því að breyta hegðuninni þá hefur endurgjöfin takmörkuð áhrif (Breyer og Allen, 

1975; Roscoe, Fisher, Glover og Volkert, 2006).  

 

Félagsleg styrking 

Félagsleg styrking er öflug leið til að hafa áhrif á hegðun barna en hún virkar líka vel til 

að fá foreldra til að breyta sinni eigin hegðun. Hún er því mikið notuð í foreldrafræðslu um 

hegðunarstjórnun til að fá foreldra til að beita aðferðunum sem þar eru kenndar (Kazdin, 

2001). Cossairt, Hall og Hopkins (1973) gerðu rannsókn þar sem markmiðið var að fá kennara 

í grunnskóla til að hrósa nemendum sínum meira. Fræðsla um áhrif hróss á hegðun og 

endurgjöf höfðu lítil áhrif ein og sér. Þegar kennararnir fengu sjálfir félagslega styrkingu fyrir 

að hrósa nemendum sínum urðu þeir líklegri til að hrósa nemendunum meira. Á 

námskeiðum um hegðunarstjórnun fyrir foreldra er því mikilvægt að leiðbeinandinn hrósi 

foreldrum og veiti þeim jákvæða athygli þegar þeir sýna rétta hegðun eða taka skref í rétta 

átt.  

 

SOS! Hjálp fyrir foreldra 

Námskeiðið SOS! Hjálp fyrir foreldra er uppeldisnámskeið þar sem þátttakendur læra að 

beita aðferðum sem byggja á grundvallartækni hegðunarstjórnunar. Námskeiðið var hannað 

af bandaríska sálfræðingnum Dr. Lynn Clark sem gaf út samnefnda bók um efnið árið 1985. 

Námskeiðin og bókin hafa notið mikillar hylli víða um heim enda henta aðferðirnar vel fyrir 

ólík menningarsvæði (Clark, 1991/2007). Námskeiðið hefur verið haldið á Íslandi frá árinu 

1998. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands tók við rekstri þess árið 2000 og hefur haft 

umsjón með því síðan en Zuilma Gabriela Sigurðardóttir hefur stjórnað námskeiðahaldinu. 

Námskeiðið er ætlað foreldrum barna á aldrinum tveggja til tólf ára en það hefur einnig verið 
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mikið nýtt af leik- og grunnskólakennurum sem og öðrum sem vinna að uppeldi barna. 

Sálfræðingur sér um námskeiðið hverju sinni og fer kennslan fram einu sinni í viku í sex vikur, 

í tvo og hálfan tíma í senn. Kennslan er nokkuð fjölbreytt en fræðsla fer fram í formi 

fyrirlestra, umræðna og með lestri á bók og blöðum sem afhend eru í tíma. Auk þess er 

þátttakendum sýnt myndband með sýnishornum af beitingu tækninnar. Þátttakendur fá 

þónokkra endurgjöf á frammistöðu sína en fjögur próf eru lögð fyrir á námskeiðinu. 

Leiðbeinandi námskeiðsins beitir svo félagslegri styrkingu á þátttakendur til að ýta undir 

frammistöðu, til dæmis með því að veita þeim sérstaka athygli, hrósa þeim eða brosa til 

þeirra. 

 

Námsefni 

Á námskeiðinu læra þátttakendur að fylgja þremur undirstöðureglum um barnauppeldi. 

Fyrsta reglan er að umbuna fyrir æskilega hegðun barnsins bæði fljótt og oft. Önnur reglan er 

að umbuna ekki „óvart“ fyrir æskilega hegðun og sú þriðja að refsa stundum fyrir óæskilega 

hegðun en beita þó aðeins vægum refsingum. Auk þess að læra að fylgja þessum reglum fá 

þátttakendur fræðslu um fjögur algeng mistök í barnauppeldi og hvernig má forðast þau. 

Mistökin eru að umbuna ekki fyrir æskilega hegðun, að refsa „óvart“ fyrir æskilega hegðun, 

að umbuna „óvart“ fyrir óæskilega hegðun og að refsa ekki fyrir óæskilega hegðun þegar 

væg refsing er við hæfi, til dæmis þegar hegðun er andfélagsleg (Clark, 1991/2007). 

Þátttakendur læra ýmsar gagnlegar leiðir til að gera þeim auðveldara fyrir að fylgja 

þessum undirstöðureglum og að forðast mistök. Til dæmis er veitt fræðsla um þrjár ólíkar 

gerðir umbunar. Lögð er áhersla á að beita félagslegri umbun og er þátttakendum kennt að 

nota lýsandi hrós þegar barnið sýnir tiltekna, æskilega hegðun. Foreldri getur til dæmis sagt: 

„flott hjá þér að raða skónum þínum svona fallega“ og tilgreint þannig nákvæmlega fyrir 

hvaða hegðun er verið að hrósa. Aðrar gerðir umbunar sem kenndar eru á námskeiðinu eru 

efnisleg umbun og fríðindi. Efnisleg umbun getur til dæmis verið að fá ís, leikfang eða 

peninga en dæmi um fríðindi eru að fá að spila við mömmu eða að fara í bíó með pabba. 

Félagsleg umbun er áhrifameiri en efnisleg umbun og fríðindi fyrir flest börn auk þess sem 

hún er auðveldari í notkun. Foreldrum er þó kennt að nota hvatningar- og punktakerfi á 

námskeiðinu þar sem börn safna táknum til að öðlast einhverja efnislega umbun eða ákveðin 

fríðindi (Clark, 1991/2007).  
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Á námskeiðinu er kennt hvernig á að gefa börnum áhrifarík fyrirmæli og hvernig á að 

nota virka hunsun til að forðast að styrkja óæskilega hegðun. Foreldrum er einnig kennt 

hvernig má fá börn til að sinna verkum sem þeim þykja leiðinleg með því að nota 

„ömmuregluna“. Í henni felst að barnið fær að gera eitthvað sem því þykir skemmtilegt 

þegar það er búið að sinna skyldum sínum. Til dæmis getur barnið fengið að spila tölvuleik 

eftir að það er búið að gera heimavinnuna sína. Auk þess læra foreldrar að leiðrétta hegðun 

með því að beita mildum refsingum eins og skömmum, sektum og hléi á áhrifaríkan hátt 

(Clark, 1991/2007).  

 

Mat á námskeiðinu 

Niðurstöður úr rannsóknum á gagnsemi SOS-námskeiðsins á Íslandi hafa verið jákvæðar. 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða mun á meðaltalsframmistöðu hjá 

þátttakendum námskeiðsins. Þá hafa verið borin saman svör við spurningalistum sem eru 

lagðir fyrir í upphafi námskeiðsins (TOPI A) og við lok námskeiðsins (TOPI B). Í öllum þessum 

rannsóknum hefur fundist þónokkur munur á meðaltölum sem bendir til þess að 

þátttakendur hafi flestir náð góðum tökum á námsefninu (Bjarki Þór Baldvinsson, 2004; 

Hanna Björg Egilsdóttir, 2012; Hildur Jóna Bergþórsdóttir, 2003; Hrund Guðmundsdóttir, 

2008). Vegin meðaleinkunn á TOPI A hefur hækkað mikið frá því að fyrsta rannsóknin var 

gerð en árið 2012 reyndist meðaleinkunnin tæplega helmingi hærri en hún var í fyrstu 

mælingunni. Þetta bendir til að þekking á aðferðum hegðunarstjórnunar sé orðin útbreiddari 

meðal almennings þar sem þátttakendur námskeiðsins hafa frætt aðra í kringum sig um 

aðferðirnar (Hanna Björg Egilsdóttir, 2012).  

Það er þó ekki nóg að þátttakendur læri að beita aðferðunum sem kenndar eru á 

námskeiðinu heldur þurfa þeir líka að nota þær eftir að námskeiði lýkur. Álfheiður 

Guðmundsdóttir (2005) gerði rannsókn með beinu áhorfi á heimilum þriggja hjóna sem 

höfðu farið á SOS-námskeið. Markmiðið var að kanna hvort foreldarnir beittu aðferðunum 

sem þeir lærðu og hvort þær skiluðu árangri á heimilinu. Allir þátttakendur umbunuðu oftar 

fyrir jákvæða hegðun, forðuðust að umbuna fyrir slæma hegðun og gáfu oftar rétt fyrirmæli 

eftir að hafa setið námskeiðið. Í eftirfylgdarrannsókn sem gerð var ári síðar kom í ljós að 

aðeins hafði dregið úr færni þátttakenda þó notkun á þeim aðferðum sem kenndar voru á 

námskeiðinu væri meiri en fyrir námskeiðið (Kolbrún Ása Ríkharðsdóttir, 2006). Niðurstöður 

úr rannsókn Gylfa Jóns Gylfasonar og félaga (2009) sýndu að seta á SOS-námskeiði auk 
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þjálfunar á heimili jók notkun á aðferðum hegðunarstjórnunar hjá fjölskyldum sem höfðu 

notið þjónustu barnaverndarnefndar. Eftirfylgni sýndi að árangurinn hélst enn þremur 

mánuðum eftir að námskeiðinu lauk. Harpa Óskarsdóttir (2010) kannaði hvort einstæðar 

mæður undir eftirliti barnaverndarnefndar beittu aðferðum hegðunarstjórnunar eftir að hafa 

setið SOS-námskeið. Hún komst að því að námskeiðið hafði áhrif á hegðun mæðranna en 

áhrifin voru þó mismikil á milli þátttakenda og héldust misvel.  

 

Núverandi athugun 

Fjórum árum eftir að námskeiðið SOS! Hjálp fyrir foreldra var fyrst kennt á Íslandi gerði 

Jón Hákon Halldórsson (2002) rannsókn til að kanna hvort þeir sem sótt höfðu námskeiðið 

teldu það hafa gagnast sér og hvort þeir nýttu sér aðferðirnar sem þar voru kenndar. 

Niðurstöður voru þær að flestum þátttakendum þótti námskeiðið afar gagnlegt en konur 

virtust þó telja námskeiðið gagnlegra en karlar. Þær aðferðir sem þóttu virka best voru 

lýsandi hrós og hlé. Núverandi athugun er 11 ára eftirfylgni af rannsókn Jóns Hákonar. Hér 

verður meðal annars kannað hvort þátttakendur á SOS-námskeiði telji námskeiðið hafa 

gagnast sér, hvort þeir nýti aðferðirnar og hvaða aðferðir reynast best. Reynt verður að 

komast að því hvort námskeiðið henti ákveðnum hópum betur en öðrum með því að kanna 

hvort reynsla þátttakenda af námskeiðinu sé ólík eftir kyni, aldri, hjúskaparstöðu, menntun, 

starfi eða tekjum. Einnig verður skoðað hvort námskeiðið þyki gagnlegra þegar pör eða báðir 

foreldrar fara saman á námskeiðið heldur en ef fólk fer einsamalt eða með öðrum en maka 

eða barnsforeldri.  
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Heildarfjöldi þátttakenda var 117 og var svarhlutfallið 12%. Alls töldust 118 til brottfalls 

af ýmsum ástæðum. Þeirra á meðal voru 113 þátttakendur sem fengu ekki tölvupóst með 

spurningalistanum þar sem netföngin þeirra voru ekki lengur virk. Fimm einstaklingar sendu 

rannsakanda tölvupóst og sögðust ekki hafa setið umrætt námskeið. Nettósvarhlutfall var því 

23%. Það má þó telja líklegt að allmörg netföng hafi ekki verið lengur í notkun þó að þau hafi 

enn verið virk og að fleiri sem skráðir voru á námskeiðið hafi ekki mætt á það. Að öllum 

líkindum ætti hlutfallið því að vera nokkuð hærra. 

Þátttakendur voru á aldrinum 24 til 57 ára og var meðalaldurinn 39 ár. Konur voru í 

miklum meirihluta, eða 100 konur á móti 16 körlum. Í töflu 1 í niðurstöðukafla má sjá 

dreifingu aldurs, menntunar og starfs þátttakenda eftir kyni. Tíu þátttakendur höfðu einungis 

lokið grunnskólaprófi, 21 hafði lokið bóklegu prófi á framhaldsskólastigi, níu starfsnámi eða 

sérskólanámi, 19 verklegu námi á framhaldsskólastigi eða iðnnámi, 35 höfðu lokið grunnnámi 

í háskóla og 20 höfðu lokið framhaldsnámi í háskóla. Þátttakendur fengu enga umbun fyrir 

þátttöku.  

 

Mælitæki 

Spurningalisti með 113 spurningum var lagður fyrir þátttakendur í rafrænu formi (sjá 

prentaða útgáfu í viðauka I). Við spurningagerðina var að miklu leyti stuðst við lista Jóns 

Hákonar Halldórssonar (2002) en þó var einhverjum spurningum breytt og þó nokkrum 

spurningum bætt við. Spurningalistinn skiptist í níu hluta. Fyrst komu spurningar um 

gagnsemi námskeiðsins og einstakra þátta þess. Því næst komu spurningar um gagnsemi og 

notkun einstakra aðferða sem kenndar eru á námskeiðinu, það er að nota reglur og 

fyrirmæli, lýsandi hrós, hvatningar- og punktakerfi, virka hunsun, skammir og hlé. Þar á eftir 

komu almennar spurningar um reynslu af námskeiðinu eins og hvers vegna þátttakendur 

fóru á námskeiðið, með hverjum þeir fóru og álit þeirra á námskeiðsgjöldunum. Að lokum var 

spurt út í bakgrunn þátttakenda eins og kyn, aldur, menntun, starf og tekjur.  
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Rannsóknarsnið 

Um er að ræða lýsandi rannsóknarsnið, þar sem markmiðið er að lýsa viðhorfi 

þátttakenda til námskeiðsins. Svör við spurningunum voru langflest á fimm punkta Likert-

kvarða. Þetta voru svör við spurningum um gagnsemi námskeiðsins, reglur og fyrirmæli, 

lýsandi hrós, hvatningar- og punktakerfi, virka hunsun, skammir, hlé og reynslu af 

námskeiðinu. Auk þess að lýsa viðhorfi þátttakenda til námskeiðsins, var kannað hvort 

munur væri á afstöðu þátttakenda til gagnsemi einstakra þátta námskeiðsins eftir kyni, aldri, 

hjúskaparstöðu, menntun, starfi, tekjum heimilis og með hverjum viðkomandi fór á 

námskeiðið.  

 

Framkvæmd 

Þann 1. mars 2012 var sendur tengill á spurningalista á 1006 netföng hjá einstaklingum 

sem höfðu verið skráðir á námskeiðið SOS! Hjálp fyrir foreldra á Íslandi á árunum 2002 - 

2011. Þátttakendur voru valdir eftir því hvort þeir höfðu gefið upp netfang sitt við skráningu 

á námskeiðið. Fleiri netföngum var bætt við með því að leita að nöfnum þátttakenda á 

www.já.is og www.google.is. Ef netföng þeirra fundust á veraldarvefnum var þeim bætt í 

úrtakið. Í tölvupóstinum var kynningartexti (viðauki II) þar sem tilgangur rannsóknarinnar 

kom fram. Tveimur vikum eftir að spurningalistinn var sendur út var send áminning til þeirra 

sem enn höfðu ekki svarað. Voru þeim gefnir tíu dagar í viðbót til að svara áður en 

könnuninni var lokað. 

 

Úrvinnsla 

Tölfræðiforritið SPSS var notað til að slá inn svör við spurningalistanum og við megnið af 

úrvinnslunni. Úrvinnslan byggðist á þeirri forsendu að tölurnar á Likert-kvarðanum stæðu 

fyrir ákveðnar fullyrðingar. Þar sem kvarðinn náði til dæmis frá 1, mjög ósammála upp í 5, 

mjög sammála var gert ráð fyrir að 2 táknaði ósammála, 3 hvorki né og 4 sammála. Svör 

voru greind með þeirri tölfræði sem þótti viðeigandi fyrir hverja spurningu. Mestmegnis var 

stuðst við lýsandi tölfræði en töflur eru birtar til stuðnings þar sem það þótti eiga við. Í 

töflunum eru aðeins birt svör þeirra sem tóku afstöðu til spurningarinnar en fjöldi svara er 

einnig birtur.  

Til að bera saman ólíka tækni sem kennd er á námskeiðinu var gerður samanburður á 

vikmörkum og miðað við 95% öryggismörk. Ef neðri og efri vikmörk skarast ekki má segja að 
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það séu innan við 5% líkur á því að sá munur sem sést á hlutföllunum sé tilkominn af tilviljun 

(p < 0,05). Bakgrunnsgreining var gerð fyrir valdar spurningar sem þóttu gefa besta heildar-

mynd af námskeiðinu. Þar sem forsendur kí-kvaðrat prófs voru uppfylltar var slíkt próf gert til 

að kanna hvort munurinn á hlutföllum ólíkra hópa væri tölfræðilega marktækur. Ef marktekt 

kemur fram er það gefið til kynna með stjörnumerkingum. Stjarna (*) merkir að innan við 5% 

líkur séu á því að tilviljun ráði þeim mun sem sést í hópi svarenda (p < 0,05). Það táknar að 

hægt sé að segja með 95% vissu að sá munur sem birtist meðal svarenda sé einnig til staðar í 

þýði. Hafi marktektarprófið reynst ógilt vegna fámennis í hópum er skammstöfunin óg 

notuð.  
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Niðurstöður 

Þátttakendur sem svöruðu spurningalistanum voru alls 117 (23% svarhlutfall). Af þeim 

voru 100 konur og 16 karlar en einn þátttakandi svaraði ekki spurningunni um kyn. 

Þátttakendur gátu merkt við svarmöguleikana veit ekki eða veit/man ekki þegar spurt var út í 

gagnsemi ákveðinna kennsluþátta eða aðferða. Margir nýttu sér það enda í mörgum tilfellum 

langt um liðið síðan þeir sátu námskeiðið. Hægt var að velja nota(-ði) ekki þegar spurt var um 

notkun þátttakenda á þeim aðferðum sem kenndar eru á námskeiðinu. Spurningar sem 

sneru að pörum eða báðum foreldrum höfðu valmöguleikann á ekki við til að koma til móts 

við þá sem voru einhleypir eða ekki í samskiptum við hitt foreldri barnsins. Þegar spurt var 

um menntun, starf og tekjur var hægt að velja veit ekki eða vil ekki svara. Það var því nokkuð 

breytilegt hversu margir svöruðu einstökum spurningum.  

Þátttakendur voru á aldrinum 24-57 ára og var meðalaldurinn 39 ár. Í töflu 1 má sjá 

dreifingu aldurs, menntunar, meginstarfs og tekna þátttakenda, skipt eftir kyni. Flestir 

þátttakendur höfðu farið einu sinni á námskeiðið en sjö þeirra höfðu farið tvisvar sinnum. 

Alls sögðust 11 þátttakendur hafa farið á svipað námskeið áður en þeir fóru á SOS! Hjálp fyrir 

foreldra en 16 sögðust hafa farið á svipað námskeið eftir það.  

Tafla 1.  
Aldur, menntun og starf þátttakenda eftir kyni  

 
Kona Karl Samtals 

Aldur 
   21 - 30 ára 10 0 10 

31 - 40 ára 56 5 61 

41 - 57 ára 29 10 39 

Menntun 
   Grunnskólapróf 10 0 10 

Bóklegt nám á framhaldsskólastigi 18 3 21 

Starfsnám eða sérskólanám 9 0 9 

Verklegt nám á framhaldsskólastigi/iðnnám 12 7 19 

Grunnám í háskóla 31 3 34 

Framhaldsnám í háskóla 17 3 20 

Starf 
   Búskapur, sjómennska, vélavinna eða almenn verkamannavinna 5 1 6 

Skrifstofu,- sölu eða þjónustustarf 24 0 24 

Sérhæft starf eða tæknistarf 19 7 26 

Stjórnunar- eða sérfræðistarf 25 8 33 

Námsmaður 16 0 16 

Ekki á vinnumarkaði 9 0 9 
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Þrettán þátttakendur voru einhleypir, sex voru í sambandi en ekki í sambúð og 95 voru í 

sambúð eða hjónabandi. Flestir þátttakendur höfðu farið með maka á námskeiðið eða 68, 

fjórir höfðu farið með barnsföður eða barnsmóður, 35 fóru einir, fjórir með vini eða vinkonu 

en þrír merktu við valmöguleikann annað í þessari spurningu. Tveir þeirra höfðu farið á 

námskeiðið með maka og barnsföður en einn hafði farið með foreldri barns sem hann var 

með í stuðningi á leikskóla.  

 

Gagnsemi námskeiðsins 

Í fyrsta hluta spurningalistans voru þátttakendur beðnir um að meta gagnsemi 

námskeiðsins og einstakra þátta þess. Svarmöguleikarnir voru frá 1, alls ekki gagnlegt upp í 

5, mjög gagnlegt. Tafla 2 sýnir hlutfall svarenda sem fannst námskeiðið í heild og einstaka 

þættir þess vera mjög eða frekar gagnlegir. Eins og sjá má þótti þátttakendum námskeiðið 

almennt gagnlegt og voru ánægðir með einstaka þætti í kennslunni. Samanburður á 

vikmörkum bendir til að þátttakendum hafi þótt fyrirlestrar leiðbeinanda (89%),  kynning 

leiðbeinanda á lesefni (88%) sem og að geta æft sig sjálf(ur) heima (85%) vera gagnlegustu 

þætti námskeiðsins. Samræður við leiðbeinanda (61%) og blöðin sem dreift var í tíma (64%) 

þóttu aftur á móti síst gagnleg. Þegar sjónum var beint að námskeiðinu í heild kom í ljós að 

langflestum þátttakendum fannst þekkingin sem þeir öðluðust á námskeiðinu gagnleg eða 

tæp 87% og rúmlega 86% fannst námskeiðið í heild frekar eða mjög gagnlegt.  

Tafla 2.  
Hlutfall þátttakenda sem völdu svarmöguleikana „frekar gagnlegt“ eða „mjög gagnlegt“ við 
spurningum um gagnsemi námskeiðsins og ýmsa þætti þess 

     frekar/mjög    95% vikmörk 
  Fjöldi gagnlegt (%) neðri efri 

Handbókin SOS! Hjálp fyrir foreldra 114 83,3% 81,6% 85,0% 

Blöðin sem dreift var í tíma 96 63,6% 62,0% 65,2% 

Kynning leiðbeinanda á lesefni 108 88,0% 86,2% 89,8% 

Fyrirlestrar leiðbeinanda 113 88,5% 86,8% 90,2% 

Myndband með sýnishornum af kennslu tækninnar 104 76,0% 74,3% 77,7% 

Að geta æft sig sjálf(ur) heima 110 85,4% 83,7% 87,1% 

Samræður við leiðbeinanda 113 61,1% 59,7% 62,5% 

Samræður við aðra þátttakendur á námskeiðinu 107 71,1% 69,5% 72,7% 

Þekkingin sem ég öðlaðist 114 88,6% 86,9% 90,3% 

Námskeiðið í heild 116 86,2% 84,5% 87,9% 
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Þátttakendur voru einnig beðnir um að meta að hve miklu leyti þeir höfðu fengið þá 

þekkingu sem þeir sóttust eftir þegar þeir ákváðu að fara á námskeiðið. Svarmöguleikarnir 

voru frá 1, að engu leyti upp í 5, að mjög miklu leyti og voru svarendur 117. Flestir töldu sig 

hafa fengið þá þekkingu sem þeir sóttust eftir að frekar eða mjög miklu leyti eða um 80% af 

114 svarendum.  

Þátttakendur voru spurðir hversu mikil áhrif námskeiðið hefði haft á viðhorf þeirra 

gagnvart barninu sínu og ástæður þess að það hagar sér vel eða illa. Svarmöguleikar voru á 

bilinu 1, mjög lítil til 5, mjög mikil áhrif og voru svarendur 115. Meirihluti þátttakenda taldi 

að námskeiðið hefði haft frekar eða mjög mikil áhrif á viðhorf sitt gagnvart barninu og 

hegðun þess (70,4%).  

Spurt var hvort þátttakendur teldu námskeiðið hafa hjálpað sér við að verða betra 

foreldri og voru svarmöguleikarnir frá 1, mjög lítið til 5, mjög mikið. Alls svöruðu 113 

þátttakendur spurningunni. Af þeim töldu flestir að námskeiðið hefði hjálpað sér við það en 

73,4% þátttakenda töldu námskeiðið hafa hjálpað sér mikið eða mjög mikið við að verða 

betra foreldri.  

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir teldu maka sinn eiga erfiðara eða auðveldara 

með að fara eftir því sem kennt er á námskeiðinu. Svarmöguleikarnir voru frá 1, mun erfiðara 

til 5, mun auðveldar en 86 þátttakendur svöruðu spurningunni. Aðeins 14% þátttakenda 

töldu maka sinn eiga auðveldara eða mun auðveldara með að fara eftir því sem námskeiðið 

kennir á móti 41,8% sem töldu hann eiga erfiðara eða mun erfiðara með það.  

Þátttakendur voru spurðir hversu mikla þekkingu þeir hefðu haft á hegðunarstjórnun 

áður en þeir sátu námskeiðið og voru svarmöguleikarnir frá 1, mjög lítil til 5, mjög mikil. 

Svarendur voru alls 117. Um 20,8% þeirra sögðust hafa haft frekar eða mjög mikla þekkingu á 

hegðunarstjórnun fyrir námskeiðið en 35,9% þeirra sögðust hafa haft frekar litla eða mjög 

litla þekkingu. 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess hversu sammála eða ósammála 

þeir voru ákveðnum fullyrðingum tengdum námskeiðinu en niðurstöður má sjá í töflu 3. 

Svarmöguleikarnir voru frá 1, mjög ósammála til 5, mjög sammála. Langflestir þátttakendur 

voru sammála eða mjög sammála því að þeir myndu mæla með SOS! Hjálp fyrir foreldra við 

einhvern sem þarfnaðist sömu þekkingar og þeir gerðu, eða rúm 89%. Flestir sögðu einnig að 

þeir myndu mæla með námskeiðinu við alla foreldra og verðandi foreldra (87%). Þó sögðust  

15% þátttakenda vera sammála því að margir væru að beita hegðunarstjórnun í kringum þá 
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en 32% voru hvorki sammála né ósammála því að svo væri. Tæplega helmingur þátttakenda 

sagðist myndu vilja fara aftur á námskeiðið (47%) og um 29% þeirra sagðist myndu vilja vera í 

stuðningshóp fyrir foreldra sem hafa sótt námskeiðið. Um það bil helmingur þátttakenda 

taldi að námskeiðið hefði bætt samskipti sín við maka eða barnsmóður/barnsföður (48%) en 

tæp 29% sögðust vera hvorki sammála né ósammála því að svo hefði verið. Um 47% sögðust 

sammála því að fjölskyldulífið hefði orðið erfiðara ef þeir hefðu ekki farið á námskeiðið en 

28% sögðust hvorki vera sammála né ósammála því. Fáir þátttakendur sögðu að þeim þætti 

erfitt að muna að fara eftir því sem námskeiðið kennir (14%) en svipað hlutfall sagðist hafa 

fundið fyrir neikvæðum viðbrögðum þegar þeir hafa beitt hegðunarstjórnun (13%). Aðeins 

tæplega 4% þátttakenda sögðu að sér þættu aðferðir hegðunarstjórnunar ósiðlegar. 

Tafla 3.  
Afstaða þátttakenda til þess hvort þeir voru sammála eða ósammála fullyrðingum tengdum 
gagnsemi námskeiðsins 

  
Mjög 

ósammála Ósammála 
Hvorki 

né Sammála 
Mjög 

sammála Fjöldi 

Ég held að ef ég hefði ekki farið á 
námskeiðið þá hefði fjölskyldulífið 
orðið mun erfiðara fyrir okkur öll 
 

7,9% 16,7% 28,1% 31,6% 15,8% 114 

Námskeiðið bætti samskipti okkar 
hjóna/foreldra 
 

11,2% 12,2% 28,6% 36,7% 11,2% 98 

Mér finnst/fannst erfitt að muna 
að fara eftir því sem námskeiðið 
kenndi mér 
 

27,9% 40,5% 17,1% 13,5% 0,9% 111 

Ég hef fundið fyrir neikvæðum 
viðbrögðum fólks þegar ég hef 
beitt hegðunarstjórnun 
 

46,4% 21,8% 19,1% 10,9% 1,8% 110 

Mér finnst aðferðir 
hegðunarstjórnunar ósiðlegar 
 

59,6% 25,7% 11,0% 3,7% 0,0% 109 

Ég myndi vilja fara aftur á 
námskeiðið 
 

20,0% 16,2% 17,1% 19,0% 27,6% 105 

Ég myndi vilja vera í stuðningshóp 
fyrir foreldra sem hafa farið á 
námskeiðið 
 

34,3% 18,6% 17,6% 17,6% 11,8% 102 

Mér finnst svo margir foreldrar í 
kringum mig vera að beita 
hegðunarstjórnun 
 

19,0% 34,0% 32,0% 12,0% 3,0% 100 

Ég myndi mæla með SOS við 
einhvern sem þarfnaðist sömu 
þekkingar og ég þurfti 
 

2,7% 2,7% 5,3% 23,9% 65,5% 113 

Ég myndi mæla með SOS við alla 
foreldra og verðandi foreldra 

2,7% 5,4% 5,4% 26,1% 60,4% 111 
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Í töflum 4 til 9 má sjá samanburð á nokkrum spurningum um gagnsemi námskeiðsins 

eftir kyni, aldri, hjúskaparstöðu, menntun, starfi, tekjum heimilis og því með hverjum 

viðkomandi fór á námskeiðið. Forsendur kí-kvaðrat prófs voru ekki alltaf uppfylltar þrátt fyrir 

að reynt hafi verið að sameina hópa til að fjölga svörum á hverju gildi. Hvergi kom fram 

tölfræðilega marktækur munur á svörum við spurningunum eftir þessum bakgrunnsþáttum. 

Þó var samband menntunar og þess hve auðvelt fólki fannst að muna að fara eftir því sem 

námskeiðið kenndi nálægt því að vera marktækt.  Engum þeirra sem höfðu aðeins lokið 

grunnskólaprófi þótti auðvelt að muna að fara eftir því sem námskeiðið kenndi, samanborið 

við 8% þeirra sem höfðu lokið starfsnámi, sérskólanámi eða námi á framhaldsskólastigi og 

22% þeirra sem höfðu lokið námi á háskólastigi (p = 0,061).  
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Tafla 4.  
Bakgrunnsgreining á svörum þátttakenda við spurningu um hvort þekkingin sem þeir 
öðluðust á námskeiðinu hafi verið gagnleg  

  
alls ekki/lítið 

gagnleg 
hvorki 

né 
frekar/mjög 

gagnleg 
Fjöldi 
svara 

Kyn óg 
    Kona 3,1% 7,1% 89,8% 98 

Karl 0,0% 13,3% 86,7% 15 

Aldur óg 
    21-30 ára 0,0% 3,4% 2,6% 10 

31-40 ára 3,4% 8,5% 88,1% 59 

41-57 ára 2,6% 7,9% 89,5% 38 

Hjúskaparstaða óg 
    Einhleyp(ur), fráskilin(n) eða í sambandi en ekki í 

sambúð 5,3% 15,8% 78,9% 19 

Í sambúð eða hjónabandi 3,2% 8,5% 88,3% 94 

Menntun 
    Grunnskólapróf 0,0% 10,0% 90,0% 10 

Starfsnám, sérskólanám eða nám á 
framhaldsskólastigi 4,1% 8,2% 87,8% 49 

Nám á háskólastigi 5,6% 9,3% 85,2% 54 

Starf óg 
    Búskapur, sjómennska, vélavinna eða almenn 

verkamannavinna 0,0% 0,0% 100,0% 6 

Skrifstöfu,- sölu eða þjónustustarf 8,3% 20,8% 70,8% 24 

Sérhæft starf eða tæknistarf 0,0% 7,7% 92,3% 26 

Stjórnunar- eða sérfræðistarf 6,2% 9,4% 84,4% 32 

Námsmaður 5,9% 5,9% 88,2% 17 

Ekki á vinnumarkaði 0,0% 0,0% 100,0% 9 

Tekjur óg 
    Undir 350 þúsund 0,0% 13,6% 86,4% 22 

350 - 499 þúsund 0,0% 6,2% 93,8% 16 

500 - 649 þúsund 5,9% 17,6% 76,5% 17 

650 þúsund eða meira 7,3% 4,9% 87,8% 41 

Með hverjum fórst þú á námskeiðið? óg 
    Fór ein(n) 0,0% 11,8% 88,2% 34 

Fór með maka eða barnsforeldri 5,6% 9,7% 84,7% 72 

Fór með öðrum 0,0% 0,0% 100,0% 9 

 Marktækur munur er á hópum; *p < 0,05 
óggögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs 
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Tafla 5.  
Bakgrunnsgreining á svörum þátttakenda við spurningu um hvort þeir teldu námskeiðið hafa 
hjálpað sér við að verða betra foreldri 

  
mjög 

lítið/lítið 
hvorki 

né 
mikið/mjög 

mikið 
Fjöldi 
svara 

Kyn óg 
    Kona 2,1% 22,7% 75,3% 97 

Karl 6,7% 26,7% 66,7% 15 

Aldur 
    21-30 ára 0,0% 10,0% 90,0% 10 

31-40 ára 5,0% 20,0% 75,0% 60 

41-57 ára 0,0% 25,0% 75,0% 36 

Hjúskaparstaða 
    Einhleyp(ur), fráskilin(n) eða í sambandi en ekki í 

sambúð 0,0% 22,2% 77,8% 18 

Í sambúð eða hjónabandi 3,3% 23,9% 72,8% 92 

Menntun óg 
    Grunnskólapróf 0,0% 30,0% 70,0% 10 

Starfsnám, sérskólanám eða nám á 
framhaldsskólastigi 4,3% 14,9% 80,9% 47 

Nám á háskólastigi 3,8% 26,4% 69,8% 53 

Starf 
    Búskapur, sjómennska, vélavinna eða almenn 

verkamannavinna 0,0% 0,0% 100,0% 6 

Skrifstöfu,- sölu eða þjónustustarf 4,2% 16,7% 79,2% 24 

Sérhæft starf eða tæknistarf 4,2% 33,3% 62,5% 24 

Stjórnunar- eða sérfræðistarf 3,2% 22,6% 74,2% 31 

Námsmaður 5,9% 17,6% 76,5% 17 

Ekki á vinnumarkaði 0,0% 33,3% 66,7% 9 

Tekjur óg 
    Undir 350 þúsund 0,0% 13,6% 86,4% 22 

350 - 499 þúsund 6,7% 13,3% 80,0% 15 

500 - 649 þúsund 5,6% 22,2% 72,2% 18 

650 þúsund eða meira 5,0% 27,5% 67,5% 40 

Með hverjum fórst þú á námskeiðið? 
   Fór ein(n) 0,0% 18,2% 81,8% 33 

Fór með maka eða barnsforeldri 4,3% 27,1% 68,6% 70 

Fór með öðrum 0,0% 11,1% 88,9% 9 

Marktækur munur er á hópum; *p < 0,05 
óggögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs 
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Tafla 6.  
Bakgrunnsgreining á svörum þátttakenda við spurningu um hvort þeir væru sammála eða 
ósammála því að sér þætti erfitt að muna að fara eftir því sem námskeiðið kenndi þeim 

  
mjög ósammála/ 

ósammála hvorki né 
sammála/ 

mjög sammála 
Fjöldi 
svara 

Kyn óg 
    Kona 69,5% 16,8% 13,7% 95 

Karl 66,7% 13,3% 20,0% 15 

Aldur 
    21-30 ára 60,0% 20,0% 20,0% 10 

31-40 ára 62,1% 22,4% 15,5% 58 

41-57 ára 77,8% 8,3% 13,9% 36 

Hjúskaparstaða 
    Einhleyp(ur), fráskilin(n) eða í sambandi 

en ekki í sambúð 83,3% 5,6% 11,1% 18 

Í sambúð eða hjónabandi 65,6% 18,9% 15,6% 90 

Menntun óg 
    Grunnskólapróf 60,0% 40,0% 0,0% 10 

Starfsnám, sérskólanám eða nám á 
framhaldsskólastigi 81,2% 10,4% 8,3% 48 

Nám á háskólastigi 60,0% 18,0% 22,0% 50 

Starf 
    Búskapur, sjómennska, vélavinna eða 

almenn verkamannavinna 83,3% 16,7% 0,0% 6 

Skrifstöfu,- sölu eða þjónustustarf 79,2% 20,8% 0,0% 24 

Sérhæft starf eða tæknistarf 75,0% 16,7% 8,3% 24 

Stjórnunar- eða sérfræðistarf 51,7% 20,7% 27,6% 29 

Námsmaður 70,6% 5,9% 23,5% 17 

Ekki á vinnumarkaði 77,8% 11,1% 11,1% 9 

Tekjur óg 
    Undir 350 þúsund 72,7% 13,6% 13,6% 22 

350 - 499 þúsund 73,3% 13,3% 13,3% 15 

500 - 649 þúsund 70,6% 23,5% 5,9% 17 

650 þúsund eða meira 64,9% 16,2% 18,9% 37 

Með hverjum fórst þú á námskeiðið? 
    Fór ein(n) 76,5% 17,6% 5,9% 34 

Fór með maka eða barnsforeldri 62,7% 16,4% 20,9% 67 

Fór með öðrum 88,9% 11,1% 0,0% 9 

Marktækur munur er á hópum; *p < 0,05 
óggögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs 
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Tafla 7.  
Bakgrunnsgreining á svörum þátttakenda við spurningu um hvort þeir teldu námskeiðið í 
heild vera gagnlegt  

  
alls ekki/ekki 

gagnlegt 
hvorki 

né 
gagnlegt/mjög 

gagnlegt 
fjöldi 
svara 

Kyn óg 
    Kona 4,0% 10,1% 85,9% 99 

Karl 0,0% 6,2% 93,8% 16 

Aldur óg 
    21-30 ára 0,0% 10,0% 90,0% 10 

31-40 ára 4,9% 8,2% 86,9% 61 

41-57 ára 2,6% 5,3% 92,1% 38 

Hjúskaparstaða óg 
    Einhleyp(ur), fráskilin(n) eða í sambandi en 

ekki í sambúð 5,3% 15,8% 78,9% 19 

Í sambúð eða hjónabandi 3,2% 8,5% 88,3% 94 

Menntun  
    Grunnskólapróf 0,0% 10,0% 90,0% 10 

Starfsnám, sérskólanám eða nám á 
framhaldsskólastigi 4,1% 8,2% 87,8% 49 

Nám á háskólastigi 5,6% 9,3% 85,2% 54 

Starf 
    Búskapur, sjómennska, vélavinna eða almenn 

verkamannavinna 0,0% 0,0% 100,0% 6 

Skrifstöfu,- sölu eða þjónustustarf 8,3% 20,8% 70,8% 24 

Sérhæft starf eða tæknistarf 0,0% 7,7% 92,3% 26 

Stjórnunar- eða sérfræðistarf 6,2% 9,4% 84,4% 32 

Námsmaður 5,9% 5,9% 88,2% 17 

Ekki á vinnumarkaði 0,0% 0,0% 100,0% 9 

Tekjur óg 
    Undir 350 þúsund 0,0% 13,6% 86,4% 22 

350 - 499 þúsund 0,0% 6,2% 93,8% 16 

500 - 649 þúsund 5,9% 17,6% 76,5% 17 

650 þúsund eða meira 4,2% 9,4% 86,5% 96 

Með hverjum fórst þú á námskeiðið? óg 
   Fór ein(n) 0,0% 11,8% 88,2% 34 

Fór með maka eða barnsforeldri 5,6% 9,7% 84,7% 72 

Fór með öðrum 0,0% 0,0% 100,0% 9 

Marktækur munur er á hópum; *p < 0,05 
óggögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs 
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Tafla 8.  
Bakgrunnsgreining á svörum þátttakenda við spurningu um hvort þeir væru sammála eða 
ósammála því að þeir myndu mæla með námskeiðinu við alla foreldra og verðandi foreldra 

  
mjög ósammála/ 

ósammála 
hvorki 

né 
sammála/ 

mjög sammála 
Fjöldi 
svara 

Kyn óg 
    Kona 6,2% 5,2% 88,5% 96 

Karl 14,3% 7,1% 78,6% 14 

Aldur óg 
    21-30 ára 0,0% 10,0% 90,0% 10 

31-40 ára 11,9% 1,7% 86,4% 59 

41-57 ára 2,9% 8,6% 88,6% 35 

Hjúskaparstaða óg 
    Einhleyp(ur), fráskilin(n) eða í sambandi 

en ekki í sambúð 5,3% 15,8% 78,9% 19 

Í sambúð eða hjónabandi 7,9% 3,4% 88,8% 89 

Menntun  
    Grunnskólapróf 0,0% 0,0% 100,0% 9 

Starfsnám, sérskólanám eða nám á 
framhaldsskólastigi 8,3% 6,2% 85,4% 10 

Nám á háskólastigi 9,8% 5,9% 84,3% 51 

Starf 
    Búskapur, sjómennska, vélavinna eða 

almenn verkamannavinna 0,0% 0,0% 100,0% 6 

Skrifstöfu,- sölu eða þjónustustarf 17,4% 4,3% 78,3% 23 

Sérhæft starf eða tæknistarf 4,2% 8,3% 87,5% 24 

Stjórnunar- eða sérfræðistarf 10,0% 3,3% 86,7% 30 

Námsmaður 5,9% 5,9% 88,2% 17 

Ekki á vinnumarkaði 0,0% 11,1% 88,9% 9 

Tekjur óg 
    Undir 350 þúsund 4,5% 9,1% 86,4% 22 

350 - 499 þúsund 6,2% 12,5% 81,2% 16 

500 - 649 þúsund 18,8% 0,0% 81,2% 16 

650 þúsund eða meira 10,0% 2,5% 97,5% 40 

Með hverjum fórst þú á námskeiðið? óg 
    Fór ein(n) 0,0% 8,8% 91,2% 34 

Fór með maka eða barnsforeldri 11,9% 4,5% 83,6% 67 

Fór með öðrum 0,0% 0,0% 100,0% 9 

Marktækur munur er á hópum; *p < 0,05 
óggögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs 
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Tafla 9.  
Bakgrunnsgreining á svörum þátttakenda við spurningu um hversu mikla þekkingu þeir höfðu 
haft á hegðunarstjórnun áður en þeir fóru á námskeiðið 

  
mjög lítil/ 

lítil í meðallagi 
mikil/ 

mjög mikil 
Fjöldi 
svara 

Kyn óg 
    Kona 32,0% 44,0% 24,0% 100 

Karl 62,5% 31,2% 6,2% 16 

Aldur óg 
    21-30 ára 10,0% 70,0% 20,0% 10 

31-40 ára 32,8% 41,0% 26,2% 61 

41-57 ára 51,3% 33,3% 15,4% 39 

Hjúskaparstaða óg 
    Einhleyp(ur), fráskilin(n) eða í sambandi en ekki 

í sambúð 21,1% 52,6% 26,3% 19 

Í sambúð eða hjónabandi 39,9% 41,1% 20,0% 95 

Menntun  
    Grunnskólapróf 30,0% 50,0% 20,0% 10 

Starfsnám, sérskólanám eða nám á 
framhaldsskólastigi 36,8% 44,9% 18,4% 49 

Nám á háskólastigi 36,4% 40,0% 23,6% 55 

Starf 
    Búskapur, sjómennska, vélavinna eða almenn 

verkamannavinna 50,0% 50,0% 0,0% 6 

Skrifstöfu,- sölu eða þjónustustarf 25,0% 41,7% 33,3% 24 

Sérhæft starf eða tæknistarf 30,8% 42,3% 26,9% 26 

Stjórnunar- eða sérfræðistarf 45,5% 33,3% 21,2% 33 

Námsmaður 35,3% 58,8% 5,9% 17 

Ekki á vinnumarkaði 33,3% 44,4% 22,2% 9 

Tekjur óg 
    Undir 350 þúsund 36,4% 40,9% 22,7% 22 

350 - 499 þúsund 25,0% 50,0% 25,0% 16 

500 - 649 þúsund 27,8% 55,6% 16,7% 18 

650 þúsund eða meira 41,5% 34,1% 24,4% 41 

Með hverjum fórst þú á námskeiðið? 
   Fór ein(n) 31,4% 48,6% 20,0% 35 

Fór með maka eða barnsforeldri 37,5% 41,7% 20,8% 72 

Fór með öðrum 44,4% 22,2% 33,3% 9 

Marktækur munur er á hópum; *p < 0,05 
óggögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs 
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Reglur og fyrirmæli 

Spurningarnar í töflu 10 sneru að reglum og fyrirmælum og áttu þátttakendur að meta 

hversu oft þeir notuðu reglur og fyrirmæli á ákveðinn hátt. Svarmöguleikarnir voru á bilinu 1, 

mjög sjaldan til 5, mjög oft. Flestir þátttakendur sögðust hafa notað skýr fyrirmæli við barnið 

sitt þegar þess hefur þurft eða 87%. Enginn sagðist hafa notað skýr fyrirmæli sjaldan eða 

mjög sjaldan. Margir sögðust ákveða reglur með maka sínum oft eða mjög oft (77%) en færri 

sögðust leyfa barni sínu að vera með í ráðum þegar reglur eru settar (56%). Tæplega 

helmingur þátttakenda sagðist oft eða mjög oft fylgja öllum þeim leiðbeiningum sem þeir 

lærðu á námskeiðinu þegar reglur eru settar (45%). Á námskeiðinu SOS! Hjálp fyrir foreldra 

er foreldrum kennt að forðast að rökræða við barnið sitt þegar því eru gefin fyrirmæli en 

32% þátttakenda sögðust rökræða við barnið oft eða mjög oft. Heldur fleiri (40%) sögðust 

rökræða oft eða mjög oft við barnið sitt þegar það sýnir óæskilega hegðun í því skyni að fá 

það til að breyta hegðun sinni.  

Tafla 10.  
Hlutfall þátttakenda sem völdu svarmöguleikana „oft“ eða „mjög oft“ við spurningum um 
notkun á reglum og fyrirmælum 

     oft/mjög      95% vikmörk 

  Fjöldi oft (%) neðri efri 

Ég og maki minn ákveðum reglur í sameiningu sem við 
setjum barni/börnum okkar 
 

106 77,4% 75,7% 79,1% 

Ég leyfi/leyfði barni mínu að vera með í ráðum þegar ég 
set(-ti) reglur fyrir það 
 

108 55,6% 54,2% 57,0% 

Ég hef notað skýr fyrirmæli við barnið mitt þegar þess 
hefur þurft 
 

116 87,0% 85,3% 88,7% 

Ég fylgi/fylgdi öllum þeim leiðbeiningum sem ég lærði á 
SOS-námskeiði þegar ég gef/gaf barni mínu fyrirmæli 
 

116 44,9% 43,7% 46,1% 

Ég rökræði/rökræddi við barnið mitt þegar ég gef/gaf því 
fyrirmæli 
 

109 32,1% 31,0% 33,2% 

Þegar barnið mitt sýnir/sýndi óæskilega hegðun 
rökræði/rökræddi ég við það í því skyni að fá það til að 
breyta hegðun sinni 

112 40,2% 39,0% 41,4% 

 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að meta áhrifin sem það hefði á samskipti þeirra við 

barn sitt að leyfa því að vera með í ráðum þegar reglur eru settar. Hér voru svarmögu-

leikarnir á bilinu 1, mjög slæm upp í 5, mjög góð en 101 þátttakandi svaraði spurningunni. 

Meirihlutinn taldi það hafa góð eða mjög góð áhrif á samskiptin að leyfa barninu að vera 
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með í ráðum þegar reglur eru settar (68%) en aðeins fjórir þátttakendur töldu það hafa slæm 

eða mjög slæm áhrif (4%).  

 

Lýsandi hrós 

Í þessum hluta spurningalistans voru þátttakendur fyrst beðnir um að meta hversu oft 

þeir hrósuðu fyrir æskilega hegðun barns síns fyrir og eftir námskeiðið. Svarmöguleikar voru 

frá 1, mjög sjaldan upp í 5, mjög oft en 116 þátttakendur svöruðu hvorri spurningu fyrir sig. 

55% þátttakenda sögðust hafa hrósað oft eða mjög oft fyrir æskilega hegðun áður en 

námskeiðið hófst en 98% sögðu að þeir gerðu það eftir námskeiðið. Þessi munur er 

marktækur miðað við 95% öryggismörk og er því óhætt að segja að þátttakendur segist vera 

talsvert líklegri til að hrósa fyrir æskilega hegðun eftir að hafa setið námskeiðið. Enginn 

sagðist hrósa sjaldan eða mjög sjaldan fyrir æskilega hegðun eftir námskeiðið en þeir sem 

sögðust hafa gert það fyrir námskeiðið voru 14 (12%).  

Þátttakendur sem höfðu notað lýsandi hrós voru beðnir um að meta hversu miklum 

árangri það hafði skilað. Áttu þeir að meta hversu miklum árangri lýsandi hrós hafði skilað ef 

þeir höfðu notað það í dag, í gær, undanfarinn mánuð, undanfarna þrjá mánuði og/eða 

þegar þess hefur þurft. Valmöguleikarnir voru frá 1, engum árangri upp í 5, miklum árangri. 

Eins og sjá má í töflu 11 notaði almennt stór hluti þátttakenda lýsandi hrós. Flestir töldu það 

skila árangri en um 80% þeirra sem höfðu notað lýsandi hrós undanfarna þrjá mánuði töldu 

það hafa skilað þó nokkrum eða miklum árangri. Að sama skapi töldu 85% þeirra sem hafa 

notað lýsandi hrós þegar þess hefur þurft það skila þó nokkrum eða miklum árangri. 

Tafla 11.  
Mat þátttakakenda sem höfðu notað lýsandi hrós á árangrinum sem það skilaði 

 

engum 
árangri 

litlum 
árangri 

hvorki 
né 

þó nokkrum 
árangri 

miklum 
árangri Fjöldi 

Ég notaði lýsandi hrós fyrir æskilega 
hegðun barns í dag með 
 

0,0% 1,0% 12,4% 47,4% 39,2% 97 

Ég notaði lýsandi hrós fyrir æskilega 
hegðun barns í gær með 
 

0,0% 3,0% 19,8% 48,5% 29,7% 101 

Ég hef markvisst notað lýsandi hrós 
fyrir æskilega hegðun barns síðasta 
mánuðinn með 
 

0,0% 1,0% 16,3% 51,0% 31,7% 104 

Ég hef markvisst notað lýsandi hrós 
undanfarna þrjá mánuði með 
 

0,0% 1,9% 18,7% 47,7% 31,8% 107 

Ég hef notað lýsandi hrós þegar þess 
hefur þurft með 

0,0% 0,0% 15,0% 49,6% 35,4% 113 
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Þátttakendur áttu að meta hversu erfitt eða auðvelt það er að beita lýsandi hrósi fyrir 

æskilega hegðun á skalanum 1, mjög erfitt til 5, mjög auðvelt. Þessari spurningu svöruðu 112 

þátttakendur. Flestir töldu auðvelt eða mjög auðvelt að beita lýsandi hrósi (89,2%) en aðeins 

1,8% taldi það erfitt. Enginn sagði að sér þætti mjög erfitt að beita lýsandi hrósi. Einnig áttu 

þátttakendur að meta hversu góð eða slæm tækni lýsandi hrós er og hversu góð eða slæm 

áhrif notkun þess hefði á samskipti þeirra við barn sitt. Spurningakvarðinn í þessum 

spurningum var á bilinu 1, mjög slæm til 5, mjög góð en svarendur voru 112 í hvorri 

spurningu. Af þeim töldu langflestir að lýsandi hrós fyrir æskilega hegðun væri góð eða mjög 

góð aðferð til að bæta hegðun barns (94,7%). Enginn taldi lýsandi hrós vera slæma eða mjög 

slæma aðferð til þess. Langflestir voru á þeirri skoðun að það hefði góð áhrif á samskipti 

þeirra við barn sitt að nota lýsandi hrós, eða 93,8%. Enginn taldi lýsandi hrós hafa slæm eða 

mjög slæm áhrif á samskiptin.  

Að lokum áttu þátttakendur að meta hversu miklum árangri lýsandi hrós skilaði í 

samanburði við aðrar leiðir sem þeir höfðu prófað í uppeldi barns síns. Svarmöguleikarnir 

voru frá 1, minni árangri upp í 5, meiri árangri en 115 þátttakendur svöruðu spurningunni. 

Um 86% þeirra töldu lýsandi hrós skila svolítið meiri eða meiri árangri heldur en aðrar leiðir 

sem þeir hafa prófað í uppeldinu. Aðeins einn þátttakandi taldi það skila minni árangri (1%).  

 

Hvatningar- og punktakerfi 

Fyrst voru þátttakendur spurðir hversu oft þeir hefðu notað hvatningar- eða punktakerfi 

eftir að hafa lokið námskeiðinu. Svarmöguleikar voru frá 1, mjög sjaldan upp í 5, mjög oft en 

alls svöruðu 106 þátttakendur spurningunni. Af þeim sögðust 66% nota hvatningar- eða 

punktakerfi oft eða mjög oft eftir að hafa setið námskeiðið en 15% sögðust nota slík kerfi 

sjaldan eða mjög sjaldan. Í töflu 12 má sjá mat þeirra sem notuðu hvatningar- eða 

punktakerfi á því hversu miklum árangri það skilaði. Svarmöguleikarnir náðu frá 1, engum 

árangri upp í 5, miklum árangri. Af þeim sem höfðu notað hvatningar- eða punktakerfi 

undanfarna þrjá mánuði töldu um 52% að það hafi skilað þó nokkrum eða miklum árangri. Er 

það jafn hátt hlutfall og fyrir þá sem sögðust hafa notað hvatningar- eða punktakerfi þegar 

þess hefur þurft. Þátttakendur voru næst beðnir um að meta hversu erfitt eða auðvelt það er 

að beita hvatningar- eða punktakerfi á skalanum 1, mjög erfitt til 5, mjög auðvelt. Svarendur 

voru alls 99 en meirihluti þeirra taldi auðvelt eða mjög auðvelt að beita hvatningar- eða 

punktakerfi (75%). Aðeins um 9% þeirra taldi erfitt eða mjög erfitt að beita slíku kerfi.  
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Tafla 12.  
Mat þátttakenda sem höfðu notað hvatningar- eða punktakerfi á árangrinum sem það skilaði 

 

engum 
árangri 

litlum 
árangri 

hvorki 
né 

þó nokkrum 
árangri 

miklum 
árangri Fjöldi 

Ég notaði hvatningar-/punktakerfi 
í dag með 
 

2,1% 8,3% 22,9% 41,7% 25% 48 

Ég notaði hvatningar-/punktakerfi 
í gær með 
 

5,4% 10,8% 16,2% 29,7% 37,8% 37 

Ég hef notað hvatningar-
/punktakerfi síðasta mánuðinn 
með 
 

1,8% 5,5% 16,4% 38,2% 38,2% 55 

Ég hef notað hvatningar-
/punktakerfi undanfarna þrjá 
mánuði með 
 

1,6% 4,7% 14,1% 37,5% 42,2% 64 

Ég hef notað hvatningar-
/punktakerfi þegar þess hefur 
þurft með 

2,1% 5,2% 13,5% 38,5% 40,6% 96 

 
Þátttakendur áttu einnig að meta hversu góð tækni hvatningar- eða punktakerfi væri til 

að bæta hegðun barns. Voru svarmöguleikarnir frá 1, mjög léleg til 5, mjög góð. Af þeim 102 

sem svöruðu spurningunni töldu rúm 83% slík kerfi vera góða eða mjög góða tækni til að 

bæta hegðun barns en 5% töldu það vera lélega eða mjög lélega tækni. Þátttakendur áttu 

einnig að meta hversu slæm eða góð áhrif það hefði á samskipti þeirra við barn sitt að nota 

hvatningar- eða punktakerfi. Þeirri spurningu svöruðu 101 þátttakandi en meirihluti þeirra 

taldi slík kerfi hafa góð eða mjög góð áhrif á samskiptin (76%). Aðeins 5% töldu hvatningar- 

eða punktakerfi hafa slæm áhrif á samskiptin við barnið en enginn sagði það hafa mjög slæm 

áhrif.  

Að lokum áttu þátttakendur að bera árangurinn sem hvatningar- eða punktakerfi skilar 

saman við aðrar leiðir sem þeir hafa prófað í uppeldi barnsins. Svarmöguleikar voru frá 1, 

minni árangri til 5, meiri árangri. Af þeim 101 sem svöruðu spurningunni sögðu rúm 82% að 

hvatningar- eða punktakerfi skili svolítið meiri eða meiri árangri en aðrar leiðir sem þeir hafa 

prófað. Aðeins um 9% sögðu það skila svolítið minni eða minni árangri.  

 

Virk hunsun 

Spurt var hversu oft þátttakendur hefðu notað virka hunsun eftir að hafa setið 

námskeiðið. Svarmöguleikar voru frá 1, mjög sjaldan til 5, mjög oft en 112 þátttakendur 

svöruðu spurningunni. Af þeim sögðust tæp 63% nota virka hunsun oft eða mjög oft en 17% 

sögðust nota hana sjaldan eða mjög sjaldan. Þeir þátttakendur sem sögðust nota eða hafa 



  

36 

notað virka hunsun voru beðnir um að meta hvaða árangri hún skilaði. Niðurstöður má sjá í 

töflu 13. Af þeim 75 þátttakendum sem sögðust hafa notað virka hunsun markvisst 

undanfarna þrjá mánuði sögðu rúm 53% að hún hefði skilað þó nokkrum eða miklum árangri. 

Enginn taldi að virk hunsun hefði ekki skilað neinum árangri á þeim tíma en 8% sögðu að 

árangurinn væri lítill. Alls sögðust 102 þátttakendur hafa notað virka hunsun þegar þess 

hefur þurft. Af þeim sögðu 59% að hún hefði skilað einhverjum eða miklum árangri. Enginn 

taldi að virk hunsun hefði ekki skilað neinum árangri og aðeins 4% sögðu að árangurinn hafi 

verið lítill. 

Tafla 13.  
Mat þátttakenda sem höfðu notað virka hunsun á árangrinum sem hún skilaði 

 

engum 
árangri 

einhverjum 
árangri 

hvorki 
né 

þó nokkrum 
árangri 

miklum 
árangri Fjöldi 

Ég notaði virka hunsun í dag með 
 

2,8% 8,3% 44,4% 25,0% 19,4% 36 
Ég notaði virka hunsun í gær með 
 

4,3% 12,8% 38,3% 25,5% 19,1% 47 
Ég hef notað virka hunsun markvisst 
síðasta mánuðinn með 
 

1,4% 10,1% 39,1% 36,2% 13,0% 69 
Ég hef notað virka hunsun markvisst 
undanfarna þrjá mánuði með 
 

0,0% 8,0% 38,7% 41,3% 12,0% 75 
Ég hef notað virka hunsun þegar þess 
hefur þurft með 0,0% 3,9% 37,3% 37,3% 21,6% 102 

 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að meta hversu góð tækni virk hunsun sé til að bæta 

hegðun barns voru svarmöguleikarnir frá 1, mjög léleg til 5, mjög góð. Þessari spurningu 

svöruðu 102 þátttakendur en af þeim sögðu 60% að virk hunsun sé góð eða mjög góð tækni 

en 8% sögðu að hún sé léleg eða mjög léleg. Einnig var spurt hvaða áhrif það hefði á 

samskipti þátttakenda við börn sín að nota virka hunsun. Svarmöguleikar voru frá 1, mjög 

slæm upp í 5, mjög góð. Helmingur þátttakenda taldi það hafa góð eða mjög góð áhrif á 

samskiptin að nota virka hunsun (51%) en 102 þátttakendur svöruðu spurningunni. Aðeins 

6% töldu það hafa slæm eða mjög slæm áhrif á samskipti sín við barn sitt að nota virka 

hunsun.  

Í síðustu spurningunni í þessum hluta áttu þátttakendur að bera árangurinn sem virk 

hunsun skilar saman við aðrar leiðir sem þeir hafa prófað í uppeldi barns síns. Svarmögu-

leikarnir voru að virk hunsun skilaði frá 1, minni árangri til 5, meiri árangri en aðrar leiðir. Af 

þeim 105 sem svöruðu spurningunni taldi tæplega helmingur að virk hunsun skili aðeins 
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meiri eða meiri árangri en aðrar leiðir sem þeir hafa prófað í uppeldinu (48%) en 14% töldu 

hana skila aðeins minni eða minni árangri. 

 

Skammir 

Þátttakendur voru spurðir að því hversu oft þeir hefðu skammað barnið sitt fyrir 

óæskilega hegðun á hefðbundinn hátt áður en þeir sóttu námskeiðið, það er með því að sýna 

reiði með svipbrigðum, röddinni og annarri líkamstjáningu. Einnig var spurt hversu oft þeir 

skömmuðu barnið sitt á þann hátt sem SOS-námskeiðið kennir eftir að hafa setið 

námskeiðið. Hægt var að svara frá 1, mjög sjaldan til 5, mjög oft. Af þeim 100 þátttakendum 

sem svöruðu fyrri spurningunni sögðust 63% hafa skammað barnið sitt oft eða mjög oft á 

hefðbundinn hátt fyrir námskeiðið. Tíu prósent þeirra sögðust skamma sjaldan eða mjög 

sjaldan á þann hátt. Alls svöruðu 102 þátttakendur síðari spurningunni. Af þeim sögðust 57% 

nota skammir af því tagi sem kennt er á SOS-námskeiðinu oft eða mjög oft en 19% sögðust 

skamma sjaldan eða mjög sjaldan með þeim hætti.  

Í töflu 14 má sjá mat þátttakenda á árangrinum sem skammir höfðu skilað í uppeldinu. 

Svarmöguleikar voru frá 1, litlum árangri til 5, miklum árangri. Af þeim sem sögðust hafa  

notað skammir samkvæmt SOS undanfarna þrjá mánuði sagði rúmur helmingur að þær 

hefðu skilað þó nokkrum eða miklum árangri (51%). Mun færri þátttakendur töldu að 

skammir af því tagi sem þeir notuðu áður en þeir fóru hefðu skilað miklum eða mjög miklum 

árangri, eða rúmlega 14%. Af þeim sem sögðust hafa notað skammir eins og þær sem 

kenndar eru á SOS-námskeiðinu töldu 60% að þær hefðu skilað þó nokkrum eða miklum 

árangri.  
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Tafla 14.  
Mat þátttakenda sem höfðu notað skammir á árangrinum sem þær skiluðu 

 

engum 
árangri 

litlum 
árangri 

hvorki 
né 

þó nokkrum 
árangri 

miklum 
árangri Fjöldi 

Ég notaði skammir skv. SOS fyrir 
óæskilega hegðun í dag með 
 

0,0% 9,8% 34,4% 39,3% 16,4% 61 

Ég notaði skammir af því tagi sem ég 
notaði áður en ég fór á námskeiðið í 
dag með 
 

5,1% 15,4% 35,9% 38,5% 5,1% 57 

Ég notaði skammir skv. SOS fyrir 
óæskilega hegðun í gær með 
 

5,1% 15,4% 35,9% 38,5% 5,1% 39 

Ég notaði skammir af því tagi sem ég 
notaði áður en ég fór á námskeiðið í 
gær með 
 

10,4% 31,3% 39,6% 18,8% 0,0% 48 

Ég hef markvisst notað skammir skv. 
SOS síðasta mánuðinn með 
 

0,0% 8,7% 37,7% 40,6% 13,0% 69 

Ég hef notað skammir af því tagi sem 
ég notaði áður en ég fór á SOS 
síðasta mánuðinn með 
 

9,5% 33,3% 44,4% 12,7% 0,0% 63 

Ég hef markvisst notað skammir skv. 
SOS undanfarna þrjá mánuði með 
 

1,4% 12,2% 35,1% 39,2% 12,2% 74 

Ég hef notað skammir af því tagi sem 
ég notaði áður en ég fór á SOS 
undanfarna þrjá mánuði með 
 

13,0% 30,4% 42,0% 13,0% 1,4% 69 

Ég hef notað skammir skv. SOS þegar 
þess hefur þurft með 

0,0% 6,7% 33,3% 40,0% 20,0% 90 

 
Spurt var hversu oft þátttakendur færu eftir þeim leiðbeiningum sem þeir lærðu á 

námskeiðinu þegar þeir notuðu skammir. Svarmöguleikar voru frá 1, mjög sjaldan til 5, mjög 

oft og voru svarendur 90. Af þeim sögðust 61% fara oft eða mjög oft eftir leiðbeiningunum 

en 13% gerðu það sjaldan eða aldrei. Einnig voru þátttakendur látnir meta hvort þeir notuðu 

sterkari eða veikari orð þegar þeir skömmuðu eftir námskeiðið heldur en fyrir það. Svar-

möguleikar voru frá 1, veikari til 5, sterkari. Af þeim 88 þátttakendum sem svöruðu sögðust 

33% nota sterkari eða aðeins sterkari orð en 28% notuðu veikari eða aðeins veikari orð.  

Sem fyrr áttu þátttakendur að meta hversu erfitt eða auðvelt það væri að beita 

viðkomandi tækni og svöruðu 95 þeirri spurningu á kvarðanum 1, mjög erfitt til 5, mjög 

auðvelt. Tæplega helmingurinn taldi auðvelt eða mjög auðvelt að beita skömmum 

samkvæmt SOS (48%) en tæp 10% töldu það vera erfitt eða mjög erfitt.  

Þátttakendur voru annars vegar beðnir um að meta hversu góð eða slæm áhrif það hefði 

á samskipti þeirra við barn sitt að nota skammir samkvæmt SOS, og hins vegar hvaða áhrif 

það hefði haft að nota skammir af því tagi sem þeir notuðu fyrir námskeiðið. Svarmöguleikar 
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voru frá 1, mjög slæm til 5, mjög góð. Þátttakendur sem svöruðu fyrri spurningunni voru 97 

en 94 svöruðu þeirri síðari. Töluvert fleiri töldu það hafa góð eða mjög góð áhrif á samskiptin 

að nota skammir samkvæmt SOS eða 67% á móti 22%. Aðeins 6% töldu það hafa slæm eða 

mjög slæm áhrif á samskiptin við barnið að nota skammir samkvæmt SOS. Mun fleiri, eða 

46%, sögðu það hafa slæm eða mjög slæm áhrif á samskiptin að nota skammir af því tagi sem 

þeir notuðu fyrir námskeiðið.  

Loks áttu þátttakendur að meta hversu miklum árangri skammir samkvæmt SOS skila í 

samanburði við aðrar leiðir sem þeir hafa prófað í uppeldi barns síns. Hægt var að velja frá 1, 

minni árangri til 5, meiri árangri og voru svarendur 97. Af þeim taldi meirihlutinn að skammir 

samkvæmt SOS skili aðeins meiri eða meiri árangri heldur en aðrar leiðir (67%) en fáir töldu 

að þær skili aðeins minni eða minni árangri (9%). 

 

Hlé 

Fyrst voru þátttakendur beðnir um að meta hversu oft þeir notuðu „skammarkrókinn“ til 

að fá barnið til að skammast sín, áður en þeir fóru á námskeiðið. Að því loknu áttu þeir að 

meta hversu oft þeir notuðu hlé þegar þeir voru heima, í heimsókn hjá vinum eða ættingjum 

og þegar þeir voru í verslunarleiðangri, úti að borða eða annað slíkt. Svarmöguleikar við 

þessum spurningum voru á bilinu 1, mjög sjaldan til 5, mjög oft. Af þeim 75 sem svöruðu 

spurningunni um „skammarkrókinn“ sögðust 21% hafa gert það oft eða mjög oft en 61% 

höfðu gert það sjaldan eða mjög sjaldan. Mun fleiri sögðust nota hlé heima fyrir en af þeim 

105 sem svöruðu spurningunni sögðust tæp 69% nota það oft eða mjög oft en 15% sögðust 

nota það sjaldan eða mjög sjaldan. Af þeim 67 sem svöruðu því hversu oft þeir notuðu hlé 

þegar þeir eru í heimsókn hjá vinum eða ættingjum sögðust 27% gera það oft eða mjög oft 

en 46% sögðust gera það sjaldan eða mjög sjaldan. Fæstir sögðust nota hlé þegar þeir eru í 

verslunarleiðangri, úti að borða og þess háttar en 16% sögðust gera það oft eða mjög oft á 

móti 63% sem sögðust gera það sjaldan eða mjög sjaldan. Munurinn á því hversu oft 

þátttakendur notuðu „skammarkrókinn“ og hlé í mismunandi aðstæðum er allstaðar 

marktækur miðað við 95% öryggismörk.  

Það er áhugavert að bera tölur um hvar þátttakendur nota helst hlé saman við svör við 

næstu spurningum en þar áttu þátttakendur að meta hversu erfitt eða auðvelt það er að 

nota hlé í áðurnefndum aðstæðum. Svarmöguleikar voru frá 1, mjög erfitt til 5, mjög auðvelt. 

Alls svöruðu 94 þátttakendur því hversu erfitt eða auðvelt það er að beita hléi heima fyrir. Af 
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þeim sagði 71% það vera auðvelt eða mjög auðvelt að beita hléi heima fyrir en 11% sögðu 

það vera erfitt eða mjög erfitt. Af þeim 65 sem svöruðu því hversu auðvelt eða erfitt það er 

að beita hléi í heimsókn hjá vinum eða ættingjum sögðu 34% það vera auðvelt eða mjög 

auðvelt. Aftur á móti sögðu 43% það vera erfitt eða mjög erfitt. Fæstir töldu auðvelt eða 

mjög auðvelt að beita hléi í verslunarleiðangri, úti að borða og þess háttar en af þeim 51 sem 

svöruðu spurningunni sögðu tæp 26% það vera auðvelt eða mjög auðvelt en 61% töldu það 

erfitt eða mjög erfitt. Munurinn á því hversu auðvelt það er að beita hléi við mismunandi 

aðstæður er allstaðar marktækur við 95% öryggismörk. 

Tafla 15 sýnir mat þátttakenda á því hversu miklum árangri hlé skilaði á spurninga-

kvarðanum 1, engum árangri til 5, miklum árangri. Meirihluti þeirra sem sögðust hafa notað 

hlé undanfarna þrjá mánuði taldi það hafa skilað þó nokkrum eða miklum árangri, eða 76%. 

Flestir þeirra sem sögðust hafa notað hlé þegar þess hefur þurft töldu það hafa skilað þó 

nokkrum eða miklum árangri, eða 80%. Á námskeiðinu eru þátttakendur hvattir til að nota 

hreyfanlega klukku fyrir hléið og voru þátttakendur því spurðir hversu oft þeir gerðu það. 

Svarmöguleikar voru á bilinu 1, aldrei til 5, alltaf. Af þeim 97 sem svöruðu sögðust tæp 86% 

nota hreyfanlega klukku oft eða alltaf en 3% sögðust gera það sjaldan eða aldrei.  

Tafla 15.  
Mat þátttakenda sem höfðu notað hlé á árangrinum sem það skilaði 

 

engum 
árangri 

litlum 
árangri 

hvorki 
né 

þó nokkrum 
árangri 

miklum 
árangri Fjöldi 

Ég notaði hlé í dag með 
 

0,0% 7,7% 15,4% 34,6% 42,3% 26 

Ég notaði hlé í gær með 
 

0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 12 

Ég hef notað hlé síðasta 
mánuðinn með 
 

0,0% 9,1% 13,6% 34,1% 43,2% 44 

Ég hef notað hlé undanfarna 
þrjá mánuði með 
 

1,9% 7,4% 14,8% 37,0% 38,9% 54 

Ég hef notað hlé þegar þess 
hefur þurft með 

3,3% 4,4% 12,2% 41,1% 38,9% 90 

 
Þegar þátttakendur voru beðnir um að meta hversu góð eða léleg tækni hlé sé til að 

bæta hegðun barns svöruðu 106 þátttakendur á bilinu 1, mjög léleg til 5, mjög góð. Af þeim 

sögðu flestir hlé vera góða eða mjög góða tækni til að bæta hegðun (81%) en fáir sögðu hana 

vera lélega eða mjög lélega tækni (8%). Einnig var spurt hversu góð eða slæm áhrif 

þátttakendur teldu það hafa á samskipti sín við barn sitt að nota hlé. Svarmöguleikar voru frá 

1, mjög slæm til 5, mjög góð áhrif og voru svarendur 104. Af þeim sagði 71% að það hefði 
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góð eða mjög góð áhrif á samskipti þeirra við barn sitt að nota hlé en aðeins 5% töldu hlé 

hafa slæm eða mjög slæm áhrif á samskiptin.  

Að lokum voru þátttakendur beðnir um að meta hversu miklum árangri hlé skilar í 

samanburði við aðrar leiðir sem þeir hafa prófað í uppeldi barns síns. Svarmöguleikar voru 

frá 1, mjög lítill til 5, mjög mikill árangur. Af 101 svaranda sögðu 75% að hlé skili miklum eða 

mjög miklum árangri í samanburði við aðrar leiðir en 6% sögðu að það skili mjög litlum eða 

litlum árangri. 

 

Reynsla af námskeiðinu SOS! Hjálp fyrir foreldra 

Í þessum hluta spurningalistans var spurt út í reynslu fólks af námskeiðinu almennt. Fyrst 

voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til þess hversu sammála eða ósammála þeir 

voru nokkrum fullyrðingum sem sjá má í töflu 16. Aðeins um 7% þátttakenda sögðust vera 

sammála eða mjög sammála því að efni námskeiðsins henti ekki fyrir íslenskt þjóðfélag. 

Einnig voru fáir sammála því að efni námskeiðsins sé gamaldags, eða um það bil 14%. Um 

63% svarenda voru sammála því að enginn ætti að vera foreldri án þess að kunna 

hegðunarstjórn og tæplega 47% voru á þeirri skoðun að allir ættu að læra hegðunarstjórn og 

fá skírteini, eins og ökuskírteini. Þátttakendur voru einnig beðnir um sína skoðun á 

námskeiðsgjöldunum. Af þeim 112 sem svöruðu spurningunni fannst 9% námskeiðsgjöldin 

vera of há, 43% töldu þau vera of lág en 48% þátttakenda voru á því að gjöldin séu 

sanngjörn.  

Tafla 16.  
Mat þátttakenda á því hversu sammála eða ósammála þeir voru fullyrðingum tengdum 
reynslu af námskeiðinu 

  
mjög 

ósammála ósammála 
hvorki 

né sammála 
mjög 

sammála Fjöldi 

Mér fannst efni námskeiðsins ekki 
henta fyrir íslenskt þjóðfélag 
 

60,7% 21,4% 10,7% 3,6% 3,6% 112 

Mér fannst efni námskeiðsins 
gamaldags 
 

48,6% 23,4% 13,5% 10,8% 3,6% 111 

Mér finnst að enginn ætti að vera 
foreldri án þess að kunna 
hegðunarstjórn 
 

8,2% 12,2% 16,3% 22,4% 40,8% 98 

Mér finnst að allir ættu að læra 
hegðunarstjórn og fá skírteini, eins 
og ökuskírteini 

19,8% 14,6% 18,8% 26% 20,8% 96 
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Þátttakendur voru spurðir um ástæðu þess að þeir fóru á námskeiðið. Voru þeir hvattir 

til að merkja við alla svarmöguleika sem áttu við þá en niðurstöður má sjá í töflu 17. Flestir 

sögðust hafa farið á námskeiðið af því að þeir voru í vandræðum með hegðun barns, eða 57 

þátttakendur. Mjög margir sögðust hafa farið vegna þess að sveitarfélagið þar sem þeir búa 

hvatti þá til þess. Alls merktu 19 þátttakendur við möguleikann annað og voru þeir beðnir 

um að tilgreina ástæðuna sem átti við. Sem dæmi um svör má nefna að einhverjir sögðust 

hafa farið á námskeiðið vegna þess að þeir höfðu áhuga á efninu og að þeir vildu bæta sig 

sem foreldrar. Nokkrir nefndu auk þess að þeir vildu undirbúa sig fyrir foreldrahlutverkið og 

vera betur í stakk búnir til að takast á við það.  

Tafla 17.  
Tíðni yfir ástæður þess að þátttakendur fóru á námskeiðið 

Hvers vegna fórst þú á námskeiðið? Fjöldi 

Vinnustaður minn krafðist þess 3 

Sveitarfélagið þar sem ég bý hvatti mig til þess 52 

Af forvitni 29 

Af því ég var í vandræðum með hegðun barns/barna 57 

Vinur/fjölskylda benti mér á að fara 14 

Leikskólinn benti mér á að fara 8 

Sálfræðingur benti mér á að fara 12 

Grunnskóli barns míns benti mér á að fara 8 

Fór einu sinni og það gagnaðist mér svo vel að ég vildi fara aftur 2 

Til að reyna að bæta samskipti mín við maka 7 

Barnið mitt er með greiningu á röskun 23 

Annað 19 

 

Samanburður á mismunandi tækni 

Í eftirfarandi töflum má sjá samanburð á mati þátttakenda á ýmsum þáttum sem 

tengjast þeirri tækni sem kennd er á námskeiðinu. Með því að skoða hvort vikmörk skarast 

má sjá hvort það sé marktækur munur á mati á ólíkum aðferðum miðað við 95% öryggis-

mörk. Tafla 18 sýnir samanburð á því hversu oft þátttakendur sögðust nota mismunandi 

tækni sem kennd er á námskeiðinu. Eins og sjá má var hrós fyrir æskilega hegðun sú tækni 

sem þeir sögðust nota langoftast. Skammir af því tagi sem kenndar eru á SOS-námskeiðinu er 

sú tækni sem þátttakendur sögðu nota minnst en þó sagðist meira en helmingur þeirra nota 

þær oft eða mjög oft. Hlé í töflunni er miðað við þá sem sögðust nota hlé heima fyrir þar sem 

algengast var að hlé væri notað þar. Ekki reyndist munur á því hversu oft þátttakendur 

sögðust nota hlé og hvatningar- eða punktakerfi.  
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Tafla 18.  
Samanburður á hlutfalli þeirra sem höfðu oft eða mjög oft notað mismunandi tækni sem 
kennd er á námskeiðinu 

    notaði oft/  95% vikmörk 

  Fjöldi mjög oft (%) neðri  efri 

Hrós fyrir æskilega hegðun 116 97,5% 95,7% 99,3% 

Hvatningar-/punktakerfi 106 66,1% 64,6% 67,6% 

Virk hunsun 112 62,5% 61,0% 64,0% 

Skammir samkvæmt SOS 112 57,1% 55,7% 58,5% 

Hlé heima fyrir 105 68,6% 67,0% 70,2% 

 

Í töflu 19 má sjá samanburð á mati þátttakenda á árangri sem mismunandi tækni skilaði. 

Lýsandi hrós þótti skila mestum árangri en hvatningar- eða punktakerfi komu þar á eftir. Virk 

hunsun og skammir samkvæmt því sem kennt er á SOS-námskeiðunum þóttu skila minnstum 

árangri en ekki var munur á mati á þessum tveimur aðferðum.  

Tafla 19.  
Samanburður á hlutfalli þeirra sem töldu það hafa skilað þó nokkrum eða miklum árangri að 
nota mismunandi tækni þegar þess hafði þurft  

    skilaði þó nokkrum/      95% vikmörk 

  Fjöldi miklum árangri (%) neðri  efri 

Lýsandi hrós 113 85,0% 83,3% 86,7% 

Hvatningar-/punktakerfi 96 79,1% 77,3% 80,9% 

Virk hunsun 102 58,9% 57,4% 60,4% 

Skammir samkvæmt SOS 90 60,0% 58,4% 61,6% 

Hlé 90 80,0% 78,2% 81,8% 

 

Tafla 20 sýnir samanburð á skoðunum á því hversu auðvelt það er að beita ólíkri tækni. 

Flestum þótti auðvelt að nota lýsandi hrós á æskilega hegðun. Ekki var munur á því hversu 

auðvelt það þótti að nota hvatningar- eða punktakerfi og hlé heima fyrir. Fæstum þótti 

auðvelt að beita virkri hunsun eða um 30%.  

Tafla 20.  
Samanburður á hlutfalli þáttakenda sem töldu auðvelt eða mjög auðvelt að beita 
mismunandi tækni 

    auðvelt/mjög      95% vikmörk 

  Fjöldi  auðvelt (%) neðri  efri 

Lýsandi hrós 112 89,2% 87,5% 90,9% 

Hvatningar-/punktakerfi 99 74,7% 73,0% 76,4% 

Virk hunsun 104 31,8% 30,7% 32,9% 

Skammir samkvæmt SOS 95 48,4% 47,0% 49,8% 

Hlé heima fyrir 94 71,3% 69,6% 73,0% 
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Í töflu 21 er samanburður á mati á því hversu góð mismunandi tækni þótti til að bæta 

hegðun barns. Lýsandi hrós þótti besta tæknin en hvatningar- eða punktakerfi og hlé komu 

jöfn þar á eftir. Fæstum þótti virk hunsun góð eða mjög góð tækni til að bæta hegðun barns.  

Tafla 21.  
Samanburður á hlutfalli þátttakenda sem töldu mismunandi tækni góða eða mjög góða til að 
bæta hegðun barns 

    góð/mjög     95% vikmörk 

  N  góð tækni (%) neðri  efri 

Lýsandi hrós 112 94,7% 92,9% 96,5% 

Hvatningar-/punktakerfi 102 83,4% 81,6% 85,2% 

Virk hunsun 102 59,8% 58,3% 61,3% 

Skammir skv. SOS 92 73,9% 72,1% 75,7% 

Hlé 106 81,1% 79,4% 82,8% 

 

Tafla 22 sýnir samanburð á skoðunum á áhrifum mismunandi tækni á samskipti foreldra 

við barn sitt. Flestum þátttakendum þótti lýsandi hrós hafa góð eða mjög áhrif á samskiptin 

en fæstir sögðu virka hunsun hafa góð áhrif.  

Tafla 22.  
Samanburður á hlutfalli þátttakenda sem töldu mismunandi tækni hafa góð eða mjög góð 
áhrif á samskipti sín við barn sitt  

    góð/mjög      95% vikmörk 

 
Fjöldi góð áhrif (%) neðri  efri 

Lýsandi hrós 112 93,8% 92,0% 95,6% 

Hvatningar-/punktakerfi 101 76,2% 74,5% 77,9% 

Virk hunsun 103 50,5% 49,1% 51,9% 

Skammir skv. SOS 97 67,0% 65,4% 68,6% 

Hlé 104 71,2% 69,6% 72,8% 

 

Í töflu 23 má sjá yfirlit yfir skoðanir á árangrinum sem mismunandi tækni skilar í 

samanburði við aðrar aðferðir sem þátttakendur höfðu prófað í uppeldi barns síns. Flestir 

töldu lýsandi hrós skila meiri árangri en aðrar aðferðir. Næst á eftir komu hvatningar- eða 

punktakerfi og hlé en fæstir töldu virka hunsun skila meiri árangri.  
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Tafla 23.  
Samanburður á hlutfalli þátttakenda sem töldu mismunandi tækni skila aðeins meiri eða 
meiri árangri en aðrar leiðir sem þeir höfðu prófað í uppeldi barns síns 

 
   aðeins meiri/        95% vikmörk 

 
Fjöldi meiri árangri (%) neðri  efri 

Lýsandi hrós 115 86,0% 84,3% 87,7% 

Hvatningar-/punktakerfi 101 72,3% 70,6% 74,0% 

Virk hunsun 105 47,6% 46,3% 48,9% 

Skammir skv. SOS 97 67,0% 65,4% 68,6% 

Hlé 101 75,2% 73,5% 76,9% 

 

Tillögur frá þátttakendum 

Þátttakendur voru beðnir um að skrifa niður ef þeir hefðu einhverjar tillögur um hvernig 

mætti bæta námskeiðið. Þar komu fram ýmsar gagnlegar ábendingar. Þátttakendur nefndu 

til dæmis að það þyrfti að uppfæra námsefnið og aðlaga það betur að íslensku samfélagi. Það 

mætti til dæmis gera með því að búa til íslenskt myndband og uppfæra kennslubókina. 

Einhverjir töldu æskilegt að stytta námskeiðið aðeins en aðrir nefndu að sniðugt væri að 

bjóða upp á upprifjunar- eða framhaldsnámskeið sem væri styttra. Einn þátttakandi nefndi 

að sér hefði þótt slæmt að á námskeiðinu væri blandað saman foreldrum barna með 

alvarlegar hegðunarraskanir og þeim sem áttu „eðlilega óþekk börn“.  Taldi hann æskilegt að 

bjóða upp á aðskilin námskeið fyrir þessa hópa. Einnig var stungið upp á að fólki yrði gefið 

tækifæri á að ræða saman í minni hópum til að auka líkur á tengslum og að foreldrum yrði 

skipt upp eftir aldri. Að lokum var bent á að það þyrfti að auglýsa námskeiðið betur þar sem 

titill þess gæti virkað fráhrindandi. 
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Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þátttakendur séu almennt ánægðir með 

námskeiðið SOS! Hjálp fyrir foreldra. Flestum þótti námskeiðið í heild sinni gagnlegt og voru 

ánægðir með einstaka kennsluþætti. Mikill meirihluti sagðist auk þess vera tilbúinn til að 

mæla með námskeiðinu við aðra sem bendir til þess að þeir hafi verið ánægðir með það. 

Fyrirlestrar leiðbeinanda og kynning hans á lesefni þóttu gagnlegustu þættir námskeiðsins. 

Það er áhugavert að velta þessu fyrir sér í ljósi þess sem rannsóknir segja um kennsluaðferðir 

í hegðunarstjórnun en fræðsla í formi fyrirlestra er þar algengasta aðferðin. Aðrar algengar 

aðferðir eru umræðutímar, verkefnavinna og dreifing á lesefni (Kazdin, 2001). Bækur, 

bæklingar og annað lesefni henta vel að því leyti að þátttakendur geta notað það til 

upprifjunar eftir að námskeiði lýkur (O‘Dell, Krug, Patterson og Faustman, 1980). Flestum 

þátttakendum á námskeiðinu þótti handbókin SOS! Hjálp fyrir foreldra gagnleg. Færri voru 

ánægðir með blöðin sem dreift var í tíma þó meira en helmingur þátttakenda hafi talið þau 

gagnleg. Rannsóknir hafa sýnt að fræðsla er góð aðferð til að kenna fólki um lögmál 

hegðunar en hún dugar illa ein og sér til þess að fá foreldra til að beita aðferðunum. Það er 

því mikilvægt að þeir fái einnig þjálfun í notkun þeirra (Kazdin, 2005).  

Þátttakendum þótti flestum gagnlegt að horfa á myndband með sýnishornum af kennslu 

tækninnar og langflestir voru ánægðir með að geta æft sig sjálfir heima á milli tíma. Þetta er í 

samræmi við fyrri rannsóknir þar sem sýnikennsla hefur reynst mjög vel til að kenna beitingu 

hegðunarstjórnunar (Flanagan, Adams og Forehand, 1972; Gardner, 1972; Gladstone og 

Spencer, 1977). Samanburður á svörum þátttakenda við spurningum um gagnsemi leiddi ekki 

í ljós marktækan mun á milli hópa en marktektarprófið hafði ákveðnar takmarkanir vegna 

fámennis í hópunum. Til að fá traustari niðurstöður þyrfti fleiri þátttakendur og meiri 

dreifingu innan hópanna. 

Hrós fyrir æskilega hegðun var sú tækni sem þátttakendur notuðu langmest en nánast 

allir þáttakendurnir sögðust hrósa oft eða mjög oft eftir að námskeiði lauk. Langflestir töldu 

það skila góðum árangri en rannsóknir hafa endurtekið sýnt fram á kosti jákvæðrar 

styrkingar við að móta hegðun. Félagslegar afleiðingar eins og hrós, athygli og umhyggja eru 

áhrifamiklir styrkjar og séu þær látnar fylgja æskilegri hegðun má auka líkurnar á að sú 

hegðun birtist aftur síðar (Cooper Smith og Upton, 1994; Pierce og Cheney, 2008). Skammir, 

af því tagi sem kenndar eru á SOS-námskeiðinu, var minnst notaða aðferðin og jafnframt 

önnur sú aðferð sem fæstir töldu skila árangri en hin aðferðin var virk hunsun. Bæði skammir 
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og virk hunsun falla undir leiðréttingu hegðunar. Skammir eru ein gerð refsingar en refsing 

getur stundum reynst nauðsynleg þó yfirleitt sé betra að nota jákvæða styrkingu og virka 

hunsun (Kazdin, 2005). Það kemur nokkuð á óvart hversu fáir þátttakendur töldu virka 

hunsun gagnlega þar sem rannsóknir sýna að virk hunsun sé áhrifarík aðferð til að leiðrétta 

hegðun (Kazdin, 2005). Þetta gæti þó skýrst af því að virk hunsun var sú aðferð sem 

þátttakendum þótti erfiðast að beita og fæstum þótti góð til þess að bæta hegðun barns. 

Skammir, samkvæmt SOS, komu þar næst á eftir. Þessar niðurstöður benda til þess að ef til 

vill mætti leggja meiri áherslu á þessar aðferðir á námskeiðinu til að auka færni þátttakenda í 

beitingu þeirra. Líklegt er að þær yrðu taldar gagnlegri fyrir vikið.  

Lýsandi hrós var sú tækni sem kom jákvæðast út á öllum þáttum samanborðið við aðrar 

aðferðir en þátttakendur voru flestir sammála um það að auðvelt væri að beita henni. 

Lýsandi hrós þótti bæði mjög góð aðferð til að bæta hegðun barnsins og einnig til að bæta 

samskipti þátttakenda við barn sitt. Hlé kom einnig almennt vel út og var notað af stórum 

hluta þátttakenda. Notkun þess var mest inni á heimilinu en færri notuðu það á öðrum 

vettvangi, svo sem þegar þeir fóru í heimsóknir, út að borða eða í verslunarleiðangra. 

Rannsóknir sýna að hlé skilar góðum árangri svo lengi sem barnið hefur greiðan aðgang að 

styrkjum þegar það er ekki í hléi (Kazdin, 2005). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í góðu samræmi við rannsókn Jóns Hákonar 

Halldórssonar (2002) sem gerð var fjórum árum eftir að kennsla námskeiðsins hófst hér á 

landi. Þátttakendum í rannsókn hans þótti námskeiðið almennt mjög gagnlegt og sömu 

niðurstöður er að finna hér. Í rannsókn Jóns Hákonar voru lýsandi hrós og hlé þær aðferðir 

sem þóttu virka best. Lýsandi hrós er einnig sú aðferð sem kom best út í núverandi athugun 

en aðeins hefur dregið úr ánægjunni með hlé. Niðurstöður úr öðrum rannsóknum hafa 

einnig verið hagstæðar fyrir aðstandendur SOS-námskeiðsins. Rannsóknir benda til að flestir 

þátttakendur nái góðum tökum á námsefninu en þetta hefur verið rannsakað með því að 

mæla þekkingu þeirra fyrir (TOPI A) og eftir (TOPI B) námskeiðið (Bjarki Þór Baldvinsson, 

2004; Hanna Björg Egilsdóttir, 2012; Hildur Jóna Bergþórsdóttir, 2003; Hrund 

Guðmundsdóttir, 2008). Sé miðað við hvað þátttakendurnir í núverandi athugun notuðu 

aðferðirnar mikið, áttu auðvelt með að beita þeim og töldu þær almennt gagnlegar, má 

álykta að almennt hafi þeir náð góðum tökum á efninu. Þátttakendur í núverandi rannsókn 

áttu þó erfiðara með að beita ákveðnum aðferðum og því þyrfti ef til vill að skerpa á þeim í 

kennslunni. Vegin meðaleinkunn á TOPI A hefur hækkað mikið frá því að fyrsta rannsóknin á 
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þekkingu þátttakenda fyrir og eftir námskeiðið var gerð árið 2004 sem bendir til að þekking á 

aðferðum hegðunarstjórnunar hafi almennt aukist í samfélaginu (Hanna Björg Egilsdóttir, 

2012). Í núverandi athugun töldu um 15% þátttakenda marga í kringum sig vera að beita 

hegðunarstjórnun en það hlutfall er líklegt til að hækka eftir því sem fleiri tileinka sér 

aðferðirnar og fræða aðra í kringum sig um áhrif þess að beita hegðunarstjórnun.  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar inni á heimilum þátttakenda sem hafa setið SOS-

námskeið benda til að þátttakendur noti aðferðirnar en það virðist þó draga aðeins úr 

notkun þeirra þegar frá líður (Álfheiður Guðmundsdóttir, 2005; Kolbrún Ása Ríkharðsdóttir, 

2006). Í núverandi athugun kom í ljós að mikill meirihluti þátttakenda hafði notað 

aðferðirnar þegar þess þurfti en aðferðirnar voru þó notaðar mismikið. Töluvert færri höfðu 

notað aðferðirnar undanfarna þrjá mánuði sem gæti bent til þess að notkunin minnki smám 

saman. Það getur þó einnig tengst því að í mörgum tilfellum var töluvert langt liðið frá því að 

þátttakendur sátu námskeiðið og því hugsanlegt að börn þeirra hafi einfaldlega verið orðin of 

gömul til að það væri við hæfi að beita aðferðum hegðunarstjórnunar á þau.  

Niðurstöðum rannsóknarinnar þarf að taka með ákveðnum fyrirvara. Til dæmis er 

hugsanlegt að ekki hafi verið fullkomið samræmi á milli þess hversu oft þátttakendur sögðust 

nota aðferðirnar sem spurt var um og hversu oft þeir notuðu þær í raun. Það væri því 

áhugavert að gera beinar áhorfsmælingar á heimilum þátttakenda eftir námskeiðið til að 

meta hvort þeir noti aðferðirnar jafn mikið og þeir segjast gera. Einnig er erfitt að segja til um 

hvort allir þátttakendur hafi skilið gildi Likert-kvarðans á sama hátt. Til að gera framsetningu 

á niðurstöðum skýrari var litið svo á að sérhvert tölulegt gildi á kvarðanum táknaði ákveðið 

svar eins og „þó nokkrum árangri“ eða „sammála“. Í spurningalistanum voru slíkar 

útskýringar þó aðeins við hæsta og lægsta gildið. Það er hugsanlegt að þátttakendur hafi ekki 

allir lagt alveg sömu merkingu í gildin og rannsakandi gerði ráð fyrir. Verði rannsóknin 

endurtekin væri því betra að hafa merkingu við hvert og eitt gildi.  

Þegar gildi rannsóknarinnar er skoðað er mikilvægt að hafa í huga að brottfall var af 

ýmsum ástæðum töluvert meira en almennt telst æskilegt. Það er erfitt að vita nákvæmlega 

hvað spurningarlistinn náði til marga í úrtakinu þar sem mörg netfanganna sem listinn var 

sendur á voru orðin gömul og allt eins líklegt að þau séu ekki lengur í notkun. Það er því 

ómögulegt að meta nákvæmlega að hve miklu leyti þetta brottfall hefur áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar en líklega eru áhrif þess einhver. Til dæmis er hugsanlegt að þeir sem voru 

hvað ánægðastir með námskeiðið hafi verið líklegri til að svara spurningalistanum heldur en 
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þeir sem voru óánægðir. Þeir sem telja námskeiðið ekki gagnlegt hafa ef til vill minni áhuga á 

efninu og eru því kannski síður tilbúnir til að gefa sér tíma til að svara spurningum um það. 

Rannsóknin hefur þó töluvert gildi fyrir aðstandendur námskeiðsins. Til dæmis gefa 

niðurstöður til kynna hvaða aðferðir eru mest nýttar og hverjar þeirra þátttakendur eru 

ánægðastir með. Einnig má sjá hvaða þættir í kennslu námskeiðsins koma betur út en aðrir 

og hvar má gera betur. Vonandi mun rannsóknin því nýtast til þess að þróa námskeiðið enn 

frekar. 
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 Viðauki I 
 
Kæri þátttakandi 

 

Á síðunum hér á eftir birtast fullyrðingar um reynslu þína af námskeiðinu SOS! Hjálp fyrir 

foreldra og notagildi aðferðanna sem þar voru kenndar. Þú ert beðin(n) um að bregðast við 

þessum fullyrðingum á kvarðanum 1 - 5 þar sem 1 merkir að fullyrðingin lengst til vinstri eigi 

best við þig og 5 merkir að fullyrðingin lengst til hægri eigi best við þig.  

 

Athugaðu að spurningalistinn er sendur á alla sem skráðir voru á námskeiðið SOS! Hjálp fyrir 

foreldra á árunum 2002-2011. Í sumum tilfellum kann því að vera að nokkuð langt sé liðið frá 

því að þátttakendur sátu námskeiðið. Þegar spurt er almennt um afstöðu þína til gagnsemi 

ýmissa hegðunarstjórnunaraðferða sem kenndar voru á námskeiðinu, ert þú beðin(n) um að 

hugsa til þess tíma þegar þú notaðir aðferðirnar síðast.  

 

Gangi þér vel! 
 

 

 

 

Gagnsemi námskeiðsins 
 

 1 (alls ekki 

gagnleg) 

2 3 4 5 (mjög 

gagnleg) 

Veit/man 

ekki 

Handbókin SOS - Hjálp fyrir foreldra er ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (alls ekki 

gagnleg) 

2 3 4 5 (mjög 

gagnleg) 

Veit/man 

ekki 

Blöðin sem dreift var í tíma eru ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (alls ekki 

gagnleg) 

2 3 4 5 (mjög 

gagnleg) 

Veit/man 

ekki 

Kynning leiðbeinanda á lesefni var ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (alls ekki 

gagnlegir) 

2 3 4 5 (mjög 

gagnlegir) 

Veit/man 

ekki 

Fyrirlestrar leiðbeinanda voru ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (alls ekki 

gagnlegt) 

2 3 4 5 (mjög 

gagnlegt) 

Veit/man 

ekki 

Myndband með sýnishornum af kennslu 

tækninnar var ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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 1 (alls ekki 

gagnlegt) 

2 3 4 5 (mjög 

gagnlegt) 

Veit/man 

ekkki 

Að geta æft sig sjálf/ur heima var ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (alls ekki 

gagnlegar) 

2 3 4 5 (mjög 

gagnlegar) 

Veit/man 

ekki 

Samræður við leiðbeinanda voru ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (alls ekki 

gagnlegar) 

2 3 4 5 (mjög 

gagnlegar) 

Veit/man 

ekki 

Samræður við aðra þátttakendur á námskeiðinu 

voru ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (alls ekki 

gagnleg) 

2 3 4 5 (mjög 

gagnleg) 

Veit/man 

ekki 

Sú þekking sem ég öðlaðist er ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

lítil) 

2 3 4 5 (mjög 

mikil) 

Veit/man 

ekki 

Námskeiðið hafði _____ áhrif á viðhorf mitt 

gagnvart barninu mínu og ástæður þess að það 

hagar sér vel eða illa 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (mjög 

lítið) 

2 3 4 5 (mjög  

mikið) 

Veit/man 

ekki 

Mér finnst námskeiðið hafa hjálpað mér _____ 

við að verða betra foreldri ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

ósammála) 

2 3 4 5 (mjög 

sammála) 

Veit/man 

ekki 

Ég held að ef ég hefði ekki farið á námskeiðið 

þá hefði fjölskyldulífið orðið mun erfiðara fyrir 

okkur öll 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (mjög 

ósammála

) 

2 3 4 5 (mjög 

sammála) 

Veit/man 

ekki 

Á ekki við 

Námskeiðið bætti samskipti okkar 

hjóna/foreldra ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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 1 (mjög 

ósammála) 

2 3 4 5 (mjög 

sammála) 

Veit/man 

ekki 

Mér finnst/fannst erfitt að muna að fara eftir því 

sem námskeiðið kenndi mér ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mun 

erfiðara) 

2 3 4 5 (mun 

auðveldar) 

Veit 

ekki/man 

ekki 

Á ekki við 

Mér finnst/fannst maki minn eiga ____ en 

ég með að fara eftir því sem námskeiðið 

kennir 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (mjög 

ósammála) 

2 3 4 5 (mjög 

sammála) 

Veit ekki 

Mér finnst aðferðir hegðunarstjórnunar 

ósiðlegar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

ósammála) 

2 3 4 5 (mjög 

sammála) 

Veit ekki 

Ég myndi vilja fara aftur á námskeiðið ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

ósammála) 

2 3 4 5 (mjög 

sammála) 

Veit ekki 

Ég myndi vilja vera í stuðningshóp foreldra sem 

hafa farið á námskeiðið ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (alls ekki 

gagnlegt) 

2 3 4 5 (mjög 

gagnlegt) 

Veit/man 

ekki 

Í heild fannst mér námskeiðið ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (að engu 

leyti) 

2 3 4 5 (að mjög 

miklu leyti) 

Veit/man 

ekki 

Ég fékk þá þekkingu sem ég sóttist eftir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

ósammála) 

2 3 4 5 (mjög 

sammála) 

Veit ekki 

Ég myndi mæla með SOS! Hjálp fyrir foreldra 

við einhvern sem þarfnaðist sömu þekkingar og 

ég þurfti 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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 1 (mjög 

ósammála) 

2 3 4 5 (mjög 

sammála) 

Veit ekki 

Ég myndi mæla með SOS! Hjálp fyrir foreldra 

við alla foreldra og verðandi foreldra ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

lítil) 

2 3 4 5 (mjög 

mikil) 

Veit/man 

ekki 

Áður en ég sótti námskeiðið var þekking mín á 

hegðunarstjórnun ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

Reglur og fyrirmæli 
 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Á ekki við 

Ég og maki minn ákveðum reglur í sameiningu 

sem við setjum barni/börnum okkar  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Geri/gerði 

það ekki 

Ég leyfi/leyfði barni mínu að vera með í ráðum 

þegar ég set(-ti) reglur fyrir það ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

slæm) 

2 3 4 5 (mjög 

góð) 

Geri/gerði 

það ekki 

Ég tel að það hafi (haft) ____ áhrif á samskipti 

mín við barn mitt að leyfa því að vera með í 

ráðum þegar reglur eru/voru settar 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Hef ekki 

gert það 

Ég hef notað skýr fyrirmæli við barnið mitt 

þegar þess hefur þurft ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Geri/gerði 

það ekki 

Ég fylgi/fylgdi öllum þeim leiðbeiningum sem 

ég lærði á SOS-námskeiði þegar ég gef/gaf 

barni mínu fyrirmæli 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Geri/gerði 

það ekki 

Ég rökræði/rökræddi við barnið mitt þegar ég 

gef/gaf því fyrirmæli ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 



  

57 

 

 

 

1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Geri/gerði 

það ekki 

Þegar barnið mitt sýnir/sýndi óæskilega hegðun 

rökræði/rökræddi ég við það í því skyni að fá 

það til að breyta hegðun sinni 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

Lýsandi hrós 
 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Gerði það 

ekki 

Áður en ég sótti námskeiðið hrósaði ég fyrir 

æskilega hegðun sem barnið mitt sýndi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Geri/gerði 

það ekki 

Eftir að hafa lokið námskeiðinu hrósa(-ði) ég 

fyrir æskilega hegðun sem barnið mitt 

sýnir/sýndi 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég notaði lýsandi hrós fyrir æskilega hegðun 

barns í dag með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég notaði lýsandi hrós fyrir æskilega hegðun 

barns í gær með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég hef markvisst notað lýsandi hrós fyrir 

æskilega hegðun barns síðasta mánuðinn með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég hef markvisst notað lýsandi hrós fyrir 

æskilega hegðun barns undanfarna þrjá mánuði 

með 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Hef ekki 

notað 

Ég hef notað lýsandi hrós þegar þess hefur þurft 

með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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 1 (mjög 

erfitt) 

2 3 4 5 (mjög 

auðvelt) 

Nota(-ði) 

ekki 

Það að beita lýsandi hrósi fyrir æskilega hegðun 

er/var ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

slæm) 

2 3 4 5 (mjög 

góð) 

Veit ekki 

Ég tel að lýsandi hrós fyrir æskilega hegðun sé 

____ tækni til að bæta hegðun barns ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

slæm) 

2 3 4 5 (mjög 

góð) 

Nota(-ði) 

ekki 

Ég tel að það hafi (haft) ____ áhrif á samskipti 

mín við barn mitt að nota lýsandi hrós ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (minni 

árangri) 

2 3 4 5 (meiri 

árangri) 

Nota(-ði) 

ekki 

Í samanburði við aðrar leiðir sem ég hef prófað í 

uppeldi barns míns skilar/skilaði lýsandi hrós ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

Hvatningar- og punktakerfi 
 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Nota(-ði) 

ekki 

Eftir að hafa lokið námskeiðinu nota(-ði) ég 

hvatningar-/punktakerfi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég notaði hvatningar-/punktakerfi í dag með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég notaði hvatningar-/punktakerfi í gær með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég hef notað hvatningar-/punktakerfi síðasta 

mánuðinn með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég hef notað hvatningar-/punktakerfi 

undanfarna þrjá mánuði með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Hef ekki 

notað 

Ég hef notað hvatningar-/punktakerfi þegar þess 

hefur þurft með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

erfitt) 

2 3 4 5 (mjög 

auðvelt) 

Nota(-ði) 

ekki 

Það að beita hvatningar-/punktakerfi er/var 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (mjög 

léleg) 

2 3 4 5 (mjög 

góð) 

Veit ekki 

Ég tel að hvatningar-/punktakerfi sé ____ tækni 

til að bæta hegðun barns ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

slæm) 

2 3 4 5 (mjög 

góð) 

Nota(-ði) 

ekki 

Ég tel að það hafi (haft) ____ áhrif á samskipti 

mín við barn mitt að nota hvatningar-

/punktakerfi 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (minni 

árangri) 

2 3 4 5 (meiri 

árangri) 

Nota(-ði) 

ekki 

Í samanburði við aðrar leiðir sem ég hef prófað í 

uppeldi barns míns skilar/skilaði hvatningar-

/punktakerfi 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

Virk hunsun 
 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Nota(-ði) 

ekki 

Eftir að hafa lokið námskeiðinu nota(-ði) ég 

virka hunsun á óæskilega hegðun barnsins ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég notaði virka hunsun í dag með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég notaði virka hunsun í gær með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég hef notað virka hunsun markvisst síðasta 

mánuðinn með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég hef notað virka hunsun markvisst undanfarna 

þrjá mánuði með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Hef ekki 

notað 

Ég hef notað virka hunsun þegar þess hefur 

þurft með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

erfitt) 

2 3 4 5 (mjög 

auðvelt) 

Nota(-ði) 

ekki 

Það að beita virkri hunsun er/var ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

léleg) 

2 3 4 5 (mjög 

góð) 

Veit ekki 

Ég tel að virk hunsun sé ____ tækni til að bæta 

hegðun barns ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

slæm) 

2 3 4 5 (mjög 

góð) 

Nota(-ði) 

ekki 

Ég tel að það hafi (haft) ____ áhrif á samskipti 

mín við barn mitt að nota virka hunsun ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (minni 

árangri) 

2 3 4 5 (meiri 

árangri) 

Nota(-ði) 

ekki 

Í samanburði við aðrar leiðir sem ég hef prófað í 

uppeldi barns míns skilar/skilaði virk hunsun ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Skammir 
 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Gerði það 

ekki 

Áður en ég sótti námskeiðið skammaði ég fyrir 

óæskilega hegðun sem barnið mitt sýndi á 

hefðbundinn hátt, þ.e. ég sýndi reiði með 

svipbrigðum, röddinni og annarri líkamstjáningu 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Geri/gerði 

það ekki 

Eftir að hafa lokið námskeiðinu skamma(-ði) ég 

fyrir óæskilega hegðun sem barnið mitt 

sýnir/sýndi á þann hátt sem mér var kennt á 

námskeiðinu 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég notaði skammir skv. SOS fyrir óæskilega 

hegðun í dag með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég notaði skammir af því tagi sem ég notaði 

áður en ég fór á námskeiðið í dag með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég notaði skammir skv. SOS fyrir óæskilega 

hegðun í gær með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég notaði skammir af því tagi sem ég notaði 

áður en ég fór á námskeiðið í gær með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég hef markvisst notað skammir skv. SOS 

síðasta mánuðinn með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég hef notað skammir af því tagi sem ég notaði 

áður en ég fór á SOS síðasta mánuðinn með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég hef markvisst notað skammir skv. SOS 

undanfarna þrjá mánuði með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég hef notað skammir af því tagi sem ég notaði 

áður undanfarna þrjá mánuði með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Hef ekki 

notað 

Ég hef notað skammir skv. SOS þegar þess 

hefur þurft með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Nota(-ði) 

ekki 

Þegar ég nota(-ði) skammir fer/fór ég eftir þeim 

leiðbeiningum sem ég lærði á námskeiðinu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (veikari) 2 3 4 5 (sterkari) Nota(-ði) 

ekki 

skammir 

Þegar ég skamma(-ði) börnin mín eftir 

námskeiðið nota(-ði) ég ____ orð en ég gerði 

áður en ég fór á það 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (mjög 

erfitt) 

2 3 4 5 (mjög 

auðvelt) 

Geri/gerði 

það ekki 

Það að beita skömmum skv. SOS fyrir 

óæskilega hegðun er/var ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

léleg) 

2 3 4 5 (mjög 

góð) 

Veit ekki 

Ég tel að skammir skv. SOS fyrir óæskilega 

hegðun sé ____ tækni til að bæta hegðun barns ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 1 (slæm) 2 3 4 5 (góð) Nota(-ði) 

ekki 

Ég tel að það hafi (haft) ____ áhrif á samskipti 

mín við barn mitt að nota skammir skv. SOS ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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 1 (slæm) 2 3 4 5 (góð) Notaði ekki 

Ég tel að það hafi haft _____ áhrif á samskipti 

mín við barn mitt að nota skammir af því tagi 

sem ég notaði áður en ég fór á námskeiðið 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (minni 

árangri) 

2 3 4 5 (meiri 

árangri) 

Nota(-ði) 

ekki 

Í samanburði við aðrar leiðir sem ég hef prófað í 

uppeldi barns míns skila/skiluðu skammir skv. 

SOS 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

Hlé (time-out) 
 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Notaði ekki 

Áður en ég fór á námskeiðið notaði ég 

„skammarkrókinn“  svo barnið myndi skammast 

sín 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Nota(-ði) 

ekki 

Eftir að hafa lokið námskeiðinu nota(-ði) ég hlé 

þegar ég er/var heima ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég notaði hlé í dag með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég notaði hlé í gær með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég hef notað hlé síðasta mánuðinn með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Notaði ekki 

Ég hef notað hlé undanfarna þrjá mánuði með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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 1 (engum 

árangri) 

2 3 4 5 (miklum 

árangri) 

Hef ekki 

notað 

Ég hef notað hlé þegar þess hefur þurft með ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

erfitt) 

2 3 4 5 (mjög 

auðvelt) 

Nota(-ði) 

ekki 

Þegar ég er heima er/var ____ að beita hléi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Nota(-ði) 

ekki 

Eftir að hafa lokið námskeiðinu nota(-ði) ég hlé 

þegar ég er/var í heimsókn hjá vinum og 

ættingjum 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (mjög 

erfitt) 

2 3 4 5 (mjög 

auðvelt) 

Nota(-ði) 

ekki 

Þegar ég er/var í heimsókn hjá vinum og 

ættingjum er/var ____ að beita hléi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

sjaldan) 

2 3 4 5 (mjög 

oft) 

Nota(-ði) 

ekki 

Eftir að hafa lokið námskeiðinu nota(-ði) ég hlé 

____ þegar ég fer/fór í verslunarleiðangur, út að 

borða eða annað slíkt 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (mjög 

erfitt) 

2 3 4 5 (mjög 

auðvelt) 

Nota(-ði) 

ekki 

Að beita hléi þegar ég er/var í 

verslunarleiðangri, úti að borða eða annað slíkt 

er/var 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 1 (aldrei) 2 3 4 5 (alltaf) Nota(-ði) 

ekki hlé 

Ég nota(-ði) hreyfanlega klukku fyrir hléið ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 1 (mjög 

léleg) 

2 3 4 5 (mjög 

góð) 

Veit ekki 

Ég tel að hlé sé ____ tækni til að bæta hegðun 

barns ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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 1 (mjög 

slæm) 

2 3 4 5 (mjög 

góð) 

Nota(-ði) 

ekki 

Ég tel að það hafi (haft) ____ áhrif á samskipti 

mín við barn mitt að nota hlé ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

lítill) 

2 3 4 5 (mjög 

mikill) 

Nota(-ði) 

ekki 

Árangurinn sem hlé skilar/skilaði í samanburði 

við aðrar leiðir sem ég hef prófað í uppeldi 

barns míns er/var 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

Reynsla af námskeiðinu SOS! Hjálp fyrir foreldra 
 

 1 (mjög 

ósammála) 

2 3 4 5 (mjög 

sammála) 

Veit/man 

ekki 

Mér fannst efni námskeiðsins ekki henta fyrir 

íslenskt þjóðfélag ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

ósammála) 

2 3 4 5 (mjög 

sammála) 

Veit/man 

ekki 

Mér fannst efni námskeiðsins gamaldags ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

ósammála) 

2 3 4 5 (mjög 

sammála) 

Veit ekki 

Mér finnst að enginn ætti að vera foreldri án 

þess að kunna hegðunarstjórn ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 1 (mjög 

ósammála) 

2 3 4 5 (mjög 

sammála) 

Veit ekki 

Mér finnst að allir ættu að læra hegðunarstjórn 

og fá skírteini, eins og ökuskírteini ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

Mér fannst námskeiðsgjöldin 

1. of há 

2. sanngjörn 

3. of lág 

4. Veit/man ekki 

 

Hvað hefur þú farið oft á námskeiðið? 

1. Einu sinni 

2. Tvisvar 

3. Þrisvar 

4. Fjórum sinnum 

5. Oftar en fjórum sinnum 
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Hvaða ár fórst þú á námskeiðið? (Ef þú hefur farið oftar en einu sinni skaltu skrá árið sem þú fórst síðast) 

___________ 

 

 

Með hverjum fórst þú á námskeiðið? 

1. Ég fór ein(n) 

2. Ég fór með maka 

3. Ég fór með barnsföður/barnsmóður 

4. Ég fór með ættingja mínum 

5. Ég fór með vini/vinkonu 

6. Annað - hvað? ______________________________________________________________________ 

 

 

Hvers vegna fórst þú á námskeiðið? (Merktu við allt sem á við) 

1. Vinnustaður minn krafðist þess 

2. Sveitarfélagið þar sem ég bý hvatti mig til þess 

3. Af forvitni 

4. Af því að ég var í vandræðum með hegðun barns/barna 

5. Vinur/fjölskylda benti mér á að fara 

6. Leikskólinn benti mér á að fara 

7. Sálfræðingur benti mér á að fara 

8. Grunnskóli barns míns benti mér á að fara 

9. Fór einu sinni og það gagnaðist mér svo vel að ég vildi fara aftur 

10. Til að reyna að bæta samskipti mín við maka 

11. Barnið mitt er með greiningu á röskun 

12. Annað - hvað? ______________________________________________________________________ 

 

 

Hafðir þú farið á svipað námskeið áður en þú fórst á SOS? 

1. Nei 

2. Já - hvaða námskeið? 

______________________________________________________________________ 

 

 

Hefur þú farið á svipað námskeið eftir að þú fórst á SOS? 

1. Nei 

2. Já - hvaða námskeið? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Tillögur til að bæta námskeiðið: 
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Almennar bakgrunnsspurningar 
 

Hvert er kyn þitt? 

1. Kona 

2. Karl 

 

 

Hvaða ár ert þú fædd(ur)? _____________ 

 

 

Hver er hjúskaparstaða þín? 

1. Einhleyp(ur) 

2. Í sambandi en ekki í sambúð 

3. Í sambúð 

4. Í hjónabandi/staðfestri samvist 

5. Skilin(n) að borði og sæng/fráskilin(n) 

6. Ekkja/ekkill 

7. Veit ekki 

8. Vil ekki svara 

 

 

Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? 

1. Grunnskólapróf 

2. Bóklegt nám á framhaldsskólastigi (t.d. verslunarpróf eða stúdentspróf) 

3. Starfsnám eða sérskólanám (t.d. lögreglu-, sjúkraliða-, banka- eða ritaranám) 

4. Verklegt nám á framhaldsskólastigi/iðnnám (t.d. sveins- og meistarapróf, vélstjóra- og stýrimannapróf, 

búfræði eða garðyrkjufræði) 

5. Grunnnám í háskóla (BA, Bed eða BS) 

6. Framhaldsnám í háskóla (MS, MA eða doktorsnám) 

7. Veit ekki 

8. Vil ekki svara 

 

 

Hvert er meginstarf þitt? (merktu við þann flokk sem á best við) 

1. Búskapur, sjómennska, vélavinna eða almenn verkamannavinna 

2. Skrifstofu-, sölu- eða þjónustustarf 

3. Sérhæft starf eða tæknistarf 

4. Stjórnunar- eða sérfræðistarf 

5. Námsmaður 

6. Atvinnulaus 

7. Ekki á vinnumarkaði af öðrum ástæðum 

8. Veit ekki 

9. Vil ekki svara 

10. Annað - hvað? ______________________________________________________________________ 

 

 

Hversu miklar voru heildartekjur heimilis þíns í síðasta mánuði, svona um það bil, fyrir skatt? (Öll laun, 

aukavinna, yfirborganir, námslán, tryggingabætur, lífeyristekjur og þess háttar) 

 

1. Undir 200 þúsund 

2. 200-349 þúsund 

3. 350-499 þúsund 

4. 500-649 þúsund 

5. 650 þúsund eða meira 

6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara 

 

  

 



  

68 

Viðauki II 
 
 
 

         Reykjavík, 1. mars 2012 
 

Kæri viðtakandi 

 

Ég heiti Hólmfríður Ósk og er nemandi í sálfræði við Háskóla Íslands. Lokaverkefni mitt til BS-gráðu 

fjallar um námskeiðið SOS! Hjálp fyrir foreldra sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands stendur 

fyrir. Námskeiðinu er stjórnað af dr. Zuilmu Gabríelu Sigurðardóttur sem er leiðbeinandi minn við 

lokaverkefnið. 

 

Hér fyrir neðan er tengill á spurningalista sem snýr að námskeiðinu. Þar sem nafn þitt er skráð á 

þátttakandalista á SOS námskeiði langar mig að biðja þig um að svara spurningunum. Með því að gera 

það veitir þú mér ómetanlega aðstoð við lokaverkefnið mitt en einnig munu niðurstöðurnar koma sér 

vel til að þróa námskeiðið enn frekar. Það tekur um 15-20 mínútur að svara spurningalistanum en 

honum þarf að svara fyrir föstudaginn 16. mars 2012. Ef þú hefur ekki setið umrætt námskeið vil ég 

biðja þig um að henda þessum pósti og afsaka ónæðið.   

 

 Það er hvorki skylda að svara spurningalistanum í heild né einstökum spurningum hans. Farið verður 

með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svör til einstaklinga við 

úrvinnslu. Ef einhverjar spurningar vakna er þér velkomið að hafa samband við mig í tölvupósti á 

netfanginu fridaarnalds@gmail.com eða við leiðbeinanda minn á netfanginu zuilma@hi.is 

 

Kærar kveðjur og bestu þakkir fyrirfram fyrir að gefa þér tíma til að svara, 

Hólmfríður Ósk Arnalds 

 

Tengill á spurningalistann:  

http://questionpro.com/t/AIFD4ZMpr1 

 

 


