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Útdráttur 

Mikilvægt er að huga að öryggi barna og skapa þeim öruggt umhverfi. 

Slysahættur leynast víða þar sem börn eru, ekki síst í verslunum, en um 100 

börn slasast árlega hérlendis í innkaupakerrum. Slík slys geta verið af ýmsum 

toga og misalvarleg, jafnvel lífshættuleg. Alvarlegustu áverkarnir eru höfuð- 

og hálsmeiðsli ásamt beinbrotum, en börn undir fimm ára eru í mestri hættu 

að hljóta skaða af innkaupakerruslysum. Margfalt grunnskeiðssnið var notað 

til að meta áhrif inngrips á þá markhegðun að barn sé sett eða sé leyft að vera 

í vöruhluta innkaupakerru. Mælt var í tveimur Bónusverslunum á 

höfuðborgarsvæðinu, í Skeifunni og í Kauptúni. Rannsóknin er endurtekning 

á rannsókn Árna Þórs Eiríkssonar og Zuilmu Gabrielu Sigurðardóttur frá 

2011. Í samræmi við niðurstöður þeirra töldu rannsakendur að inngripið 

myndi hafa áhrif á markhegðunina. Niðurstöður voru í samræmi við tilgátu 

en ekki jafn afgerandi og í fyrri rannsóknum. 
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Öryggi barna í innkaupakerrum: Áhrif inngrips til forvarnar. 

Hætturnar leynast víða í nútímasamfélagi og öryggi barna er eitthvað sem kemur 

öllum við. Börn eru ómeðvituð um hætturnar í kringum sig og skiptir máli að þau sem vita 

betur leiðbeini börnum í átt að verndaðra umhverfi þar til börnin sjálf geta borið ábyrgð á 

eigin öryggi. Samkvæmt Barnasáttmálanum er foreldrum og umönnunaraðilum barns skylt að 

gera umhverfi þess sem öruggast, hvort sem það er heima við, í skólanum, í verslunum eða á 

þeim stað sem barnið er hverju sinni. Foreldrar og börn eiga rétt á að fá grundvallarfræðslu 

um heilbrigði og slysavarnir barna. Slysin gera ekki boð á undan sér, geta gerst hvar og 

hvenær sem er, en hægt er að koma í veg fyrir þau með réttu vinnulagi og varkárni 

(Umboðsmaður barna, e.d.-a; Umboðsmaður barna, e.d.-b). 

Heima- og frítímaslys barna 

Slys eru af ýmsum toga og geta verið misalvarleg (Miðstöð slysavarna barna, e.d.). 

Tegundir slysa eru ýmiskonar, til dæmis umferðarslys, vinnuslys, íþróttaslys og heima- og 

frítímaslys. Ung börn eyða miklum tíma heima við og hafa mikinn frítíma í daglegu lífi en 

þau slys sem gerast þar falla undir flokkinn heima- og frítímaslys og eru algengustu slysin 

sem börn verða fyrir. Rúmlega 43% allra slysa á börnum á Íslandi árið 2018 voru heima- og 

frítímaslys og var fjórðungur þeirra sem slösuðust börn undir fjögurra ára (Embætti 

landlæknis, e.d.). Fjölmennasti aldurshópur þeirra sem verða fyrir slysum á Íslandi eru börn á 

aldrinum núll til níu ára og er algengasta orsök slysa innan þess aldurshóps fall eða um 45% 

allra þeirra (Erik Brynjar Schweitz Eriksson, 2004). Í Bandaríkjunum eru slys algengasta 

ástæða komu barna á bráðamóttöku (Stanford Children’s Health, e.d.). 

Á Vesturlöndum eru áverkar af völdum slysa aðalástæðan fyrir dauða barna eldri en 

eins árs (Bijur, Stewart-Brown og Butler, 1988). Árið 1980 var tæplega helmingur af 

dauðsföllum barna í Bandaríkjunum á aldrinum eins árs til fjórtán ára af völdum slysa (Kraus, 

Fife, Cox, Ramstein og Conroy, 1986). Á ári hverju deyja um 12 þúsund börn yngri en 19 ára 



   9 
 

af völdum slysa og um 17% þeirra deyja á heimilum sínum (Stanford Children’s Health, e.d.). 

Á Íslandi eru lífshættuleg slys á börnum fátíð en árlega eru að meðaltali 1,3% allra slysa á 

börnum lífshættuleg (Erik Brynjar Schweitz Eriksson, 2004). 

Kostnaður vegna slysa á börnum 

Á tímabilinu 1990 til 1995 létust 58 börn af völdum slysa á Íslandi sem er um 11,6 börn á ári 

(Marta Guðrún Skúladóttir, 1999). Dauðsföll barna geta haft gífurlegan kostnað í för með sér 

ásamt mikilli sorg sem aðstandendur barnsins upplifa við að missa barn af slysförum (Helfer, 

Slovis og Black, 1977; Marta Guðrún Skúladóttir, 1999). Samkvæmt gögnum frá 

heilsugæslustöðvum og slysadeild Sjúkrahúss Reykjavíkur slasast hvert íslenskt barn um 0,8 

til 1,2 sinnum á hverju ári. Kostnaður vegna slysa barna á Íslandi er áætlaður á bilinu 3,7 til 

18,7 milljarðar króna á ári (Erik Brynjar Schweitz Eriksson, 2004; Marta Guðrún Skúladóttir, 

1999). Kostnaðurinn er bæði sá kostnaður sem fórnarlömb slysa verða fyrir ásamt þeim 

kostnaði sem leggst á samfélagið. Það er því mikilvægt að draga úr slysatíðni barna sem 

myndi draga úr kostnaði sem og sorginni sem fylgir dauðsföllum barna af völdum slysa 

(Marta Guðrún Skúladóttir, 1999). 

Fallslys 

Í Bandaríkjunum er fall algengasta orsök slysa hjá börnum en á hverjum degi 

heimsækja um átta þúsund börn spítala með áverka eftir slík slys (Stanford Children’s Health, 

e.d.). Fallslys geta haft miklar og alvarlegar afleiðingar en rannsókn Kraus o.fl (1986) sýndi 

að fallslys eru orsök um 35% tilvika heilaskaða barna. Af þeim börnum sem hlutu heilaskaða 

voru um 9% sem hlutu alvarlegan skaða. 

Tíðni fallslysa hækkar þegar líður á daginn og nær hámarki milli klukkan 16:00 og 

18:00 (Erik Brynjar Schweitz Eriksson, 2004; Kraus o.fl., 1986) en það er oft sá tími sem 

yngstu börn eru á leið heim úr dagvistun. Rannsókn Goodman frá árinu 2008 sýndi að 

háannatími í verslunum er seinnipart dags og er því hægt að geta sér til um að mögulega sé 
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samband á milli fjölda viðskiptavina í verslunum og tíðni fallslysa. Aukin hætta er á 

meiðslum ef barn var lengur en 23 mínútur í verslun (Harrell, 1994). 

Fallslys geta gerst á ýmsum stöðum, til dæmis í innkaupakerrum, og þau geta verið af 

ýmsum toga. Barn getur dottið úr kerrunni, hlaupið á kerruna, kerran getur oltið, ýmist með 

barninu í eða á barnið, ásamt því að útlimir barnsins geta flækst í kerrunni. Algengasta tegund 

slysa í innkaupakerrum er þegar börn eldri en þriggja ára klifra upp úr kerrunum (Harrell, 

1994; Martin, Chounthirath, Xiang, Smith, 2013) og eru fallslys með alvarlegustu slysum 

sem verða í verslunum (Herdís L. Storgaard, 2005). Fallslys geta haft alvarlegar afleiðingar 

fyrir ung börn þó að fallhæðin sé aðeins lítil. Bandarísk rannsókn sýndi að á sex ára tímabili 

(1969 til 1975) slösuðust 65 börn vegna falls úr rúmi. Meðal afleiðinga voru viðbeinsbrot, 

upphandleggsbrot og höfuðkúpubrot. Flest þessara falla urðu úr 90 sm hæð eða minna (Helfer 

o.fl. 1977). Hæð innkaupakerra getur verið misjöfn en gera má ráð fyrir að þær séu flestar um 

90 sm á hæð og fall úr þeim því sambærilegt falli úr rúmi. Því má geta sér til um að jafn 

alvarlegar eða alvarlegri afleiðingar geti orðið við fall úr innkaupakerrum líkt og úr rúmi. 

Slys í innkaupakerrum 

Töluverðar líkur eru á því að barn sem dettur úr innkaupakerru hljóti skaða á höfði en 

rannsókn frá árinu 2004 sýndi að 78% þeirra slysa sem gerðust í tengslum við innkaupakerrur 

í Bandaríkjunum ollu skaða á höfuðsvæði barna. Einnig kom í ljós að ung börn eru í 

áhættuhóp fyrir slys í innkaupakerrum en 84,5% allra slysa sem verða í innkaupakerrum í 

Bandaríkjunum verða á börnum núll til fjögurra ára. Börn á þessum aldri eru um þrisvar 

sinnum líklegri til að fá heilahristing eftir slys í innkaupakerrum heldur en eldri börn (Martin 

o.fl., 2013). 

Töluverð hætta stafar af rangri notkun innkaupakerra og ef þær eru ekki notaðar 

samkvæmt öryggisleiðbeiningum (Embætti landlæknis, 2005a; Herdís L. Storgaard og Katrín 

Davíðsdóttir, 2009). Talið er að allt að 100 börn slasist árlega á Íslandi við fall úr 
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innkaupakerrum (Embætti landlæknis, 2005a). Árið 2003 komu 80 börn á aldrinum núll til 

fjögurra ára á slysadeild vegna slysa í verslunum (Herdís L. Storgaard, 2005). Í 

Bandaríkjunum komu rúmlega 24 þúsund börn undir 15 ára á bráðamóttöku á árinu 2005 

vegna slysa í innkaupakerrum, það samsvarar um 66 tilfellum á dag (Smith, 2006b; Martin 

o.fl., 2013) og er því ljóst að slys tengd innkaupakerrum eru mjög algeng. Af þeim börnum 

sem slösuðust voru 85% þeirra yngri en fimm ára. Talið er að um 4% þeirra barna sem verða 

fyrir slysi í innkaupakerrum þurfi meðhöndlun á spítala (Smith, 2006b). Því er hægt að gera 

ráð fyrir að í heildina séu um 600 þúsund slys árlega sem tengjast innkaupakerrum í 

Bandaríkjunum. Rannsókn Martin o.fl. (2013) sýndi að fjögurra ára börn eru næstum sex 

sinnum líklegri til að lenda í slysi í innkaupakerrum en börn eldri en fjögurra ára.  

Afleiðingar innkaupakerruslysa 

Börn geta hlotið ýmiskonar áverka af völdum innkaupakerruslysa en höfuðhögg og 

hálsmeiðsli eru algengust þeirra, eða um 75% allra áverka (Smith, 2006a). Höfuðáverkar geta 

verið af ýmsum toga og misalvarlegir en þeir eru ein algengasta orsök dauða á meðal barna á 

Vesturlöndum (Bijur o.fl., 1986). Heilaáverkar eru orsök um 30% dauðsfalla af völdum 

áverka af einhverjum toga (Goreth, 2017) en höfuðhögg í kjölfar falls er algengasta 

komuástæða barna á aldrinum núll til fjögurra ára á bráðamóttöku í Bandaríkjunum (Center 

for disease control, e.d.-b). Um 4% þeirra barna sem leituðu á bráðamóttöku vegna 

höfuðhöggs létust (Center for disease control, e.d.-a). Langalgengasta áverkagreiningin hjá 

börnum yngri en fimm ára á árunum 2010 til 2014 á Íslandi voru höfuðáverkar eða rúmlega 

64% allra greininga (Heiðar Örn Ingimarsson, 2015). Börn á þessum aldri eru með 

hlutfallslega stærra og þyngra höfuð en þau sem eldri eru sem eykur líkur þeirra á að lenda á 

höfðinu við fall (Berk, 2010, bls. 171; Heiðar Örn Ingimarsson, 2015; Herdís L. Storgaard og 

Katrín Davíðsdóttir, 2009). Höfuðkúpa yngri barna er einnig þynnri og mýkri en hjá eldri 

börnum og verður því frekar fyrir hnjaski (Steinbok, Flodmark, Martens og Germann, 1987). 
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Einnig eru beinbrot algeng tegund áverka af völdum slíkra slysa en um 45% allra sem lenda í 

þess háttar slysi hljóta beinbrot (Smith, 2006a). 

Líkur á áverkum og alvarleiki áverka eftir fall úr innkaupakerrum fer meðal annars 

eftir hæð fallsins og undirlaginu sem barnið fellur á. Niðurstöður bandarískrar rannsóknar 

sýndu að tæplega 70% barna sem hlutu áverka við fall úr innkaupakerru lentu á hörðu gólfi 

og um 16% þeirra lentu í slíku fallslysi á bílastæði verslunarinnar (Smith, 2006b). Ef barn 

dettur úr innkaupakerru á steinsteypt gólf getur það leitt til alvarlegra áverka. Fall eins árs til 

þriggja ára barns úr innkaupakerru á steingólf er sambærilegt falli fullorðins einstaklings af 

bílskúrsþaki á malbik (Herdís L. Storgaard, 2005; Herdís L. Storgaard og Katrín Davíðsdóttir, 

2009). 

Öryggi barna í innkaupakerrum 

Foreldrar bera ábyrgð á því að fylgjast með börnum sínum í verslunarferðum og huga 

að öryggi þeirra. Rannsókn sem var gerð á heima- og frítímaslysum núll til fjögurra ára barna 

árið 2004 á Íslandi, í Svíþjóð og í Danmörku sýndi að hæst hlutfall slysa í verslunum er hér á 

landi. Algengustu orsakir slysa barna á Íslandi eru föll og árekstrar. Á Íslandi árið 2003 voru 

55 slys á börnum í verslunum, verslunarsvæði eða einkaatvinnusvæði eða 4% allra tilkynntra 

slysa það ár (Erik Brynjar Schweitz Eriksson, 2004).  

Mikilvægt er að huga að öryggi barna þegar kemur að innkaupakerrum en 

Landlæknisembættið tók saman það sem foreldrar þurfa að hafa í huga þegar börn eru með í 

innkaupaferðum. Mikilvægt er að skilja barnið ekki eftir eftirlitslaust í kerrunni og nota skal 

belti sé það til staðar. Börn skulu sitja í sæti innkaupakerrunnar séu þau ekki þyngri en 15 

kíló og eiga þau aldrei að vera í vöruhluta innkaupakerrunnar (Herdís L. Storgaard, 2005). 

Umönnunaraðilar þurfa að gera sér grein fyrir þeirri slysahættu sem fylgir því að barn sé sett í 

vöruhluta innkaupakerru (Smith, 2006b) en það getur verið lífshættulegt fyrir barn að detta úr 

innkaupakerru (Embætti landlæknis, 2005b). Erlendis hafa orðið dauðaslys vegna falls barns 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item10816/Heima-_og_fritimaslys_barna,_2004.pdf
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úr innkaupakerru eða þegar kerran hefur oltið ofan á barnið (Smith, 2006b) en ekki eru 

skráðar heimildir fyrir því að slík dauðaslys hafi orðið á Íslandi.  

Það er ekki einungis á ábyrgð umönnunaraðila að tryggja öryggi barna og koma í veg 

fyrir slys heldur ber verslunum einnig skylda að huga að því að innkaupakerrur sem tilheyra 

versluninni séu í góðu ásigkomulagi til að fyrirbyggja slys. Verslunareigendur geta farið eftir 

leiðbeiningum evrópsks staðals til að innkaupakerrur séu öruggar til notkunar. Einnig er 

mikilvægt að merkingar kerrunnar tilgreini hversu þung börn mega vera í sæti kerrunnar, að 

hæð kerrunnar sé rétt ásamt því að dekkin séu í góðu ástandi (Embætti landlæknis, 2005a). 

Forvarnir til að auka öryggi barna í verlsunum 

Hérlendis hafa verið forvarnarherferðir til að stuðla að auknu öryggi barna í 

verslunum. Lýðheilsustöð og Slysavarnafélagið Landsbjörg hafa haldið kynningarfundi þar 

sem slysahætta tengd innkaupakerrum, afleiðingar slíkra slysa ásamt réttri notkun þeirra eru 

kynntar (Embætti landlæknis, e.d.). Að setja börn ofan í innkaupakerrur gæti veitt 

umönnunaraðilum barna falskt öryggi þar sem þeir þekkja ekki hætturnar sem fylgja því. 

Einnig má álykta um að umönnunaraðilum þyki það öruggara að hafa barnið ofan í kerrunni 

heldur en hlaupandi um verslunina þar sem það kemst úr augsýn. 

Notkun aðferða hagnýtrar atferlisgreiningar til bættara öryggis 

Ýmsar leiðir hafa verið farnar til að auka öryggi fólks í daglegu lífi og til dæmis er 

hægt að nýta aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar. Atferlismiðað öryggi byggir á því að nota 

lögmál um nám til að breyta hegðun fólks og þannig auka öryggi, til dæmis með jákvæðri 

styrkingu eða áreitastjórn (prompt) af einhverju tagi. Áreitastjórn felst til dæmis í því að 

sjónræn eða munnleg áminning stýri markhegðun. Áreitið getur til dæmis verið í formi skiltis 

eða fyrirmæla. Eitt af því sem þarf að hafa í huga varðandi áreitastjórn er nýbreytni (novelty) 

öryggisáreita og hvort árangur þeirra dvíni með tímanum (Wirth og Sigurðsson, 2008). 
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Að nota skilti sem sjónræna áminningu er mikilvægt í daglegu lífi en þau eru til 

dæmis notuð til að auka öryggi í umferð, vara við hvers konar hættum eða beina fólki í átt að 

áfangastað. Það sem skilti hafa fram yfir meðal annars notkun leiðbeininga í net- og 

fréttamiðlum er að skiltin eru einföld, flestum aðgengileg og er notkun þeirra því algeng leið 

til að stýra hegðun fólks. Notkun skilta hefur skilað bestum árangri þegar þau eru staðsett 

nálægt þeirri hegðun sem þau eiga að beinast að og þegar þau segja nákvæmlega hvaða 

hegðun skal sýna eða önnur, ósamrýmanleg, hegðun er tilgreind á þeim. Einnig getur skipt 

máli að tilgreind hegðun sé hentug þeim sem á að sýna hana og að leiðbeiningarnar séu settar 

fram kurteislega. Því er mikilvægt að huga að staðsetningu skiltis, hönnun þess og hvaða 

skilaboð það sendir. Endurtekin birting skiltis gerir það kunnuglegt sem leiðir til betri 

skilnings einstaklingsins á því sem beðið er um og leiðir það til viðeigandi hegðunar (Meis og 

Kashima, 2017). 

Rannsókn Ferrari og Baldwins frá árinu 1989 sýndi að með notkun skiltis fjölgaði 

tilvikum markhegðunar þeirra að nota belti á ungabörn í innkaupakerrum um 13,3% frá 

grunnskeiðsmælingum þeirra. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að staðsetning skiltis við 

útkeyrslu á bílaplani sem á stendur „spennið öryggisbeltin“ fjölgaði tilvikum þeirrar hegðunar 

(Williams, Thyer, Bailey og Harrison, 1989). Rannsókn á endurvinnsluhegðun fólks á 

tveimur skrifstofum sýndi fram á að skilti sem hvöttu til endurvinnslu ýttu undir þá hegðun 

(Austin, Hatfield, Grindle og Bailey, 1993). 

Markmið og tilgátur rannsóknarinnar 

Í rannsókn Árna Þórs Eiríkssonar og Zuilmu Gabrielu Sigurðardóttur frá árinu 2011 

var athugað hvort tíðni þess að börn séu sett í vöruhluta innkaupakerrunnar lækkaði með 

tilkomu inngrips. Inngripið var í formi skiltis sem fest var á innkaupakerrur, á skiltinu stóð: 

„Vinsamlegast setjið börnin ekki ofan í innkaupakerrurnar“ með gulri yfirstrikun og með 

táknmynd af barni ofan í innkaupakerru með rauðum bannhring yfir. Niðurstöður rannsóknar 
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Árna og Zuilmu leiddu í ljós að eftir að inngrip var innleitt lækkaði tíðni markhegðunar 

töluvert í öllum fjórum verslununum þar sem rannsóknin var gerð. Inngripið var svo fjarlægt 

og jókst tíðni markhegðunarinnar aftur og því varð ljóst að inngripið hafði áhrif. Niðurstöður 

bentu til þess að sjónrænt áreiti með táknmynd og texta geti haft áhrif á þá hegðun að börn 

séu sett í vöruhluta innkaupakerra. 

Hér verður rannsókn Árna Þórs Eiríkssonar og Zuilmu Gabrielu Sigurðardóttur frá 

árinu 2011 endurtekin og skoðað verður hvort sjónrænt áreiti í formi skiltis dragi úr þeirri 

hegðun að börn séu í vöruhluta innkaupakerra. Með tilkomu skiltisins væri því hægt að 

minnka líkurnar á því að börn verði fyrir slysum í innkaupakerrum og þar með auka öryggi 

þeirra í verslunum. Búist er við að niðurstöður séu sambærilegar og í fyrri rannsóknum, það 

er að tilvikum markhegðunar fækki eftir að inngrip er innleitt. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru allir viðskiptavinir sem versluðu á háannatíma á 

tímabilinu 27. febrúar til 3. apríl 2019 í Bónus í Skeifunni og 27. febrúar til 8. apríl 2019 í 

Kauptúni. Verslanirnar voru valdar eftir hentugleika og höfðu sambærilegar mælingar og 

inngrip ekki farið fram í þeim áður. Fylgst var með þeim viðskiptavinum sem voru með börn 

undir 18 ára meðferðis og athugað hvort börn voru í eða voru sett í vöruhluta 

innkaupakerranna á meðan á verslunarferðinni stóð. Rannsóknin var unnin í samstarfi við 

rekstrarstjóra Bónus sem og verslunarstjóra Bónus í Skeifunni og í Kauptúni og gáfu þeir 

leyfi fyrir mælingum og uppsetningu inngrips auk þess sem tryggingafélagið Sjóvá greiddi 

kostnaðinn við inngripið.   

Mælitæki 

Rannsakendur útbjuggu skráningarblað sem hver matsmaður hafði við mælingar (sjá 

Viðauka 1). Þegar upp kom tilfelli markhegðunar skráði matsmaður í dálka upplýsingar um 

lit húfu og yfirhafnar barns sem um ræðir. Ef barn var ekki með húfu var það skráð. Einnig 

skráðu matsmenn fjölda og kyn umönnunaraðila barnsins, það er þau sem fylgdu barninu í 

versluninni. Einnig skráðu matsmenn hjá sér ef börn eða umönnunaraðilar minntust á eitthvað 

í sambandi við rannsóknina ásamt því ef viðskiptavinur breytti hegðun sinni augljóslega í 

tengslum við inngripið. Auk þess skráðu matsmenn hjá sér hegðun barna í tengslum við 

innkaupakerrur sem var af einhverju tagi hættuleg en taldist ekki til markhegðunar. 

Áreiti 

Inngrip fólst í því að koma skilti fyrir í innkaupakerrum verslananna tveggja. Skiltið 

var hvítt og í stærð A4. Á því var tölvuteiknuð táknmynd af barni sem stóð í innkaupakerru 

með rauðum bannhring yfir og svipar til bannmerkis í umferðinni. Við hlið myndarinnar stóð 

„Vinsamlegast setjið börn ekki ofan í innkaupakerrurnar“ með bláu letri. Á skiltinu voru 
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einnig kennimerki Bónus, tryggingafélagsins Sjóvár og Rannsóknarstofu í atferlisgreiningu 

sem öll komu að verkefninu. Skiltið var plastað og því komið fyrir í svörtum plastramma sem 

festur var innan á allar innkaupakerrur verslana Bónus í Kauptúni og í Skeifunni þar sem það 

blasti við viðskiptavinum sem ýttu kerrunni á undan sér. 

Rannsóknarsnið  

Margfalt grunnskeiðasnið yfir tvær mismunandi verslanir var notað til að meta áhrif 

inngrips. Í því felst að grunnskeiðsmælingar eru gerðar í tveimur verslunum samtímis og 

inngrip svo innleitt í annarri versluninni nokkrum mælingum á undan hinni. Þetta er gert til 

þess að auka innra réttmæti þar sem frekar er hægt að álykta um áhrif inngripsins og forðast 

áhrif dulbreyta. 

Frumbreyta rannsóknarinnar var inngripið. Fylgibreyta rannsóknarinnar var 

markhegðunin að barn væri sett í eða fengi að klifra upp í vöruhluta innkaupakerru og var 

fylgst með fjölda tilvika í hverri mælingu. Einnig taldist til markhegðunar ef einhver 

líkamshluti barns annar en hendur, til dæmis höfuð, axlir, mjöðm, hné eða magi, snertu 

innanverða innkaupakerruna og fætur þess snertu ekki gólfið. Ekki taldist til markhegðunar ef 

barn var í eigin barnabílstól í innkaupakerrunni né ef það sat í þar til gerðu sæti í kerrunni. 

Ekki var fylgst með hvort börn stóðu utan á kerrunni. Ef rannsakandi sá að barn fór úr 

innkaupakerrunni og var aftur sett í hana taldist það sem tvö skipti markhegðunar. Metið var 

hvort inngripið hafði áhrif á markhegðunina.  

Framkvæmd 

Eftir að rekstrarstjóri Bónus benti á þessar verslanir sem þátttakendur í rannsókninni 

og Sjóvá samþykkti að greiða fyrir kostnað við inngrip höfðu rannsakendur samband við 

verslunarstjóra verslana Bónus í Skeifunni og í Kauptúni og fengu leyfi þeirra til að gera 

mælingar og inngrip í verslununum. Tilgangur rannsóknarinnar var útskýrður og þeir beðnir 

að láta starfsfólk verslananna vita af framkvæmd rannsóknarinnar en ekki tilgangi hennar. 
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Verslunarstjórar gáfu upplýsingar um hvenær háannatími væri í verslunum á hverjum degi og 

var ákveðið að mælingar myndu fara fram í klukkutíma í senn, frá klukkan 16:45 til 17:45 á 

virkum dögum og 12:30 til 13:30 á laugardögum. Mælingar fóru ekki fram á sunnudögum. 

Alls voru 29 mælingar í Skeifunni og 33 í Kauptúni en af óviðráðanlegum ástæðum þurfti að 

sleppa tveimur mælingum á grunnskeiði í hvorri verslun og voru grunnskeiðsmælingar því 

ekki samfelldar að öllu leyti. 

Rannsakendur fóru í hvora verslun fyrir sig áður en mælingar hófust og ákváðu hvaða 

leið væri best að ganga þegar mælingar yrðu gerðar. Gönguleiðin sem var ákveðin var gengin 

endurtekið á meðan á mælingartíma stóð til þess að rannsakendur hefðu sem mesta yfirsýn 

yfir verslunina. Til að meta áreiðanleika mælinga voru samræmismatsmenn fengnir að 

meðaltali tvisvar sinnum á hverjar sex mælingar í hvorri verslun til að mæla tilvik 

markhegðunar ásamt matsmönnum. Í upphafi var ákveðið að samræmismatsmenn myndu 

ganga öfugan hring við matsmenn til að mælingarnar yrðu óháðar og var sú aðferð notuð 

fyrstu tvær samræmismælingarnar í hvorri verslun. Samræmi var ekki nægilega gott og því 

var ákveðið, í samráði við leiðbeinanda, að samræmismatsmenn myndu ganga um það bil tíu 

skrefum fyrir aftan þá. Mælingar matsmanna voru óháðar og báru þeir ekki saman blöð sín 

fyrr en eftir að mælingum lauk. Þegar mælingartími hófst var niðurteljari, sem finna má í 

snjallsímum, stilltur á eina klukkustund hjá matsmanni og samræmismatsmönnum. Þegar 

tímanum lauk hringdi síminn og hættu þá matsmenn mælingum. Þetta var gert til að tryggja 

að mælingartíminn væri nákvæmlega jafn langur í báðum verslunum yfir allt 

mælingartímabilið. Ef markhegðun átti sér stað eftir að mælingartíma lauk eða áður en 

mælingartíminn hófst taldist tilvik ekki með en matsmenn skráðu það hjá sér. Fjöldi tilvika 

markhegðunar á grunnskeiði í báðum verslunum var skoðaður og athugað var hvort inngrip 

ætti að hefjast. Alls voru 17 mælingar á grunnskeiði í Skeifunni og ákveðið að hefja inngrip 

þar. 
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Inngrip var sett upp í Skeifunni þann 21. mars, áður en verslunin var opnuð. Skiltin 

voru sett í plastramma sem voru festir á innkaupakerruna þannig að skiltið snéri að þeim sem 

ýtti kerrunni á undan sér. Sama dag fór fyrsta mæling á inngripsskeiði fram í Skeifunni en 

grunnskeiðsmælingum var haldið áfram í Kauptúni. Eftir fjórar mælingar í Skeifunni var 

metið hvort hægt væri að hefja inngrip í Kauptúni. Alls var gerð 21 mæling á grunnskeiði í 

Kauptúni. Inngrip var sett upp í Kauptúni morguninn 26. mars og fór fyrsta mæling á 

inngripsskeiði þar fram seinna þann dag. Mælingar fóru fram á sama hátt á inngripsskeiði og 

grunnskeiði í báðum verslunum. Alls voru 12 mælingar á inngripsskeiði í hvorri verslun. Því 

lauk mælingum í Skeifunni 3. apríl og í Kauptúni 8. apríl. 

Matsmenn og áreiðanleikamælingar 

Rannsakendur fengu aðstoð við samræmismælingar hjá tveimur matsmönnum sem 

höfðu áður mælt í sambærilegum rannsóknum. Áður en fyrsta samræmismæling hófst var 

þeim kynnt skilgreining á markhegðun og gönguleið á mælingastað. Aðalmatsmenn voru 

tveir og mældu alls 58 sinnum og aðstoðarmatsmenn mældu alls 25 sinnum. 

Áreiðanleikamælingar fóru fram á rúmlega þriðjungi mælingardaga eða 33,9% þeirra. 

Áreiðanleikamælingar voru gerðar til að meta hvort matsmenn væru að telja sambærileg 

tilvik markhegðunar með því að bera saman skráningarblöð matsmanna við 

samræmismatsmenn í lok hverrar mælingar. 

Heildarfjöldi mælinga var 62 og samtímis þeim var 21 samræmismæling. Í Skeifunni 

voru alls níu samræmismælingar, fimm á grunnskeiði og fjórar á inngripsskeiði. 

Áreiðanleikamælingar fóru því fram í 29,4% tilvika mælingardaga á grunnskeiði og 33,3% 

tilvika á inngripsskeiði í Skeifunni. Áreiðanleikamælingar fóru fram í 38,1% tilvika á 

grunnskeiði og 33,3% tilvika á inngripsskeiði í Kauptúni. Þar voru alls 12 

samræmismælingar, átta á grunnskeiði og fjórar á inngripsskeiði.  
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Af þeirri 21 samræmismælingu sem gerð var, kom fram misræmi milli matsmanna í alls 

fjórum tilvikum, þremur í Skeifunni og einu í Kauptúni. Áreiðanleiki matsmanna var reiknaður 

með aðferð áreiðanleika á heildartíðni (total frequency reliability). Heildaráreiðanleiki 

matsmanna var 92,66% en heildartilvikum þess matsmanns sem taldi færri tilvik markhegðunar 

var deilt með heildartilvikum þess matsmanns sem taldi fleiri tilvik markhegðunar og var 

útkoman svo margfölduð með 100. Áreiðanleiki matsmanna var nokkuð hár en rannsakendur 

vonuðust eftir að áreiðanleiki matsmanna væri hærri en 80% sem telst nægjanlegt (Kennedy, 

2005). Spönn áreiðanleika milli matsmanna var frá 0% til 100%, en aðeins í eitt skipti var 

áreiðanleiki undir 80%, það er 0%, og var það vegna þess að aðalmatsmaður sá eitt tilvik 

markhegðunar en samræmismatsmaður sá það ekki. Í 17 samræmismælingum af 21 var 

áreiðanleikinn 100%.  
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Niðurstöður 

Í töflu 1 má sjá lýsandi tölfræði fyrir mælingar í hvorri verslun fyrir sig. Meðaltíðni 

tilvika markhegðunar var hærri í Skeifunni en í Kauptúni, bæði á grunnskeiði og á 

inngripsskeiði. Meðaltíðni tilvika markhegðunar lækkaði í báðum verslunum eftir að inngrip 

hófst, í Skeifunni lækkaði tíðnin um 3,70 tilvik og í Kauptúni um 0,84 tilvik. Mesti fjöldi 

tilvika markhegðunar var hærri í Skeifunni á grunnskeiði, eða 12 tilvik í Skeifunni og níu í 

Kauptúni en á inngripsskeiði var mesti fjöldi tilvika jafn í báðum verslunum, eða sex tilvik. 

Tafla 1.  

Lýsandi tölfræði markhegðunar í hvorri verslun á grunnskeiði og inngripsskeiði 

        

    Bónus Skeifunni Bónus Kauptúni  

 

G
ru

n
n

sk
e

ið
 

Hæsta tíðni 12 9 
 

 
Lægsta tíðni 1 0 

 

 
Meðaltal 6,12 2,59 

 

 

In
n

gr
ip

ss
ke

ið
 

Hæsta tíðni 6 6 
 

 
Lægsta tíðni 0 0 

 

 
Meðaltal 2,42 1,75 

 

          
Á Mynd 1 má sjá niðurstöður rannsóknarinnar í hvorri verslun fyrir sig en munur var 

á tíðni hegðunar eftir skeiðum í báðum verslunum. Ef litið er á niðurstöður mælinga í 

Skeifunni má sjá að talsverður breytileiki er á fjölda tilvika markhegðunar á grunnskeiði en 

breytileikinn er minni á inngripsskeiði og lækkar hæsti fjöldi tilvika úr 12 í sex.  

Niðurstöður mælinga í Kauptúni sýna lítinn breytileika á gildunum á báðum 

mælingarskeiðum, en hæsta tíðni tilvika lækkar milli mælingarskeiða úr níu í sex. Það var því 

minni breytileiki í hegðun þátttakenda á inngripsskeiði en á grunnskeiði í báðum verslunum. 

Þegar Mynd 1 er skoðuð nánar má sjá að á grunnskeiði í Skeifunni var hlutfall mælingadaga 

sem hegðun kom fram sex sinnum eða sjaldnar 47,1% og hækkar hlutfallið í 100,0% 

mælingadaga á inngripsskeiði. Í Kauptúni var hlutfall mælingadaga sem hegðun kom fram 
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tvisvar sinnum eða sjaldnar 42,8% og hækkaði hlutfallið í 75,0% mælingadaga á 

inngripsskeiði.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besta línan var reiknuð með „split-middle“ aðferðinni og stefna og halli hennar metin 

á hvoru skeiði í báðum verslunum (sjá Mynd 2). Stefna línanna í Skeifunni er í lækkandi átt, 

bæði á grunnskeiði og inngripsskeiði ásamt því að halli línunnar er töluvert meiri á 
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 Mynd 1. Fjöldi tilvika markhegðunar í Bónus í Skeifunni og Bónus í 

Kauptúni á grunnskeiði og inngripsskeiði. 
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grunnskeiði en á inngripsskeiði. Stefna línunnar í Kauptúni á grunnskeiði er í hækkandi átt en 

á inngripsskeiði er hún í lækkandi átt og er halli hennar lítill á báðum skeiðum.  

 

 

Mynd 2. Besta lína, reiknuð með „split-middle“ aðferðinni, á hvoru skeiði í báðum 

verslunum.  
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Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga hvort sjónrænt áreiti í formi skiltis myndi 

draga úr þeirri hegðun að barn væri sett eða fengi að vera í vöruhluta innkaupakerru á meðan 

á verslunarleiðangri stóð. Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar er óhætt að segja að 

sjónræn áminning í formi skiltis getur minnkað líkurnar á að börn séu í vöruhluta 

innkaupakerrunnar og er í samræmi við tilgátu rannsakenda. 

 Til að meta hvort inngripið hafi haft tilætluð áhrif þarf að skoða nokkra þætti. Ef litið 

er á Mynd 2 má sjá að stefna línunnar í Bónus í Skeifunni er lækkandi bæði á grunnskeiði og 

á inngripsskeiði en halli hennar er meiri á grunnskeiði en á inngripsskeiði. Þetta gerir 

rannsakendum erfiðara fyrir að meta áhrif inngripsins, þar sem að stefnan var lækkandi áður 

en inngrip hófst og dregur úr innra réttmæti rannsóknarinnar. Hins vegar var stefna línunnar 

hækkandi á grunnskeiði í Bónus í Kauptúni en lækkandi á inngripsskeiði, halli línanna var þó 

lítill á báðum skeiðum. Strax eftir að inngrip var innleitt í Skeifunni féll fjöldi mældra tilvika 

markhegðunar hratt niður á við og á það sama við fyrstu mælingu í Kauptúni eftir að inngrip 

var sett upp. Innleiðing inngripsins hafði því greinileg og hröð áhrif á markhegðunina. Mæld 

tilvik markhegðunar á grunnskeiði voru töluvert fleiri í Skeifunni, 104,  en í Kauptúni, 57, og  

álykta má að það geti skýrt hraðari breytingar á tíðni tilvika markhegðunar í Skeifunni eftir 

að inngrip var innleitt. Sú breyting var töluvert hægari en í fyrri rannsóknum (Árni Þór 

Eiríksson, 2011; Elísabet Charlotta Ásgeirsdóttir, Halldóra Björk Heiðarsdóttir, Linda 

Guðmundsdóttir og Steinunn Sandra Guðmundsdóttir, 2017; Eva Rós Sverrisdóttir, Regína 

Bergdís Erlingsdóttir, Vilborg Sólrún Jóhannsdóttir og Þóra Björk Hlöðversdóttir, 2017; 

Helga Jónsdóttir og Ingimar Elí Hlynsson, 2017). Nokkur breytileiki var á fjölda tilvika 

markhegðunar á grunnskeiði í Skeifunni en þar sem að breytileikinn er minni á inngripsskeiði 

gefur það vísbendingu um að inngripið hafi haft áhrif á markhegðunina. 

 Í rannsókninni var margfalt grunnskeiðasnið yfir tvær verslanir notað og hófst því 

inngrip fjórum mælingum síðar í Kauptúni en í Skeifunni. Á þeim tíma sem inngripið hafði 
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verið innleitt í Skeifunni en ekki í Kauptúni urðu ekki sjáanlegar breytingar á fjölda tilvika 

markhegðunar í Kauptúni og því ljóst að áhrif inngripsins alhæfðust ekki á milli verslana. Því 

eykst innra réttmæti rannsóknarinnar sem gefur vísbendingu um að það hafi raunverulega 

verið inngripið sem hafði áhrif á markhegðun en ekki áhrif frá dulbreytu. Það dregur þó úr 

innra réttmæti að fjöldi verslana í rannsókninni hafi verið tvær, en ekki fleiri. En ástæðan 

fyrir því var að einungis var hægt að greiða fyrir inngripið í tveimur verslunum.  

Töluverður munur var á fjölda mældra tilvika markhegðunar í verslununum tveimur, 

en færri tilvik voru í verslun Bónus í Kauptúni en í Skeifunni. Ýmsar ástæður geta verið fyrir 

því að almennt virtust vera færri viðskiptavinir, og þar með færri börn, í verslun Bónus í 

Kauptúni en í Skeifunni. Fjarlægð Bónusverslananna frá leikskólum og grunnskólum gæti átt 

þátt í hvers vegna tilvik markhegðunar voru færri í Kauptúni en í Skeifunni. Verslun Bónus í 

Kauptúni er aðeins í nálægð við eitt hverfi og úr alfaraleið en verslunin í Skeifunni er 

miðsvæðis í Reykjavík og eru tvö stór fjölskylduvæn hverfi í grennd við verslunina, 

Laugardalur og Fossvogur. Einnig gætu færri tilvik markhegðunar í verslun Bónus í Kauptúni 

stafað af því að heildsöluverslunin Costco Wholesale Iceland ehf. er við hlið hennar og gætu 

viðskiptavinir hugsanlega frekar sótt þangað en í Bónus. Þannig getur staðsetning 

verslananna haft áhrif á fjölda viðskiptavina sem sækja þangað og því hversu mörg börn eru 

almennt í verslununum. 

Samræmi matsmanna var mjög gott og heildaráreiðanleikinn var 92,7%. Þetta sýnir 

fram á gott samræmi matsmanna og er því hægt að segja með vissu að matsmenn mældu þá 

markhegðun sem átti að mæla og að skilgreining markhegðunar hafi verið nægilega skýr, 

hlutlæg og tæmandi. Alls var samræmi metið í 33,9% allra mælinga en miðað við að 

samræmismælingar séu gerðar í þriðjungi mælinga. Samræmismælingar á grunnskeiði í 

Skeifunni voru gerðar í 29,4% mælinga og því vantaði upp á eina samræmismælingu þar. Í 

Kauptúni voru gerðar samræmismælingar í 38,1% mælinga á grunnskeiði og því er 
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heildarfjöldi samræmismælinga nægjanlegur yfir mælingartímabil rannsóknarinnar og ættu 

því færri samræmismælingar í Skeifunni á grunnskeiði ekki að koma að sök.  

Inngripið hafði tilætluð áhrif en þó ekki jafn mikil áhrif og rannsakendur höfðu gert 

ráð fyrir miðað við árangur fyrri rannsókna. Í fyrri rannsóknum hér á landi breyttist 

markhegðunin mikið frá grunnskeiði á inngripsskeið og lækkaði yfirleitt í núll til tvö tilvik 

eftir að inngrip var innleitt og hélst fjöldi tilvika hegðunar stöðugur. Möguleg skýring á því 

hvers vegna fjöldi tilvika hegðunar breyttist ekki svo afgerandi í þessari rannsókn gæti verið 

að inngripið hefur áður verið innleitt í öðrum verslunum á Höfuðborgarsvæðinu (Árni Þór 

Eiríksson, 2011; Elísabet Charlotta Ásgeirsdóttir o.fl., 2017; Eva Rós Sverrisdóttir o.fl., 2017; 

Helga Jónsdóttir og Ingimar Elí Hlynsson, 2017), og er því ekki nýtt, sem getur gert það að 

verkum að fólk veiti því síður eftirtekt (Wirth og Sigurðsson, 2008). Á hinn bóginn gæti 

endurtekin birting skiltis haft þau áhrif að einstaklingar sem hafa séð skiltið kannast við það 

og fylgi því með breyttri hegðun (Meis og Kashima, 2017). Því er erfitt að álykta um ástæðu 

þess að niðurstöður þessarar rannsóknar séu lítillega frábrugðnar niðurstöðum fyrri 

rannsókna. 

 Þrátt fyrir að matsmenn hafi ávallt gengið sama hringinn þegar á mælingum stóð gæti 

hafa komið fyrir að matsmenn misstu af tilvikum markhegðunar vegna þess hve stórar 

verslanirnar eru, þá sérstaklega í Kauptúni. Matsmenn tóku eftir tilvikum markhegðunar sem 

aðeins stóðu yfir í stuttan tíma, jafnvel örfáar sekúndur, sem gat þá farið fram hjá 

matsmönnum ef hegðunin gerðist á öðrum stað í versluninni. Gönguleið matsmanna var þó 

valin á þann hátt að þeir hefðu sem mesta yfirsýn yfir verslunina til að koma í veg fyrir að 

matsmenn misstu af tilvikum markhegðunar. Þar sem gönguleið, og þar með yfirsýn 

matsmanna, var sú sama bæði á grunnskeiði og inngripsskeiði ætti það ekki að valda skekkju 

í mælingum á milli skeiða ef matsmenn hafa misst af einhverjum tilvikum hegðunar. 



   27 
 

 Í Bónus í Skeifunni voru ekki aðeins hefðbundnar járnkerrur líkt og eru í flestum 

verslunum Bónus, heldur einnig örfáar minni kerrur gerðar úr plasti. Hönnun þeirra er 

frábrugðin hönnun járnkerranna og því ekki hægt að festa skiltin á þær. Þar sem ekki var 

hægt að merkja þær kerrur, og þannig hafa áhrif á hegðun fólks sem notaði þær, voru þau 

tilvik markhegðunar sem tengdust plastkerrum ekki skráð á inngripsskeiði. Rannsakendur 

skráðu þau tilvik á inngripsskeiði til hliðar á skráningarblaðið til að fylgjast með þeim fjölda. 

Auk þess skráðu matsmenn hjá sér tilvik markhegðunar sem áttu sér stað á meðan matsmaður 

var í versluninni en utan mælingartíma, í plastkerru eða járnkerru, en alls voru það um fimm 

tilvik. 

Matsmenn fylgdust með hvort viðskiptavinir eða börn þeirra veittu skiltinu sérstaka 

athygli, ýmist töluðu um eða bentu á það. Á grunnskeiði kom sjaldan fyrir að matsmenn 

tækju eftir að umönnunaraðilar segðu börnum að þau mættu ekki vera í körfunni en það 

gerðist að minnsta kosti fjórum sinnum á inngripsskeiði. Umönnunaraðilar eða aðrir sem 

fylgdu börnunum sögðu því til dæmis: „Nei, það er bannað að vera í kerrunni, sjáðu,“ við 

börnin sem báðu um að fara ofan í. Börn veittu skiltinu einnig athygli og áttuðu sig á að nú 

væri bannað að vera ofan í innkaupakerrunni. Matsmaður sá barn benda á skilti og segja: 

„Sjáðu mamma, núna má ég ekki fara ofan í kerruna.“ 

Matsmenn skráðu einnig til hliðar á skráningarblaðið þegar þeir urðu vitni að annarri 

hættulegri hegðun barna eða umönnunaraðila í tengslum við innkaupakerrur. Mjög algengt 

var að börn á öllum aldri stæðu utan á innkaupakerrunni á meðan umönnunaraðilar ýttu þeim, 

oftast á endanum en einnig á hliðum kerrunnar. Einnig urðu matsmenn vitni að því að börn 

sátu ekki rétt í sætum innkaupakerrunnar, voru ekki spennt í sætið, sátu ýmist á handriði 

kerrunnar eða á brúnum hennar eða sátu klofvega yfir kerruna. Í eitt skipti sá matsmaður barn 

sem líklega var um þriggja ára sem umönnunaraðili hafði sett í þar til gert ungbarnasæti og 

barnið því allt of stórt og var auk þess ekki í öryggisbelti. Einnig sá matsmaður barn sem 
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meiddist á fingri eftir að hafa klemmt sig á kerrunni. Öll þessi tilvik koma börnunum í hættu 

þar sem þau gætu dottið úr kerrunni eða úr sætinu og þar með slasað sig. 

 Ljóst er að ýmsar hættur leynast þegar börn eru í návígi við innkaupakerrur og 

nauðsynlegt er að bregðast við þeim til að tryggja öryggi barna í matvöruverslunum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að sjónrænt áreiti í formi skiltis getur haft áhrif á þá 

hegðun að börn séu í vöruhluta innkaupakerra og er það í samræmi við fyrri rannsóknir 

hérlendis (Árni Þór Eiríksson, 2011; Elísabet Charlotta Ásgeirsdóttir o.fl., 2017; Eva Rós 

Sverrisdóttir o.fl., 2017; Helga Jónsdóttir og Ingimar Elí Hlynsson, 2017). Áhugavert væri að 

athuga hvort sambærilegt inngrip hefði áhrif á hegðun eins og að börn standi utan á kerrunni 

eða aðrar tegundir hættulegrar hegðunar sem matsmenn urðu vitni að við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Í framhaldi væri áhugavert að skoða áhrif sambærilegs skiltis með 

upplýsingum um slysahættu sem stafar af því að barn sé ofan í innkaupakerru. Einnig gæti 

reynst áhrifaríkt að minnka tíðni markhegðunar enn frekar, eða hafa áhrif á aðra hættulega 

hegðun, með öðrum aðferðum. Til dæmis væri hægt að fræða starfsmenn matvöruverslana 

um hætturnar sem fylgja því að setja börn í innkaupakerrur og þeir hvattir til að láta 

viðskiptavini vita af þessum hættum. Hægt væri að hengja upp skilti víðs vegar í verslunum 

til að fjölga birtingu þess ásamt því að auka líkur á því að viðskiptavinir taki eftir því. Einnig 

gæti reynst áhrifaríkt að halda fræðslu fyrir umönnunaraðila barna, ýmist halda fræðslufundi 

eða koma henni á framfæri í net- og fréttamiðlum. Það liggur ljóst fyrir að ýmislegt er hægt 

að gera til að koma í veg fyrir slys barna í verslunum og því nauðsynlegt að halda áfram 

rannsóknum á þessu sviði. 
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Viðauki 1 

Skráningarblað matsmanna. 

Dagsetning og tími:                                                                    .     Húfa = Litur á húfu 

Rannsakandi:                                 samræmi matsmanna[    ]      Yfirhöfn = Litur á yfirhöfn barns 

Staðsetning:                                                                                .      Uö = Umönnunaraðili, kyn og fjöldi 

 

Dagsetning og tími:                                                                    .     Húfa = Litur á húfu 

Rannsakandi:                                 samræmi matsmanna[    ]      Yfirhöfn = Litur á yfirhöfn barns 

Staðsetning:                                                                                .      Uö = Umönnunaraðili, kyn og fjöldi 

 

Dagsetning og tími:                                                                    .     Húfa = Litur á húfu 

Rannsakandi:                                 samræmi matsmanna[    ]      Yfirhöfn = Litur á yfirhöfn barns 

Staðsetning:                                                                                .      Uö = Umönnunaraðili, kyn og fjöldi 

 

 

Húfa Yfirhöfn Uö kyn (fjöldi) Húfa Yfirhöfn Uö kyn (fjöldi) Húfa Yfirhöfn Uö kyn (fjöldi)

1                      (   ) 11                      (   ) 21                      (   )

2                      (   ) 12                      (   ) 22                      (   )

3                      (   ) 13                      (   ) 23                      (   )

4                      (   ) 14                      (   ) 24                      (   )

5                      (   ) 15                      (   ) 25                      (   )

6                      (   ) 16                      (   ) 26                      (   )

7                      (   ) 17                      (   ) 27                      (   )

8                      (   ) 18                      (   ) 28                      (   )

9                      (   ) 19                      (   ) 29                      (   )

10                      (   ) 20                      (   ) 30                      (   )

Húfa Yfirhöfn Uö kyn (fjöldi) Húfa Yfirhöfn Uö kyn (fjöldi) Húfa Yfirhöfn Uö kyn (fjöldi)

1                      (   ) 11                      (   ) 21                      (   )

2                      (   ) 12                      (   ) 22                      (   )

3                      (   ) 13                      (   ) 23                      (   )

4                      (   ) 14                      (   ) 24                      (   )

5                      (   ) 15                      (   ) 25                      (   )

6                      (   ) 16                      (   ) 26                      (   )

7                      (   ) 17                      (   ) 27                      (   )

8                      (   ) 18                      (   ) 28                      (   )

9                      (   ) 19                      (   ) 29                      (   )

10                      (   ) 20                      (   ) 30                      (   )

Húfa Yfirhöfn Uö kyn (fjöldi) Húfa Yfirhöfn Uö kyn (fjöldi) Húfa Yfirhöfn Uö kyn (fjöldi)

1                      (   ) 11                      (   ) 21                      (   )

2                      (   ) 12                      (   ) 22                      (   )

3                      (   ) 13                      (   ) 23                      (   )

4                      (   ) 14                      (   ) 24                      (   )

5                      (   ) 15                      (   ) 25                      (   )

6                      (   ) 16                      (   ) 26                      (   )

7                      (   ) 17                      (   ) 27                      (   )

8                      (   ) 18                      (   ) 28                      (   )

9                      (   ) 19                      (   ) 29                      (   )

10                      (   ) 20                      (   ) 30                      (   )
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Viðauki 2 

Skiltið sem notað var á inngripsskeiði. 

 

 


