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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að meta árangur PEERS námskeiða í félagsfærni hjá 

börnum og uglingum á aldrinum 9-14 ára sem tekið hafa þátt í PEERS námskeiði á 

vegum Barna- og unglingageðdeildar Landspítala, fyrirtækisins Félagsfærni - Lesblinda 

ehf. og félagsþjónustu Árborgar. Rannsóknin er hluti af annarri rannsókn sem metur 

árangur PEERS námskeiða hjá unglingum á aldrinum 15-18 ára á Íslandi. PEERS stendur 

fyrir Program for the Evalution and Enrichment of Relational Skills. Á námskeiðinu er 

kennd félagsfærni með það að markmiði að kenna börnum að eignast vini og viðhalda 

vinskap. Heilbrigð vinátta getur haft góð áhrif á þroska, andlega heilsu og bætt lífsgæði. 

PEERS námskeið hafa verið rannsökuð töluvert erlendis en þessi rannsókn ásamt 

rannsókn annars meistaranema í félagsráðgjöf eru fyrstu árangursmælingar sem gerðar 

hafa verið á PEERS námskeiðum á Íslandi. 

Við rannsóknina var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Til að meta árangur 

voru lagðir fyrir matslistar til að mæla þekkingu á félagsfærni, félagsvirkni, samkennd og 

kvíða fyrir og eftir þátttöku á PEERS námskeiði. Úrtakið samanstóð af 87 börnum og 

unglingum og foreldrum þeirra sem sóttu PEERS námskeið á tímabilinu september 2016 

til maí 2019. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á marktækan mun fyrir og eftir 

þátttöku í flestum matslistunum, sem gefur til kynna að þátttaka á PEERS námskeiði í 

félagsfærni bæti þekkingu á félagfærni, auki félagslega virkni, samkennd og dragi úr 

kvíða hjá börnum og unglingum á aldrinum 9-14 ára. 

 

Lykilorð: PEERS, félagsfærni, félagsvirkni, samkennd, kvíði, vinátta, börn, unglingar, 

ADHD, einhverfa. 
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Abstract 

The aim of the study was to evaluate the performance of PEERS intervention in social 

skills in Iceland for children and adolescents aged 9 - 14 who have participated in PEERS 

Social Skills Training at the Child and Adolescent Psychiatric Department of the National 

University Hospital of Iceland called BUGL, the company Félagsfærni - Lesblinda ehf and 

the Social Services of Árborg. The study is part of another study that evaluates the 

effectiveness of the same PEERS intervention for adolescents aged 15-18. PEERS stands 

for Program for the Evaluation and Enrichment of Relational Skills. The intervention 

teaches social skills with the aim of teaching children to make friends and maintain 

friendships. Healthy friendships can have a good impact on development, mental 

health, and improve quality of life. PEERS interventions have been studied extensively 

abroad, but this study, together with the study of the adolescents aged 15-18, is the 

first of its kind in Iceland  

Quantitative research methods were used in the study. To evaluate the results, 

measuring lists were submitted to measure knowledge of social skills, social activity, 

empathy and anxiety before and after participating in the PEERS intervention. The 

sample consisted of 87 children and adolescents and their parents who attended PEERS 

intervention from September 2016 to May 2019. Results of the study revealed a 

significant difference before and after participation in most of the measuringlists, 

indicating that participation in the PEERS intervention improves knowledge of social 

skills, in addition to increase in social activities, empathy and decreases in anxiety in 

children and adolescents aged 9-14. 

 

Keywords: PEERS, social skills, social activities, empathy, anxiety, friendship, children, 

adolescents, ADHD, autism. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er 30 ECTS – eininga lokaverkefni til MA gráðu til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin á haustönn 2019 og voru 

leiðbeinendur mínir Dr. Sigrún Harðardóttir lektor við félagsráðgjafadeild Háskóla 

Íslands og Dr. Kolbeinn Hólmar Stefánsson félagsfræðingur. Þeim vil ég færa kærar 

þakkir fyrir góðann stuðning og góða og gagnlega leiðsögn. Einnig vil ég þakka Ingibjörgu 

Karlsdóttur félagsráðgjafa á Barna og unglingageðdeild Landspítala (BUGL) fyrir alla þá 

góðu aðstoð sem hún veitti í gegnum ferlið. Án hennar hefði þessi rannsókn ekki orðið 

að veruleika. Snædísi Gerði Hlynsdóttur vil ég þakka fyrir góðan stuðning og aðstoð. 

Jafnframt vil ég þakka Dagbjörtu Guðmundsdóttur fyrir góðan og gagnlegan yfirlestur. 

Að lokum við ég þakka fjölskyldu minni og tengdafjölskyldu fyrir allan þann stuðning 

sem þau hafa veitt. Sérstakar þakkir fær unnusti minn Ívar Örn Gíslason fyrir alla 

hvatninguna, þolinmæðina og fyrir stuðninginn í gegnum allt ferlið.  
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1 Inngangur 

Mikilvægi félagsfærni kemur fram í menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 þar sem 

hún er talin vera ein af fimm þáttum sem skipta máli varðandi markmið um að börn nái 

að una sér í samfélagi þar sem virðing er borin fyrir mannréttindum og fjölbreytileika 

(Skóla-og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2018). Félagsfærni einstaklinga getur haft 

áhrif á samskipti þeirra og hvernig þeir takast á við daglegar athafnir (Bee og Boyd, 

2004). Félagsfærni er jafnframt forsenda þess að geta stofnað til vinskapar, en góð 

vináttutengsl eru mikilvægur þáttur í velferð barna og þróun sjálfsmyndar þeirra 

(Laugeson, 2013).   

Geta einstaklings til þess að eignast vini getur haft jákvæð langtímaáhrif á andlega 

heilsu og samfélagsþátttöku. Vinátta hefur einnig ákveðið forvarnargildi þar sem hún 

getur dregið úr líkum á glæpsamlegri hegðun og misnotkun vímuefna og þannig haft 

jákvæð áhrif á lífsgæði (Gilmore o.fl., 2019). Góð vinátta spáir einnig fyrir um félagslega 

aðlögun í framtíðinni og getur dregið úr hve mikil áhrif verða vegna erfiðleika í lífinu, auk 

þess sem hún getur bætt sjálfstraust. Ennfremur hefur góð og heilbrigð vinátta 

fyrirbyggjandi áhrif á þunglyndi og kvíða (Laugeson, 2013). 

Fyrir suma geta félagsleg samskipti verið erfið. Til að mynda eru einstaklingar með 

röskun á borð við einhverfu oft vinafáir og félagslega einangraðir. Þegar þeir svo verða  

fullorðnir skortir þá oft tengsl við samfélagið sem gerir þeim erfitt fyrir og skerðir 

lífsgæði þeirra. Mikilvægt er að grípa inn í áður en þessir einstaklingar verða fullorðnir 

og bæta félagsfærni þeirra. Með því að bæta félagsfærni geta samskipti batnað til muna 

og opnar það fyrir möguleikann á að eignast vini. Slíkt gæti því verulega bætt lífsgæði 

einstaklinga sem standa höllum fæti vegna slakrar félagsfærni (Marchia og D‘Amico, 

2016). Börn með raskanir á borð við ADHD eða einhverfu verða einnig frekar fyrir 

höfnun jafningja sem getur leitt til þunglyndis, kvíða og jafnvel áhættuhegðunar á borð 

við vímuefnaneyslu og afbrota (McQuade og Hoza, 2008). Því er ljóst að þörf fyrir 

árangursríkt úrræði fyrir þennan viðkvæman hóp barna og unglinga er mikil (Laugeson 

og Park, 2014).   

1.1 Aðdragandi rannsóknar, markmið og mikilvægi 

Ég hef lengi haft áhuga á félagslegu réttlæti og málefnum fólks sem á erfitt félagslega, 

bæði vegna persónulegra ástæðna og í gegnum fyrri störf á Sjálfsbjargarheimilinu og í 
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stuðningsþjónustu hjá einni Þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar. Síðarnefnt starf fólst í 

að vinna náið með skjólstæðingum sem margir voru félagslega einangraðir. 

Áhuginn á viðfangsefni þessarar ritgerðar kviknaði þegar ég var í starfsnámi á barna- 

og unglingageðdeild landspítalans BUGL hjá Ingibjörgu Karlsdóttur félagsráðgjafa 

haustið 2018. Þar gafst tækifæri til þess að fylgjast með hvernig PEERS námskeið fara 

fram og eftir að hafa fylgst með í nokkrar vikur og orðið vitni að jákvæðum breytingum á 

viðhorfi hjá foreldrum og börnum þá ákvað ég að gera meistaraverkefni um námskeiðið.  

Markmið rannsóknarinnar var að meta árangur af PEERS námskeiðum í félagsfærni á 

Íslandi hjá börnum á aldrinum 9-14 ára. Rannsókn þessi er hluti af annarri rannsókn en 

ég er annar tveggja meistaranema í félagsráðgjöf sem vinnur úr fyrirliggjandi gögnum 

námskeiðanna og kanna árangur þeirra með skráningu niðurstaðna og tölfræðilegri 

úrvinnslu. Hinn meistaraneminn metur árangur PEERS námskeiða fyrir unglinga á 

aldrinum 15-18 ára. PEERS námskeið telst gagnreynt úrræði (Hall, Leinert og Jacquez, 

2018; Laugeson og Frankel, 2010) en árangur námskeiðsins hefur ekki verið metinn hér 

á landi áður.  

PEERS stendur fyrir Program for the Evalution and Enrichment of Relational Skills og 

er námskeið fyrir börn og unglinga sem eiga í erfiðleikum með að eignast vini og halda 

vináttutengslum. Foreldrar barnanna eru jafnframt virkir þátttakendur á námskeiðinu. Á 

námskeiðinu er þátttakendum meðal annars kennt að taka þátt í samræðum, hvernig 

best sé að takst á við einelti og að leysa úr ágreiningi (Laugeson og Frankel, 2010). 

Leiðbeinendur þessara námskeiða sem um ræðir voru Ingibjörg Karlsdóttir, 

félagsráðgjafi MPH, hún leiðbeinir foreldrum og Guðrún Jóhanna Benediktsdóttir 

iðjuþjálfi sem leiðbeinir börnum og unglingum á námskeiðinu, þær starfa báðar á BUGL 

(Ingibjörg Karlsdóttir, munnleg heimild 20 maí 2019). Þær fóru fyrst af stað með PEERS 

námskeið í félagsfærni ásamt fleira fagfólki á BUGL haustið 2016. Þær vildu auka 

aðgengi barna og unglinga að námskeiðinu og fóru því af stað með PEERS námskeið utan 

BUGL á vorönn 2017 í nafni fyrirtækisins Félagsfærni – Lesblinda ehf og vorið 2018 

byrjuðu þær með námskeiðin hjá félagsþjónustu Árborgar. Í allt hafa þær haldið 22 

námskeið fyrir börn og unglinga frá hausti 2016 til loka vorannar 2019 (Ingibjörg 

Karlsdóttir, munnleg heimild, 13. nóv. 2019). 
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Mikilvægi rannsóknarinnar felst í að kanna hvort að úrræði á borð við PEERS geti 

hjálpað börnum sem standa höllum fæti vegna slakrar félagsfærni og vinaleysis og geti 

þannig verið verkfæri til þess að bæta líðan barna sem eiga í erfiðleikum með félagsleg 

samskipti og þar með veitt þeim aukin tækifæri til að taka þátt í samfélaginu. Von mín er 

sú að niðurstöður rannsóknarinnar auki áhuga á frekari rannsóknum á námskeiðinu og 

ýti undir áframhaldandi þróun á PEERS á Íslandi. 

1.2 Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Til þess að meta árangur námskeiðanna er notast við megindlega aðferð og útkoma 

hvers námskeiðs skoðuð með því að bera saman niðurstöður matslista sem lagðir voru 

fyrir þátttakendur í upphafi og lok námskeiðs. Eftirfarandi rannsóknarspurning er 

undirstaða verkefnisins: Hvernig mælist árangur barna og unglinga á aldrinum 9-14 ára 

sem tekið hafa þátt í PEERS námskeiði í félagsfærni á Íslandi ? 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var afmarkað með eftirfarandi undirspurningum: 

 Hvernig mælist þekking á félagsfærni barna og unglinga á aldrinum 9 – 14 ára 

fyrir og eftir PEERS námskeið?  

 Hvernig mælist kvíði barna og unglinga á aldrinum 9- 14 ára fyrir og eftir PEERS 

námskeið?  

 Hvernig mælist samkennd barna og unglinga á aldrinum 9- 14 ára fyrir og eftir 

PEERS námskeið?  

 Hvernig mælist félagsvirkni barna og unglinga á aldrinum 9-14 ára fyrir og eftir 

PEERS námskeið? 

Til að prófa hvort gögnin styðji rannsóknarspurningarnar eru settar fram eftirfarandi 

tilgátur:  

 H1: Tilgátan er að þátttaka á PEERS námskeiði í félagsfærni bæti þekkingu á 

félagsfærni, auki félagsvirkni, samkennd og dragi úr kvíða. 

 H0: Núlltilgátan er að enginn munur sé á þekkingu á félagsfærni, félagsvirkni, 

samkennd og kvíða fyrir og eftir þátttöku á PEERS námskeiði í félagsfærni.  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í átta kafla. Í öðrum kafla er gerð grein fyrir fræðilegum 

bakgrunni rannsóknarinnar. Fyrst er fræðileg umfjöllun um þrjár kenningar sem hafðar 
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eru til hliðsjónar þegar viðfangsefni rannsóknarinnar er skoðað. Byrjað er að fjalla um 

vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenner með tilliti til þess hvernig umhverfið í kringum 

barn hefur áhrif á það. Til að undirstrika mikilvægi þess að börn finni samleið með 

öðrum er næst fjallað um kenningu Baumeister og Leary. Þá er fjallað um 

félagsnámskenningar til að varpa ljósi á hvernig hegðun er lærð og mikilvægi þess að 

börn hafi heilbrigðar fyrirmyndir og upplifi jákvæð vinasambönd. Að því loknu er fjallað 

um félagsfærni, vináttu og samkennd.  

Í þriðja kafla er fjallað um einhverfu, ADHD, kvíða og þunglyndi ásamt stuttri 

umfjöllun um mikilvægi inngrips fyrir þá sem eru með slaka félagsfærni. Í fjórða kafla er 

fjallað um PEERS námskeið í félagsfærni. Byrjað er á því að kynna PEERS námskeiðið og 

svo tekur við umfjöllun um uppbyggingu kennslustunda og aðferða PEERS félagsfærni-

þjálfunar. Í lok kaflans er svo stutt umfjöllun um upphaf PEERS námskeiða á Íslandi. Í 

fimmta kafla er greint frá fyrri rannsóknum á PEERS námskeiðum erlendis. Í sjötta kafla 

er fjallað um aðferðarfræðilega nálgun rannsóknarinnar. Farið er yfir undirbúning 

rannsóknar, framkvæmd og úrvinnslu gagna. Í lok kaflans má svo finna umfjöllun um 

matslistana sem notaðir voru til að meta árangur PEERS. Í sjöunda kafla er gerð grein 

fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Í áttunda kafla eru svo niðurstöður ræddar í 

fræðilegu ljósi og ályktanir settar fram.   
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningarlegan bakgrunn rannsóknarinnar. Fyrst verður 

fjallað um vistfræðikenningu Bronfenbrenner (1979) til að gera grein fyrir áhrifunum 

sem umhverfið hefur á barnið. Næst verður kenning Baumeister og Leary (1995) reifuð 

til að gera grein fyrir þörf barna og unglinga fyrir að vera hluti af heild og hvaða áhrif 

það hefur á tilfinningalíf einstaklinga að finna ekki samleið með öðrum. Til að gera grein 

fyrir mikilvægi heilbrigðra vinasambanda, jákvæðra fyrirmynda og hvernig hegðun er 

lærð verður að lokum fjallað um félagsnámskenningar. Eftir umfjöllun um kenningar 

verður fjallað um félagsfærni og mikilvægi vináttu. Í lok kaflans er svo stutt umfjöllun 

um samkennd.  

2.1 Kenningar 

2.1.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenner  

Vistfræðikenning Bronfenbrenner (e. ecological theory)(1979; 1994; Bronfenbrenner og 

Evans, 2000) fjallar um hvernig umhverfið hefur áhrif á þroska barna. Bronfenbrenner 

talaði um að foreldrar, skóli, vinir og samfélagið í heild hefði mikil áhrif á börn og þroksa 

þeirra (Berk, 2004; Marchica og D‘Amico, 2016). Hann leit á þroskaferil barns sem 

gagnkvæmt ferli barns og umhverfis þar sem það er umvafið kerfum sem hafa áhrif á 

þroska þess á ýmsa vegu. Þessi kerfi nefnast nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. 

mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem), lýðkerfi (e. macrosystem) (Bronfenbrenner, 

1979) og lífkerfi (e. chronosystems) sem bættist við síðar (Bronfenbrenner, 1986).  

Í hverju kerfi er litið til þess hvaða áhrif það hefur á einstaklinginn en einnig hvernig 

kerfin hafa áhrif hvert á annað (Berk, 2004). Í nærkerfi líkansins er fjallað um samskipti 

milli einstaklingsins við nánustu fjölskyldu og vini og er þá sérstaklega litið til þess hvaða 

áhrif þessi samskipti hafa á þroska einstaklingsins á viðkvæmum mótunarárum (Berk, 

2004) en náin tengsl í nærumhverfi barna eru mikilvæg fyrir þroska þeirra 

(Bronfenbrenner, 1979; Bornfenbrenner og Evans, 2000). Í millikerfi líkansins eru áhrif 

tengsla og tengingar á milli nærkerfa einstaklingsins skilgreind en samskipti við nána 

aðila geta haft mótandi áhrif á samskipti við aðra. Þriðja sviðið, stofnanakerfið, snýr að 

því hvernig stofnanir og kerfi sem einstaklingur er jafnvel ekki hluti af geta haft áhrif á 

velferð hans. Í lýðkerfi kenningarinnar er fjallað um áhrif sem hefðir, viðhorf og 

menningu sem í gildi eru og geta haft áhrif á þroska, líf og velferð einstaklingsins (Berk, 
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2004). Lífkerfið bindur kerfin saman og felur í sér atburði og breytingar sem barn gengur 

í gegnum á lífsleiðinni (Bronfenbrenner, 1994). Með þessum kerfum sýnir 

Bronfenbrenner fram á hversu mikil áhrif umhverfi og samskipti geta haft á 

einstaklinginn og líf hans (Berk, 2004). Hann hélt því fram að ef ójafnvægi er í kerfunum í 

kringum börn væri hætta á að þau einangrist og upplifi streitu (Bronfenbrenner 1986; 

Brendtro, 2006).  

Bronfenbrenner (1986) benti jafnframt á þá hættu sem gæti skapast þegar kerfin 

vinna ekki saman að velferð barna. Slíkt gæti valdið því að börn næðu ekki að þroska 

með sér tilfinninguna um að tilheyra (e. belonging). Neikvæð áhrif í kerfum sem standa 

barninu næst geta því haft áhrif á sjálfstraust þeirra en lengd tímabils þessara áhrifa og 

aldur barns eru meðal þátta sem hafa áhrif á hversu alvarlegar afleiðingarnar verða 

(Bronfenbrenner og Evans, 2000). Góð samvinna á milli kerfa veitir hins vegar stuðning 

og stuðlar að jafnvægi (Brendtro, 2006).  

2.1.2 Kenningin um að tilheyra  

Kenningin um að tilheyra (e. the need to belong) er mótuð af Roy Baumeister og Mark 

Leary. Í megindráttum gengur kenningin út á að tengslaþörf sé það sem hvetji 

einstaklinginn áfram. Kenninigin tengist einnig öðrum þörfum eins og þörf fyrir 

viðurkenningu og völd (Baumeister og Leary, 1995). 

Baumeister og Leary (1995) leitast í kenningu sinni við að skoða þörf einstaklinga 

fyrir að viðhalda nánum tengslum. Kenningin getur veitt aukinn skilning á hvötum og 

hegðun einstaklinga, auk þess að útskýra tilfinningar og hugmyndir einstaklinga út frá 

þessari þörf fyrir að tilheyra. Samkvæmt kenningunni eiga flestir það sameiginlegt að 

vilja tengjast fóki í sínu nánasta umhverfi og eiga samleið með öðrum.  

Kenningin er í tveimur hlutum, annars vegar fjallar hún um þörf einstaklinga til að 

upplifa jákvæð og endurtekin samskipti við aðra einstaklinga og hins vegar þörf fyrir að 

viðhalda tengslum við aðra í umhverfi þar sem einstaklingar veita hver öðrum stuðning 

og leitast við að bæta hag hvers annars. Samkvæmt kenningunni fá einstaklingar meiri 

ánægju út úr nánu og viðvarandi sambandi við einn einstakling en að eiga fjölbreytt 

tengsl við marga. Náin og langvarandi tengsl teljast mikilvæg þar sem skortur á þeim 

getur leitt til af sér neikvæðar afleiðingar. Rannsókn Baumeister og Leary sem þeir gerðu 

til prófa sannleiksgildi kenningar sinnar leiddi meðal annars í ljós að höfnun eða útilokun 



19 

á félagslífi getur haft slæmar afleiðingar fyrir andlega heilsu þess sem upplifir slíkt. 

Afleiðingarnar geta meðal annars birst í kvíða, einmanaleika og þunglyndi (Baumeister 

og Leary, 1995).  

Tenglsakenning Bowlbys fjallar einnig um þörf einstaklinga fyrir tengsl. Bowlby taldi 

tengsl einstaklinga á fullorðinsárunum vera mótuð af frumtengslum þeirra við foreldri, 

yfirleitt móður, í bernsku (Bowlby, 1982). Í kenningunni um að tilheyra er hins vegar 

fjallað um að þörf fyrir tengsl geti beinst að hverjum sem er og getur einstaklingur bætt 

upp glötuð tengsl við eina manneksju með nýjum tengslum við aðra (Baumeister og 

Leary, 1995). Brendtro, Brokenleg og Bockern (2002) töldu tilfinninguna um að tilheyra 

vera eina af meginþörfum barna til að þroskast á jákvæðan hátt. Samkvæmt þeim eru 

sambönd, gagnsemi, ábyrgð og tilgangur þeir þættir sem hafa mestu áhrifin á tilfinningu 

barns um að tilheyra.  

2.1.3 Félagsnámskenningar 

Sálfræðingurinn Albert Bandura setti fram eina af félagsnámskenningunum (e. social 

learning theories) en samkvæmt félagsnámskenningum eru umhverfi, virkni hugans og 

samspil hegðunar lykilþættir í þroska einstaklingsins (Gibson, 2004). Frá sjónarhorni 

félagsnámskenningar Albert Bandura læra einstaklingar nýja hegðun í gegnum beina 

reynslu og-samskipti við aðra eða með því að fylgjast með hegðun annarra í gegnum 

herminám (e. observational learning) (Bandura og Walters, 1977). Þegar herminám á sér 

stað aukast líkur á að einstaklingar taki upp sömu hegðun og þeir sem viðkomandi fylgist 

með. Til að mynda eru foreldrar oft fyrirmynd fyrir börn sín og því mikilvægt að þau sýni 

gott fordæmi því hegðun barna er að miklu leyti lærð af foreldrum. Þegar börn komast á 

unglingsárin fer hegðun að mótast í auknum mæli út frá jafningjum og dregur þá úr 

áhrifum foreldra. Því eru góðar fyrirmyndir á bernskuárum mikilvægar (Bandura, 1977). 

Fyrirmyndir sem hafa mestu áhrifin þegar hegðun er lærð geta einnig verið 

einstaklingar úti í samfélaginu, vinir eða aðrir fjölskyldumeðlimir. Börn horfa þá upp til 

þeirra og herma eftir hegðun þeirra. Börnin fylgjast þá gjarnan með hver viðbrögð eða 

umbunin er við hegðun þess sem þau líta upp til og læra af þeim (Siegel, 2012). Albert 

Bandura hélt því fram að frávikshegðun, eins og neysla vímuefna, væri ekki meðfædd 

heldur lærð og unglingar læri hana af öðrum. Ef vímuefnaneysla er viðvarandi innan 

vinahóps er líklegra að barnið eða unglingurinn hermi eftir þeirri neyslu (Siegel, 2012). 
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Þegar hegðun er lærð getur því skipt meginmáli hvort að hegðun leiði af sér umbun eða 

refsingu þar sem umbun styrkir hegðun umfram refsingu (Bandura, 1973). 

  Edwin Sutherland (1939) fjallaði um frávikshegðun í kenningu sinni um ólík 

félagsleg tengsl (e. theory of differential association) og er kenningin í flokki 

félagsnámskenninga. Tilgangur með kenningunni er að útskýra hvernig frávikshegðun er 

lærð. Kenningin snýst í meginatriðum um að frávikshegðun sé lærð af öðrum en sé ekki 

eiginleiki sem einstaklingar fæðast með. Sutherland leggur áherslu á að 

frávikshugmyndir skipti máli og að meiri líkur séu á að einstaklingur sýni af sér 

frávikshegðun ef hann er oft í samskiptum við einstaklinga með viðvarandi 

frávikshugmyndir. Samskipti við þá sem hafa frávikshugmyndir hafa þó samkvæmt 

Sutherland aðeins áhrif ef samskiptin við þá eru meiri en við þá með hefðbundnar 

hugmyndir og hugsanir (Thio, 2010).  

Daniel Glaiser gagnrýndi kenningu Sutherlands og taldi að hann hundsaði hæfni 

einstaklingsins til að velja og hafna. Glaiser kom því með útfærslu á 

félagsnámskenningunni og fjallaði um mismunandi auðkenni (e. differential 

identification). Samkvæmt honum hafa frávikshugmyndir annarra ekki áhrif á 

einstaklinga nema hann finni samsvörun í þeim (Thio, 2010). Burgess og Akers (1966) 

settu fram kenningu um mismunandi styrkingu (e. differential reinforcement) sem er 

þeirra útfærsla á félagsnámskenningunni. Samkvæmt þeim skiptir máli hver umbunin er 

við ákveðinni hegðun þar sem einstaklingar munu fremur velja frávikshegðun ef 

umbunin fyrir hana er meiri hegðun sem telst ákjósanleg (Thio, 2010). 

2.2 Félagsfærni  

Fræðimenn skilgreina félagsfærni á mismunandi hátt en einföld skýring á hugtakinu er 

sú að í félagsfærni felist hæfni einstaklings til að hegða sér á viðeigandi hátt eftir 

félagslegum aðstæðum hverju sinni. Félagsfærni er geta til þess að eiga í samskiptum 

við aðra en æskilegt er að þessi samskipti séu jákvæð og samvinna sé í leik og starfi. 

Ennfremur felst félagsfærni í getu til að finna lausnir á ágreiningsmálum á farsælan hátt 

(Gilmore, 2019; Cartledge og Kleefeld, 2002). Að geta sýnt góðvild, séð sjónarhorn 

annarra og verið næmur á tilfinningar annarra felur einnig í sér félagsfærni en börn með 

slíka færni eru oft vel liðin (Cillessen og Bellmore, 2011). Jafnframt er líklegra að börn 
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með góða félagsfærni eigi frumkvæði að samskiptum og viðhaldi þeim (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Félagsfærni einstaklinga þroskast öðru fremur með þáttöku í virku lýðræðislegu 

samstarfi þar sem börn fá tækifæri til þess að sýna hug sinn í verki og koma skoðunum 

sínum á framfæri. Kapp er lagt á að börn öðlist færni í samstarfi, setji sig í spor annarra 

og sýni öðrum góðvild og virðingu, en tengsl eru meðal annars á milli félagsfærni, 

réttlætiskenndar og tilfinningalæsis (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2018). 

Því skiptir miklu máli að börn búi yfir góðri félags- og samskiptahæfni svo þau geti tjáð 

sig með jákvæðum hætti og leyst úr þeim vandamálum sem upp koma (Barkley, 2015). 

Talið er að börn læri félagsfærni að miklu leyti í sínu nánasta umhverfi. Hana læra 

þau óformlega með því að fylgjast með samskiptum annarra og af samskiptum þeirra við 

aðra (Cartledge og Kleefeld, 2002). Þegar grunnskólaganga barna hefst verða samskipti 

við vini mikilvægari en áður og þá kemur oft fljótlega í ljós hversu mikilli félagsfærni þau 

búa yfir. Breytingar í fari barnanna geta þá komið í ljós, til að mynda varðandi sjálfstjórn, 

en hún spilar gjarnan stóran þátt í samskiptum á milli þeirra (Rubin, Bukowsky, Parker 

og Bowker, 2008). Slök félagsfærni getur bitnað á námsárangri og aukið líkurnar á 

félagslegri einangrun og þunglyndi, og valdið almennri vanlíðan hjá börnum og 

unglingum á skólaaldri (Hargie, 2006; Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). Rannsóknir hafa 

jafnfram sýnt fram á mikilvægi félagsfærni en í ljós hefur komið að börn með góða 

félagsfærni eru með betra sjálfsmat, eru hamingjusamari, vegnar betur í námi og minni 

líkur eru á brotthvarfi þeirra úr skóla (Kostelnik, Gregory, Soderman og Whiren, 2011). 

Daglegt líf felst í samskiptum við aðra og skiptir því færni einstaklings til þess að geta 

tekið þátt í þeim miklu þar sem félagsfærni hefur áhrif á það hvernig einstaklingurinn 

tekst á við daginn. Auk þess stuðlar góð félagsfærni að auknu jafnvægi tilfinninga (Bee 

og Boyd, 2004). Félagsfærni er því mikilvæg fyrir einstaklinga til að fóta sig í lífinu og 

öðlast innihaldsríkt líf.  

2.3 Vinátta  

Þroska einstaklings er gjarnan skipt niður í nokkur skeið eftir aldri. Menning getur spilað 

inn í hvernig þessu er skipt en í vestrænni menningu er talað um að unglingsárin byrji 

um 10-13 ára aldurinn og taki við af mið- eða síðari hluta bernskunnar sem er frá 6-10 

ára (Santrock, 2015). Börn og unglingar á sama aldri geta samt verið komin mislangt í 
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þroska og getur verið gott að hafa það í huga þegar unnið er að málefnum þeirra 

(Sherman, 2015).  

Eitt af því sem talið er mikilvægt fyrir þroska barna eru vináttutengsl (Laugeson, 

2013). Góð vináttutengsl auka sálfélagslega virkni barns og veitir því nánd, félagsskap, 

tilfinningalegt jafnvægi og aukið sjálfstraust (Shum o.fl., 2019; Santrock, 2015). Tengsl 

við nána vini eru mikilvægur hluti af mótunarferli einstaklinga og geta þessi tengsl haft 

áhrif á færni þeirra og viðhorf um hvernig best sé að takast á við þá erfiðleika sem á vegi 

þeirra verða (Felmlee, Sweet og Sinclair, 2012). Geta einstaklings til þess að eignast vini 

og vera félagslega samþykktur af jafningjum getur leitt til innihaldsríkra sambanda og 

haft langtímaáhrif á andlega heilsu, samfélagsþátttöku sem og náms- og starfsframa 

(Gilmore o.fl., 2019).  

Talið er að vinnuáttutengsl geti hjálpað til við að takast á við félagslega höfnun 

(Gardner, Gerdes og Weinberger, 2015). Félagsleg höfnun getur haft alvarlegar 

afleiðingar á andlega heilsu en tenging hefur fundist á milli félagslegrar höfnunar og 

vandkvæða á borð við þunglyndi, kvíða, afbrot og vímuefnaneyslu (Santrock, 2015; 

Laugeson, 2013). Getan til þess að eignast vini hefur því ákveðið forvarnargildi þar sem 

hún dregur úr líkum á glæpsamlegri hegðun og misnotkun vímuefna og hefur þannig 

jákvæð áhrif á lífsgæði einstaklinga (Gilmore o.fl., 2019). Vinátta sem byggir á góðum 

samskiptum og sterkum tengslum getur jafnframt dregið úr vanlíðan sem fylgir höfnun 

jafningja og dregið úr líkum á því að einstaklingar finni fyrir einmanaleika, kvíða og 

öðrum áhrifum sem neikvæð samskipti hafa í för með sér (Bernardon, Babb, Hakim-

Larson og Gragg, 2011; van Harmelen o.fl., 2017). Auk þess eru líkur á að einstaklingur 

sem er í góðum vináttutenglsum hafi góða samskiptahæfni, búi yfir getu til 

ákvarðanatöku í flóknum félagslegum aðstæðum (van Harmelen o.fl., 2017) og geri 

einstaklingum fært að leysa úr ágreiningi (Gardner o.fl., 2015). Færni til að leysa úr 

ágreiningi getur veitt forskot þegar kemur að samskiptum við jafningja á unglingsárum 

(Gardner o.fl., 2015). Auk þessa gefur það einna sterkustu vísbendingarnar um gæði 

vinskapar hvernig vinir leysa úr ágreiningi (Laugeson, 2013). 

Að eiga góða vini getur því haft þýðingarmikil áhrif og getur dregið úr afleiðingum 

streituvaldandi atburða, auk þess að hafa jákvæð áhrif á sjálfstraust og geta dregið úr 

einkennum kvíða og þunglyndis (Laugeson og Frankel, 2010; Reid, 2011). Tengsl, nánd 
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og samskipti geta skipt sköpum þegar kemur að andlegri heilsu og velferð barna en 

þegar góð tengsl eru í vinskap aukast líkurnar á tilfinningalegum og andlegum ávinningi 

(Felmlee o.fl., 2012). Með stuðningi og vináttutengslum má einnig draga úr neikvæðum 

áhrifum sem verða þegar erfiðleikar eru innan fjölskyldna (van Harmelen o.fl., 2017). 

Auk þessa getur það veitt vörn gegn einelti að tilheyra vinahóp eða að eiga góðan vin 

þar einstaklingur á frekari á hættu að verða fyrir einelti ef hann er einn síns liðs. Ástæða 

þess er meðal annars sú að þeir sem leggja í einelti ráðast yfirleitt ekki að hópi af vinum 

(Laugeson, 2013).  

2.4  Samkennd 

Samkennd er sá eiginleiki sem drífur einstaklinga til að rétta öðrum hjálparhönd og er 

ennfremur það sem stöðvar einstaklinga í að beita aðra ofbeldi (Baron-Cohen og 

Wheelwright, 2004). Þroski samkenndar er mikilvægur áfangi bernskunnar en hann 

tengist ekki einungis aukinni færni til að skilja tilfinningar, sjónarmið og þarfir annarra, 

heldur þroskar samkennd einnig félagsfærni og hugræna færni (Roth-Hanania, Daviov 

og Zahn-Waxler, 2011). Samkvæmt Denham og Holt (1993) eru börn sem sýna 

samkennd og eru með gott tilfinningalæsi með betri félagsfærni en önnur börn. Börn 

sem skortir samkennd eru hins vegar líklegri til þess að eiga í félagslegum erfiðleikum 

(Barkley, 2015). Samkennd er því grundvöllur góðra samskipta og meginforsenda þess 

að halda þeim góðum (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann I. Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson, 2004).  
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3 Þættir sem geta haft áhrif á félagsfærni  

PEERS er námskeið í félagsfærni fyrir börn og unglinga með einhverfu, ADHD, kvíða, 

þunglyndi og aðra félagslega erfiðleika (Laugeson og Frankel, 2010). Í þessum kafla 

verður fjallað um hvernig þessar raskanir geta haft áhrif á félagsfærni barna.  

3.1 Einhverfa 

Einhverfurófsraskanir (e. autism spectrum disorders) er regnhlífarhugtak yfir greiningar 

á einhverfurófinu. Einkenni einhverfu (e. autism) felast í röskun á félagslegum 

samskiptum, tjáskiptum og hegðun (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). Erfiðleikar við að 

mynda viðeigandi félagsleg sambönd við jafningja er einnig eitt af aðaleinkennum 

einhverfu (Matthews o.fl., 2019). Einkenni koma yfirleitt fram hjá börnum áður en þau 

verða þriggja ára en í sumum tilfellum eru þau ekki greind fyrr en á grunnskólaaldri. 

Ástæðan fyrir því er sú að þegar í grunnskóla er komið eykst krafa um aukin félagsleg 

samskipti. Það getur valdið því að börn með einhverfu lenda frekar í ágreiningi (Sadock 

o.fl., 2015).  

Félagslegir erfiðleikar barna með röskun á einhverfurófi koma meðal annars fram í 

því að börnin hafa takmarkaðan áhuga á því sem er utan áhugasviðs þeirra, eiga í 

erfiðleikum með breytingar og bregðast á annan hátt við félagslegu áreiti en flest önnur 

börn. Þetta getur haft áhrif á þroska og samskipti við jafningja þar sem félagsleg hegðun 

barna með einhverfu getur gert þeim erfitt fyrir með að eignast vini og þannig valdið 

þeim langtíma erfiðleikum (Sadock ofl., 2015; Mandelberg o.fl., 2014). Erfiðleikar í 

samskiptum við jafningja felast jafnframt gjarnan í því að börn með einhverfu geta átt 

erfitt með að skiptast á upplýsingum, taka þátt í samtölum og finna umræðuefni á 

grundvelli áhugamála. Þar sem vinskapur byggir oft á því að deila svipuðum 

áhugamálum getur þetta ýtt undir félagslega einangrun og vinaleysi barna með 

einhverfu (Mandelberg o.fl., 2014). Auk þessa eiga börn og unglingar með einhverfu 

stundum í erfiðleikum með að lesa í vísbendingar í umhverfinu, skilja tilfinningar 

annarra og setja sig í þeirra spor. Þetta getur valdið því að einstaklingurinn á erfitt með 

að sýna áhuga eða taka þátt í samtölum um viðfangsefni sem eru önnur en falla undir 

áhugasvið viðkomandi (Marchia og D‘Amico, 2016). Þetta getur valdið misskilningi í 

samskiptum og gert önnur börn fráhverf þeim (Matthews o.fl., 2019). Skortur á 
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félagsfærni getur þannig komið í veg fyrir að börn með einhverfu geti þróað 

vináttutengsl við aðra (Marchia og D‘Amico, 2016). 

Unglinsárin geta verið einstaklingum með einhverfu erfið. Börn með einhverfu verða 

frekar fyrir einelti og ofbeldi en aðrir (Rabin, Israel-Yaacov, Laugeson, Mor-Snir og 

Golan, 2018). Þá misheppnast tilraunir til félagslegra samskipta oftar hjá þeim en 

öðrum. Þau eiga oft færri vini, fá lítinn stuðning jafningja, þátttaka þeirra í félagslegum 

athöfnum er takmörkuð og þau verða oftar fyrir félagslegri höfnun samanborið við aðra 

(Rabin o.fl., 2018). Aðrar neikvæðar afleiðingar félagslegrar höfnunar eru kvíði og 

þunglyndi sem eru þekktar fylgiraskanir einhverfu. Orsökina má meðal annars rekja til 

þess að vegna slakrar félagsfærni barna með einhverfu verða þau oft fyrir höfnun 

(Laugeson, 2013). Þegar það gerist er jafnframt hætta á að þessi börn sýni af sér 

áhættuhegðun á borð við misnotkun vímuefna (Marchica og D‘Amico, 2016). Þá getur 

kvíði einnig gert einkenni hjá börnum og unglingum með einhverfu ýktari og meira 

áberandi (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Evald Sæmundsen, 2014). 

3.2 ADHD 

ADHD (e. Attention deficit hyperactivity disorder) eða athyglisbrestur með eða án 

ofvirkni er taugaþroskaröskun. Greining einkenna ADHD skiptist niður í þrjá undirflokka 

þar sem ADHD með ofvirkni og/eða hvatvísi eru ráðandi einkenni, athyglisbrestur er 

ráðandi einkenni og að lokum flokk þar sem öll þrjú einkennin eru ráðandi (American 

Psychiatric Association, 2013; Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús 

Haraldsson, 2012). Einkennin flokkast sem væg, miðlungs eða alvarlega hamlandi. Til að 

greiningarviðmiðum ADHD sé náð þurfa einkenni að hafa komið fram fyrir 12 ára aldur. 

ADHD er þó í flestum tilvikum ekki greint fyrr en eftir sjö ára. Einkenni koma oft fyrst 

fram þegar börn hefja skólagöngu en til þess að staðfesta greiningu ADHD þarf hegðun 

barns að uppfylla greiningarviðmið bæði á heimili og í skóla (Saddock o.fl., 2015). Talið 

er að ADHD sé ein algengasta hegðunarröskun barna (Gísli Baldursson o.fl., 2012). 

Félagsleg vandkvæði barna með ADHD lýsa sér einkum í truflandi eða óviðeigandi 

hegðun og vitsmunalegum erfiðleikum við að leysa úr ágreiningi. Um er að ræða 

óviðeigandi hegðun á borð við hvatvísi, að þrengja sér upp á aðra og vera fjandsamlegur 

eða særandi í samskiptum. Vandkvæði vegna hegðunar eru oft tilkomin vegna erfiðleika 

barna með ADHD við að taka eftir félagslegum vísbendingum og lesa rétt í aðstæður. 
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Vinasambönd barna með ADHD eru oft átakasöm, þau eiga fáa vini og verða oftar fyrir 

stríðni en börn sem fylgja eðlilegum þroska (Gardner, Gerdes og Weinberger, 2015). 

Börn með ADHD sækja gjarnan í félagsskap barna sem einnig eru með einkenni ADHD og 

einkennast slík vináttusambönd oft af árekstrum og erfiðleikum viðað hafa stjórn á 

tilfinningum (Hoza, 2007). Um 82% barna með ADHD upplifa neikvæð samskipti við 

jafningja og eru samskiptin oft orðin stirð fyrir sjö ára aldur. Erfitt getur verið að yfirstíga 

þau vandkvæði sem fylgja neikvæðum samskiptum og geta erfiðleikar vegna þeirra 

varað fram á fullorðinsár (Gardner o.fl., 2015).  

Neikvæð samskipti og höfnun jafningja getur valdið alvarlegri hegðun og stuðlað að 

brotthvarfi úr skóla, afbrot, misnotkun vímuefna, kvíða og námsörðuleika (McQuade og 

Hoza, 2008). Börn með ADHD sem eiga erfitt með sjálfsstjórn eru sérstaklega 

berskjölduð fyrir ofangreindum áhættuþáttum (Farrington og Welsh, 2007; Reid, 2011). 

Rannsókn Emils Einarsonar og félaga (2009) á föngum leiddi í ljós að um helmingur 

fanga sem til rannsóknar voru uppfylltu greiningarviðmið ADHD í æsku og margir þeirra 

áttu jafnframt við vímuefnavanda að stríða (Emil Einarsson, Jón Friðrik Sigurðsson, Gisli 

H. Guðjónsson, Anna Kristín Newton og Ólafur Örn Bragason, 2009). 

Einnig er algengt að börn og unglingar með ADHD greinist með mótþróa-

þrjóskuröskun, námserfiðleika, kvíðaröskun, áráttu og þráhyggjuröskun, 

hegðunarröskun, svefnörðugleika og þunglyndi (American Psychiatric Association, 2013; 

Gísli Baldursson og fl., 2012). Þessar raskanir geta haft áhrif á félagsfærni. Til að mynda 

hefur mótþróa-þrjóskuröskun nær undantekningarlaust áhrif á samskipti og 

frammistöðu barna í skóla. Léleg frammistaða í skóla er tilkomin vegna þess að börnin 

eru oft vinalaus, taka ekki þátt í félagslegum athöfnum, neita að fara eftir reglum og eiga 

í erfiðleikum með stjórn á skapi (Saddock o.fl., 2015). Námserfiðleikar geta jafnframt 

valdið erfiðleikum í félagsfærni og samskiptum við aðra og leiðir það oft til depurðar og 

kvíða hjá börnum (Saddock o.fl., 2015).  

3.3 Kvíði  

Þegar kvíði er það mikill að einstaklingur upplifir vanlíðan nánast daglega er talað um 

kvíðaröskun (e. generalized anixety disorder). Almenn kvíðaröskun lýsir sér sem þrálátur 

kvíði sem á sér stað flesta daga og erfitt er að stjórna. Kvíðinn getur valdið 

einbeitingarskorti, svefnleysi, eirðarleysi, vöðvaspennu og skapstyggð (Saddock o.fl., 
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2015). Börn með almenna kvíðaröskun þjást oft af kvíða fyrir daglegum athöfnum. Þau 

hafa áhyggjur af því að þau séu ekki að standa sig í skóla og eru hrædd um að gera 

mistök í félagslegum samskiptum. Einkenni hjá börnum lýsa sér gjarnan þannig að þau 

eru pirruð, eiga í erfiðleikum með svefn og einbeitingu, finna fyrir eirðarleysi, tómum 

huga og vöðvaspennu. Áhyggjur barna með kvíða geta orðið það alvarlegar að þær hafa 

áhrif á allar daglegar athafnir (Sadock o.fl., 2015). 

3.4 Þunglyndi 

Einkenni þunglyndis (e. depression) geta haft neikvæð áhrif á daglegt líf einstaklinga. 

Einkennin lýsa sér í þungu skapi, þreytu og áhugaleysi fyrir þátttöku og virkni. Einkenni 

þunglyndis lýsa sér einnig í að upplifa að maður sé einskis virði, svefnerfiðleikum og 

truflun á matarlist (American Pshychiatric Association 2013; Saddock o.fl, 2015). 

Þunglyndi hjá barni lýsir sér í áhugaleysi, mikilli þörf fyrir að sofa eða eiga í erfiðleikum 

með svefn. Þá á barn með þunglyndi það til að einangra sig, missa matarlyst, vera 

gagnrýnið á sjálft sig og jafnvel segir barnið frá löngun til að deyja (Spencer, Wilens, 

Biederman, Wozniak og Harding-Crawford, 2000).  

3.5 Mikilvægi inngrips 

Oft er því tekið sem sjálfsögðum hlut að eiga vini en þegar einstaklingar sem eru til að 

mynda með ADHD og röskun á einhverfurófi verða fullorðnir skortir þá oft vináttutengsl 

og tengsl við samfélagið, en þessi þættir teljast mikilvægir til þess að geta notið 

ákveðinna lífsgæða. Þegar einstaklingar á einhverfurófinu reyna að eiga í samskiptum 

getur vanþekking þeirra á félagslegum samskiptum komið í ljós og gert þeim erfitt fyrir. 

Vegna þessa er mikilvægt að grípa inn í áður en þessir einstaklingar verða fullorðnir og 

bæta félagsfærni þeirra. Með því að gera það getur óviðeigandi hegðun í samskiptum 

batnað til muna og opnar það fyrir möguleikann á að eignast vini, en slíkt gæti bætt 

verulega lífsgæði einstaklinga sem standa höllum fæti vegna slakrar félagsfærni 

(Laugeson og Frankel, 2010; Marchia og D‘Amico, 2016).    
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4 PEERS námskeið í félagsfærni 

PEERS stendur fyrir Program for the Evalution and Enrichment of Relational Skills og er 

námskeið fyrir börn og unglinga sem eiga í erfiðleikum með að eignast og halda vinum 

(Laugeson og Frankel, 2010). Í þessum kafla verður fjallað nánar um PEERS námskeið í 

félagsfærni.  

4.1 Kynning á PEERS námskeiði í félagsfærni 

PEERS er þróað út frá Vináttuþjálfun fyrir börn (e. Children‘s Friendship Training) sem er 

þróað af Frankel og Myatt (Laugeson og Frankel, 2010). Markmið námskeiðsins er að 

kenna börnum og unglingum félagsfærni til þess að eignast vini og viðhalda vinskap. 

Foreldrar eða forráðamenn eru virkir þátttakendur í námskeiði með börnum sínum og 

taka þeir að sér hlutverk félagsfærniþjálfa fyrir börnin. Á námskeiðinu er foreldrum veitt 

leiðsögn um aðferðir og leiðir til þess að þjálfa félagsfærni barna sinna (Laugeson, 2013; 

Shum o.fl., 2018). Til einföldunar verður hér eftir talað um foreldri í stað félagsþjálfa 

þegar rætt er um hlutverk þeirra á námskeiðinu.   

Árangur PEERS námskeiða hefur verið mest rannsakaður hjá börnum og unglingum 

sem eru á einhverfurófinu en einnig hjá börnum og unglingum með ADHD, 

þroskaröskun og áfengisheilkenni fósturs (e. fetal alcohol syndrome). Höfundar PEERS 

hvetja til þess að úrræðið sé einnig notað við öðrum félagslegum vanda þar sem skert 

félagsfærni hefur áhrif á lífsgæði einstaklinga (Laugeson og Frankel, 2010). PEERS 

námskeið í félagsfærni hefur einnig verið þróað fyrir skóla (e. School-Based PEERS). 

Niðurstöður rannsókna sem kannað hafa gagnsemi skóla PEERS benda til þess að slík 

útgáfa skili einnig árangri (Laugeson og Park, 2014). Jafnframt er til PEERS námskeið fyrir 

ungt fólk 18-34 ára en þá er námskeiðið með svipuðu sniði en við bætast fjögur skipti 

um stefnumót (e. dating etiquette) og æfingar og efni er þá aðlagað að ungu fólki. 

Niðurstöður rannsókna benda einnig til þess að sú útgáfa af PEERS sé gagnleg 

(Laugeson, Gantman, Kapp, Orenski og Ellingsen, 2015). 

4.2 Nánar um uppbyggingu PEERS námskeiðs í félagsfærni 

PEERS er námskeið í félagsfærni fyrir börn, unglinga og ungt fólk með einhverfu, ADHD, 

kvíða, þunglyndi og aðra félagslega erfiðleika (Laugeson og Frankel, 2010). Áður en 

þátttaka á PEERS námskeiði hefst fara fram símaskimunarviðtöl og inntökuviðtöl þar 
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sem meðal annars er farið yfir inntökuskilyrði fyrir þátttöku á námskeiðinu. 

Inntökuskilyrði eru eftirfarandi: að greindarvísitala sé yfir þroskahömlunarmörkum, að 

málþroski sé þokkalegur og að barnið sjálft samþykki þátttöku á námskeiði. Þá útilokar 

alvarlegur hegðunarvandi þátttöku á námskeiði. Inntökuskilyrðin eru til að tryggja að 

þátttakendur geti nýtt sér námsefnið (Laugeson og Frankel, 2010).  

PEERS handbók er leiðbeiningarit Laugeson og Frankel (2010) um námskeiðið. 

Handbókin byggist á því að kenna ákveðia félagsfærni til þess að eignast og halda vinum 

(Laugeson, 2013). Námskeiðið er vikulega í 14 skipti og er hvert skipti 90 mínútur. 

Þátttakendur læra að taka þátt í samtölum, koma inn í samræður og fara út úr þeim og 

nota samfélagsmiðla á viðeigandi hátt. Þá læra þátttakendur að velja viðeigandi vini, 

takast á við stríðni, einelti og önnur form félagslegrar höfnunar. Einnig er þeim kennt að 

leysa úr ágreiningi meðal vina, hvernig á að sýna góðan liðsanda og hvernig á að halda 

hittinga og vera góður gestgjafi (Laugeson og Frankel, 2010; Marchica og D‘Amico, 2016; 

Matthews o.fl., 2019). Jafnframt eru kenndar leiðir til takast á við kjaftasögur og slúður 

og breyta slæmri ímynd og hvernig best sé að leita vina (Laugeson, 2013).   

Í PEERS er unnið í tveimur hópum eins og áður segir. Annars vegar foreldrahóp og 

hins vegar barna- eða unglingahóp. Unnið er með sama eða svipað efni samtímis í 

hópunum. Einn leiðbeinandi stjórnar hvorum hóp fyrir sig með aðstoðarfólki. Æskilegt er 

að leiðbeinendur hafi reynslu af því að vinna með unglingum og hafi reynslu og þekkingu 

í því að vinna með fjölskyldur þar sem félagsfærnivandi hefur verið til staðar. 

Leiðbeinendur eru gjarnan fagfólk: félagsráðgjafar, fjölskylduráðgjafar, iðjuþjálfar, 

kennarar og sálfræðingar (Laugeson og Frankel, 2010). 

Leiðbeinandi foreldrahópsins byrjar hvern tíma á að fara yfir heimavinnu síðustu 

viku með leiðbeinanda foreldrahópsins en heimavinna er sett fyrir í lok hvers tíma sem 

foreldrar eiga að hjálpa börnunum eða unglingunum með (Rabin o.fl., 2018; Laugeson 

og Frankel, 2010). Þegar farið er yfir heimavinnuna gefst tækifæri til fara yfir hvað gekk 

vel, hvað gekk ekki vel og hvað sé þá hægt að gera öðruvísi næst (Laugeson og Park, 

2014). Þegar yfirferð heimanáms er lokið er farið yfir kennsluefni tímans og að lokum 

setur leiðbeinandi fyrir heimanám fyrir næsta tíma. Foreldrar fá þá dreifiblöð með 

upplýsingum um kennsluefni hvers tíma, heimaæfingar, hlutverk barnanna eða 

unglinganna og hlutverk foreldra í heimaæfingum (Laugeson og Frankel, 2010). 
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Barna- eða unglingahópurinn byrjar tímann á sama hátt og foreldrahópurinn á 

yfirferð heimaæfinga. Eftir yfirferð heimaæfinga eru að lokum gerðar æfingar í 

félagsfærni og farið í hlutverkaleiki. Hópurinn fær svo einnig stutta kynningu á 

heimaæfingu næstu viku. Börn/unglingar og foreldrar sameinast svo síðustu 15 mínutur 

tímans og hefst þá skipulagning milli foreldra, barna og leiðbeinenda námskeiðsins á 

heimaæfingum fyrir næstu viku (Laugeson og Frankel, 2010). Aðlagaða og þýdda 

dagskrá 14 vikna PEERS námskeiðs má sjá í töflu 1. 

Tafla 1. Dagskrá og skipulag PEERS námskeiðs í félagsfærni (Laugeson og Frankel, 2010). 

Vika Viðfangsefni tíma     Virkni í tíma   

Vika 1 
Kynning og samtalsfærni I: skiptast á 

upplýsingum   
Umræður,samtalsæfingar 

  

Vika 2 Samtalsfærni II: Samræður á milli tveggja eða fleiri Umræður,samtalsæfingar   

Vika 3 
Samtalsfærni III: Rafræn 

samskipti 

 

  
Umræður 

  

Vika 4 Að velja viðeigandi vini 

 

  Umræður um persónulegan hlut 

Vika 5 Hvernig á að grínast á viðeigandi hátt   Umræður um persónulegan hlut 

Vika 6 Að blanda sér í samræður 

 

  

Hlutverkaleikur að blanda sér í 

samræður 

Vika 7 Að yfirgefa samræður 

 

  

Hlutverkaleikur að fara út úr 

samræðum 

Vika 8 Hittingur : Að hitta vini 

 

  Umræður, spila borðspil   

Vika 9 Að sýna góðan liðsanda 

 

  

Umræður,spila borðspil og æfa að 

vera gestgjafi og sýna góðan liðsanda 

Vika 10 
Höfnun I: Stríðni, einelti og niðurlægjandi 

athugasemdir 

Umræður,spila borðspil og æfa að 

vera gestgjafi og sýna góðan liðsanda 

Vika 11 Höfnun II: Líkamlegt einelti og slæm ímynd 

  

Umræður,spila borðspil og 

æfa að vera gestgjafi og 

sýna góðan liðsanda   

Vika 12 
Leiðir til að takast á við 

ágreining 

 

  

Umræður, æfing;leysa úr 

ágreining   

Vika 13 Kjaftasögur og slúður 

 

  

Umræður,spila borðspil og 

æfa að vera gestgjafi og 

sýna góðan liðsanda   

Vika 14 Útskrift: hvað tekur nú við ? 
    

Umræður, Útskriftarveisla 

og athöfn   

 

Æfingar í félagsfærni gera börnunum frekar fært að yfirfæra það sem þau læra á 

námskeiðinu á daglegt líf (Laugeson og Park, 2014). Heimaæfingar PEERS felast í að 

börnin/unglingarnir æfa lærða færni í hverjum tíma og einnig á milli tíma heima eða 

utan heimilis, síðan þurfa þau að segja frá hvernig gekk með heimaæfingar í næsta tíma. 

Hlutverk foreldra er að aðstoða með heimaæfingar og hvetja áfram(Laugeson og 

Frankel, 2010). Undirstaða samtalsæfinga eru sameiginleg áhugamál (Laugeson, 2013). 
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 Hlutverk foreldra er jafnframt að rifja reglurnar reglulega upp og skrefin fyrir 

komandi verkefni og sjá til þess að þau æfi sig í að taka þátt í samræðum. Þetta 

fyrirkomulag er haft til þess að gera þá færni sem þau læra á námskeiðinu að daglegri 

athöfn (Laugeson og Frankel, 2010). Tafla 2 sýnir skipulag heimaæfinga. 

Tafla 2. Heimanám PEERS námskeiðs í félagsfærni (Laugeson og Frankel, 2010). 

Vika Heimaæfingar PEERS námskeiða             

Vika 1 
Hringja innan hópsins, æfa að skiptast á upplýsingum við 

foreldra 

   

  

Vika 2 
Hringja innan hópsins, æfa að skiptast á upplýsingum við 

foreldra 

   

  

Vika 3 
Hringja innan hópsins, æfa að skiptast á upplýsingum við foreldra, uppruni vinatengsla, koma 

með uppáhalds hlut 

Vika 4 
Hringja innan hópsins, hringja utan hópsins, hvar finnum við vini við hæfi 

koma með uppáhalds hlut 

 

  

Vika 5 
Hringja innan hópsins, hringja utan hópsins, hvar finnum við vini við hæfi lesa í 

viðbrögð viðgríni, koma með uppáhalds hlut   

Vika 6 
Blanda sér í samræður, hringja innan hópsins, hringja utan hópsins, lesa í 

viðbrögð við gríni, koma með uppáhalds hlut 

 

  

Vika 7 
Blanda sér í samræður,hringja utan hópsins, lesa 

í viðbrögð við gríni, koma með spil 

    

  

Vika 8 
Blanda sér í samræður, hittingur, æfa 

góðan liðsanda, koma með spil 

     

  

Vika 9 
Blanda sér í samræður, hittingur, sýna góðan 

liðsanda, koma með spil 

    

  

Vika 10  
Blanda sér í samræður, hittingur, sýna góðan liðsanda, æfa viöbrögð 

við stríðni, koma með spil 

  

  

Vika 11 
Blanda sér í samræður, hittingur, æfa viðbrögð við stríðni, ef slæm ímynd 

ræða það heima, koma með spil 

 

  

Vika 12 
Hittingur, æfa viðbrögð við stríðni, ef slæm ímynd ræða það heima, æfa að leysa 

ágreining, koma með spil   

Vika 13 
Hittingur, æfa viðbrögð við stríðni, ef slæm ímynd ræða það heima, æfa að leysa ágreining,  

takast á við kjaftasögur/slúður, koma með spil 

Vika 14 Ekkert heimanám                 

 

4.3 Aðferðir PEERS félagsfærni þjálfunar 

Þjálfun PEERS í félagfærni felur í sér að beita gagnreyndum aðferðum og viðurkenndri 

félagsfærni (e. ecologically valid social skills). Þá er búið að kanna hvað það er sem börn 

og unglingar gera sem gengur vel félagslega og kenna það (Laugeson, 2013; Mandelberg 

o.fl., 2014).       

PEERS félagsfærniþjálfun byggir á hugrænni atferlismeðferð og sókratískum 

spurningaaðferðum (e. socratic questioning). Slíkt felur í sér að hvetja til rökhugsunar og 

láta þátttakendur námskeiðsins ígrunda vel svör við spurningum sem varpað er fram í 

tímum. Leiðbeinandi gæti til dæmis sýnt tilbúið dæmi um góða eða slæma félagslega 
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hegðun og fengið þátttakendur námskeiðsins til þess að benda á hvað var vel gert og 

hvað hefði mátt gera öðruvísi. Með þessu er verið að reyna að ýta undir rökhugsun og fá 

þátttakendur til þess að hugsa aðeins um það sem verið er að kenna í tímum (Laugeson 

og Park, 2014). Ýmsar aðferðir eru notaðar til þess virkja þessa rökhugsun en þær felast 

meðal annars í hlutverkaleikjum, heimaæfingum og mati á framistöðu. Aðferðir sem 

þessar ýta undir virkni, sjálfstraust og þátttöku í tímanum sem veitir börnunum dýpri 

skilning og trú á efninu (Laugeson og Park, 2014).   

Aðalstyrkleiki félagsfærniþjálfunar PEERS er að námskeiðið er bæði fyrir börn og 

foreldra þeirra og læra þau hvernig hægt er að halda áfram og fylgja eftir 

félagsfærniþjálfuninni að námskeiði loknu. Það má því segja að námskeiðinu ljúki í raun 

aldrei þar sem foreldrar halda áfram að veita barni sínu stuðning og leiðsögn (Laugeson 

og Frankel, 2010; Laugeson, 2013). Með því að hafa foreldra með í námskeiðinu er bæði 

þeim og börnum þeirra veittur stuðningur. Foreldrar hafa því mikilvæg áhrif á árangur 

barna sinna á námskeiðinu og eykur þátttaka þeirra líkurnar á því að árangur náist 

(Marchia og D‘Amico, 2016). 

 Í rannsókn Marchia og D‘Amico (2016) kom fram að margir foreldrar sem höfðu 

tekið þátt í PEERS námskeiði töluðu um að eftir þátttöku fannst þeim þeir öruggari og 

betur undirbúnir til þess að takast á við ágreining eða önnur vandamál sem koma upp 

varðandi börn þeirra. Ennfremur upplifðu þeir að þeim þætti þeir frekar tilbúnir en þeir 

voru áður til þessa að mæta þörfum barna sinna (Marchia og D‘Amico, 2016). Styrkur 

PEERS námskeiða í félagsfærni endurspeglast ennfremur í litlu brottfalli. Talið er að lítið 

brottfall stafi einkum af því að þátttakendur þurfa að samþykkja þátttöku á námskeiðið í 

inntökuferlinu (Marchia og D‘Amico, 2016). 

4.4 PEERS námskeið í félagsfærni á Íslandi 

Ingibjörg Karlsdóttir, félagsráðgjafi á Barna- og unglinga geðdeild BUGL, átti frumkvæðið 

að því að fá PEERS námskeið í félagsfærni til Íslands. Hún frétti af því í gegnum 

samstarfsfélaga og hafði í kjölfarið samband við UCLA PEERS Clinic í Los Angeles til að fá 

PEERS námskeið fyrir fagfólk á Íslandi. Þegar það var frágengið fékk Ingibjörg leyfi frá 

yfirmönnum sínum á BUGL til að leita eftir frekara samstarfi við aðrar stofnanir. 

Samband var haft við Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Þroska- og hegðunarstöð 

heilsugæslunnar og Velferðarsvið Reykjavíkur. Allar stofnanir tilnefndu fulltrúa sem 
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mynduðu stýrihóp ásamt Ingibjörgu. Stýrihópurinn fékk styrk frá BHM, og EHÍ kom til 

samstarfs við stýrihópinn og tók að sér að markaðsetja og skipuleggja PEERS for 

Adolescents Certified Training Seminar námskeið fyrir fagfólk. Mikil aðsókn var á 

námskeiðið en yfir 90 manns fengu réttindi til að halda og leiðbeina á PEERS námskeiði 

fyrir börn og unglinga á aldrinum 11-18 ára (Ingibjörg Karlsdóttir, munnleg heimild, 11. 

október, 2019). 

Stýrihópurinn hélt áfram samstarfinu og hófst handa við að láta þýða 

foreldradreifiblöð og valda matslista fyrir PEERS námskeið á íslensku og aðlaga að 

íslenskum aðstæðum. Í ágúst 2018 stóð stýrihópurinn aftur fyrir PEERS for Adolescents 

Certified Training Seminar og einnig PEERS for Young Adults Certified Training Seminar 

námskeiðum fyrir fagfólk til réttinda sem PEERS leiðbeinendur fyrir börn á aldrinum 11-

18 ára og fyrir ungt fólk á aldrinum 18-34 ára. Námskeiðið var aftur skipulagt í samstarfi 

við EHÍ og voru um 40 manns sem sóttu námskeiðið þá (Ingibjörg Karlsdóttir, munnleg 

heimild, 11. október, 2019). 

Stýrihópurinn skipulagði í september 2019 í samstarfi við EHÍ og þjónustumiðstöð 

Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða PEERS skólanámskeið fyrir fagfólk skóla til réttinda 

sem PEERS leiðbeinendur fyrir börn og unglinga á aldrinum 11-18 ára. Um 40 manns 

sóttu námskeiðið og fengu réttindi (Ingibjörg Karlsdóttir, munnleg heimild, 11. október, 

2019).    

Fyrsta PEERS námskeið í félagsfærni var haldið á BUGL (Ingibjörg Karlsdóttir, 

munnleg heimild, 11. október, 2019). BUGL er þriðju línu þjónustustofnun en þangað er 

vísað börnum og unglingum sem eiga við alvarlegan og margþættan geðheilsuvanda að 

stríða(Ríkisendurskoðun, 2016). PEERS námskeið eru nú haldin eða áformuð víða um 

land, til að mynda á Akureyri, Austurlandi, Suðurlandi, Vestmannaeyjum og á 

Höfuðborgarsvæðinu (Ingibjörg Karlsdóttir, munnleg heimild, 11. október, 2019).    
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5 Rannsóknir á PEERS  

Árangur af PEERS námskeiði í félagsfærni hefur verið töluvert skoðaður erlendis. Mest 

hefur árangur barna með einhverfu verið rannsakaður, þar sem eitt af megin einkennum 

einhverfurófsraskanna eru félagslegir erfiðleikar (Laugeson, 2013). Í þessum kafla verður 

sagt frá rannsóknum á árangri PEERS. Horft verður sérstaklega til þess hvaða áhrif 

námskeiðið hafði á félagsfærni, félagsvirkni, samkennd og kvíða. 

5.1 Fyrri rannsóknir 

Eins og áður hefur verið nefnt benda rannsóknir til þess að aðferðir sem kenndar eru á 

PEERS námskeiði í félagsfærni skili árangri (Laugeson og Franke, 2010; Laugeson, 2013). 

Til að mynda sýndu niðurstöður rannsóknar frá 2012, sem hafði það markmið að meta 

virkni og langtímaáhrif PEERS námskeiðs á félagsfærni 28 barna á einhverfurófinu, að 

þátttaka í PEERS námskeiði bætti verulega félagsfærni einstaklinga. Bætingar urðu 

meðal annars í félagslegri svörun, félagslegum samskiptum og félagslegri hegðun. Tíðni 

samskipta við jafningja jókst sem og þekking þátttakenda á félgsfærni. Varðandi  

langtímaáhrif námskeiðsins sýndi eftirfylgni 14 vikum síðar fram á áframhaldandi 

ávinning (Laugeson, Frankel, Gantman, Dillon og Mogil, 2012).  

Rannsókn Mandelberg, Frankel, Cunningham, Gorospe og Laugeson (2014) hafði 

það að markmiði að skoða langtímaáhrif félagsfærniþjálfunar á félagsfærni barna. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 53 börn og unglingar á aldrinum 12-18 ára með  

einhverfu og fjölskyldur þeirra sem valdar voru úr hópi 82 barna sem höfðu sótt PEERS 

námskeið á tímabilinu október 2006 til til júlí 2009. Að meðaltali voru tvö og hálft ár frá 

því að þátttöku á námskeiði lauk. Við mat á árangri voru skoðaðir matslistar sem voru 

lagðir fyrir og eftir námskeiðið á sínum tíma en einnig voru aftur lagðir fyrir matslistar til 

að meta langtímaáhrifin einu til fimm árum síðar. Matlistunum var ætlað að meta áhrif 

PEERS á félagfærni, þekkingu á félagsfærni og félagsvirkni. Helstu niðustöður sýndu 

marktækan mun á þessum atriðum eftir þátttöku á námskeiði og ennfremur að árangur 

sem hafði náðst á námskeiðinu var ennþá til staðar einu til fimm árum eftir að því lauk. 
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Langtímaniðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að meirihluti barnanna áttu að 

minnsta kosti einn náinn vin eftir þátttöku á námskeiðinu. 

Rabin o.fl. (2018) rannsökuðu áhrif PEERS námskeiðs þar sem notuð var þýdd og 

aðlöguð útgáfa PEERS handbókar fyrir 16 vikna námskeið. Matslistar voru lagðir fyrir 41 

barn á aldrinum 12-17 ára með einhverfu og foreldra þeirra. Meðal þess sem var metið 

voru áhrif PEERS á þekkingu á félagsfærni, félagsvirkni og samkennd þátttakenda. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar bentu til þess að þátttaka á námskeiðinu bætti 

félagsfærni þátttakenda auk þess sem aukning hafði orðið á þátttöku í félagslegum 

athöfnum og hittingum með jafnöldrum. Ennfremur gáfu niðurstöður til kynna að 

samkennd þátttakenda hefði aukist sem og þekking þeirra á félagsfærni. Börnin sem 

tóku þátt í PEERS námskeiðinu upplifðu jafnframt aukið sjáfstraust og aukna stjórn á 

tilfinningum og sýndu af sér ábyrgðarfyllri hegðun en áður. Á meðan var staðan sú sama 

og áður hjá samanburðarhóp sem hafður var til viðmiðunar. Langtímaárangur var 

jafnframt metinn 16 og 32 vikum síðar og gáfu niðurstöður úr því mati til kynna að 

árangur PEERS haldist að námskeiði loknu (Rabin o.fl., 2018). 

 Shum o.fl (2018) skoðuðu einnig árangur PEERS námskeiða þar sem notuð var 

þýdd(a) og aðlöguð útgáfa PEERS handbókar. Þátttakendur voru börn með einhverfu á 

aldrinum 11-15 ára. Tilgangur rannsóknarinnar var að meta áhrif PEERS námskeiða á 

þekkingu á félagsfærni, samskiptahæfni og félagsvirkni. Til að meta árangur voru 

matslistar lagðir fyrir 72 börn og foreldra þeirra. Niðurstöður sýndu bætt félagsleg 

samskipti og aukna félagsfærni. Félagsvirkni var hins vegar svipuð og hún var áður en 

talið var líklegt í þessu tilfelli að menningarmunur væri orsökin (Shum o.fl., 2019). 

Niðurstöður sem þessar eru merkilegar fyrir þær sakir að þær benda til þess að munur 

milli ólíkra menninga hindri ekki að árangur náist með aðferðum sem beitt er á PEERS 

námskeiðum (Yoo o.fl., 2014; Shum o.fl., 2019). 

Í rannsókn Matthews o.fl (2019) var athugað hvort að munur væri á árangri milli 14 

vikna PEERS og 7 vikna útgáfu námskeiðsins þar sem kennt er tvisvar í viku í stað einu 

sinni. Til að meta árangur voru matslistar lagðir fyrir bæði fyrir og eftir námskeiðin, 

meðal annars til að skoða áhrif PEERS á félagsfærni og félagsvirkni. Þátttakendur voru 21 

barn með einhverfu á aldrinum 12-17 ára. Þátttakendum var skipt af handahófi í hópa, 

hóp sem fór í 14 vikna PEERS námskeið og hóp sem fór í 7 vikna PEERS námskeið. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós aukna þekkingu á félagsfærni og aukna 

félagsvirkni hjá báðum hópum og var árangurinn mjög svipaður á milli hópa.  

Markmið rannsóknar Gardner o.fl (2015) var að meta árangur PEERS námskeiða í 

félagsfærni hjá börnum og unglingum á aldrinum 11-16 ára með ADHD greiningu. 

Rannsakendur höfðu áhuga á áhrifum PEERS námskeiðsins á vinasambönd og hvort 

aðferðir námskeiðsins væru gagnlegar til að stofna til vinskapar . Jafnfram vildu þeir vita 

hvort þátttaka á námskeiðinu bæti þau vinasambönd sem þegar eru til staðar 

Rannsakendur settu fram þær tilgátur að námskeiðið myndi bæta gæði sambanda 

þátttakenda, bæta þekkingu þeirra á félagsfærni og auka félagsvirkni. Til að meta 

árangur voru matslitsar lagðir fyrir þátttakendur bæði fyrir og eftir námskeið sem meðal 

annars mældu félagsvirkni og þekkingu á félagsfærni. Til viðbótar voru þátttakendur að 

námskeiði loknu spurðir hvort þeir hefðu nýlega stofnað til nýs vinskapar. Niðurstöður 

rannsóknar bentu til þess að áhrif PEERS námskeiðs kæmi fram í aukinni félagsfærni 

þátttakenda og meiri félagsvirkni. Enn fremur hafði meirihluti þátttakenda námskeiðsins 

nýlega stofnað til nýrra vinasambanda. 

Markmið rannsóknar Hong o.fl. (2018) var að bera saman áhrif PEERS milli 

mismunandi aldurshópa og hvort að námskeiðið henti ákveðnum aldurshóp betur en 

öðrum. Þátttakendur voru 110 börn með einhverfu á aldrinum 11-19 ára. Skipt var í þrjá 

aldurshópa, fyrri hluti unglingsára, miðju hluti unglingsára og seinni hluti unglingsára. 

Áhrif PEERS á þekkingu á félagsfærni, félagslega svörunarhæfni (e. Social Responsiveness 

Scale) og kvíða voru metin með matslistum. Helstu niðurstöður voru þær að þekking á 

félagsfærni jókst á meðal þátttakenda, félagsleg samskipti urðu betri og það dró úr 

einkennum kvíða. Ekki fannst munur á árangri PEERS á milli mismunandi aldurs hópa 

sem gefur tilkynna að námskeiðið gagnist óháð aldri barns.  

Markmið rannsóknar frá 2018 var að kanna áhrif PEERS námskeiða á einkenni 

þunglyndis hjá börnum með einhverfu. Jafnframt var mælt fyrir áhrifum sem PEERS 

hafði á félagsfærni og félagsvirkni. Þátttakendur voru 49 börn á aldrinum 11-16 ára með 

einhverfu og foreldrar þeirra. Þátttakendum var skipt í tvo hópa þar sem annar  

hópurinn byrjaði á 14 vikna PEERS námskeiði og hinn hópurinn var hafður til samburðar 

og settur á biðlista. Til að meta áhrifin voru matslistar lagðir fyrir báða hópa fyrir og eftir 

íhlutun. Samanburður á milli hópa leiddi í ljós jákvæðar breytingar varðandi félagsfærni 
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og félagsvirkni og minnkandi einkenni þunglyndis hjá þeim sem lokið höfðu PEERS 

námskeiði. Engin munur var á félagsfærni og félagsvirkni hjá samanburðarhópnum 

(Schiltz o.fl., 2018). 

Niðurstöður ofangreindra rannsókna gefa til kynna að þátttaka á PEERS námskeiði í 

félagsfærni auki þekkingu á félagsfærni og auki félagsvirkni (Mandelberg o.fl., 2014; 

Gardner o.fl., 2015; Schiltz o.fl., 2018; Rabin o.fl., 2018; Matthews o.fl., 2019). 

Niðurstöður rannsókna um áhrif PEERS námskeiða benda einnig til þess að þátttaka á 

þeim bæti félagslega svörunarhæfni, efli sjálfsstjórn og geri þátttakendur meðvitaðri um 

umhverfi sitt. Ennfremur benda niðurstöður rannsókna til þess að þátttaka á PEERS 

námskeiði auki hittinga með jafnöldrum og þátttöku í félagslegum athöfnum, ásamt því 

að draga úr einkennum kvíða og einmanaleika. Þá fundu þátttakendur fyrir aukinni 

samkennd og gæði vináttusambanda þeirra jókst (Laugeson, 2013; Rabin o.fl., 2018). 

Af því má sjá að þær aðferðir sem beitt er á PEERS námskeiði í félagsfærni beri 

árangur og séu ráðlegar fyrir börn og unglinga með einhverfu, ADHD, kvíða og þunglyndi  

og þá sem eiga fáa vini og eru með slaka félagsfærni (Laugeson og Park, 2014). 

Niðurstöður rannsókna sem skoða aðlagaðar útgáfur PEERS gefa ennfremur til kynna að 

auðveldlega megi finna lausnir og aðlaga PEERS handbækur að aðstæðum hverju sinni 

(Matthews o.fl., 2019; Rabin o.fl., 2019; Shum o.fl., 2018).Til að mynda ef menning, gildi 

og siðir stangast á við það sem kennt er í upprunalegu PEERS handbókinni (Shum o.fl., 

2018; Yoo o.fl., 2014). 
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6 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá aðferð rannsóknarinnar , markmiðum og þeim tilgátum 

sem settar voru fram. Jafnframt verður fjallað um þátttakendur, framkvæmd 

rannsóknar, undirbúning og matslista sem unnið var með.    

6.1 Megindleg aðferð 

Megindlegum aðferðum var beitt við rannsóknina. Markmið megindlegra rannsókna er 

að hægt sé að alhæfa út frá niðurstöður rannsóknar yfir á stærri heild með mælingum á 

einhvern hátt (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Með megindlegum 

rannsóknaraðferðum er hægt að bera saman ólíka þætti og draga mismunadi ályktanir 

um stóran hóp út frá minni hóp, en auk þess er hægt að sjá mynstur í gögnunum ef það 

er til staðar. Þessi aðferð hentar vel þegar skoða á eitthvað sem er mælanlegt eða það 

sem er hægt að vega, telja og sýna fram á með tengslum á milli breyta (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Þegar um er að ræða megindlega rannsókn eru settar fram tilgátur 

sem eru prófaðar með afleiðslu (e. deduction). Tilgátur mótast oft út frá þeirri reynslu 

og þekkingu sem til staðar er og eru fyrirfram mótaðar hugmyndir um hver svörin eru 

við rannsóknarspurningu. Í megindlegum rannsóknum eru oft settar fram tölfræðilega 

prófanlegar rannsóknartilgátur, H1, og gagn tilgáta, H0 (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013). Helstu kostir megindlegra rannsókna eru að þær auðveldar í framkvæmt og oft 

ódýrar og ef úrtakið er stórt er hægt að alhæfa útfrá niðustöðum. Þá er minni hætta á 

að viðhorf og skoðanir rannsakandans hafi áhrif þar sem tengsl við þátttakendur 

rannsóknar eru oft takmörkuð. Ókostur aðferðarinnar er hins vegar að ekki er hægt að 

fara mikið á dýptina í viðfangsefnið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Markmið þessarar rannsóknar var að meta árangur PEERS námskeiða í félagsfærni. 

Til að meta árangur voru lagðir fyrir matslistar bæði fyrir og eftir 14 vikna PEERS íhlutun. 

Þessir matslistar hafa þann tilgang að meta þekkingu á félagsfærni sem kennd er á 

námskeiðinu; félagsvirkni, samkennd og kvíða. Til að meta árangur voru settar fram H1 

og H0 tilgátur. Tilgáta H1 var að þátttaka í PEERS námskeiði í félagsfærni bæti þekkingu 

á félagsfærni, auki félagsvirkni og samkennd og minnki kvíða. Tilgáta H0 var að enginn 

munur væri á þekkingu á félagsfærni, félagsvirkni, samkennd og kvíða fyrir og eftir 

PEERS námskeið í félagsfærni. 
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6.2 Rannsóknarsnið 

Rannsókn þessi er íhlutarrannsókn (e. interventional design) en slíkar rannsóknir fela í 

sér að mæla áhrif íhlutunar eða meðferðar á einn eða fleiri þætti. Íhlutunarrannsókn 

skiptist í tvo flokka, annars vegar tilraunasnið og hins vegar hálftilraunasnið. Þegar um 

tilraunasnið er um að ræða er skipt af handahófi (e. randomised)í hópa og ákveðnir 

þættir eru mældir, yfirleitt fyrir og eftir íhlutina þar sem einn hópur fær íhlutun og annar 

hópur er til samanburðar (e. control group) sem ekki fær íhlutun. Í þessari rannsókn var 

notast við hálftilraunasnið (e. quasi-experimental design). Líkindi eru á milli tilraunasniðs 

og hálftilraunasniðs, nema ýmist vantar slembiskiptingu eða samanburðarhóp í 

hálftilraunasniði. Þessa rannsókn skorti það síðarnefnda. Ályktunargildi hálftilraunasniða 

telst nokkuð veikara en ályktunargildi tilraunasniðs en oft telst það besta tilraunasniðið 

til meta áhrif íhlutunar fyrir og eftir, ef ekki er möguleiki á samanburðarhópi 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Helsta takmörkun þessarar rannsóknar snýr því 

að tilraunasniði hennar. Rök fyrir því að ákveðin íhlutun valdi breytingum veikist ef ekki 

er notaður samanburðarhópur og er þá ekki hægt að fullyrða að þessi ákveðna íhlutun 

sé ástæða fyrir breytingum sem áttu sér stað á tímabili rannsóknar. Það að rannsóknin 

hafi ekki samanburðarhóp skerðir því ályktunargildi hennar (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). 

6.3 Þátttakendur 

Þýðið sem í þessari rannsókn er til skoðunar eru þau 154 börn og unglingar sem sótt 

hafa PEERS námskeið í félagsfærni á Íslandi hjá BUGL, Félagsfærni-Lesblinda ehf og 

Félagsþjónustu Árborgar. Leiðbeinendur á þessum námskeiðum voru Ingibjörg 

Karlsdóttir félagsráðgjafi og Guðrún Jóhann Benedikstdóttir iðjuþjálfi. Þátttakendum var 

vísað á PEERS námskeið í félagsfærni af sérfræðingum, fagaðilum, skólum, 

félagsþjónustu, þjónustumiðstöðvum, barnaverndanefndum og öðrum aðilum. Auk þess 

höfður foreldrar skráð barn eða ungling sjálfir á námskeiðið. Einnig hafa verið haldin 

PEERS námskeið á Selfossi á vegum Félagsþjónustu Árborgar sem hefur þá vísað á 

námskeiðin eða auglýst þau í gegnum grunnskólana þar (Ingibjörg Karlsdóttir, munnleg 

heimild, 20. maí 2019). 

Úrtakið sem um ræðir í þessari rannsókn eru 87 börn af 154 börnum sem voru í 

þýðinu. Um er að ræða 87 börn á aldrinum 9-14 ára ásamt foreldrum þeirra sem sóttu 
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námskeið hjá ofangreindum aðilum. Almennt gildir sú regla að rannsóknin verði 

nákvæmari eftir því hversu stórt úrtakið er og er þá talið að stærra úrtak gefi nákvæmari 

niðurstöður (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Hátt brottfall í rannsókn 

getur valdið erfiðleikum við að yfirfæra niðurstöðurnar á stærri heild og þannig haft 

áhrif á innra réttmæti (e. internal validity). Slíkt getur haft áhrif á ytra réttmæti (e. 

external validity) rannsóknar og hefur það þau áhrif að alhæfingargildið skerðist og 

takmarkist (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

6.4 Framkvæmd rannsóknar  

Rannsókn og vinnsla gagna fór fram frá maí 2019 til nóvember 2019. Undirbúningur 

rannsóknarinnar hófst með gerð rannsóknaráætlunar. Umfjöllunarefnið var ákvarðað 

með markmið PEERS um að kenna félagsfærni til að eignast vini í huga. Formleg 

úrvinnsla gagna hófst svo í ágúst 2019. Einungis var unnið með ópersónurekjanleg 

fyrirliggjandi gögn sem byrjað var að vinna með þegar leyfi Vísindasiðanefndar 

Landspítalans nr: VSNb2019050017/03.01 lá fyrir. Tölfræðilegar upplýsingar í 

fyrirliggjandi gögnum sem unnið var með í rannsókninni fengust með því leggja fyrir 

matslista til að mæla samkennd (EQ-A, EQ-P), kvíða (SAS-A, SAS-P), þekkingu á 

félagsfærni (TASSK) og lista sem mælir félagsvirkni (QSQ-A, QSQ-P). Umræddir listar 

voru lagðir fyrir þátttakendur námskeiða frá byrjun haustannar 2016 til loka vorannar 

2019, fyrir og eftir 14 vikna PEERS námskeið í félagsfærni. Matslistarnir sem lagðir voru 

fyrir voru þýddir með leyfi frá Dr. Elizabeth Laugeson hjá UCLA PEERS Clinic. Ingibjörg 

Karlsdóttir hefur borið ábyrgð á fyrirlögn og varðveislu matslistanna. Matslistarnir 

innihalda lokaðar spurningar og höfðu þeir verið gerðir ópersónugreinanlegir fyrir 

afhendingu gagna með því að strika yfir nöfn og kennitölu þátttakenda með svörtum 

tússpenna og því ógerlegt að rekja gögnin til einstaklinga. Þetta var gert samkvæmt 

ráðleggingum frá Siðanefnd LSH og Persónuvernd (Ingibjörg Karlsdóttir, munnleg 

heimild, 20. maí 2019). 
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6.4.1 Um matslistana og vinnslu gagna 

Matslistarnir sem lagðir hafa verið fyrir börn eða unglinga og foreldra þeirra eru 

eftirfarandi: 

 Fyrir foreldra:  

 EQ-P sem mælir samkennd barnanna/unglinganna samkvæmt mati foreldra.  

 SAS-P sem mælir kvíða barnanna/unglinganna samkvæmt mati foreldra.  

 QSQ-P sem mælir félagsvirkni barnanna/unglinganna samkvæmt mati foreldra. 

Fyrir börn og unglinga:   

 EQ-A sem mælir samkennd barnanna/unglinganna. 

 SAS-A sem mælir kvíða barnanna/unglinganna.  

 QSQ-A sem mælir félagsvirkni barnanna/unglinganna.  

 TASSK sem mælir þekkingu á félagsfærni barnanna/unglinganna.   

EQ (Empathy quotient) (Baron-Cohen og Wheelwright, 2004) matlistinn er 40 liða 

matslisti sem mælir samkennd þátttakenda. EQ matlistanum er ætlað að mæla hversu 

auðveldlega einstaklingurinn greinir tilfinningar annarra og hversu sterk áhrif þær hafa á 

viðkomandi. Fjórir svarmöguleikar eru í boði fyrir hverja spurningu en þeir eru: mjög 

sammála, frekar sammála, frekar ósammála og mjög ósammála (Baron-Cohen og 

Wheelwright, 2004). EQ matslistinn mælir að hve miklu leyti einstaklingurinn getur spáð 

fyrir um hegðun annarra og getu þeirra til að upplifa og skynja tilfinningar annarra. Bæði 

foreldrar (EQ-P) og börn (EQ-A) svara þessum lista. Stigafjöldi frá 0-32 þýðir að 

viðkomandi hafi minna en meðalgetu til að skilja og bregðast viðeigandi við líðan 

annarra. Þá gefa 33-52 stig til kynna meðalgetu, 53-63 stig þýða að viðkomandi hafi yfir 

meðalgetu og loks táknar stigafjöldi upp á 64-80 að viðkomandi hafi mjög mikla getu til 

að skilja og bregðast viðeigandi við tilfinningum annarra (Baron-Cohen og Wheelwright, 

2004). Útreikningur stigafjölda fyrir EQ matslistana var unninn í Microsoft Excel. Ef það 

vantaði matslista í útreikning fyrir eða eftir PEERS námskeið var matslistinn á móti einnig 

gerður ógildur. Ef svarandi matslistans svaraði ekki fimm spurningum eða fleiri var 

matslistinn gerður ógildur og þá jafnframt matslistinn á móti. Í þeim tilvikum sem 

matslisti var talinn gildur þrátt fyrir að svör vantaði, vantaði yfirleitt á bilinu 1-3 svör af 
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40 á matslistanum. Ef spurningum var ekki svarað var sá reitur skilinn eftir auður við 

útreikning á stigafjölda fyrir matslistann.  

SAS (Social Anxiety Scale for Adolscents or Young Adults) er 22 atriða 

sjálfsmatsspurningalisti eða mælikvarði á félagslegan kvíða, þróaður af La Greca og 

López (La Greca og López, 1998). Listinn er flokkaður í þrjá undirflokka: ótta eða 

áhyggjur af neikvæðu mati jafningja, forðun á nýjum félagslegum aðstæðum og að 

lokum almennar félagslegar hindranir þar sem einstaklingur upplifir vanlíðan innan um 

jafningja. Svarmöguleikar við hverri spurningu eru 5 og merkja þátttakendur við svar 

sem þeim finnst eiga best við. Heildarstigafjöldi getur minnst verið 18 og mest verið 90. 

Því hærri sem stigafjöldinn er, því meiri líkur eru á félagskvíða. Barnið eða unglingurinn 

svarar einum lista og foreldri svarar svo annarri útgáfu þar sem þeir meta félagskvíðann 

hjá barninu/unglingnum (La Greca, 1998; La Greca og López, 1998). Útreikningur 

tölfræðilegra upplýsinga fyrir SAS matslistana var gerður í Microsoft Excel. Ef einungis 

var svarað fyrir eða eftir námskeið varð matslistinn á móti einnig gerður ógildur. 

Matslisti var einnig metinn ógildur ef vantaði fleiri en fimm svör og þá var matlistinn á 

móti einnig gerður ógildur. Á þeim matslistum sem vantaði svör en voru taldir gildir 

vantaði yfirleitt á bilinu 1-2 svör. Ef svarandi merkti við tvo af fimm mögulegum 

svarmöguleika við eina spurningu á skalanum 1-5 var hærri talan sem merkt var við 

notuð samkvæmt leiðbeiningum um vinnslu SAS matslista. Ef ekki var merkt við neitt 

svar var reitur skilinn eftir auður í útreikningi stigafjölda.   

QSQ (Quality of socialization questionnaire) er matslisti sem bæði börn (QSQ-A) og 

foreldrar (QSQ-P) svara og er matslistinn mælikvarði á félagasvirkni barns eða unglings. 

Listinn samanstendur af 10 fullyrðingum varðandi gæði samverustunda eða hittinga eins 

og venjan er að kalla það í námskeiðum sem haldin eru á Íslandi. Hér eftir verður því líka 

talað um hittinga í sambandi við niðurstöður fyrir QSQ matslistana. Svarendur eru að 

auki beðnir um að telja upp þau skipti sem barnið eða unglingurinn átti frumkvæðið að 

því að hitta einhvern, auk þess að telja upp þau skipti sem viðkomandi var boðið að hitta 

einhvern síðastliðinn mánuð. Mælikvarði QSQ hefur þótt nokkuð áreiðanlegur til að 

mæla fyrir breytingum í félagslegri virkni þátttakenda PEERS (Rabin o.fl., 2018; Yoo o.fl., 

2014). Við tölfræðilegan útreikning QSQ matslistanna var fjöldi félagslegra hittinga 

talinn fyrir og eftir PEERS námskeið og skráður. Ef öðrum hvorum matslistanum, þ.e. 
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fyrir og eftir námskeið, var svarað var matslistinn metinn ógildur og þá einnig 

matslistinn á móti. Ákveðið var í samráði við Ingibjörgu Karlsdóttur sem ber ábyrgð á 

fyrirlögn og varðveislu matslistanna að nota ekki þann hluta QSQ listanna sem snýr að 

gæðum hittinga. Þess í stað var einblínt á tíðni þeirra, hversu margir tóku þátt og hvort 

hittingum hefði fjölgað miðað við tíðni fyrir PEERS námskeiðið.  

TASSK (Test of Adolescent Social Skills Knowledge) matlisti var notaður til að mæla 

þekkingu á félagsfærni sem kennd er á PEERS námskeiði. Matlistinn inniheldur 26 

spurningar um efni námskeiðsins. Börnin eða unglingarnir eru beðin um að svara 

spurningum með því að velja einn af tveimur svarmöguleikum eftir því hvað þau telja 

vera rétt. Mest er hægt að fá 26 stig en minnst 0 stig. Eitt stig fæst við réttu svari en 

rangt svar gefur engin stig. Aðeins börnin eða unglingarnir svara þessum matslista 

(Rabin o.fl., 2018; Yoo o.fl., 2014). Vinnsla TASSK matslistans fólst í að telja hversu 

mörgum svörum var svarað rétt. Upplýsingar um hvað væru rétt svör fylgdu með 

afhendingu gagna. Ef barn svaraði ekki matslista fyrir eða eftir námskeið eða það 

vantaði fimm eða fleiri svör við matslistanum var hann metinn ógildur. Matslistinn á 

móti var þá jafnframt sjálfkrafa ógildur. Þegar svör vantaði voru þau yfirleitt á bilinu 1-2. 

Svör matslistanna voru skráð inn í Microsoft Excel forritið sem reiknaði út stigafjölda 

fyrir matslistana fyrir og eftir námskeið. Tölfræðileg úrvinnsla var svo unnin bæði í 

Microsoft Excel og SPSS forritinu (Statistical Package for the Social Sciences) sem gefur 

lýsandi tölfræði sem síðan er túlkuð (Coakes, 2012).    

 Tölfræðipróf sem notuð voru til að hrekja H0 tilgátuna voru pöruð t-próf og 

fylgnipróf sem voru notuð til að athuga hvort fylgni væri á milli svara foreldra sem mátu 

árangur barns síns eða unglins og sjálfsmats barnanna á árangri fyrir og eftir PEERS 

námskeið. Fyrir parað t-próf var H0 hafnað ef p-gildið var minna en < 0,05 sem jafngildir 

95% öryggi eða 5% líkum á því að hafna H0 þegar hún er sönn. Sama krafa um 95% var 

gerð til fylgniprófs þar sem fygni var marktæk ef p-gildi var minna en < 0,05.  
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7 Niðurstöður 

Frá hausti 2016 til maí 2019 luku 154 börn og unglingar 14 vikna PEERS námskeiði í 

félagsfærni hjá BUGL, Félagsfærni-Lesblinda ehf. og Félagsþjónustu Árborgar. Úrtakið er 

87 börn á aldrinum 9 til 14 ára. Í töflu 2 sést yfirlit yfir úrtak rannsóknarinnar sem er 

56,5 % af þýðinu. 

Tafla 3.Yfirlit yfir þýði og úrtak rannsóknar. 

      15-18 ára 9-14 ára Alls 

Fjöldi einstaklinga í þýði  67 87 154 

Fjöldi einstaklinga í úrtaki    87 87 

Hlutfall 

    

56,50% 

 

Úrtakið skiptist í tvo hópa. Annars vegar börn og unglinga sem fóru á PEERS námskeið á 

BUGL og hins vegar börn og unglinga sem fóru á PEERS námskeið utan BUGL. Í BUGL 

hópnum voru 24 börn og unglingar eða 27,5% af úrtakinu og í hópnum utan BUGL voru 

63 börn og unglingar eða 72,5% af úrtakinu. Tafla 3 sýnir hlutfallslega skiptingu 

úrtaksins.  

Tafla 4. Hlutfall úrtaks á BUGL og utan BUGL. 

 
BUGL Utan BUGL Alls 

Úrtak 24 63 87 

Hlutfall 27,50% 72,50% 100% 

 
   

Alls voru 71 gildir TASSK matslistar til að meta þekkingu á félagsfærni en 16 

matslitar voru ógildir eða vantaði. Gildir QSQ-A matslistar sem meta félagsvirkni 

samkvæmt svörum barns voru í heildina 80 og 7 matslista vantaði. Gildir QSQ-P 

matslistar sem mæla félagsvirkni samkvæmt mati foreldra voru 80 og 7 matslista 

vantaði. Gildir matslistar fyrir EQ-A sem meta samkennd samkvæmt svörum barns voru 

69 og vantaði 18 matslista. Heildarfjöldi gildra EQ-P matslista sem meta samkennd 

samkvæmt mati foreldra voru fyrir 76 gildir matslistar en 11 matslista vantaði. Gildir 

SAS-A matlistar sem meta kvíða hjá barni voru 77 en 10 matslista vantaði. SAS-P 

matslistar ,sem meta kvíða hjá barni samkvæmt mati foreldra hafði 76 gilda matslista en 

11 matslista vantaði.  

Hjá þremur börnum duttu allir matslistar út. Ástæða þess var að ekki var svarað 

neinum matlista, annað hvort fyrir eða eftir PEERS námskeiðið, og gerð það þá matslista 
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sem búið var að svara ógilda. Tveir matslistar eru með brottfall yfir 20 %, þ.e. TASSK 

með 22,5% brottfall og EQ-A með 26% brottfall, sem eru um það bil fjórðungur af 

heildarfjölda þessara ákveðnu matslista. Tafla 5 sýnir yfirlit yfir gilda matslista 

rannsóknarinnar, ógilda matslista og brottfall.  

Tafla 5. Yfirlit yfir gilda matslista rannsóknar og brottfall. 

 
TASSK QSQ-A QSQ-P EQ-A EQ-P SAS-A SAS-P Alls 

Gild gögn 71 80 80 69 76 77 76 529 

Ógild gögn 16 7 7 18 11 10 11 80 

Brottfall 22,50% 8% 8% 26% 14,50% 13% 15% 15% 

 

Samanburður á meðalbreytingum fyrir og eftir PEERS námskeið í félagsfærni var 

gerður með pöruðu T-prófi. Meðalfjöldi stiga fyrir TASSK matslistann sem mælir 

þekkingu á félagsfærni var fyrir PEERS námskeið 13,24 stig og 19,9 stig eftir námskeið. 

Þekking á félagsfærni hækkaði því að meðaltali um 6,65 stig að námskeiði loknu, sem er 

50% hlutfallsleg hækkun milli matslista. Marktækur munur var fyrir og eftir námskeið 

(p= 0,000). Mynd 1 sýnir meðal stigafjölda fjölda TASSK fyrir og eftir þátttöku á PEERS 

námskeiði. 

 

Mynd 1. Meðalstigafjöldi TASSK sem mælir þekkingu á félagsfærni barna og unglinga 

Samkvæmt QSQ-A sem mælir félagslega virkni að mati barns var fjöldi hittinga með 

jafnöldrum 5 fyrir PEERS námskeið en 12,36 eftir PEERS námskeið. Hittingum hafði því 

að meðaltali fjölgað um 7,34 skipti eða 147,2% milli matslista og því hægt að segja að 

félagsvirkni hafi aukist. Munurinn á QSQ-A var marktækur (p= 0,000). Meðalfjöldi stiga 

EQ-A sem mælir samkennd var 33,2 fyrir námskeið og 37,25 eftir námskeið, sem þýðir 

að getan til að skilja og bregðast á viðeigandi hátt við líðan og tilfinningum annarra var í 

meðallagi fyrir og eftir námskeið samkvæmt mati barna. Stigafjöldi hækkaði því að 
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meðaltali um 4,06 eða 12,23% milli matslista. Samkennd hafði því aukist milli matslista 

og var munurinn fyrir og eftir marktækur (p= 0,004). SAS matslistinn er eini listinn af 

fjórum þar sem æskilegt er að stigafjöldi lækki þar sem listinn mælir kvíða. Lágur fjöldi 

stiga táknar lítinn kvíða á meðan hár fjöldi táknar mikinn kvíða. Stigafjöldi SAS-A fyrir 

PEERS námskeið var 49,39 og 47,75 eftir að námskeiði lauk. Kvíði hafði því að meðaltali 

lækkað um 1,64 stig eða 3,32% milli matslista. Munurinn fyrir og eftir námskeið var hins 

vegar ekki marktækur (p= 0,216) þar sem p–gildið var ekki undir 0,05 og því ekki hægt 

að hafna H0 tilgátunni fyrir SAS-A. Þar sem marktækur munur (p < 0,05) var milli TASSK, 

QSQ-A og EQ-A fyrir og eftir PEERS námskeið er H0 tilgátu hafnað fyrir þá lista. Tafla 6 

sýnir niðurstöður paraðs t-prófs fyrir TASSK, QSQ, EQ og SAS matslistana fyrir börn í 

rannsókninni. 

Tafla 6. Niðurstöður matslista sem lagðir voru fyrir börn á aldrinum 9-14 ára. 

                  

  

Meðaltal 

fyrir 

Meðaltal 

eftir Munur 

Hlutfalls 

breyting t df p-gildi N 

TASSK 13,24 19,9 6,65 50% -16,036 70 0,000 71 

QSQ 5 12,36 7,34 147,20% -6,626 79 0,000 80 

EQ 33,2 37,25 4,06 12,23% -3,522 68 0,004 69 

SAS 49,4 47,75 1,64 -3,32% 1,249 76 0,216 77 

 

Samkvæmt QSQ-P mati foreldra á félagsvirkni barns var fjöldi hittinga með 

jafningjum að meðaltali 4,24 fyrir PEERS námskeið en 11,35 eftir PEERS námskeið. 

Hittingum hafði því að meðaltali fjölgað um 7,1 skipti eða 168% milli matslista. 

Félagsvirkni hafði því aukist eftir þátttöku á PEERS námskeiði samkvæmt mati foreldra. 

Munurinn fyrir og eftir námskeið var marktækur (p= 0,000). Meðalfjöldi stiga EQ-P sem 

mælir samkennd samkvæmt mati foreldra var 25,15 fyrir námskeið og 29,83 eftir 

námskeið. Það þýðir að samkvæmt foreldrum var geta barna þeirra til að skilja og 

bregðast við líðan og tilfinningum annarra undir meðallagi bæði fyrir og eftir PEERS 

námskeið. Stigafjöldi hækkaði að meðaltali um 4,68 eða 18,60% milli matslista. 

Niðurstöður sýna að samkennd hafði aukist eftir þátttöku á PEERS námskeiði samkvæmt 

mati foreldra. Munurinn var marktækur (p= 0,000). Stigafjöldi SAS-P fyrir PEERS 

námskeið var 52,6 og 48,82 eftir að námskeið lauk. Kvíði hafði því að meðaltali lækkað 

samkvæmt mati foreldra um 3,78 stig eða 3,78%. Munurinn fyrir og eftir námskeið var 
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marktækur (p= 0,000). Marktækur munur (p < 0,05) var fyrir alla matslista sem lagðir 

voru fyrir foreldra. Niðurstöður fyrir parað t-próf foreldra má sjá í töflu 7. 

Tafla 7. Niðurstöður paraðs t-próf fyrir matslista sem lagðir voru fyrir foreldra. 

                  

  

Meðaltal 

fyrir 

Meðaltal 

eftir Munur 

Hlutfalls 

breyting t df p-gildi N 

QSQ 4,24 11,35 7,11 168% -8,609 79 0,000 80 

EQ 25,15 29,83 4,68 18,60% -4,561 75 0,000 76 

SAS 52,6 48,82 3,78 -7,20% 3,867 75 0,000 76 

 

Mynd 2 sýnir meðaltal stiga fyrir QSQ matslistanna fyrir og eftir þátttöku PEERS 

námskeiða og mynd 3 sýnir meðal stigafjölda EQ matslistanna fyrir og eftir þátttöku 

PEERS námskeiða. 

 

Mynd 2. Meðal stigafjöldi QSQ matslista fyrir og eftir þátttöku á PEERS námskeiði. 

 

Mynd 3. Meðal stigafjöldi EQ matslista fyrir og eftir þátttöku á PEERS námskeiði. 
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SAS-matslistarnir sýndu minnstu hlutfallbreytinguna og einungis niðurstöður fyrir 

SAS-P sem metur samkennd samkvæmt mati foreldra voru marktækar. SAS matslistar 

mæla kvíða, en hár stigafjöldi gefur til kynna mikinn kvíða (La Garcia , 1998). Mynd 3 

sýnir meðaltal stiga fyrir SAS-A og SAS-P fyrir og eftir þátttöku á PEERS námskeiði í 

félagsfærni. 

Mynd 4.Meðal stigafjöldi SAS matslista fyrir og eftir þáttöku á PEERS námskeið. 

Skoðuð var fylgni milli svara barns/unglings og foreldris fyrir QSQ, EQ og SAS. Þar 

sem einungis barn eða unglingur svarar TASSK átti fylgnipróf ekki við þar. Fylgni er mæld 

á bilinu -1 til +1. Fylgni +1 er sterkt jákvætt samband, 0 er ekkert samband og -1 er 

neikvætt samband.   

Marktækur munur (P= 0,000) var á milli svara barna/unglinga og foreldra fyrir QSQ 

matslistana fyrir og eftir PEERS námskeið. Fylgni var 0,667 og því jákvætt samband þar 

sem foreldri og barn/unglingur svara á svipaðan máta. Marktækur munur (p= 0,02) var 

einnig milli svara barna og foreldra fyrir EQ matslista. Foreldrar og börn/unglingar 

svöruðu á svipaðan hátt þar sem fylgni milli svara var 0,378 og því jákvæð en fremur 

veik fylgni, þar sem hún er nær 0 en 1. Marktækur munur (p= 0,000) var jafnframt milli 

svara barna/unglinga og foreldra fyrir SAS matslista. Svör barna/unglinga og foreldra 

voru í heildina svipuð fyrir SAS matslistana þar sem fylgni var 0,547 og því jákvætt 

miðlungs samband, þar sem fylgni er mitt á milli 0 og 1. Marktæk fylgni var því á milli 

svara barna/unglinga og foreldra fyrir alla matslista fyrir PEERS námskeið. Tafla 8 sýnir 
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fylgnisambönd á milli svara barna/unglinga og foreldra fyrir PEERS námskeið í 

félagsfærni.      

Fylgni milli svara barna og foreldra var einnig skoðuð eftir PEERS námskeið. 

Marktækur munur (p= 0,000) var á milli svara barna/unglinga og foreldra fyrir QSQ eftir 

námskeiðið. Svör barna/unglinga og foreldra voru svipuð þar sem fylgni var 0,745 og því 

jákvætt samband og fremur sterkt þar sem fygni er nálægt +1. Marktækur munur var 

ekki (p= 0,777) milli svara barna og foreldra fyrir EQ matslistana eftir PEERS námskeið. 

Fylgni var 0,036 og því jákvætt en veikt samband þar sem fylgni er nálægt 0, og því 

nálægt því að vera ekkert samband á milli svara hjá börnum/unglingum og foreldrum. 

Marktæktur munur (p= 0,003) var á milli svara barna/unglinga og foreldra fyrir SAS 

matslistana eftir PEERS námskeið og svör barna og foreldra því áþekk. Fylgni var 0,347 

og því jákvætt en fremur veikt samband þar sem fylgnin er nálægt 0. Fylgni var því á milli 

svara barna/unglinga og foreldra í öllum listum nema EQ. Tafla 8 sýnir fylgnisambönd 

milli svara barna/unglinga og foreldra eftir PEERS námskeið í félagsfærni. 

Tafla 8. Fylgni milli svara barns og foreldris fyrir og eftir námskeið. 

  Fyrir Eftir 

QSQ 0,667 0,745 

EQ 0,378 0,034 

SAS 0,547 0,347 

 

Til viðbótar var skoðað hvort munur væri á árangri PEERS námskeiða sem haldin 

voru á BUGL annars vegar og utan BUGL hins vegar. Af þeim 87 þátttakendum sem voru 

í úrtaki voru 24 börn sem sóttu námskeið hjá barna- og unglingageðdeild BUGL, eða 

rúmlega 1/4 úrtaks eins og sást í töflu 4. Til að meta árangur fyrir úrtakið frá BUGL var 

gerður samanburður á meðalbreytingum fyrir og eftir PEERS námskeið með pöruðu T-

prófi. 

Meðalfjöldi stiga fyrir TASSK sem mælir þekkingu á félagsfærni var fyrir PEERS 

námskeið 13,21 og 20,11 eftir. Þekking á félagsfærni hækkaði því að meðaltali um 6,9 

stig að námskeiði loknu, sem er 52% hlutfallsleg hækkun milli matslista. Marktækur 

munur var fyrir og eftir námskeið (P= 0,000). Samkvæmt QSQ-A var fjöldi hittinga 2,96 

fyrir PEERS námskeið en 12,22 eftir PEERS námskeið. Hittingum hafði því að meðaltali 

fjölgað um 9,26 skipti eða 312,84% milli matslista. Félagsvirkni hafði því aukist og var 
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munurinn marktækur (p= 0,000). Meðalfjöldi stiga EQ-A sem mælir samkennd var 29,14 

fyrir námskeið og 36,14 eftir námskeið. Samkvæmt mati barna/unglinga fóru þau úr því 

að vera undir meðalgetu til að skilja og bregðast við á viðeigandi hátt við líðan og 

tilfinnigum annarra yfir í að hafa meðalgetu til þess. Stigafjöldi hækkaði að meðaltali um 

7 eða 24,02%. Munurinn fyrir og eftir var marktækur (p= 0,008). Stigafjöldi SAS-A fyrir 

PEERS námskeið var 57,73 og 53,50 eftir að námskeið lauk. Kvíði hafði því að meðaltali 

lækkað um 4,23 stig eða 7,33% milli matslista. Munurinn fyrir og eftir námskeið var líkt 

og í heildarniðurstöðum SAS-A ekki marktækur (p= 0,160) þar sem p–gildið var ekki 

undir 0,05. Tafla 9 sýnir niðurstöður paraðs t-prófs fyrir TASSK, QSQ, EQ og SAS 

matslistana fyrir börn og unglinga sem sóttu námskeið hjá BUGL. 

Tafla 9. Niðurstöður paraðs t-prófs fyrir börn og unglinga sem sóttu námskeið hjá barna og 
unglinga geðdeild BUGL. 

                  

  

Meðaltal 

fyrir 

Meðaltal 

eftir Munur 

Hlutfalls 

breyting t df p-gildi N 

TASSK 13,21 20,11 6,9 52% -9,76 18 0,000 19 

QSQ 2,96 12,22 9,26 312,84% -4,7 22 0,000 23 

EQ 29,14 36,14 7 24,02% -2,963 20 0,008 21 

SAS 57,73 53,50 4,23 -7,33% 1,457 21 0.160 22 

 

Samkvæmt QSQ-P mati foreldra var fjöldi hittinga 2,05 fyrir PEERS námskeið en 8,23 

eftir PEERS námskeið. Hittingum hafði því að meðaltali fjölgað um 6,18 skipti eða 

301,46% milli matslista. Félagsvirkni hafði því aukist eftir þátttöku á PEERS námskeiði. 

Munurinn á QSQ-P var marktækur (P= 0,000). Meðalfjöldi stiga EQ-P sem mælir 

samkennd samkvæmt mati foreldra var 19,91 fyrir námskeið og 27 eftir námskeið. Geta 

barna til að skilja og bregðast viðeigandi við líðan og tilfinningum annarra var því 

samkvæmt mati foreldra undir meðallagi fyrir og eftir þátttöku á PEERS námskeiði. 

Stigafjöldi hækkaði að meðaltali um 7,09 eða 35,61% milli matslista. Munurinn fyrir og 

eftir var marktækur (P= 0,002). Stigafjöldi SAS-P fyrir PEERS námskeið var 58,43 og 56,29 

eftir að námskeið lauk. Það hafði því dregið úr kvíða samkvæmt mati foreldra um 2,14 

stig eða 3,66%. Munurinn fyrir og eftir námskeið var hins vegar ekki marktækur (p= 

0,285).  Marktækur munur (p < 0,05) var fyrir alla matslista sem lagðir voru fyrir foreldra 

barna á BUGL fyrir og eftir PEERS námskeið, nema SAS-P matslistanna þar sem (p > 
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0,05). Niðurstöður fyrir parað t-próf QSQ-P, EQ-P og SAS –P fyrir foreldra barna/unglinga 

sem sóttu PEERS námskeið á BUGL má sjá í töflu 10. 

Tafla 10. Niðurstöður paraðs t-prófs fyrir foreldra barna/unglinga sem sóttu námskeið hjá 
barna og unglinga geðdeild BUGL. 

                  

 

Meðaltal 

fyrir 

Meðaltal 

eftir Munur 

Hlutfalls 

breyting t df p-gildi N 

QSQ 2,05 8,23 6,18 301,46% -5,339 21 0,000 22 

EQ 19,91 27 7,09 35,61% -3,538 21 0,002 22 

SAS 58,43 56,29 2,14 -3,66% 1,098 20 0,285 21 

 

Eins og sést í töflu 4 er stærsti hluti úrtaksins eða tæplega 3/4 þátttakenda í úrtaki 

sem sótti PEERS námskeið utan BUGL, eða 63 af 87 þátttakendum. Til að meta árangur 

PEERS utan BUGL var gerður samanburður á meðalbreytingum fyrir og eftir PEERS 

námskeið með pöruðu t-prófi.        

Meðalfjöldi stiga fyrir TASSK sem mælir þekkingu á félagsfærni var fyrir PEERS 

námskeið 13,25 og 19,81 eftir. Þekking á félagsfærni hækkaði því að meðaltali um 6,56 

stig að námskeiði loknu, sem er 50% hlutfallsleg hækkun milli matslista. Marktækur 

munur (p= 0,000) var fyrir og eftir námskeið. Samkvæmt QSQ-A var fjöldi hittinga með 

jafningjum 5,86 fyrir PEERS námskeið en 12,42 eftir PEERS námskeið. Hittingum með 

jafningjum hafði því að meðaltali fjölgað um 6,56 skipti eða 111,95% milli matslista. 

Félagsvirkni hafði því aukist. Munurinn á QSQ-A var marktækur (p= 0,000). Meðalfjöldi 

stiga EQ-A sem mælir samkennd var 34,96 fyrir námskeið og 37,80 eftir námskeið. Geta 

barna/unglinga til að skilja og bregðast á viðeigandi hátt við líðan og tilfinningum 

annarra var því samkvæmt mati barna/unglinga í meðallagi eftir námskeið. Stigafjöldi 

hækkaði að meðaltali um 2,77 eða 8,12% milli matslista. Munurinn fyrir og eftir var 

marktækur (p= 0,034). Stigafjöldi SAS-A fyrir PEERS námskeið var 46,05 og 45,45 eftir að 

námskeið lauk. Kvíði hafði því að meðaltali lækkað um 0,6 stig eða 1,30% milli matslista. 

Munurinn fyrir og eftir námskeið var líkt og í niðurstöðum BUGL og niðurstöðum í heild 

fyrir SAS-A ekki marktækur (p= 0,674) þar sem p–gildið var ekki undir 0,05 (p < 0,05). 

Tafla 11 sýnir niðurstöður paraðs t-prófs fyrir TASSK, QSQ-A, EQ-A og SAS-A matslistana 

fyrir börn og unglinga sem sóttu PEERS námskeið utan BUGL. 
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Tafla 11. Niðurstöður paraðs t-próf fyrir börn/unglinga sem sóttu PEERS námskeið utan BUGL. 

         

 

Meðaltal 

fyrir 

Meðaltal 

eftir Munur 

Hlutfalls 

breyting t df p-gildi N 

TASSK 13,25 19,81 6,56 50% -12,962 51 0,000 52 

QSQ 5,86 12,42 6,56 111,95% -4,925 56 0,000 57 

EQ 34,96 37,80 2,77 8,12% -2,186 47 0.034 48 

SAS 46,05 45,45 0,6 -1,30% 0,424 54 0,674 55 

 

Samkvæmt QSQ-P mati foreldra var fjöldi hittinga með jafningjum 5,07 fyrir PEERS 

námskeið en 12,53 eftir PEERS námskeið. Hittingum hafði því að meðaltali fjölgað um 

7,47 skipti eða 147% milli matslista. Munurinn á QSQ-P var marktækur (p= 0,000). 

Meðalfjöldi stiga EQ-P sem mælir samkennd að mati foreldra var 27,28 fyrir námskeið 

og 30,98 eftir námskeið. Foreldrar mátu því getu barna sinna til að skilja og bregðast við 

á viðeigandi hátt við líðan og tilfinningum annarra undir meðallagi bæði fyrir og eftir 

þátttöku á PEERS námskeiði. Stigafjöldi hækkaði að meðaltali um 3,7 eða 13,56%. 

Munurinn fyrir og eftir var marktækur (p= 0,003). Stigafjöldi SAS-P fyrir PEERS námskeið 

var 50,36 og 45,96 eftir að námskeiði lauk. Kvíði hafði því að meðaltali lækkað 

samkvæmt mati foreldra um 4,4 stig eða 8,74% milli matslista. Munurinn var marktækur 

(p= 0,000). Marktækur munur (p < 0,05) var fyrir alla matslista sem lagðir voru fyrir 

foreldra utan BUGL fyrir og eftir PEERS námskeið. Niðurstöður fyrir parað t-próf QSQ-P, 

EQ-P og SAS –P fyrir foreldra barna/unglinga sem sóttu PEERS námskeið utan BUGL má 

sjá í töflu 12. 

Tafla 12. Niðurstöður paraðs t-prófs fyrir foreldra barna/unglinga utan BUGL. 

                  

  

Meðaltal 

fyrir 

Meðaltal 

eftir Munur 

Hlutfalls 

breyting t df p-gildi N 

QSQ 5,07 12,53 7,47 147% -7,087 57 0,000 58 

EQ 27,28 30,98 3,7 13,56% -3,142 53 0,003 54 

SAS 50,36 45,96 4,4 -8,74% 3,911 54 0,000 55 

 

Árangur PEERS námskeiða hjá börnum/unglingum er marktækur fyrir TASSK, QSQ og 

EQ matslista bæði innan og utan BUGL, hjá foreldrum og börnum. SAS-A sem mælir 

kvíða sker sig nokkuð úr þar sem það er einungis marktækur munur (p= 0,000) á árangri 

samkvæmt svörum foreldra barna utan BUGL. Munur innan og utan BUGL hjá börnum 



54 

og hjá foreldrum innan BUGL var ekki marktækur (p <0,05) fyrir SAS-A og SAS-P 

matslistana. 

 Hlufallsbreyting milli matslista fyrir og eftir PEERS námskeið mældist mest fyrir QSQ 

matlistana sem mæla félagsvirkni Hlutfallshækkun var meiri á BUGL en utan BUGL. 

Mynd 5 sýnir meðalfjölda stiga fyrir QSQ matslistana fyrir og eftir PEERS námskeið, á 

BUGL og utan BUGL.  

 

Mynd 5. Meðalfjöldi stiga QSQ matslista fyrir og eftir þátttöku á PEERS námskeiði á BUGL og 
utan BUGL. 

Hlutfallsleg breyting milli matslista var næst mest fyrir TASSK matslistann sem 

börn/unglingar svara sem mælir þekkingu á félagsfærni Hlutfallbreyting fyrir og eftir 

PEERS námskeið var meiri innan BUGL en utan BUGL. Mynd 4 sýnir meðalstigafjölda fyrir 

og eftir þátttöku á PEERS námskeiði, á BUGL og utan BUGL.   
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Mynd 6. Meðal stigafjöldi fyrir TASSK matslista fyrir og eftir þátttöku á PEERS námskeiði á 
BUGL og utan BUGL. 

EQ matslistinn sem mælir samkennd sýndi næstminnsta hlutfallsmuninn. Í heildina 

er munurinn hlutfallslega meiri á BUGL en utan þess, nema fyrir EQ-P sem foreldrar 

svara til að meta samkennd hjá börnum og unglingum. Mynd 7 sýnir meðal stigafjölda 

fyrir EQ matslistanna fyrir og eftir þátttöku á PEERS námskeiði, á BUGL og utan BUGL. 

 

Mynd 7. Meðal stigafjöldi fyrir EQ matslista fyrir og eftir þátttöku á PEERS námskeiði á BUGL 
og utan BUGL, SAS matslista eftir PEERS námskeið, á BUGL og utan BUGL. 

 

SAS matslistinn sem mæli kvíða, sýndi minnstu hlutfallsbreytinguna. Meiri 

hlutfallsbreyting var innan BUGL en utan BUGL. Mynd 8 sýnir meðal stigafjölda fyrir SAS 

matslistana fyrir og eftir þátttöku á PEERS námskeiði, á BUGL og utan BUGL. 

0

5

10

15

20

25

TASSK BUGL TASSK Utan BUGL

St
ig

af
jö

ld
i 

TASSK mælikvarði á þekkingu á félagsfærni 

Fyrir

Eftir

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Börn (EQ-
A)BUGL

Foreldrar (EQ-P)
BUGL

Börn (EQ-A)
Utan BUGL

Foreldrar (EQ-
P)Utan BUGL

St
ig

af
jö

ld
i 

EQ-mælikvarði á samkennd 

Fyrir

Eftir



56 

 

Mynd 8. Meðal stigafjöldi fyrir SAS matslista fyrir og eftir þátttöku á PEERS námskeiði á BUGL 
og utan BUGL. 

7.1 Samantekt á niðurstöðum  

Í heildina sýndu niðurstöður fram á aukna þekkingu á félagsfærni, aukna félagsvirkni, 

samkennd og minni kvíða. Niðurstöður voru marktækar fyrir flest alla matslistanna 

nema SAS-A matslistana sem mælir kvíða barns samkvæmt sjálfsmati þess. Þar voru 

niðurstöður ómarktækar. Fylgni var á milli svara barna/unglinga og foreldra á 

matslistum sem lagðir voru fyrir PEERS námskeið og var sú fylgni marktæk. Fylgni var 

einnig á milli svara barna/unglinga og foreldra eftir PEERS námskeið á öllum matslistum 

og var hún marktæk nema fyrir EQ matslistanum sem mælir samkennd. Mest var fylgnin 

milli svara barna/unglinga og foreldra fyrir QSQ og minnst við EQ. Þetta á við um fylgni 

svara bæði fyrir og eftir námskeið. Hlutfallsleg breyting var mest fyrir QSQ, TASSK kom 

þar á eftir, síðan EQ og að lokum var hlutfallslega minnst breyting fyrir og eftir námskeið 

á SAS matslistum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttaka á PEERS námskeiði í 

félagsfærni auki þekkingu á félagsfærni, auki félagsvirkni og samkennd og minnki kvíða 

barna og unglinga á aldrinum 9-14 ára. 
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8 Umræða   

Efni rannsóknarinnar var félagsfærni og vináttutengsl barna og unglinga. Markmiðið var að 

meta árangur PEERS námskeiða í félagsfærni á Íslandi hjá börnum og unglingum á aldrinum 

9-14 ára. Til að meta árangur PEERS var svara leitast við að svara eftirfarandi 

meginspurningu: Hvernig mælist árangur barna og unglinga á aldrinum 9-14 ára sem tekið 

hafa þátt í PEERS námskeiði í félagsfærni á Íslandi? Viðfangefni rannsóknarinnar var 

afmarkað með eftirfarandi undirspurningum:  

 Hvernig mælist þekking á félagsfærni barna og unglinga á aldrinum 9-14 ára fyrir og 

eftir PEERS námskeið?  

 Hvernig mælist kvíði barna og unglinga á aldrinum 9-14 ára fyrir og eftir PEERS 

námskeið?  

 Hvernig mælist samkennd barna og unglinga á aldrinum 9-14 ára fyrir og eftir PEERS 

námskeið?  

 Hvernig mælist félagsvirkni barna og unglinga á aldrinum 9-14 ára fyrir og eftir PEERS 

námskeið? 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningum svarað og meginniðurstöður rannsóknarinnar 

dregnar saman. Fjallað verður um niðurstöður í fræðilegu ljósi og ályktanir af þeim dregnar. 

8.1 Árangur PEERS námskeiða hjá börnum og unglingum á aldrinum 9-14 ára 

Samkvæmt niðustöðum TASSK matslistanna hafði þekking á félagsfærni aukist marktækt eftir 

þátttöku á PEERS námskeiði í félagsfærni hjá börnum og unglingum á aldrinum 9-14 ára 

miðað við stöðuna fyrir námskeiðið. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðustöður 

annarra rannsókna sem mældu áhrif PEERS á þekkingu á félagsfærni (Mandelberg o.fl., 2014; 

Gardner o.fl., 2015; Schiltz o.fl., 2018; Rabin o.fl., 2018; Matthews o.fl., 2019). Líkt og í 

niðurstöðum rannsóknar Hong o.fl. (2018) hafði kvíði dregist saman samkvæmt niðurstöðum 

SAS matslistanna. Munurinn var hins vegar einungis marktækur fyrir SAS-P matslistanum 

sem foreldrar svörðuðu. Samkennd hafði einnig aukist eftir þátttöku á PEERS námskeiði 

samkvæmt niðurstöðum EQ-A og EQ-P matslistanna og var sá munur marktækur fyrir bæði 

börn og foreldra. Þessar niðurstöður eru áþekkar niðurstöðum Rabin o.fl. (2018) sem einnig 

sýndu aukningu á samkennd eftir þátttöku á PEERS námskeiði. Félagsvirkni hafði aukist 

marktækt etir þátttöku á námskeiði samkvæmt svörum QSQ-P og QSQ-A matslistum. 

Niðurstöður eru því í takt við aðrar rannsóknir sem mældu félagsvirkni fyrir og eftir PEERS 
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námskeið (Mandelberg o.fl., 2014; Gardner o.fl., 2015; Schiltz o.fl., 2018; Rabin o.fl., 2018; 

Matthews o.fl., 2019). QSQ matslistarnir komu jafnframt best út hvað varðar 

hlutfallsbreytingu fyrir og eftir námskeið. Það styður því það sem fræðimenn hafa sagt um 

næmni og áreiðanleika QSQ matslistanna fyrir breytingum á félagsvirkni (Rabin o.fl., 2018; 

Yoo o.fl., 2014). Marktæk fylgni var á  milli svara barna og foreldra fyrir PEERS námskeið fyrir 

alla matslistana sem lagðir voru fyrir. Fylgni var einnig milli svara eftir PEERS námskeið fyrir 

alla matslista nema EQ matslistana sem mæla samkennd.  

Í heildina mælist árangur PEERS samkvæmt ofangreindum niðurstöðum í aukinni 

þekkingu á félagsfærni, félagsvirkni og samkennd. Árangur námskeiðsins birtist jafnframt í 

því að kvíði var minni  eftir þátttöku. Niðurstöður gefa því til kynna að þær aðferðir sem beitt 

er á PEERS námskeiði í félagsfærni skili árangri og að þær gagnist til að bæta félagsfærni og 

samskipti barna og unglinga. Fræðimenn hafa fjallað um jákvæð áhrif þess að hafa góða 

félagsfærni (Kostelnik o.fl., 2011). Því má ætla að áhrif PEERS gætu því skilað sér í bættri 

andlegri líðan og betri lífsgæðum. Þeir sem hafa rannsakað árangur PEERS telja að hlutverk 

foreldra á námskeiðinu og það að börn og unglingar þurfi að samþykja þátttöku á 

námskeiðinu eigi stóran þátt í því af hverju námskeiðið er að virka sem skildi (Marchia og 

D‘Amico, 2016).  

8.2 Árangur PEERS námskeiða á BUGL og utan BUGL 

Í heildina var árangur meiri innan BUGL en utan BUGL þar sem hlutfallsleg breyting var meiri 

hjá BUGL fyrir alla matslista nema EQ-P sem mælir samkennd samkvæmt mati foreldra. 

Möguleg skýring á þessum mun getur legið í því að BUGL er 3. stigs þjónusta 

(Ríkisendurskoðun, 2016). Má því álykta að vandkvæði barna sem sóttu þjónustu á BUGL hafi 

verið alvarlegri og meiri en þeirra sem sóttu þjónustu utan BUGL og þess vegna sé þessi 

munur tilkominn. Einnig gæti úrtaksstærð skekkt niðurstöður og ýkt muninn. Skipting úrtaks 

milli BUGL og utan BUGL var fremur ójöfn þar sem einungis 24 þátttakendur voru í úrtaki frá 

BUGL af 87 þátttakendum í heild, en almennt er talað um að stórt úrtak hafi meira 

alhæfingargilldi og veiti nákvæmari niðurstöður (Ragnheiður Harpa Arnarsdóttir, 2013). 

8.3 Takmarkanir 

Rannsóknin er íhlutunarrannsókn án samanburðarhóps og er það helsta takmörkun hennar. 

Þegar um slíka rannsókn er um að ræða skerðist alhæfingargildi niðurstaðna hennar og ekki 

hægt að fullyrða að þessi ákveðna íhlutun hafi verið það sem orskaði breytingarnar en ekki 
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annað (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Hins vegar er hægt að segja að niðurstöður  

þessararar rannsóknar gefi til kynna að PEERS námskeið í félagsfærni skili árangri, líkt og fyrri 

rannsóknir á námskeiðinu hafa sýnt fram á (Mandelberg o.fl., 2014; Gardner o.fl., 2015; 

Schiltz o.fl., 2018; Rabin o.fl., 2018; Matthews o.fl., 2019). 

Nokkuð brottfall var fyrir EQ-A og TASSK matslistana sem börn og unglingar svara til að 

meta samkennd annars vegar og þekkingu á félagsfærni hins vegar. Hægt er velta vöngum 

yfir því hvort að ungur aldur sumra þátttakanda á námskeiðinu geti spilað inn í getu þeirra til 

að svara matslistum sem byggja á margþættum spurningum. Einnig má álykta að greining 

þátttakenda geti haft áhrif á getu þeirra til svara, til að mynda ef mikill fjöldi þátttakenda 

hefur ADHD greiningu en sú greining getur haft áhrif á einbeitingu og athygli barns (Sadock, 

o.fl., 2015). Mögulega gæti þurfi að endurskoða matslistana eða gera einhverjar ráðstafanir 

til þess að reyna að draga úr brottfalli. 

8.4 Fyrirbyggjandi áhrif félagsfærni og vináttutengsla 

Í ljósi fræðilegrar umfjöllunar og niðurstaðna þessarar rannsóknar má álykta sem svo að 

félagsfærni geti skipt miklu máli fyrir velferð einstaklinga. Með því að kenna félagsfærni er 

mögulega hægt að veita viðkvæmum hóp barna og unglinga sem standa höllum fæti vegna 

vinaleysis og slakrar félagsfærni kost á betra lífi. Með því að opna fyrir möguleikann á því að 

eignast vini er hægt að rjúfa félagslega einangrun og þannig bæta lífsgæði þessa hóps barna 

og auka möguleika þeirra á þátttöku í samfélaginu (Marchia og D‘Amico, 2016). Að kenna 

börnum færni til að eignast vini getur einnig dregið úr líkum á því að þau verði fyrir einelti 

þar sem börn sem tilheyra vinahóp verða síður fyrir því en þau sem eru ein síns liðs 

(Laugeson, 2013). 

Ef mikilvægi félagsfærni og góðra vináttutengsla er skoðað út frá fyrirbyggjandi áhrifum 

þeirra og áhrifanna sem PEERS hefur á félagsfærni samkvæmt niðurstöðum þessarar 

rannsóknar, og erlendra rannsókna (Mandelberg o.fl., 2014; Gardner o.fl., 2015; Schiltz o.fl., 

2018; Rabin o.fl., 2018; Matthews o.fl., 2019), er hægt að álykta að námskeiðið geti verið 

gagnlegt fyrir fagfólk að nota til rétta úr viðkvæmri félagsstöðu stöðu barna. Það á 

sérstaklegra við þá sem eru berskjaldaðir gagnvart áhættuheðun og félagslegri einangrun. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar getur þátttaka á PEERS námskeiði verið gagnleg til 

að draga úr félagslegum og andlegum vandkvæðum barna sem eru til staðar vegna slakrar 

félagsfærni og vinaleysis (Laugeon, 2013). Jafnframt er talið að heilbrigð vináttutengsl geti 
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virkað sem forvörn gegn vímuefnaneyslu og afbrotahegðun (Gilmore o.fl., 2019). Út frá eðli 

og uppbyggingu PEERS námskeiða má sjá tengingu við störf félagsráðgjafa. Á námskeiðinu er 

litið á áhrif umhverfis á barnið og hvernig nýta má styrkleika barns og nánasta umhverfis til 

að byggja það upp (Laugeson, 2013; Laugeson og Frankel, 2010). Þetta er eitthvað sem 

félagsráðgjöfum er mjög kunnugt um með heildarsýn og kerfishugsun að leiðarljósi.   

 

  



61 

9 Lokaorð 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru að þátttaka á PEERS námskeiði í félagsfærni 

bætti þekkingu á félagsfærni, jók félagsvirkni og samkennd og dró úr einkenum kvíða hjá 

börnum og unglingum á aldrinum 9-14 ára. Í heildina sýna niðurstöður marktækan mun 

nema fyrir SAS-A matslistann sem mælir kvíða eftir svörum barns eða unglings. Niðurstöður 

rannsóknar gefa því tilkynna að PEERS námskeið geti verið gagnlegt til þess að bæta 

félagsfærni og er í samræmi við fjölda annarra rannsókna sem hafa sýnt fram á nytsemi 

PEERS námskeiða til að bæta félagsfærni, eignast vini og bæta líðan barna/unglinga sem eiga 

í erfiðleikum með félagsleg samskipti.  

Vonast er til þess að niðurstöður þessarar rannsóknar ýti undir áhuga á fleiri 

rannsóknum hér landi um gagnsemi PEERS námskeiða. Niðurstöðurnar gætu jafnframt beint 

frekari athygli að hugmyndafræðinni sem liggur að baki PEERS og að mikilvægi þess að þessi  

hópur barna/unglinga sem stendur höllum fæti vegna slakrar félagsfærni og vinaleysis nái að 

styrkja félagslega stöðu sína. Því er lagt til að árangur PEERS námskeiða verði endurmetinn 

aftur og þá verði samanburðarhópur hafður til viðmiðunar til að styrkja alhæfingargildi 

rannsóknar.  

Ýmsir möguleikar eru á frekari rannsóknum á námskeiðinu. Til að mynda væri áhugavert 

að sjá langtímaniðurstöður fyrir árangur PEERS á Íslandi og meta árangur þessa hóps sem hér 

er til rannsóknar eftir 2 til 3 ár. Sá möguleiki er jafnframt fyrir hendi að meta árangur skóla 

PEERS námskeiða og PEERS námskeiða fyrir ungt fólk. Forvitnilegt væri jafnframt að meta 

árangur með tilliti til greininga, kyns eða milli ólíkra aldurshópa til að sjá hvort að PEERS 

námskeið gagnist einhverjum hóp betur en öðrum. Einnig væri áhugavert að meta reynslu og 

upplifun þátttakenda af PEERS námskeiði með því beita eigindlegri rannsókn og taka viðtöl 

við einstaklinga sem sótt hafa PEERS námskeið á Íslandi. 

 

 

 

 

                                                                                ____________________________________ 

                                                                                              Guðrún Helga Andrésdóttir 
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