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Hvað er PEERS félagsfærni?

• PEERS er námskeið í félagsfærni fyrir börn og 
unglinga (9 - 17 ára) og ungmenni (18 - 34 ára) 
með einhverfu, ADHD, kvíða, þunglyndi og / 
eða aðra félagslega erfiðleika. 

• PEERS námskeið í félagsfærni er 14 vikna 
námskeið, vikulega með hóp barna eða 
unglinga og hóp foreldra samhliða, hvert skipti 
er um 90 mín. Fyrir ungmenni 16 skipti.



Skert félagsfærni barna, unglinga og
ungs fólks með einhverfu

Skert samskiptafærni
• Vandamál með frumkvæði að samræðum

• Nota endurtekin þemu
• Halda sig við afmörkuð áhugamál

• Líta framhjá áhugamálum viðmælanda

• Einhliða samræður
• Spyrja ekki nánar út í svar viðmælanda

• Gefa færri gagnkvæm svör

• Mistekst að merkja sameiginleg áhugamál

• Erfiðleikar við að tengja við umræðuefni

• Stökkva óvænt á milli umræðuefna

• Of prófessorslegur talsmáti

• Einhæf tónhæð og talsmáti

• Fullorðinslegur orðaforði

• Erfiðleikar við að túlka yrtar og óyrtar
félagslegar vísbendingar

▪ Tóntegund

▪ Hæðni

▪ Líkamstjáningu

▪ Félagsleg næmni

(
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Skert félagsfærni barna, unglinga og
ungs fólks með einhverfu

▪ Félagslega lítið meðvituð
• Lítið augnsamband
• Lesa illa í félagslegar vísbendingar

▪ Félagslega áhugalaus
• Minni félagsleg virkni

o Utanskóla tómstundastarf
o Hópar / klúbbar
o Íþróttir

• Skortir frumkvæði til félagstengsla

▪ Félagslegur skilningur skertur
• Erfitt að skilja sjónarmið annarra
• Skortir samkennd                         
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Afleiðingar skertrar félagsfærni hjá börnum, 
unglingum og ungmennum með einhverfu

▪ Félagslega vanrækt og einangruð
• Hlédræg 
• Álitin feimin
• Ekki áberandi
• Lítil félagsvirkni
• Kvíðin, þunglynd

▪ Hafnað af jafnöldrum
• Strítt og verða fyrir einelti
• Árangurslausar tilraunir til að 

tengjast öðrum félagslega
• Slæmt orðspor
• ADHD, hvatvísi raskanir

▪ Ágreiningur við jafnaldra
• Ágreiningur  getur endað með 

vinaslitum

▪ Vantar nána gagnkvæma vináttu 
• Innihaldslaus vinátta
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Hvers vegna að einblína á vináttu?

Að eiga einn eða tvo
nána vini:

• Spáir fyrir um félagslega
aðlögun í framtíðinni

• Getur dregið úr áhrifum
erfiðleika í lífinu

• Helst hönd í hönd við:
• Sjálfstraust

• Sjálfstæði

• Fyrirbyggjandi fyrir:
• Þunglyndi

• Kvíða

, 1976)
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Afleiðingar höfnunar jafnaldra

Höfnun jafnaldra hefur

sterkt forspárgildi fyrir:

▪ Geðræn vandamál

• Þunglyndi

• Kvíða

▪ Áhættuhegðun unglingsára

▪ Slaka frammistöðu í skóla

▪ Brottfall úr skóla

▪ Neyslu fíkniefna

▪ Sjálfsvígshugsanir og tilraunir

1998; 

Miller & Ingham, 1976)
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Gagnreyndar aðferðir við félagsfærniþjálfun

▪ Litlir hópar
• 8-10 unglingar

▪ Bein kennsla
• Skipulögð dagskrá í hverjum tíma
• Ákveðnar reglur/ skref í félagsfærni
• Viðurkennd félagsfærni (ecologically valid)

▪ Stuðningur  foreldra
• Markþjálfun í félagsfærni
• Fjölga félagslegum tækifærum
• Viðhalda árangri þjálfunar

▪ Hlutverkaleikir
• Sýnikennsla í viðeigandi og óviðeigandi hegðun

▪ Spurningar um skiptar skoðanir
• Beina athygli að félagsfærni

▪ Æfingar í félagsfærni
▪ Markþjálfun í félagsfærni

• Gefin svörun á frammistöðu

▪ Heimaæfingar
• Stuðningur foreldra
• Yfirfærsla færni á daglegt líf

(Matson, 1984; Davies & Rogers, 1985; Fleming & Fleming, 1982; 
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Yfirlit yfir PEERS íhlutun

▪ Samræðufærni
• Skiptast á upplýsingum

• Finna sameiginleg áhugamál

• Eiga gagnkvæmar samræður

• Samskipti án orða 

▪ Rafræn samskipti
• Símsvarar, tölvupóstar,      

sms skilaboð, 
samskiptasíður

• Netöryggi

▪ Velja viðeigandi vini
• Finna jafnaldrahóp við hæfi

• Finna tómstundir við hæfi
UCLA PEERS® Clinic
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Yfirlit yfir PEERS íhlutun

▪ Viðeigandi notkun á húmor
• Veita athygli viðbrögðum við 

húmor

▪ Aðferðir til að nálgast jafnaldra
• Að blanda sér í hópsamræður við 

mögulega vini

▪ Aðferðir við að kveðja jafnaldra
• Ljúka samræðum

▪ Góður íþróttaandi 
• Koma vel fram í spilum, leikjum 

og íþróttum

▪ Hittingur - boð
• Vera góður gestgjafi eða gestur 

þegar þau hittast með vinum

UCLA PEERS® Clinic
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Yfirlit yfir PEERS íhlutun

▪ Ágreiningur milli jafnaldra
• Leiðir til að taka á ágreining við vini

▪ Höfnun jafnaldra
• Viðbrögð við stríðni

• Viðbrögð við neteinelti

• Viðbrögð við líkamlegu einelti

• Viðbrögð við slúðri og kjaftasögum

• Að breyta slæmu orðspori

▪ Útskrift
• Lokayfirferð

• Útskrift og partý
UCLA PEERS® Clinic

Photo of PEERS® courtesy of Associated Press

Slide courtesy of the UCLA PEERS® ClinicCourtesy of the UCLA PEERS® Clinic



PEERS telst gagnreynt námskeið
Program for the Education & Enrichment of Relational Skills

▪ Þátttaka foreldra / félagsþjálfa

• Foreldrahópur og unglingahópur samtímis

• Foreldrar læra að verða félagsþjálfar

▪ Tekið mið af skertri færni hjá einhverfum

▪ Aðaláhersla á færni í tengslamyndun

▪ Kennd prófuð og viðurkennd félagsfærni

▪ Vikulega í 14 vikur í  90 mín.  hvert skipti

▪ Gagnreynt eða sannreynt fyrir:

• Unglinga með einhverfu

• Ungmenni með einhverfu

• Unglinga með ADHD

• Unglinga með FASD

• Unglinga með ID

Courtesy of the UCLA PEERS® Clinic
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PEERS námskeið í félagsfærni
á Íslandi  2016 - 2019

• Alls 22 PEERS námskeið í félagsfærni

• Innan og utan BUGL 

• Alls luku 154 börn og unglingar PEERS

• Einnig foreldrar þeirra

• Börn og unglingar á aldrinum 9 – 18 ára

• Börn / unglingar svara matslistum fyrir og eftir

• Foreldrar svara matslistum fyrir og eftir



Matslitar fyrir og eftir PEERS íhlutun

Matslisti sem börn og unglingar svara mælir:

• Félagsfærni (TASSK)

Matslistar sem börn/unglingar og foreldrar 

þeirra svara mæla:

• Félagsvirkni (QSQ)

• Samkennd (EQ)

• Kvíða (SAS)



Rannsókn á árangri PEERS á Íslandi

• Tveir meistaranemar í félagsráðgjöf við HÍ 
gerðu rannsókn á árangri PEERS á Íslandi

• Alls 87 börn og unglingar 9 – 14 ára 

• Alls 67 unglingar 15 – 18 ára

• Matslistar fyrir og eftir íhlutun

• Tölfræðileg úrvinnsla á svörum matslista



Niðurstöður rannsóknar -
unglingar 15 – 18 ára

• Árangursmælingar unglinga voru marktækar í 
öllum tilvikum og jókst þekking á félagfærni, 
hittingar með jafnöldrum urðu fleiri, 
samkennd jókst og kvíði minnkaði.

• Árangursmælingar voru einnig í öllum tilvikum 
marktækar hjá foreldrum og samkvæmt mati 
þeirra á unglingunum jókst þekking á 
félagsfærni þeirra, hittingar með jafnöldrum 
urðu fleiri, samkennd jókst og kvíði minnkaði. 



Svör unglinga um félagsfærni
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Svör unglinga og foreldra
- um félagsvirkni 
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Svör unglinga og foreldra 
- um samkennd
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Svör unglinga og foreldra
- um kvíða
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Niðurstöður rannsóknar –
börn og unglingar 9 – 14 ára

Niðurstöður rannsóknar sýna fram á 
marktækan mun fyrir og eftir þátttöku á 
flestum matslistum, sem gefur til kynna að 
þátttaka á PEERS námskeiði í félagsfærni bæti 
þekkingu á félagfærni, auki félagsvirkni, 
samkennd og dragi úr kvíða hjá börnum og 
unglingum á aldrinum 9 -14 ára.



Svör barna um félagsfærni



Svör barna og foreldra 
- um félagsvirkni



Svör barna og foreldra 
- um samkennd



Svör barna og foreldra 
- um kvíða



PEERS námskeið í félagsfærni

• Skráning með tölvupósti á 
felagsfaerni@felagsfaerni.is

• Sjá nánari upplýsingar á 
www.felagsfaerni.is

• Á Facebook sjá -

PEERS félagsfærninámskeið

mailto:felagsfaerni@felagsfaerni.is
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