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Útdráttur 

Algengasta vandamál barna og unglinga sem leitað er með til sérfræðinga í 

dag eru hegðunarvandamál. Á Suðurlandi hefur vantað úrræði sem er einfalt, 

gagnlegt og sínir fram á árangur hjá þeim hópi barna og unglinga sem eru að 

kljást við hegðunar- og tilfinningaraskanir. ART þjálfun (Agression 

Raplacement training) er hugræn atferlismeðferð sem bætir félagsfærni, 

reiðistjórnun og eflir siðferðisþroska með því að breyta hugsun og hegðun 

barna og unglinga. Hún hentar sérstaklega vel sem meðferðarúrræði fyrir 

börn og unglinga með tilfinninga- og hegðunarraskanir en hefur einnig 

reynst vel fyrir börn sem eru mikið til baka eða félagsfælin. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á árangur meðferðarinnar í Bandaríkjunum og Noregi sem styrkir 

stöðu meðferðarinnar á Íslandi. ART þjálfun hefur verið tekin upp í skólum á 

Suðurlandi og voru aðalmarkmið verkefnisins að komast til móts við kröfur 

um úrræði fyrir börn og unglinga með hegðunar- og tilfinningaraskanir auk 

þess að byggja upp forvarnarstarf í grunn- og leiksskólum á Suðurlandi. Í 

þessari ritgerð er leitast við að svara spurningum um árangur ART þjálfunar 

á Íslandi. Niðurstöður síndu fram á að kennarar, nemendur og foreldrar voru 

ánægðir með meðferðina og fannst hún gagnleg. Þá er nauðsynlegt að 

rannsaka árangur ART þjálfunar betur í íslenskum skólum svo hægt verði að 

sína fram á raunveruleg áhrif hennar á hegðun og líðan íslenskra barna. 

 Könnun á árangri ART þjálfunar hérlendis 

Börn og unglingar með hegðunarvandamál geta skapað erfiðleika fyrir samfélagið. Tíðni 

hegðunarvandamála hjá börnum og unglingum er talin vera 10% og eru þá 5% talin vera 

alvarleg samkvæmt Kazdin (1997). Norskar rannsóknir hafa sýnt fram á 1-2% tíðni á 

alvarlegum hegðunarvandamálum (Ogden, 2002; Wichstrøm, Skogen og Øya, 1996). 

Algengasta vandamál barna og unglinga sem leitað er með til sérfræðinga á Íslandi eru 

hegðunarerfiðleikar (Skólaskrifstofa Suðurlands, 2010-2011). Á Suðurlandi hefur verið 

skortur á úrræðum fyrir börn og unglinga með hegðunarerfiðleika og 

tilfinningavandamál. Þær meðferðir sem hafa áður staðið til boða hafa ekki sýnt fram á 

nógu góðan árangur, verið of dýrar og biðtími langur. Nauðsynlegt er að finna gott, 

skemmtilegt og einfalt meðferðarúrræði sem getur unnið með skóla, foreldrum og barni. 
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ART þjálfun (Agression Replacement Training) er hugræn atferlismeðferð sem 

bætir félagsfærni, reiðistjórnun og eflir siðferðisþroska með því að breyta hugsun og 

hegðun barna og unglinga. Hún hentar sérstaklega vel sem meðferðarúrræði fyrir börn 

og unglinga með tilfinninga- og hegðunarraskanir en hefur einnig reynst vel fyrir börn 

sem eru mikið til baka eða félagsfælin. Útbreiðsla ART þjálfunarinnar hefur verið 

gríðarleg og hafa verið gerðar lang- og skammtíma rannsóknir meðal annars í Noregi og 

Bandaríkjunum á áhrifum og árangri hennar (Barnoski og Aos, 2004; Calame og Parker, 

2003; Glick og Goldstein, 1987; Gundersen og Svartdal, 2006; Nugent, Bruley og Allen, 

1999). Fjöldinn allur af úrræðum hafa komið upp á borðið sem taka eiga á 

hegðunarvandamálum í skólum (Scott, 2008). Kostur ART þjálfunar í þessu samhengi er 

að hún virkar vel með öðrum úrræðum og kemur til móts við skort á úrræðum á fleiri en 

einu sviði. Hún er hugsuð sem meðferð við alvarlegum tilfinninga- og 

hegðunarröskunum hjá börnum og unglingum. Einnig sem forvörn til þess að koma í veg 

fyrir hegðunarvandamál hjá börnum og unglingum sem eru í áhættuhóp á að fá 

tilfinninga- og hegðunarraskanir. Síðan er mikilvægt hlutverk ART þjálfunar að viðhalda 

breyttri hegðun og félagsfærni hjá börnum til lengri tíma. Þannig á þjálfunin að geta 

komið í veg fyrir að raskanir taki sig upp aftur (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna 

Guðmundsdóttir, 2009). 

Með þessari ritgerð langaði mig að kanna árangur ART þjálfunar hérlendis. 

Hefur hegðun barna og unglinga í skólum á Suðurlandi breyst eftir að ART þjálfun var 

tekin upp í skólum? Er árangurinn slíkur að börn og unglingar eiga auðveldara með 

samskipti og gengur betur að stunda námið? Er líðan og hegðun barna og unglinga í 

sunnlenskum skólum almennt betri og á starfsfólk skóla auðveldara með að taka á 

hegðunarvandamálum þegar færniþættir ART þjálfunar eru notaðir? Jafnframt getur 

ART þjálfun komið í veg fyrir hegðunar og tilfinningaraskanir hjá börnum og 

unglingum?  
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Reiði og árásargirni 

Reiði er skilgreind sem eðlileg og heilbrigð tilfinning sem allir finna fyrir. Það er margt 

sem getur vakið reiði og sem dæmi má nefna mótlæti, óréttlæti eða óþægindi af ýmsum 

toga. Þegar reiði er vakin bregst líkaminn við með því að undirbúa sig fyrir átök og fólk 

getur orðið árasárgjarnt. Það eru samt aðeins fáir sem verða árásargjarnir, flestir eru mun 

líklegri til að takast á við reiðina með því að vera fúlir, draga sig í hlé eða finna jákvæðar 

lausnir á málinu (Goldstein, 1988). Bandura (1973) taldi reiði ekki vera eitthvað slæmt 

og sagði alla geta fundið fyrir mótlæti en það hvernig við tækjumst á við reiðina og 

beittum okkur í erfiðum samskiptum við aðra skipti höfuðmáli hvað varðar reiðistjórnun. 

Þeir sem ekki hafa stjórn á tilfinningum sínum þurfa að læra réttar aðferðir til að takast á 

við þær og getur það verið afar erfitt fyrir börn og unglinga sem hafa lélega sjálfstjórn 

(Bandura, 1973; Goldstein, 1988).  

 Árásargirni er algeng hegðun en aðferðirnar við að sína hana eru mismunandi, 

þær lærir fólk heima hjá sér, í skólanum eða í gegn um fjölmiðla. Hún getur verið í 

mismunandi mæli eftir persónuleika, aðstæðum og utanaðkomandi ógn (Bandura, 1973; 

Goldstein o.fl., 1998). Samkvæmt Goldstein (1998) eiga einstaklingar sem sýna oft 

árásargirni og reiði í samskiptum erfitt með að breyta hegðun sinni vegna þess að 

yfirleitt er þetta hegðun sem hefur varað lengi og einstaklingurinn hefur ekki lært neinar 

aðrar aðferðir til að takast á við reiði. Goldstein telur að eigingjörn hugsun sé það sem 

helst einkennir einstaklinga með þennan hugsanagang m.ö.o. allt snýst um að passa sem 

best upp á sjálfan sig. Þeir halda einnig að allir séu á móti sér og eru þess vegna í 

stöðugri vörn. Einstaklingar sem þessir eru því samkvæmt Goldstein haldnir 

hugsanavillu og misskilja því samskipti við annað fólk (Goldstein o.fl., 1998). Margar 

kenningar og aðferðir eru til sem snúast að því hvernig sé best að takast á við reiði og 
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beinast þær flestar að því að finna orsakir reiði, minnka árásargirni, breyta hugsun, 

hegðun og samskiptum (Sukhodolsky, Kassinove og Gorman, 2004). 

Reiði, ýgi og árásargirni hjá börnum bendir oft til þess að eitthvað sé að og eru 

algeng einkenni geðraskana hjá börnum og unglingum. Þessir þættir eru aðalástæðurnar 

fyrir því að leitað er með börn til sérfræðiþjónustu. Algengast er að einkenni sem þessi 

komi fram í hegðunarröskunum en einnig geta svipuð einkenni komið fram í öðrum 

geðröskunum eins og áráttu-þráhyggjuröskun og þunglyndi (Sukhodolsky, Kassinove og 

Gorman, 2004). 

Geðraskanir hjá börnum og unglingum 

Raskanir hjá börnum miðast oft við einhvern ákveðin aldur þá er tekið tillit til þess sem 

barnið á að kunna nú þegar og er óeðlilegt miðað við ákveðin aldur. Þetta á bæði við 

hvort sem barnið er á undan í þroska eða eftir á. Ef einhver einkenni koma fram hjá barni 

sem eru óeðlileg fyrir þann aldur þá getur það bent til þess að barnið sé að glíma við 

einhvern sálrænan kvilla (Nolen-Hoeksema, 2011; Herbert, 1992). Erfitt getur verið að 

greina raskanir hjá börnum og unglingum vegna þess hversu margir þættir geta spilað 

inn í. Einnig geta einkenni vegna raskanna verið lík og misjafnt er hvernig raskanir 

leggjast á hvern og einn (APA, 2000). Margt gerist á þroskaskeiði barna sem erfitt er að 

takast á við svo sem líkamlegar og andlegar breytingar. Þær hafa misjöfn áhrif á 

einstaklinga og hvernig tekist er á við þær hefur oft ekkert að gera með andlega heilsu. 

Einnig hefur það áhrif ef börn og unglingar eru aðeins að reyna að bregðast við umhverfi 

sínu en vita ekki almennilega hvernig sé best að gera það (Herbert, 1992). 

Árið 2010 var gerð stór rannsókn til þess að kanna algengi geðraskana hjá 

börnum og unglingum í Bandaríkjunum. Þátttakendur voru 10.123 unglingar á aldrinum 

13-18 ára sem greindir höfðu verið með geðraskanir samkvæmt DSM-IV (APA, 2000). 
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Algengastar voru kvíðaraskanir, 31,9% þar á eftir fylgdu hegðunarraskanir með 19,1% 

og þá tilfinningaraskanir með 14,3%. Samspil geðraskana var einnig athugað og voru 

40% þátttakendana með fleiri geðraskanir ef þeir voru með eina. Þessar niðurstöður sýna 

að 1 ungmenni af hverjum 4-5 á eftir að glíma við geðröskun (Merikangas o.fl., 2010). 

Þessar niðurstöður sýna fram á að nauðsynlegt er að hafa árangursmældar meðferðir og 

úrræði fyrir börn svo hægt sé að grípa inn í sem fyrst áður en ástandið verður alvarlegt. 

Helstu áhættuþættir geðrænna kvilla hjá börnum eru geðheilsa foreldra, ósætti í 

fjölskyldu og skilnaður foreldra (Zubrick, Silburn, Burton og Blair, 2000). Einnig slök 

félagsleg staða og efnahagur, skapgerð barns, áföll og ofbeldi (Costello, Keeler og 

Angold, 2007). 

Hegðunarvandamál  

Börn með hegðunartruflanir fá útrás fyrir vanlíðan sína með athöfnum sínum en þetta er 

öfugt við börn sem eiga við tilfinningaraskanir að stríða þar sem þau byrgja frekar 

tilfinningar sínar inni. Þess vegna eru börn með hegðunarraskanir mun meira áberandi en 

önnur sem glíma við geðræn vandamál þar sem hegðun þeirra raskar umhverfinu og 

hefur oft mun meiri áhrif á fólkið í kring um þau en þau sjálf (Pruitt, 1998/2000).  

Hegðunarerfiðleikar eru því algengasta vandamál sem foreldrar leita með til sérfræðinga 

(Patterson, Reid og Eddy, 2002). Hafa þarf samt í huga að eðlileg hegðun er teygjanlegt 

hugtak og því er hvert tilfelli skoðað fyrir sig. Margt getur verið að hafa áhrif á hegðun 

barns og geta breytingar á lunderni verið ofur eðlilegar og átt sér einfaldar skýringar eins 

og til dæmis breytingar í þroska, umhverfi, heimili og skóla (Pruitt, 1998/2000). Séu 

einkenni hegðunar orðin það mikið vandamál að hún er farin að trufla daglega virkni 

barns er líklegt að um hegðunarröskun sé að ræða og þá er nauðsynlegt að fá þá aðstoð 

sem hentar til að takast á við röskunina. Til hegðunarraskana (atferlisraskana) teljast 
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Athyglisbrestur og ofvirkni (Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD), 

Hegðunarröskun (Conduct Disorder; CD) og Mótþróaþrjóskuröskun (Oppositional 

Defiant Disorder; ODD) (APA, 2000). 

Athyglisbrestur með ofvirkni 

Athyglisbrestur með eða án ofvirkni (AMO) er einn algengasti kvillinn sem börn og 

unglingar greinast með (Fabiano o.fl, 2009). Polanczyk og félagar gerðu víðtæka 

rannsókn á algengi AMO 27 ár aftur í tíman. Þar voru 102 rannsóknir með 171.756 

þátttakendum greindar og kom fram að 5,29% barna í heiminum eru með AMO 

(Polanczyk, Silva de Lima, Horta, Biederman og Rohde, 2007). Aðaleinkennin eru 

athyglisbrestur og hreyfiofvirkni sem er meiri og tíðari en hjá jafnöldrum á sama 

þroskastigi. Athyglisbresturinn einn og sér einkennist að því að börn eiga erfitt með að 

einbeita sér, skipuleggja sig og eru auðveldlega trufluð. Þau virðast gera verkefni með 

hálfum hug, eiga erfitt með að klára þau og eru annars hugar. Ofvirknin er þess eðlis að 

börn sína mikla hvatvísi og eiga erfitt með að stjórna hegðun sinni. Þau eru stanslaust á 

ferðinni, eiga erfitt með að halda ró sinni og vera þolinmóð. Í skólanum tala þau mikið, 

vaða úr einu í annað, eru öll á iði og trufla mikið með hegðun sinni. Einnig getur komið 

fram árásargirni þegar þau fá ekki sínu fram (APA, 2000). Þessi einkenni verða að koma 

fram fyrir 7 ára aldur og verða að hafa verið viðvarandi að minnsta kosti í 6 mánuði. Þá 

þurfa einkenni að gera vart við sig að minnsta kosti í tveimur mismunandi aðstæðum t.d. 

skóla, heimili eða vinnu (APA, 2000). Þessi kvilli getur hamlað börnum í samskiptum 

við fjölskyldu og aðra, veldur námsörðugleikum og getur með tímanum þróast yfir í aðra 

geðræna kvilla og fíkniefnavandamál (Fabiano o.fl., 2009). Talið er að besta meðferðin 

við þessari röskun séu örvandi lyf í samblandi við atferlismeðferð (Fabiano o.fl., 2009; 

Jensen o.fl., 2001).  
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Hegðunarröskun 

Hegðunarröskun felur í sér endurtekið mynstur hegðunar þar sem réttur annarra er ekki 

virtur eða gildi samfélagsins eru brotin þegar tekið er tillit til aldursviðmiða (Kazdin, 

2005). Einkenni geta verið ýgi og árásargirni gagnvart fólki eða dýrum, skemmdir á 

eignum, þjófnaðir og svik og alvarleg brot á reglum. Að minnsta kosti eitt einkenni 

verður að hafa verið til staðar síðustu 6 mánuðina en þrjú eða fleiri síðustu 12 mánuðina. 

Væg einkenni geta komið fram fyrir 13 ára aldur en hegðunarröskun er yfirleitt greind 

fyrir 16 ára aldur. Hegðunareinkennin eiga sér oftast stað í mismunandi aðstæðum og 

hafa áhrif á félagslíf, fjölskyldu og hæfni einstaklings (APA, 2000). Reiði, árásargirni, 

þrjóska og mótþrói einkenna börn og unglinga með þessa röskun auk þess sem 

áhættuhegðun eins og vímuefnaneysla og óábyrgt kynlíf eru áberandi. Það kemur líka 

sterkt fram að börn með þessa röskun hafa lágt sjálfsmat og mikinn skort á siðferði. Það 

sést á því að þau hafa enga tilfinningu fyrir vanlíðan annarra og lítið eða ekkert 

samviskubit yfir brotum, þau reyna líka að kenna öðrum um brot sín og ljúga til að bæta 

hag sinn oft á kostnað annarra (APA, 2000). 

 Hegðunarröskun er mun algengari hjá strákum en stúlkum en samkvæmt 

Maughan og félögum eru 2,1-8,8% stráka undir 18 ára aldri með hegðunarröskun og 0-

1,4% stúlkna (Maughan, Rowe, Messer, Goodman og Metzer, 2004). Ný rannsókn sem 

gerð var á algengi hegðunar- og mótþróaþrjóskuraskana sýndi fram á að algengi 

hegðunarraskana hjá börnum og unglingum er 3,2% í heiminum (Canino, Polanczyk, 

Bauermeister, Rohde og Frick, 2010). Margir líffræðilegir, hugrænir og félagslegir þættir 

eru tengdir orsökum á hegðunarröskunum (Henggeler og Sheidow, 2003). Goldstein 

telur hugrænu þættina snúa að því hvernig fólk túlkar áreiti og eru börn með 

hegðunarröskun líklegri til að bregðast verr við áreiti eins og mótlæti en aðrir. Þau eiga 

einnig erfitt með félagsleg samskipti og eiga erfiðara með að átta sig á viðbrögðum 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Canino%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20532864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Polanczyk%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20532864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Polanczyk%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20532864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Polanczyk%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20532864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rohde%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20532864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Frick%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20532864


13 

annarra (Goldstein o.fl. 1998). Meðferðar úrræði sem hafa virkað vel á hegðunarröskun 

eru þau sem stuðla að því að breyta hugsun og hegðun, auka félagsfærni og draga úr 

árekstrum við aðra. Foreldraþjálfun (PMT) og Fjölkerfameðferð (MST) hafa til dæmis 

sýnt fram á góðan árangur (Scott, 2008). 

Mótþróaþrjóskuröskun 

Vægara form Hegðunarröskunar er Mótþróaþrjóskuröskun. Einkenni hennar getur verið 

hegðun sem sést hjá börnum á öllum aldri og getur hún því verið greind frá 

leiksskólaaldri og að kynþroskaskeiði (APA, 2000). Greiningin felst í því hversu 

alvarleg og tíð hegðunin er. Ef einkennin eru farin að setja daglegt líf og samskipti barns 

við aðra úr skorðum og hegðunin á sér stað oftar en eðlilegt getur talist miðað við aldur 

og þroska barns er um röskunina að ræða (Pruitt, 1998/2000). Dæmi um einkenni geta 

verið pirringur, illgirni, hefnigirni, ásakanir og brot á reglum sem á sér stað að minnsta 

kosti í 6 mánuði. Munurinn á henni og hegðunarröskun er sá að ekki er vilji til afbrota, 

skemmdarverka eða ofbeldis gagnvart öðrum. Einnig eiga aldursmiðuð brot ekki sér 

stað. Talið er að 2-16% barna og unglinga séu með röskunina og er hún algengari hjá 

drengjum fyrir kynþroskaskeið en jafn algeng hjá kynjunum eftir kynþroska (APA, 

2000). Rannsókn Canino og félaga (2010) sýndi fram á 3.3% algengi.  

Aðal vandamálið við þessa röskun er að samskipti milli barns og foreldra eru 

ómöguleg. Þau einkennast af neikvæðni, mótþróa og óhlýðni þar sem að barninu finnst 

vera stanslaust að sér vegið og foreldrar verða ósamkvæmir sjálfum sér í uppeldinu. 

Þannig myndast vítahringur sem erfitt getur verið að losa sig úr nema með breyttu 

samskiptamynstri, reiðistjórnun og  kennslu í félagsfærniþjálfun (Pruitt, 1998/2000). 
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Kvíðaraskanir 

Hér verður fjallað um Aðskilnaðarkvíða (Speration Anxiety Disorder), Félagsfælni 

(Social Anxiety Disorder) og Almenna Kvíðaröskun (Generalized Anxiety Disorder) 

sem eru meðal algengustu kvíðaraskana hjá börnum (Vallance og Garralda, 2008). 

Aðskilnaðarkvíði er röskun sem er aðeins greind hjá börnum. Röskunin felur í sér 

óeðlilega hræðslu, miðað við þroska og aldur barns, við aðskilnað frá foreldrum eða 

aðstandendum. Einkenni geta verið óeðlilegur kvíði um að vera yfirgefinn, hræðsla um 

að eitthvað komi fyrir aðstandendur, martraðir um aðskilnað við foreldra og ótti við 

félagslegar aðstæður þar sem gæti komið til aðskilnaðar. Kvíðin þarf að koma fram fyrir 

18 ára aldur og hafa varað í að minnsta kosti 4 vikur (APA, 2000). Börn með þessa 

röskun reyna að forðast þær aðstæður þar sem þau þurfa að vera ein eða engin fullorðin 

er til staðar, þau vilja oft ekki mæta í skóla og eru hrædd um að eitthvað hræðilegt geti 

gerst sem gæti valdið aðskilnaði við foreldra eða aðstandendur. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að röskunin getur haft slæmar langtíma afleiðingar og eykur líkurnar á öðrum 

kvíðaröskunum (Kassowsky, Wilhelm, Roth og Schneider, 2012). 

Félagsfælni felur í sér kvíða og áhyggjur yfir því að verða að atlægi í félagslegum 

aðstæðum. Þegar komið er í félagslegar aðstæður eiga kvíðaeinkenni sér strax stað eins 

og til dæmis roði í kinnum, svitaköst, hraður hjartsláttur og meltingartruflanir (APA, 

2000). Þegar kemur að börnum verða einkenni að gera vart við sig bæði í samskiptum 

við fullorðna og í félagslegum aðstæðum. Fullorðnir átta sig oft á því að kvíðin sé óþarfi 

en það á ekki alltaf við um börn, þau eiga líka erfiðara með að átta sig á um hvað kvíðin 

snýst vegna þess að þau hafa ekki þroskast nóg. Börn ólíkt við fullorðna geta brugðist 

við kvíðanum með því að fara að gráta, frjósa og með skapofsaköstum. Sameiginlegt 

einkenni barna og fullorðinna er síðan að reyna að forðast þær aðstæður sem vekja kvíða 

en börn eiga oft erfiðara með það þar sem að þau hafa takmarkaða stjórn (Mancini, 
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2005). Forðunin og kvíðinn verður að hafa áhrif á daglegt líf einstaklings til að um 

röskunina sé að ræða en hjá börnum yngri en 18 ára þurfa einkenni að hafa verið 

viðvarandi í að minnsta kosti 6 mánuði (APA, 2000). Félagsfælni gerir vart við sig á 

táningsaldri en getur þróast fyrr hjá yngri börnum út frá feimni. Hjá börnun leiðir 

röskunin oft til lélegrar skólasóknar og námsframvindu auk þess sem þau forðast að taka 

þátt í félagslífi og tómstundum með jafnöldrum (Kearney, 2005).  

 Almenn kvíðaröskun einkennist af kvíða og áhyggjum út af ýmsu smálegu sem 

heilbrigt fólk er ekki að hafa áhyggjur af. Erfitt reynist að stjórna kvíðanum og hefur 

hann áhrif á líðan og daglegt líf viðkomandi. Einkenni eru að þreytast auðveldlega, 

hvíldarleysi, vöðvaspenna, einbeitingarskortur, svefntruflanir og pirringur. Börn þurfa 

aðeins að upplifa eitt af einkennunum til þess að vera greind með röskunina (APA, 

2000). Kvíði barna snýst oft um gengi í skóla og íþróttum en getur einnig snúist um 

skelfilega atburði eins og náttúruhamfarir. Börn með röskunina eru oft óörugg með sig, 

fullkomnunarsinnar og leita alltaf eftir samþykki annarra. Algengt er að Almenn 

Kvíðaröskun hjá börnum og unglingum greinist með Hegðunarröskunum (Esbjørn, 

Hoyer, Dyrborg, Leth og Kendall, 2010). 

Niðurstöður Esbjørn og félaga (2010) sýndu fram á 5,7% algengi kvíðaraskaa hjá 

börnum og unglingum og eru það svipaðar tölur og komið hafa fram í fyrri rannsóknum 

en þó hafa rannsóknir sýnt algengi allt upp í 27-45% (Esbjørn, o.fl., 2010). Flestar 

rannsóknir benda til þess að kvíðaraskanir séu algengari hjá stúlkum en drengjum 

(Beesdo, Knappe og Pine, 2009). Þá hefur hugræn athyglismeðferð reynst vel við 

meðhöndlun á þeim (Vallance og Garralda, 2008). 
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Þunglyndi 

Streita, depurð og sorg hafa áhrif á alla en ekki er um röskun að ræða nema þegar önnur 

einkenni hafa veruleg áhrif á daglegt líf í langan tíma. Þunglyndi (Major Depressive 

Dissorder) felur í sér dapurlegt geðslag og skort á áhuga eða gleði á því sem áður veitti 

ánægju. Einkenni eru oft þreyta, vanlíðan, lélegt sjálfsmat, neikvætt hugarfar, orkuleysi 

og áhugaleysi en hjá börnum og unglingum getur oft bæst við pirringur, reiði og 

skapofsaköst sem eru ekki eins algeng einkenni hjá fullorðnum. Einnig er algengara að 

börn kvarti yfir líkamlegum kvillum eins og maga- og höfuðverk (APA, 2000). Hjá 

börnum sem ekki eru orðin kynþroska er oft samspil milli þunglyndis og 

hegðunarraskana (Seymour o.fl., 2011). Seymour og félagar (2011) gerðu rannsókn á 

samspili AMO og þunglyndis. Þátttakendur voru börn á aldrinum 10-14 ára og voru 37 

þeirra með AMO en 32 með enga röskun. Niðurstöður sýndu fram á að meiri líkur væru 

á því að greinast með þunglyndi ef einstaklingur væri með AMO. Einnig voru 

þunglyndiseinkenni hjá AMO hópnum meiri en samanburðarhópnum. 

Þunglyndi er tvisvar sinnum algengara hjá stúlkum á unglingsaldri en drengjum 

en fyrir kynþroska er kynjahlutfallið jafnt (Nolen-Hoeksema og Girgus, 1994). 

Þunglyndi hefur áhrif á tilfinningar, hugsanir, atferli og getur truflað bæði svefn og 

matarlyst (APA, 2000). Börn og unglingar geta verið lengi að kljást við þunglyndi án 

hjálpar vegna þess að mörg einkenna þunglyndis eru talin til eðlilegrar hegðunar og 

tilfinninga á unglingsárum. Sýnt hefur verið fram á að hægt er að breyta neikvæðu 

hugarfari með hugrænni atferlismeðferð og hefur hún gefið góða raun þegar meðhöndla 

á þunglyndi (Lewinsohn og Clarke, 1999). 
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Meðferðir og úrræði fyrir börn 

Meðferðir sem notaðar hafa verið við hegðunarröskunum eru atferlismótun, hugræn 

atferlismeðferð og lyfjameðferðir. Einnig hafa þær aðferðir reynst vel sem reyna að bæta 

félagsleg samskipti, sjálfstjórn og siðferðisþroska. Inngrip þar sem foreldrar, kennarar og 

börn fá öll þjálfun í félagsfærni hafa sýnt fram á góðan árangur þar sem allir aðilar sem 

snúa að barninu breyta samskiptum sín á milli. Einnig ef tekið er á félagsfærniþáttum, 

samskiptum og reiðistjórnun (Webster-Stratton, Reid og Hammond, 2004). Í skólastarfi 

á Íslandi er verið að prófa ýmsar aðferðir byggðar á mismunandi hugmyndafræði til að 

draga úr hegðunarvandamálum. Flestar þessar aðferðir leitast við að breyta hegðun til 

hins betra, bæta samskipti, félagsfærni og auka sjálfstraust svo dæmi séu nefnd (Andrea 

G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). Margar þessara aðferða eru byggðar á 

traustum kenningalegum grunni en aðrar skortir rannsóknir á árangri. Nauðsynlegt er að 

rannsaka árangur þessara aðferða í íslenskum aðstæðum svo hægt sé að sína fram á að 

þær dragi raunverulega úr hegðunarvanda barna á Íslandi. 

Foreldraþjálfun 

Foreldraþjálfun (Parent management training; PMT) er aðferð sem beinist að 

foreldrum sem eiga börn með hegðunarerfiðleika. Gerald Patterson þróaði þessa aðferð 

út frá áhorfs rannsóknum á samskiptum barna og foreldra. Hann lagði aðaláherslu á að 

skoða jákvæðar styrkingar og hegðunarmótun (Kazdin, 2005). Gengið er út frá því að 

barn læri hegðun af tengslum sínum við aðra og frá styrkingum í umhverfi þess. Uppeldi 

hefur því megin áhrif á aðlögun barns og bein áhrif á hvernig það aðlagast umhverfi sínu 

(Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009; Kazdin, 2005). Foreldrum eru 

kenndar styðjandi uppeldisaðferðir til þess að takast á við vandann og breyta hegðun til 

hins betra. Þær skiptast í fimm mismunandi þætti: Í fyrsta lagi er kerfisbundin hvatning 

notuð þar sem foreldrum er kennt að benda á það sem vel gengur hjá barninu. Í öðru lagi 
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eru barninu sett mörk svo hægt sé að stöðva óæskilega hegðun með einföldum og 

skilvirkum aðferðum. Í þriðja lagi er notað markvisst eftirlit þar sem foreldrar vita hvar, 

hvenær og með hverjum barnið er á hverjum tíma. Í fjórða lagi er notuð lausnaleit þar 

sem foreldrar eru þjálfaðir í aðferðum til að leysa ágreining og komast að samkomulagi 

um reglur og skipulag innan og utan heimilisins. Í fimmta og síðasta lagi er reynt að 

auka jákvæða samveru milli barns og foreldra með ýmsum leiðum þar sem ást og 

umhyggja foreldra er í fyrirrúmi (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009; 

Forgatch, Patterson og DeGarmo, 2005).  

Foreldraþjálfun hefur náð útbreiðslu á Íslandi, einkum í Hafnarfirði og á 

Akureyri. Markmið hennar voru að fyrirbyggja hegðunarerfiðleika barna og bregðast 

markvisst við þeim, bæði á heimili og í skóla. Þar hefur foreldrum barna með 

hegðunarerfiðleika verið boðin meðferð auk þess sem foreldrum barna í áhættuhóp hefur 

verið boðið að sækja foreldranámskeið (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 

2009). Skólaverkefni var bætt inn í ferlið til þess að vinna markvisst með skólakerfið. 

Það heitir STM-skólafærni og fellst í því að virkja starfsfólk skóla til að taka á 

hegðunarvandamálum barna með markvissum og jákvæðum hætti. STM-skólafærni er 

byggt á Positive Behavior Support, PBS sem er aðferð þróuð í Háskólanum í Oregon í 

Bandaríkjunum (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). PBS nýtist til að 

breyta andfélagslegri hegðun með jákvæðum styrkingum í hegðun sem er félagslega 

æskileg. Aðferðin byggist á því að hegðun sé lærð og hægt sé að breyta henni. Hegðun 

er hægt að breyta með því að fjarlægja styrkingar fyrir neikvæða hegðun og auka 

styrkingar fyrir jákvæða hegðun. Þannig ætti jákvæð hegðun að aukast. Barninu er kennt 

að það að sína góða hegðun leiðir af sér góða hluti. Á þennan hátt er hægt að bæta 

lífsskilyrði barna og foreldra þar sem félagsleg gildi, virðing og góð samskipti eru höfð í 

fyrirrúmi (Sugai o.fl., 2000).  



19 

Niðurstöður rannsóknar Önnu Björnsdóttur og Margrétar Sigmarsdóttur (2009) 

sýndu fram á að mikil ánægja er hjá foreldrum og starfsmönnum skóla í Hafnarfirði þar 

sem Foreldraþjálfun hefur verið tekin upp og því líklegt að fólki finnist þjónustan 

gagnleg. Þó skal það tekið fram að viðhorf foreldra og starfsmanna segja ekki til um 

árangur. Tilvísunum til sérfræðiaðstoðar hafði einnig fækkað síðan að Foreldraþjálfun 

var tekin upp en líklegt er að einhverjar aðrar óútskýrðar breytur séu einnig að hafa áhrif 

á þær niðurstöður.  

Helsti gallinn við Foreldraþjálfun er að hún beinist nær eingöngu að foreldrum. 

Ef aðeins foreldrar eru þjálfaðir til að takast á við börnin sín heima geta börnin sjálf 

gleymst. Börnin verða sjálf líka að fá þjálfun svo hegðun geti breyst. Einnig gleymist 

líka oft að láta kennara vita um meðferðina og vandamál í skólanum og í samskiptum 

við jafningja lagast ekki. (Webster-Stratton, Reid og Hammond, 2004). STM- skólafærni 

ætti að ná að koma í veg fyrir þetta vandamál hér á Íslandi en þörf er á fleiri rannsóknum 

til að sýna fram á raunverulegan árangur foreldraþjálfunar. 

Fjölkerfameðferð 

Fjölkerfameðferð (Multi-Systemic therapy; MST) er sú sérfræðiaðstoð sem 

Barnaverndarstofa Íslands bíður upp á fyrir börn og unglinga með hegðunarvandamál og 

geðraskanir. Hún tekur á fjölskyldum unglinga með sálræn, félagsleg og 

hegðunarvandamál (Barnaverndarstofa, e.d.). Meðferðin er byggð á félags- og 

fjölskyldukerfa kenningum auk rannsókna á andfélagslegri hegðun hjá ungmennum 

(Curtis, Ronan og Borduin, 2004). Meðferðin fer fram á heimili þeirra sem á henni þurfa 

að halda og er öll fjölskyldan höfð með í ráðum. Þannig er reynt að koma í veg fyrir að 

koma þurfi barninu fyrir annarstaðar. Meðferðarteymi halda meðferðinni gangandi í 4-6 

mánuði og er reynt að hafa áhrif á félagslega þætti hjá barninu, breyta samskiptum innan 

fjölskyldunnar og í skólanum. Helstu kostir meðferðarinnar er að tekið er á mörgum 
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kerfum í lífi barnsins (skóla, fjölskyldu og öðru nærumhverfi) og því auðveldara að gera 

breytingar á hegðun (Littel, 2005; Ogden og Halliday-Boykins, 2004). Þetta getur einnig 

verið ókostur þar sem að gleymst getur að sinna vandamálum og röskunum hjá barninu 

sjálfu vegna þess að einblínt er á aðra þætti sem viðkoma barninu (Curtis o.fl., 2004).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á árangur Fjölkerfameðferðar (Curtis o.fl, 2004; 

Ogden og Halliday-Boykins 2004). Rannsókn var gerð í Noregi þar sem 100 unglingar 

með alvarlega andfélagslega kvilla tóku þátt. Þeim var skipt tilviljunarkennt í 

Fjölkerfameðferð og venjubundna meðferð fyrir börn. Fjölkerfameðferðin sýndi fram á 

betri árangur á félagslegum sviðum og einnig voru færri í þeim hópi sem taka þurfti af 

heimilinu (Ogden og Halliday-Boykins, 2004). 

Hugræn atferlismeðferð 

Aaron Beck þróaði aðferð sem kallast Hugræn atferlismeðferð (Cognitive behavioral 

therapy; CBT). Hún gengur út á að laga ósjálfráðar hugsanir sem koma upp hjá fólki 

þegar það finnur fyrir tilfinningum eins og kvíða, reiði, streitu og depurð. Aaron Beck 

telur þessar hugsanir brenglast hjá fólki sem á við geðraskanir að stríða. Hugsanirnar 

verða til þess að fólk bregst illa við vandamálum eða árekstrum við aðra. Þetta veldur 

hegðun sem ekki er talin æskileg (Beck, 1997). Hugræn atferlismeðferð leitast við hjálpa 

einstaklingum að skilja tilfinningar og hugsun á bak við hegðun. Kenndar eru aðferðir til 

þess að hugsa hlutina á jákvæðan hátt auk aðferða í félagsfærni til þess að breyta hegðun 

til hins betra. Aðal markmiðið er að geta notað nýju aðferðirnar í daglegu lífi (Vallance 

og Garralda, 2008). Sýnt hefur verið fram á árangur hugrænnar athyglismeðferðar á 

mörgum geðröskunum (Butler, Chapman, Forman og Beck, 2006) sem dæmi má nefna 

þunglyndi (Lewinsohn og Clarke, 1999), kvíðaraskanir (Vallance og Garralda, 2008) og 

hegðunarraskanir (Glick og Goldstein, 1987; Gundersen og Svartdal, 2006). 
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Hvað er ART þjálfun? 

ART eða Agression replacement training er hugræn atferlismeðferð sem leitast við að 

kenna börnum og fullorðnum reiðilaus samskipti. Höfundur aðferðarinnar er Arnold P. 

Goldstein og gaf hann út bókina Agression replacement training árið 1987 til að kynna 

hana. Þar er fjallað um þá þrjá þætti sem unnið er með í ART þjálfuninni og hvernig þeir 

eru kenndir (Goldstein o.fl., 1998). Síðan þá hefur ART þjálfun verið notuð í skólum, 

meðferðarheimilum og öðrum stofnunum þar sem þörf hefur verið á úrræði fyrir börn og 

unglinga með hegðunar- og tilfinningaraskanir. Allir búa yfir reiði en þeir sem eiga við 

einhverskonar hegðunar eða tilfinninga erfiðleika að stríða geta átt erfitt með að eiga í 

eðlilegum samskiptum við aðra og eru líklegri til að hegða sér með ofbeldisfullum hætti. 

Samkvæmt ART hugmyndafræðinni eru helstu ástæðurnar fyrir þessum erfiðleikum: 

léleg félagsleg færni, trú á að reiðin sigri allt og slakur siðgæðisþroski. Þessir þrír þættir 

eru þjálfaðir í ART þjálfuninni en þeir nefnast félagsfærniþjálfun (skillstreaming), 

reiðistjórnun (anger control training) og efling siðgæðisþroska (moral reasoning 

training). Þeir eru notaðir til að breyta hugsun og hegðun hjá börnum og unglingum (Art 

á Suðurlandi, e.d; Goldstein o.fl., 1998). 

Færniþættirnir 

Félagsfærniþjálfun 

Félagsleg samskipti eru mikilvæg fyrir alla og er eitt mikilvægasta atriðið í ART 

þjálfuninni að geta átt eðlileg félagsleg samskipti við aðra. Þessi færniþáttur hefur sýnt 

fram á að hann gagnast öllum börnum og unglingum, sérstaklega hefur sést árangur með 

þá einstaklinga sem eru feimnir og mikið til baka, eftir á í þroska og með önnur 

vandamál sem tengjast félagsþroska (Goldstein o.fl., 1998). 
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Aðferðir til að takast á við hegðunar og tilfinningavanda barna og unglinga 

breyttist um 1970 þar sem aðferðirnar til að taka á vandanum þróuðust út frá meðferðum 

hjá sálfræðingum í að kenna börnum og unglingum rétta hegðun og veita þeim þjálfun til 

að nota hana í raunverulegum aðstæðum (Glick og Goldstein, 1987). Aðferðir  

sálfræðinnar og kennslufræðinnar voru því þróaðar saman til að kenna félagsfærni. 

Félagsfærni er í dag notuð í mörgum öðrum tilgangi en fyrir hegðunarvanda barna og 

unglinga. Hún hefur verið þróuð svo hægt sé að nota hana í ýmsum fyrirtækjum og 

stofnunum svo sem dvalarheimilum aldraðra og hjá lögreglunni (Goldstein, 1988; 

Goldstein o.fl., 1998). 

Félagsfærni í ART þjálfun er kennd með 20-50 færniþáttum (sjá dæmi í viðauka 

1) mismunandi eftir því hvort börn eru á leikskólaaldri, miðstigi eða unglingastigi. Það 

fer eftir vanda barns og hversu löng meðferð á að vera hvaða þætti er ákveðið að fara í 

gegnum í ART þjálfuninni. Það getur til dæmis verið mismunandi hvaða þætti  ætti að 

leggja áherslu á eftir því hvort verið er að vinna með ofbeldisfullu barni eða þunglyndu. 

Þetta er ákveðið með tilliti til greininga, sálfræðilegs mats og spurningalista en einnig er 

beint áhorf mikið notað til að leggja mat á vandan sem þarf að kljást við (Goldstein o.fl., 

1998). Þættirnir eru æfðir með sýnikennslu, hlutverkaleikjum,  umræðum og 

heimaverkefnum (Goldstein, 1988; Goldstein o.fl., 1998) og er börnunum kennt að 

bregðast við á annan hátt en með árásargirni. Þessar æfingar byggjast á ýmsum 

aðstæðum sem börn og unglingar gætu lent í á heimilinu, skólanum eða í öðrum 

aðstæðum þar sem félagsleg samskipti eiga sér stað. Með því að læra eðlileg samskipti 

eiga þau síðan að geta yfirfært aðferðirnar yfir í raunverulegar kringumstæður (Goldstein 

o.fl., 1998). 
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Reiðistjórnun 

Að hafa stjórn á reiði er erfitt verkefni og hefur áhrif á samskipti okkar við annað fólk. 

Með því að læra reiðistjórnun og aðferðir til að takast á við tilfinningar sínar læra börn 

og unglingar að draga úr árekstrum við aðra. Þeir læra einnig hvaða hegðun gagnvart 

öðrum er óásættanleg og hvaða hegðun skal koma í staðinn (ART á Suðurlandi, e.d.; 

Goldstein o.fl., 1998).  Aðal markmið reiðistjórnunarhluta ART þjálfunarinnar er því að 

kenna aðferðir til að minnka reiði og ofbeldishegðun barna og unglinga (Goldstein, 

1988). Eva Feindler (1986) og rannsóknarteymi hennar voru fyrst til að þróa aðferðir í 

reiðistjórnun. Aðferðirnar voru mótaðar eftir hugrænni atferlismeðferð þar sem reynt var 

að breyta brengluðum hugsunum og óæskilegri hegðun með sjálfstjórn og rökhugsun. 

Reynt var að kenna aðferðirnar á þann hátt að þekkingin myndi haldast eftir að meðferð 

lyki. Hún byggði aðferðir sínar einnig á uppgötvunum Novaco (1975) þar sem hann 

byggði upp keðju atvika sem gerast þegar fólk verður reitt. Þannig var hægt að kenna 

aðferðir til að takast á við þá þætti sem eiga sér stað. Í fyrsta lagi er einstaklingum kennt 

að átta sig á hvað það er sem vekur reiðina og hvernig þeim líður þegar hún kemur upp 

(innri og ytri kveikjur). Í öðru lagi líkamlegar vísbendingar (Sviti, skjálfti og hiti til 

dæmis), í þriðja lagi minnisatriði og sjálftal sem getur minnkað reiðina. Í fjórða lagi er 

skoðað hvernig þeir bregðast við og afleiðingar þess. Að síðustu eru aðferðir eins og að 

telja aftur á bak, djúpöndun og friðsælar hugsanir kenndar til að einstaklingar nái stjórn á 

tilfinningum sínum, svokallaðir demparar (Goldstein, 1988). Þegar þeir hafa lært þetta er 

hægt að kenna hvernig hægt er að koma í veg fyrir slæm samskipti með sjálfstjórn og 

breyttri hegðun (ART á Suðurlandi, e.d.; Goldstein o.fl., 1998). 

Millicent, Kellner, Brenna, Bry og Colletti (2002) gerðu rannsókn á áhrifum 

reiðistjórnunar þjálfunar hjá börnum með alvarlegar tilfinninga- og hegðunar raskanir. 

Börnin voru á aldrinum 12-16 ára og var prófað í þremur bekkjum af fimm. Börnunum 
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voru kenndar aðferðir til að takast á við reiði og tala um vandan frekar en að grípa til 

hnefana. Rannsóknin var gerð í skóla fyrir börn með tilfinninga- og hegðunar raskanir og 

var reiðistjórnun kennd í 10 vikur inn í bekk. Einnig fengu börnin aukatíma til að 

viðhalda færniþáttum í reiðistjórnun og tóku 27 börn þátt í því. Nemendur voru einnig 

fengnir til að fylla út eyðublað um tilfinningar sínar og viðbrögð (sjá viðauka 2) og voru 

það sömu 27 nemendurnir sem gerðu það auk 19 nemenda sem aðeins notuðu 

eyðublaðið. Að færa þjálfunina inn í bekkina gerir börnunum auðveldara fyrir þar sem 

ekki er verið að taka þau út úr kennslustund og allir í bekknum fá þjálfun sem gerir 

samskipti milli nemenda mun auðveldari (ART á Suðurlandi, e.d.; Millicent o.fl., 2002). 

Einnig hefur það áhrif ef kennarinn hefur hlotið þjálfun í að beita aðferðum 

reiðistjórnunar því þá er hægt að nota þjálfunina allan daginn við þær aðstæður sem geta 

komið upp í skólanum. Niðurstöður sýndu fram á að börnin sem fengu þjálfun í 

reiðistjórnun urðu fyrir færri árekstrum við aðra nemendur en börnin í hinum tveimur 

bekkjunum auk þess notuðu þau reiði eyðublöðin meira. Þau töluðu einnig meira um það 

ef þau urðu reið við leiðbeinendur sína og reyndu að ræða málin (Millicent o.fl., 2002). 

Efling siðgæðisþroska 

Til þess að meðferðarefni sem ætluð eru félagslega illa stöddum ungmennum beri 

tilætlaðan árangur þarf það að innihalda siðferðisþátt (Gibbs, Potter og Goldstein, 1995). 

Samkvæmt Goldstein hafa mörg börn og unglingar skort á siðgæði. Börn og unglingar 

sem eiga við hegðunar og tilfinningavandamál að stríða eru oft óþroskuð þegar kemur að 

samskiptum og hugsun sem veldur því að þau ná ekki að tengja saman hegðun og 

afleiðingar. Þetta verður til þess að þau læra ekki af reynslunni og einblína á hegðun og 

hugsun sem kemur þeim sjálfum að gagni þrátt fyrir að skaða aðra (Goldstein o.fl., 

1998). 
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Kohlberg og Hersh (1977) töldu að félagslegur og siðferðislegur þroski barna 

myndi aukast með eðlilegum samskiptum við aðra. Siðferðisleg rökfærsla ætti alltaf að 

hafa áhrif hvort sem hún er væri þroskuð eða seinkuð og virkar á þann hátt að það sem 

við hugsum það framkvæmum við. Seinkun í hugsun og hegðun myndi leiða af sér 

langvarandi vanþroska í siðferðislegri rökfærslu og þráláta sjálfselsku (Kohlber og Hersh 

1977; Goldstein, 1988). Kohlberg (1977) kom fram með túlkun á aðalþroskastigunum á 

siðferðislegum þroska og vanþroska. Þeir sem eru á stigi 1 og 2 eru ekki búnir að 

þroskast en þeir sem eru stigi 3 og 4 hafa góða siðferðiskennd. Stig 1 einkennist að því 

að einstaklingar skilja ekki siðferðisleg rök fyrir reglum, sjá vald út frá þeim líkamlega 

sterkasta og eiga erfitt með að sjá mismunandi sjónarhorn. Stig 2 einkennist að 

samkomulagi og gagnkvæmni í samskiptum þar sem einstaklingar eiga auðveldara með 

að sjá þegar þeir eru beittir óréttlæti en þegar þeir sjálfir beita því. Stig 3 og 4 sína fram á 

þroskað siðferði þar sem lykilhugsunin er að koma fram við aðra eins og þú vilt að þeir 

komi fram við þig. Einnig eru félagsleg gildi, samheldni heildarinnar og réttlæti það sem 

einkennir þroskaða siðferðiskennd. 

Gibbs, Barriga og Potter (1995/2001) gerðu spurningalista til að greina skort á 

siðferði. Hann hefur notast við nafnið „Hvernig ég hugsa“ spurningalistann og eru á 

honum spurningar sem mæla sjálfhverfa hugsun sem einkennir börn og unglinga með 

skort á siðferði. Spurningar á listanum koma upp um ákveðnar lykilhugsanavillur sem 

börn og unglingar með skort á siðgæði eiga við í daglegu lífi. Sú fyrsta er að hugsa 

aðeins um sinn eigin ágóða en ekki tilfinningar annarra, öll hugsun er mjög sjálfhverf og 

beinist að því að koma sjálfum sér frá öllum óþægindum. Sem dæmi um atriði á listanum 

væri ef mig langar í eitthvað þá tek ég það og þegar ég reiðist þá er mér sama ef einhver 

meiðist. Önnur hugsun er sú að búast alltaf við því versta, að maður þurfi stanslaust að 

verja sig eða verða undir, allir eru á móti manni og maður þarf að vera fyrri til að gera 
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árás. Dæmi um þessa hugsanavillu væri ef ég stel ekki þá gerir það bara einhver annar 

og allir eru að reyna að klekkja á mér. Þessi hugsun þróast svo að því að ekkert sé þeim 

sjálfum að kenna, það er alltaf einhver annar sem á sökina. Hérna á sérstaklega við að 

aðrir geta sjálfum sér um kennt ef þeir eru með einhverja stæla eða bjóða upp á 

barsmíðar með því að sína veiklyndi. Þessi hugsun á við um 2 stig siðferðilegs 

vanþroska hjá Kohlberg (1977). Að síðustu er hugsun og hegðun gerð léttvægari en hún 

í raun er. Sem dæmi um þetta er að allir ljúga þess vegna skiptir það ekki miklu máli. 

Annað dæmi væri að gera lítið úr skaða sem maður veldur öðrum eins og „hann meiddist 

ekkert mikið og jafnar sig alveg“. Einnig er þessi hugsun oft á þann veg að óæskileg 

hegðun er talin vera flott t.d. ná að stela sem mestu eða lemja sem flesta (Goldstein, 

1988; Goldstein o.fl., 1998).  

Með þessum dæmum er hægt að sjá að hugsun og hegðun er brengluð og skortir 

rökhyggju. Þá er líka vandamál hjá þessum einstaklingum að þeir þráast við að breyta 

viðvarandi hugsun og hegðun sem þeir í rauninni telja rétta og er búin að gagnast þeim í 

langan tíma. Það sem vantar hér eru réttu tólin til að takast á við vanda og þarf að vinna 

út frá þessum atriðum til að breyta hugsun og hegðun barna og unglinga til hins betra 

(Goldstein o.fl., 1998). Reynt er að efla siðgæðisþroska með því að vinna út frá dæmi og 

reynslusögum þar sem siðferðisleg álitamál koma upp (ART á Suðurlandi, e.d.; 

Goldstein, 1988) Auðveldara er fyrir börn og unglinga að temja sér aðferðirnar þegar 

unnið er í hópum því þau sjá árangur hjá öðrum sem eru að kljást við sömu vandamál og 

þau. Það leiðir til þess að jákvæðni og sjálfstraust eykst (ART á Suðurlandi, e.d.). 

Árangur ART þjálfunar erlendis 

Rannsakendur eru alltaf að verða meira sammála um hvaða þættir það eru sem virka í 

meðferð fyrir hegðunar- og tilfinningaraskanir. Inngrip eru talin virka vel ef þau 
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byggjast á því að breyta trú á andfélagslegum gildum, minnka líkurnar á að gengi eða 

klíkur séu myndaðar, auka sjálfstjórn og skipta út hegðun eins og að ljúga, stela og 

árásargirni fyrir félagslega samþykkta hegðun. Þessir þættir hafa mikið verið rannsakaðir 

þar sem hugræn atferlismeðferð hefur verið notuð sem meðferðarform (Gundersen og 

Svartdal, 2006). Félagsleg hæfni er einn sá þáttur sem er hvað allra mikilvægastur og 

hefur Gottfredson (1997) haldið því fram að þær meðferðir sem bjóði upp á þjálfun í 

sjálfstjórn, aðferðir til að minnka streitu, ábyrgð í ákvarðanatöku og samskiptahæfni 

ásamt fleiri svipuðum þáttum séu árangursríkastar. Einnig hefur Sørlie (2000) komist að 

þeirri niðurstöðu að þjálfun í sem flestum mismunandi félagslegum þáttum gefi bestan 

árangur ásamt því að börn og fullorðnir geti einnig komið þessari félagslegu þekkingu í 

framkvæmd. Líklegt er því að ART þjálfun sýni fram á betri árangur við hegðunar og 

tilfinningaröskunum en önnur meðferðarform þar sem meiri áhersla er á að bæta 

félagsfærni og reiðistjórnun en á meðferðina sjálfa. Rannsóknir sem gerðar hafa verið í 

Bandaríkjunum, Kanada og Noregi hafa sýnt fram á að ART þjálfun dregur úr 

andfélagslegri hegðun og hegðunarvandamálum, eykur félagsfærni og sjálfstraust og 

bætir líðan barna og unglinga með hegðunar og tilfinningaraskanir (Calame og Parker, 

2003; Gundersen og Svartdal, 2006; Nugent o.fl, 1999). 

Erlendar rannsóknir á ART þjálfun 

Knut Gundersen og Frode Svartdal (2006) gerðu rannsókn á 65 börnum og unglingum 

sem áttu við einhverskonar hegðunar og tilfinningavanda að stríða. Börnin komu frá 

mörgum mismunandi skólum og stofnunum í Noregi þar með talið tveim skólum fyrir 

unglinga með hegðunarvanda, stofnun fyrir unglinga með hegðunarraskanir, 

sálfræðideild fyrir börn og stofnun fyrir börn með asperger heilkenni. Börnunum var 

skipt í 11 hópa og fengu 47 barnanna 24 tíma ART þjálfun á 10 vikum á meðan 18 börn 
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í samanburðarhópi fengu félags- og námsráðgjöf sem var í boði í hverjum skóla eða 

stofnun. Þetta voru 16 stúlkur og 49 drengir. Mælingar voru gerðar með spurningalistum 

fyrir foreldra, kennara og nemendur fyrir og eftir inngrip. Niðurstöður sýndu fram á að 

marktækur munur var á félagsfærni þeirra þátttakenda sem fengu ART þjálfun og þeirra 

sem voru í samanburðarhópnum. Hegðunarvandamálum hafði fækkað og félagsfærni 

hafði batnað. Bæði kennarar, foreldrar og nemendur gátu fundið mun eftir ART þjálfun. 

Munur var fundinn bæði á milli hópa og fyrir og eftir ART þjálfun sem sínir fram á 

árangur meðferðarinnar. Þeir þættir sem helst hefði þurft að laga höfðu minni áhrif á 

árangurinn en talið var. Það var þá helst að börnin voru á mismunandi aldri, 

skólaumhverfi var mismunandi og munur á milli hópa þar sem vandamál barnanna voru 

mismunandi (Gundersen og Svartdal, 2006). Þessir þættir eru því líklegir til að sína fram 

á að ART þjálfun er meðferð sem er að virka. 

Nugent, Bruley og Allen (1999) framkvæmdu langtíma rannsókn byggða á fyrri 

rannsóknum þar sem ART þjálfun var notuð sem meðferðarform (Goldstein o.fl., 1989; 

Goldstein og Glick, 1994a og Goldstein og Glick, 1994b). Rannsóknin var gerð á 522 

unglingum á aldrinum 11-17 ára sem dvöldu í skýli fyrir börn sem höfðu farið að 

heiman. Rannsóknin var gerð á 519 daga tímabili og var meðalviðvera unglingana í 

skýlinu 3 vikur. Samanburður var gerður á hegðun þeirra unglinga sem voru í skýlinu 

fyrstu 310 dagana og engin meðferð var í boði og á þeim unglingum sem voru þar næstu 

209 daga þar sem ART þjálfun var sett á laggirnar. Þjálfunin fór fram á 21 daga tímabili 

þar sem unglingarnir mættu í 15 skipti, 1-1,5 klst í einu. Unglingunum var skipt í 7-10 

manna hópa og fór fyrir þeim starfsmaður úr skýlinu sem hafði fengið réttindi til ART 

þjálfunar. Stuðst var við bók Goldsteins og félaga við val á námsefni. Félagsfærniþjálfun 

og reiðistjórnun var kennd en siðgæðisþroska hlutanum sleppt þar sem hann var ekki 

talin geta virkað í þessu rannsóknarsniði (Goldstein o.fl., 1998; Nugent o.fl., 1999). 
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Andfélagsleg hegðun unglingana var svo mæld á hverjum degi en hún var skilgreind 

sem brot á reglum, persónuleg brot á öðrum, brot á félagslegum normum auk annarra 

brota (Nugent o.fl., 1999). Mælingarnar voru svo teknar saman í heildartölur fyrir 

stúlkur og drengi. Hjá báðum hópum var hægt að sjá marktækan mun þar sem atvikum 

sem litið var á sem andfélagslega hegðun hafði fækkað eftir að ART þjálfunin byrjaði. 

Þó virtist ART þjálfun ekki vera að virka þegar margir drengir voru í skýlinu þar sem 

fleiri árekstrar milli drengja áttu sér stað þá. Það skal tekið fram að margir 

utanaðkomandi þættir gátu haft áhrif á rannsóknina þar sem hún var ekki gerð með 

viðurkenndu tilraunasniði þar má nefna fjölda unglinga í skýlinu og að andfélagsleg 

hegðun gæti hafa verið skilgreind á mismunandi hátt eftir því hver var að mæla hverju 

sinni. Það skal einnig tekið fram að erfitt er að alhæfa þessar niðurstöður á aðra hópa en 

unglinga með árásar- og andfélagslega hegðun (Nugent o.fl., 1999). Fáar lausnir hafa 

fundist til að draga úr andfélagslegri hegðun unglinga en ART þjálfun virðist vera sú 

lausn sem er hvað líklegust til að sína fram á árangur (Goldstein o.fl., 1989; Goldstein og 

Glick, 1994a og Goldstein og Glick, 1994b; Nugent o.fl., 1999). 

ART þjálfun á Íslandi 

ART þjálfun hefur verið innleidd í flesta skóla og leikskóla á suðurlandi þar sem skortur 

hefur verið á úrræðum fyrir börn og unglinga með hegðunar og tilfinninga vandamál. Þar 

sem vel hefur gengið að innleiða þjálfunina á Suðurlandi var hafist handa við að koma 

henni inn í skólastarfið í öðrum landshlutum og hefur þegar tekist að koma henni að á 

Austurlandi og í hluta Norðurlands og Vesturlands. ART þjálfunin er bæði hugsuð sem 

meðferðarúrræði og forvörn. Hún hefur reynst vel fyrir börn með AMO, 

hegðunarraskanir, þunglyndi, einhverfu og ýmsar þroskahamlanir. Þá hafa börn sem eru 

mikið til baka og feimin einnig haft gott af henni vegna þess að þeir hafa lært betri 
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aðferðir í samskiptum og félagsfærni (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 

2009).  

Saga ART þjálfunar á Suðurlandi 

Verkefnið ART á Suðurlandi hófst árið 2006 með samþyki Menntamálaráðuneytisins, 

Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga og Skólaskrifstofu Suðurlands. Aðildarsveitarfélög 

að verkefninu voru 14 ásamt Menntamálaráðuneytinu og velferðarsjóði barna. Ákveðið 

var að stofna tilraunaskóla fyrir börn og unglinga á Suðurlandi sem glíma við hegðunar 

og tilfinningaraskanir. Aðalmarkmið verkefnisins var að komast til móts við kröfur um 

úrræði fyrir börn og unglinga með hegðunar- og tilfinningaraskanir auk þess að byggja 

upp forvarnarstarf í grunn- og leiksskólum á suðurlandi (Andrea G. Dofradóttir og 

Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). Þetta átti að vera sérúrræði fyrir íslenska skóla og einnig 

átti að mennta þar kennara, sálfræðinga og annað fagfólk í ART meðferð. Á þann hátt 

var hægt að koma fagfólki í ART inn í skólana og efla þannig fyrirbyggjandi starf við 

hegðunar og tilfinningavanda ungmenna. Tilraunaskólinn Gaulverjaskóli var starfræktur 

í tvö og hálft ár og var síðan starfsemi hans færð inn í skóla þeirra barna sem voru þar í 

meðferð. Þetta var gert til að börnin gætu náð að nota þá þjálfun sem þau fengu í sínu 

eigin umhverfi auk þess sem markmið verkefnisins frá upphafi var að koma ART 

starfseminni inn í skólana (ART á Suðurlandi, e.d.; Andrea G. Dofradóttir og Hrefna 

Guðmundsdóttir, 2009). 

ART teymið 

Stofnað var meðferðarteymi sem sér um starfsemi verkefnisins og samanstendur það af 

þremur starfsmönnum. Verkefnisstjóri verkefnisins er Bjarni Bjarnason. ART teymið sér 

um meðferð og eftirfylgni barna með hegðunar- og tilfinningaraskanir, námskeiðahald 

og handleiðslu við starfsfólk skóla og stofnana í ART þjálfun og fræðslu og 
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kynningarstarfsemi um ART á Suðurlandi. Einnig hefur ART teymið komið upp síðu þar 

sem er að finna upplýsingar um verkefnið, námskeið, námsefni og margt fleira sem 

stuðst er við í ART verkefninu. Starfsemi ART teymisins er gríðarlega mikilvægt þar 

sem það heldur utan um öll mál sem koma inn á borð til þeirra og það hefur líka umsjón 

með að haldið sé stöðugt áfram að vinna með barninu og foreldrum. Þetta er nauðsynlegt 

svo að foreldrar og börn geti haldið áfram að nota aðferðir ART þegar að námskeiði 

líkur (ART á Suðurlandi, e.d.). 

Mismunandi ART þjálfun 

Flestir skólar á Suðurlandi í dag eru með ART.  ART þjálfuninni er skipt þannig niður 

að hópar fara í meðferð hjá ART teyminu, ART þjálfunin er tekin fyrir í bekkjum og 

foreldrum er líka kennt ART. Börn og unglingar sem þurfa á ART þjálfun að halda innan 

skólanna er vísað til ART teymisins og fær þar kennslu í færniþáttunum þremur, einnig 

er ART þjálfunin fléttuð inn í námsskrá skólanna og tekin fyrir í kennslustundum. Þeir 

einstaklingar sem fara í hópmeðferð hjá ART teyminu ættu að geta tileinkað sér betri 

félagsfærni, eiga auðveldara með að skilja viðhorf annarra og hafa stjórn á tilfinningum 

sínum. Allir þessir þættir ættu að koma í veg fyrir frekari vanda og gera nemendur að 

virkum, ánægðum og sjálfbjarga þjóðfélagsþegnum (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna 

Guðmundsdóttir, 2009). 

Bekkjar ART 

Bekkjar ART hefur þá kosti að enginn er tekinn út úr bekknum og stimplaður sem 

vandamál (ART á Suðurlandi, e.d.). Allir fá kennslu í ART sem er mun betra þar sem 

börn og unglingar sem ekki eiga við hegðunarvanda að stríða geta samt sem áður verið 

að hafa slæm áhrif og viðhaldið vanda hjá börnum sem eiga erfiðara með tilfinningar 

sínar (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). Á þann hátt læra öll 
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börnin betri samskipti sín á milli. Þetta hefur sérstaklega góð áhrif á þolendur og 

gerendur eineltis í skólum (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009; 

Millicent o.fl., 2002). Helstu gallarnir við bekkjar ART er að kennararnir gefa sér ekki 

tíma í að kenna færniþættina og vera með hlutverkaleiki í kennslustund. ART þjálfunin 

er farin að mæta afgangi sem gerir öðrum þáttum erfiðara fyrir svo sem meðferð hjá 

ART teyminu og fjölskylduartinu (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 

2009). Bekkjar ART er mjög mikilvægt þar sem því er ætlað að koma í veg fyrir vanda 

hjá þeim börnum og unglingum sem eru í áhættuhóp á að fá hegðunar- og 

tilfinningaraskanir. Þannig virkar ART sem forvörn og ætti að fækka tilfellum sem þurfa 

sérúrræði (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). 

Fjölskyldu ART 

ART teyminu hefur tekist að brúa bilið milli skóla og heimilis með fjölskylduartinu sem 

er útfærsla á ART þjálfuninni þróuð í Kanada. Foreldrar hafa mætt með börnum sínum á 

námskeiðin og lært félagsfærni og ART þjálfun. Þar með heldur starfið áfram heima og 

börnin eiga auðveldara með að tileinka sér færniþættina í ART þjálfuninni (ART á 

Suðurlandi, e.d.;Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). 

Batshaw ungdóms og fjölskyldu setur  í Montreal í Kanada hafa um árabil stuðst 

við ART þjálfun undir handleiðslu Arnold Goldstein. Með fjölskyldu ART hefur tekist 

að koma færniþáttum ART þjálfunarinnar inn á heimili og út í samfélag þeirra sem fá 

ART meðferð. Þetta verkefni hefur ekki verið auðvelt þar sem fjölskyldur eru 

mismunandi. Á sumum heimilum sár vantar úrræði og er fjölskyldan tilbúin að taka við 

allri hjálp sem ART þjálfarar hafa upp á að bjóða. Önnur heimili gefa sér ekki tíma í 

verkefnið og eiga erfitt með að sjá fyrir sér ágóðan fyrir fjölskylduna. Þetta eru oft 

fjölskyldur sem eru ekki tilbúnar að taka ábyrgð og leggja á sig til að gera breytingar til 
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hins betra, oft eiga foreldrar við áfengis- og vímuefnavanda að stríða og eru ef til vill 

sjálfir að glíma við geðræn vandamál (Calame og Parker, 2003). Þegar foreldrar koma 

með börnin sín í ART meðferð fara þeir sjálfir á námskeið. Foreldrum eru kenndir 

færniþættirnir, þau fá aukin skilning á því að fleiri foreldrar glíma við sömu vandamál 

og að það sé hægt að leysa þau með réttum samskiptaleiðum. Foreldrarnir fá þjálfun 

samhliða börnunum sínum og þegar líður að lokum námskeiðsins sameinast þau í 

fjölskyldu ART og læra að nota færniþættina saman (Calame og Parker, 2003). 

Þegar hér er komið skiptir miklu máli að barn og foreldri sjái samsvörun í 

æfingunum sem þau hafa lært. Besta leiðin til að gera það er að skoða reiði hegðunar 

hringrás (Angry behavior cycle) fjölskyldunnar (Calame og Parker, 2003). Þetta er tækni 

sem notuð er í ART þjálfun þar sem barn skrifar niður hegðun sína sem það telur að geri 

aðra reiða, foreldri fær síðan listann og bætir við. Foreldri gerir það sama, skrifar niður 

hegðun sem gæti gert barnið reitt og barnið bætir við þann lista. Foreldri og barn skoða 

báða listana og þannig er hægt að æfa hlutverkaleiki og samskipti sem koma í veg fyrir 

árekstur á milli foreldris og barns. Einnig er hægt að komast að rót vandans með því að 

sjá hver helstu undirliggjandi vandamál samskipta í fjölskyldunni eru og taka á þeim 

með hlutverkaleikjum þar sem foreldri og barn skipta til dæmis um hlutverk (Calame og 

Parker, 2003; Goldstein o.fl., 1998). Mjög mikilvægur þáttur í fjölskyldu ART er að 

halda hvatninga fundi 2-3 mánuðum eftir að fjölskylda hefur lokið ART þjálfun. Þar eru 

færniþættirnir rifjaðir upp og fjölskyldur hvattar til að halda áfram kerfisbundinni notkun 

á ART tækni til að koma í veg fyrir að vandamál barns með hegðunar- og 

tilfinningaraskanir taki sig upp aftur (Calame og Parker, 2003). 

  



34 

Árangur ART þjálfunar á Suðurlandi 

ART teymið byrjaði að gera áfangaskýrslur árið 2010 og hafa því tvær skýrslur verið 

gefnar út þar sem fram kemur ánægjumat foreldra, kennara og nemenda sem tekið hafa 

þátt í ART þjálfun hjá teyminu á Suðurlandi. Skýrslurnar gefa góða mynd af árangri 

meðferðarinnar þó að þær sýni ekki fram á raunverulegan árangur. Raunverulegur 

árangur þarf að fela í sér réttmætar og áreiðanlegar mælingar á árangri meðferðarinnar. 

Ánægja foreldra og barna er huglæg og getur farið eftir lunderni hverju sinni og telst 

ekki vera góður mælikvarði á árangur meðferðar. Það þarf ekki að skipta máli að ART 

þjálfun sé notuð sem meðferð þar sem hvaða hjálp sem er hefði getað bætt 

hegðunarvandan. Aðeins það að hafa fengið aðstoð eykur ánægju og bjartsýni foreldra. 

Auk þess voru engar mælingar gerðar á hegðun og líðan fyrir fram og þá er í rauninni 

ekki vitað hvort einhver breyting hafi orðið. 

Börnum sem vísað er í ART meðferð mæta í ART þjálfun í skólanum þrisvar 

sinnum í viku auk þess sem þau mæta í fjölskyldu ART í 12 skipti sem dreifist á fjóra og 

hálfan mánuð. Eftir fyrsta viðtal hefst 10 vikna meðferð þar sem foreldrar koma einir 

fyrstu fjórar vikurnar og fá þjálfun í færniþáttunum þremur sem unnið er með í ART 

þjálfuninni. Börnin mæta síðan með foreldrum sínum næstu sex vikurnar og unnið er 

með færniþættina bæði í tíma hjá ART teyminu og heima með foreldrum og systkinum. 

Fjölskyldan vinnur síðan áfram heima undir handleiðslu ART teymisins og mætir síðan 

tvisvar sinnum í viðbót með mánaðar millibili til að hægt sé að fylgjast með árangri og 

gangi mála hjá öðrum fjölskyldum í ART þjálfuninni (Bjarni Bjarnason, 2010 og 2011).  

Áfangaskýrsla ART teymisins 2010 

Árið 2010 voru 29 börn og fjölskyldur í ART þjálfun. Börnin voru fædd á árunum 1995 

til 2002 og voru þau börn sem höfðu eftirtaldar greiningar: ADHD, Kvíðaraskanir, 
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depurð, Mótþróaþrjóskuröskun, misþroski, Málþroskaröskun og Tourette fengin til að 

svara 11 spurninga, spurningalista (sjá viðauka 3) Spurningalistanum var svarað eftir 8 

vikur í fjölskyldu ART og voru 12 börn sem svöruðu honum auk foreldra 13 barna og 13 

kennara. Foreldrar barnsins með málþroskaröskunina tóku þátt en barnið sjálft var á 

tornæmismörkum og tók ekki þátt. Könnunin sýndi fram á að meirihluti kennara og 

foreldra gátu séð jákvæðar breytingar á börnunum. Þeim fannst börnin eiga auðveldara 

með: félagsleg samskipti en áður, að stjórna skapi sínu og hvatvísi auk þess sem þeir 

töldu sjálfstraust hafa batnað. Flestir svöruðu því játandi að barnið ætti auðveldara með 

að hlusta, bíða eftir að röðin kæmi að því og að þolinmæði í samskiptum við 

bekkjarfélaga og fjölskyldu hefði batnað. Einnig svöruðu flestir foreldrar því að þeim 

þætti fjölskyldu ART hafa hjálpað þeirra barni og þeir myndu vilja halda áfram að nota 

ART í framtíðinni. Niðurstöðurnar sýndu þar af leiðandi fram á mjög jákvæða afstöðu til 

ART þjálfunarinnar bæði frá foreldrum og kennurum og má sjá nákvæmari niðurstöður í 

viðauka 3. Niðurstöðurnar sýndu samt sem áður aðeins fram á afstöðu foreldra og 

kennara til meðferðarinnar en þar sem engin hegðun var mæld né staðlaðir 

spurningalistar notaðir er erfitt að segja til um hvort að hegðun hafi raunverulega breyst. 

Þá er ekki heldur hægt að sína fram á að börnin finni fyrir þeim breytingum sem 

foreldrar og kennarar telja sig sjá hjá þeim. 

Börnin sem svöruðu spurningakönnuninni töldu sig hafa betri stjórn á skapi sínu 

auk þess sem þau töldu sig stoppa oftar og hugsa áður en þau framkvæmdu. Þolinmæði 

þeirra til að hlusta og bíða eftir að röðin kæmi að þeim hafði aukist að þeim fannst og 

þau töldu sig líka eiga auðveldara með að tala við foreldra sína eftir að þau byrjuðu í 

fjölskyldu ART (Bjarni Bjarnason, 2010). Þessar niðurstöður sýna fram á að börnin 

töldu ART þjálfunina vera að hjálpa sér. Mat barnanna er samt sem áður ekki nægur 

mælikvarði á árangur meðferðarinnar þar sem þau geta hreinlega ekki vitað hvort 
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hegðun og líðan hafi breyst þó að þeim finnist það. Það skal tekið fram að allir hópar 

(kennarar, foreldrar og börn) finna fyrir jákvæðum breytingum og getur það bent til þess 

að um árangur sé að ræða. Þó geta aðeins staðlaðar aðferðir við mælingar á breytingu á 

hegðun og líðan einar sagt til um árangur (Elmes, 2006). Þá er einnig eðlilegt og getur 

það skekkt niðurstöður að börn svari könnuninni með jákvæðu hugarfari og vilji koma 

vel út úr henni til þess að þóknast meðferðaraðilum. 

Áfangaskýrsla ART teymisins 2011 

Árið 2011 voru 32 börn og fjölskyldur í ART þjálfun. Börnin voru fædd á árunum 1995 

til 2005 og voru öll þau börn sem komu í ART þjálfun vegna raskana og félagslegra 

erfiðleika fengin til að svara spurningalista (sjá viðauka 4), fjögur börn tóku þó ekki þátt 

vegna aðstæðna. Foreldrar og kennarar allra barnanna svöruðu einnig spurningalistanum 

og var hann lagður fyrir þegar 10 vikna þjálfun í fjölskyldu ART var lokið. Þetta ár voru 

mun yngri börn en árið áður látin svara spurningalistanum sem er talin slæm breyting. 

Sjálfsmatskvarða ætti ekki að leggja fyrir börn fyrr en að þau hafa að minnsta kosti náð 8 

ára aldri þar sem lestrargeta og skilningur á spurningum er ekki nógu góður. Betra hefði 

verið að nota sömu aldursviðmið og árið áður. Þessar breytingar skekkja mat barnanna 

verulega auk þess sem réttmæti minnkar.  

Könnunin sýndi fram á svipaðar niðurstöður og árið áður þar sem kennarar, 

foreldrar og börn voru jákvæð gagnvart ART þjálfuninni og allir aðilar voru að sjá 

árangur en hann var metinn með bættri hegðun, sjálfsáliti og líðan. Einnig átti árangur að 

sína fram á betri samskipti, bætta félagsfærni og aðlögun í félagslegu umhverfi. Þessar 

skilgreiningar eru mjög víðar og erfitt að meta þær með aðeins 7 spurningum. Réttmæti 

er því nánast ekkert þar sem ekki er vitað nákvæmlega hvaða breytingum er vonast eftir 

og ólíklegt er að niðurstöður sýni fram á að allar þessar breytingar hafi átt sér stað. Þrátt 
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fyrir þetta sýndu niðurstöður persónulegs mats þeirra sem svöruðu spurningalistanum 

fram á að samskipti milli barna, foreldra og kennara höfðu batnað, líðan barnanna var 

betri og sjálfstraust meira (sjá viðauka 4). Ein breyting var á spurningalistanum frá því 

árið áður þar sem börnin voru spurð hvort þau væru líka í ART í skólanum og virtist það 

hafa mikil áhrif á árangur fjölskyldu ART þjálfunarinnar. Meiri árangur sást hjá þeim 

börnum sem voru einnig í bekkjar ART og er því líklegt að það skipti máli að allir aðilar 

sem snúa að barninu séu virkir í ART þjálfuninni (Bjarni Bjarnason, 2011).  

Persónulegt mat foreldra, kennara og barna er ekki nægar upplýsingar til þess að 

sýna fram á árangur ART þjálfunar þó að það gefi niðurstöður um ánægju með 

meðferðina. Margar skekkjur fylgja þessari aðferð og því ekki hægt að líta á 

spurningalistann sem áreiðanlegt mælitæki (Elmes, 2006). Skilgreiningar á hugtökum og 

hvaða breytingar eiga að sjást á hegðun og líðan eftir að ART þjálfun hefur verið beitt 

skiptir miklu máli svo allir geti verið sammála um hvað felst í árangri ART þjálfunar. 

Dæmi um skekkjur eru að spurningarnar eru alltof fáar og oft leiðandi. Þeim er oft 

svarað til að þóknast meðferðaraðilum þar sem oft er augljóst hvaða svörum er verið að 

vonast eftir. Einnig eru alltaf væntingar um árangur og getur bjartsýni kennara og 

foreldra haft áhrif á svörun þeirra um hegðun og líðan barna sem þarf ekki að 

endurspegla veruleikan. Þá er líklegt að ánægja með ART meðferðina komi henni sjálfri 

ekkert við heldur ánægjan með að verið sé að taka á vandamálinu. Foreldrar, kennarar og 

börn gætu verið alveg jafn ánægð með önnur úrræði sem væru í boði. Til að fá betri 

niðurstöður um árangur ART þjálfunar væri hægt að nota staðlaðar aðferðir til þess að 

mæla hegðun, líðan og samskipti. Ekki ætti að stóla á hvað foreldrum og kennurum 

finnst heldur fá staðlaða spurningalista til að skera úr um breytingar hjá börnum. Líka er 

nauðsynlegt að gera klínískar rannsóknir til þess að bera saman ART þjálfun við önnur 
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úrræði fyrir hegðunar- og tilfinningaraskanir til þess að sjá hvort árangur er sá sami eða 

betri en þegar önnur úrræði eru notuð. 

Úttekt Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands 

Ekki hefur verið gerð klínísk rannsókn á árangri ART þjálfunar á Suðurlandi en 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands hefur gert úttekt á framkvæmd og ávinningi 

verkefnisins. Niðurstöður hennar sýndu fram á að kennurum, nemendum og foreldrum 

þætti þjálfunin gagnleg. Hún hefði augljóslega jákvæð áhrif og bætti lífsgæði barna og 

fjölskyldna þeirra (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). Lífsgæði 

voru metin af foreldrum og kennurum sem er ekki réttmæt aðferð til þess að segja til um 

lífsgæði barna. Lífsgæðin ættu börnin sjálf að meta en það eitt og sér er ekki nóg til að 

sýna fram á raunverulegan árangur vegna þess að börn eiga erfitt með að átta sig á hvað 

er gott fyrir þau. Skilgreining á lífsgæðum var ekki nógu góð þar sem þau fólust í mjög 

breiðum skilgreiningum á bættri hegðun, félagsfærni og minni árásagirni. Eðlilegt þykir 

að mælingar á hegðun og skilgreiningar á bættri hegðun og lífsgæðum hafi verið 

ábótavant þar sem þetta var aðeins úttekt sem byggðist á viðtölum við fólk en ekki 

eigindleg rannsókn. Það gerir niðurstöðurnar veikari að ekki hafi farið fram samanburður 

við önnur úrræði eða mælingar fyrir og eftir meðferð. Þar af leiðandi er ekki hægt að sjá 

hvort raunverulegur árangur hafi hlotist við að nota ART þjálfun frekar en önnur úrræði. 

Samkvæmt mati foreldra og kennara var þó mikil ánægja með aðferðina þar sem 

hún var talin auka sjálfstraust, félagsfærni og draga úr hegðunarvandamálum hjá þeim 

hóp sem aðferðin var upphaflega ætluð fyrir en var einnig talin hjálpa þeim börnum sem 

eru feimin. Erfitt er að leggja mat á þessar niðurstöður þar sem skilgreiningar á hegðun, 

samskiptum og félagsfærni geta verið ólíkar eftir því hvort upplýsingar koma frá 

skólastjóra, kennara eða foreldri. Það sem einum finnst stórvægileg breyting á hegðun 
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eða líðan getur öðrum þótt lítilfjörlegt. Mismunandi breytingar geta jafnframt sést á 

hegðun, líðan og samskiptum heima eða í skóla og því ekki endilega samræmi í mati 

kennara og foreldra. Síðast ætti að taka til athugunar að það getur verið eitthvað annað 

sem er að hafa áhrif en ART þjálfunin. Þetta er hægt að kanna með því að rannsaka ART 

þjálfun með millihópasniði. Niðurstöður ættu þá að sýna fram á að þau áhrif sem komu 

fram megi fræðilega rekja til meðferðarinnar en ekki einhvers annars. Þetta hefur verið 

gert í erlendum rannsóknum á ART þjálfun (Gundersen og Svartdal, 2006) en vöntun er 

á innlendum rannsóknum til að sína fram á árangur í íslenskum skólum. 

Í mati Félagsvísindastofnunar Íslands var það talin sérstakur kostur við aðferðina 

að hún gæti nýst svo mörgum. Kennarar, foreldrar og nemendur geta notað aðferðirnar 

jafnt á við sálfræðinga, félagsráðgjafa og þroskaþjálfa. Þetta gerir samskipti milli allra 

aðila sem snúa að velferð barnsins auðveldari auk þess sem barnið á þá einnig 

auðveldara með að nota aðferðirnar sem það lærði í þjálfuninni í mismunandi aðstæðum 

(Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). Til að athuga hvort að börn 

hafi náð að tileinka sér þær aðferðir sem kenndar eru í ART þjálfun er nauðsynlegt að 

gera langtímarannsóknir með innanhópasniði (Glick og Goldstein, 1987). Með því að 

kanna seinna meir hvort hegðun haldist stöðug er hægt að sína fram á að börn noti 

aðferðir ART þjálfunarinnar og finnst hún vera að virka. Þannig ætti að vera hægt að 

sína fram á árangur. Aðferðin var einnig talin sérstaklega góð fyrir nemendur íslenskra 

grunnskóla, sem eiga ekki endilega við einhver vandkvæði að stríða, þar sem hún vekur 

áhuga, er einföld, hagnýt og skemmtileg. Á þann hátt hefur ART þjálfun gert 

bekkjarstarf auðveldara með því að stuðla að betri aga og betri samskiptum milli 

nemenda og kennara í bekkjum með fjölbreyttan nemendahóp. Með því að nota 

skemmtilegt verkfæri við hegðunarvanda er hægt að bæta agamál og samskipti í skólum 

sem kemur síðan í veg fyrir erfiðari vandamál í framtíðinni (Andrea G. Dofradóttir og 
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Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). Það þarf samt ekki að vera að ART þjálfun sé það 

úrræði sem hentar best til þessa þó að erlendar rannsóknir sýni fram á forvarnargildi 

þess, (Glick og Goldstein, 1987; Gundersen og Svartdal, 2006) íslenskar 

langtímarannsóknir geta aðeins sýnt fram á þann árangur. 
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Lokaorð 

Mörg úrræði og meðferðarleiðir fyrir börn og unglinga hafa verið teknar í notkun og 

þróaðar til að hægt sé að nota þær í íslenskum aðstæðum. Það sem mestu máli skiptir er 

að meðferðarúrræðin séu gagnleg, einföld og sýni fram á árangur (Andrea G. Dofradóttir 

og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). Aðferðir hafa reynst vel sem reyna að bæta félagsleg 

samskipti, sjálfstjórn og siðferðisþroska. Inngrip þar sem foreldrar, kennarar og börn fá 

öll þjálfun í félagsfærni hafa sýnt fram á góðan árangur þar sem allir aðilar sem snúa að 

barninu breyta samskiptum sín á milli (Webster-Stratton, Reid og Hammond, 2004). 

ART þjálfun er því líkleg til að sína fram á meðferðarárangur þar sem einfalt er að beita 

henni og börnum eru kenndar aðferðir til þess að takast á við félagsleg vandamál bæði í 

skóla og á heimilinu. Foreldrar fá einnig kennslu í félagsfærni sem eykur einnig líkurnar 

á góðum árangri.  

Úttekt Félagsvísindastofnunar Íslands á ART verkefninu gaf þær niðurstöður að 

kennurum, börnum og foreldrum þætti ART vera gagnlegt. Mikil ánægja var meðal 

starfsmanna skóla með árangur verkefnisins og sérstaklega á því að allir ættu auðvelt 

með að nota ART þjálfunina. Öllum sem beittu og notuðu ART þjálfun fannst hún hafa 

augljós jákvæð áhrif og fannst hún draga úr hegðunarvandamálum í skólum. Þó skal taka 

það til athugunar að ekki er hægt að vita hvort starfsfólk var aðeins orðið færara til að 

taka á hegðunarvandamálum vegna aukinnar þekkingar eða börnin hreinlega búin að 

læra nýja og betri hegðun (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009).  

Hvort heldur sem er þá eru þeir sem þiggja og nota þjónustuna ánægðir. Það kom einnig 

fram í úttektinni að ART þjálfun var einnig talin hafa góð áhrif á þá nemendur sem 

þurftu ekki endilega á henni að halda og hjálpaði þeim nemendum sem voru mikið til 

baka eða feimnir. Einfaldlega var hún talin hafa góð áhrif á bekkjarandann og gera öll 

samskipti milli nemenda jákvæðari og skemmtilegri. Þá var hún líka talin virka sem 
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forvörn á þann hátt að hún kæmi í veg fyrir stærri og meiri vanda tengdum hegðunar og 

tilfinningaröskunum (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). 

Þær skýrslur sem hafa verið skrifaðar hingað til sýna fram á að ART þjálfun beri 

árangur en í þeim er aðeins stuðst við persónulegt mat fólks á meðferðinni. Börn, 

foreldrar og kennarar eru spurðir út í það hvort þeim finnist ART vera að hjálpa, hvort 

barninu líði betur og hvort hegðunarvandamálum hafi fækkað. Yfirgnæfandi meiri hluta 

þótti ART þjálfun sína fram á góðan árangur (Bjarni Bjarnason, 2010/2011). Ekki er 

hægt að líta á þessar niðurstöður sem raunverulegan árangur. Þær mælingar sem hafa 

verið gerðar hafa ekki stuðst við staðlaða spurningalista og aðferðir sem notaðar eru til 

þess að greina breytingar á hegðun og líðan hjá börnum. Engar klínískar rannsóknir hafa 

heldur verið gerðar á árangri ART þjálfunar á Íslandi en er það nauðsynlegt skref að taka 

til að sýna fram á raunverulegan árangur meðferðarinnar við hegðunar og 

tilfinningaröskunum. Í innlendum klínískum rannsóknum myndu skilgreiningar á 

breytingum á hegðun og líðan vera mun betri og skýrari auk þess sem viðurkennd 

tilraunasnið og aðferðir myndu auka réttmæti og áreiðanleika meðferðarinnar til muna. 

Hægt væri að sýna fram á árangur með því að skoða tilvísanir til sérfræðinga fyrir og 

eftir inngrip. Þetta hefur ekki verið gert í skólum á Suðurlandi en upplýsingarnar sem 

gætu fengist út frá þeirri rannsókn myndu styrkja áframhaldandi notkun á ART þjálfun. 

Margar breytur gætu þó haft áhrif á talningu af þess tagi og er það aðalástæðan fyrir að 

tilvísanir til sérfræðiþjónustu á Suðurlandi eru ekki skoðaðar í þessari ritgerð. ART 

þjálfun var nefnilega tekin upp á Suðurlandi rétt fyrir kreppu auk þess sem miklar 

náttúruhamfarir á svæðinu eru líklegar til að hafa áhrif á tilvísanir til sérfræðiþjónustu. 

Líklegt er því að þessar tölur gefi ekki góða mynd af árangri ART þjálfunar. Betra væri 

að nota staðlaða spurningalista fyrir kennara, nemendur og foreldra til þess að komast að 

því hvort ART þjálfun er að virka í raun og veru. Þá þarf að bera ART þjálfun saman við 
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aðferðir að svipuðu tagi og líka er nauðsynlegt að bera saman sunnlenska skóla við skóla 

í mismunandi landshlutum þar sem aðstæður væru svipaðar nema ART þjálfun er ekki 

notuð. 

Bandarískar og norskar rannsóknir hafa sýnt fram á að ART þjálfun styrkir og 

eflir sjálfstraust, félagsfærni og siðferðisþroska, dregur úr líkamlegu og andlegu ofbeldi 

og eykur sjálfstæði og lífsgæði hjá börnum og unglingum með hegðunar og 

tilfinningaraskanir (Barnoski og Aos, 2004; Calame og Parker, 2003; Glick og 

Goldstein, 1987; Gundersen og Svartdal, 2006; Nugent, Bruley og Allen, 1999). Þessar 

rannsóknir styrkja notkun aðferðarinnar á Íslandi en nauðsynlegt er að gera innlendar 

rannsóknir svo hægt sé að sjá fram á notagildi ART þjálfunar í íslensku samfélagi. ART 

þjálfun virðist vera að bera þann árangur sem ætlast var til af henni í upphafi í 

sunnlenskum skólum en betri rannsóknir þarf til að sjá fram á raunverulegan árangur. 

Hegðun barna hefur sennilega breyst til hins betra þar sem félagsfærni er líklega orðin 

betri og samskipti milli kennara og nemenda hafa batnað. Líklega hafa þessar breytingar 

áhrif á líðan og námsgetu grunnskólabarna þar sem algengt er að börnum sem líður vel í 

skóla og tómstundum gengur vel í námi. Kennarar og foreldrar virðast fá þarna upp í 

hendurnar verkfæri sem virkar til að taka á hegðunarvandamálum og kemur það í veg 

fyrir meiri og stærri vanda með því að byrja snemma að kenna börnum réttu færnina og í 

leiðinni auka lífsgæði þeirra og fjölskyldna þeirra til muna. 
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Viðauki 1 

HÓPUR I:  Félagsfærni í bekknum 

 

Færni 1: Að hlusta 

  

Skref Punktar fyrir þjálfara 
1. Horfðu á manneskjuna sem þú ert að tala við. Benda nemendunum á að stundum halda aðrir 

að maður sé ekki að hlusta þó maður hafi heyrt 

það sem sagt var. 

 

2. Vertu rólegur og ekki á iði. Þetta er liður í því að sýna að maður sé 

örugglega að hlusta. 

 

3. Hugsaðu um það sem sagt er. Segið krökkunum að sitja eða standa þannig að 

þeir snúi að manneskjunni sem þeir eru að 

hlusta á. Ekki hlægja, vera á iði eða vera að 

leika sér með eitthvað o.s.frv. 

 

4. Segðu já eða kinkaðu kolli. Ræðið við krakkana að við sendum skilaboð 

bæði með því sem við segjum og gerum. 

 

5. Spurðu spurninga til að fá að vita meira um 

efnið. 

Ræðið að spurningarnar þurfa að skipta máli, 

þær mega ekki vera um eitthvað sem kemur 

málinu ekki við. 

 

 

 

Hugsanlegar aðstæður: 

 

Skóli: Kennarinn útskýrir verkefni fyrir þér. 

Heima:  Foreldrar þínir útskýra fyrir þér hvernig þú átt að vinna ákveðin verk. 

Jafnaldrar: Annar nemandi segir þér frá sögu sem hann las eða því sem hann gerði um helgina. 

 

Athugasemdir 

 

Þetta er úrvals færniþáttur til að byrja á í félagsfærnihópnum þínum. Þegar krakkarnir hafa lært 

þá færni að hlusta er hægt að innlima þá færni í bekkjarreglurnar. Þið getið lagt áherslu á 

atferlið sem sýnir að einhver sé að hlusta með því að leika það fyrir krakkana. 
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