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Ágrip
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort munur væri á félagsfærni,
hegðunarerfiðleikum, tilfinningavanda og vanda í samskiptum, að mati
kennara og foreldra, eftir því hvort börnin fengu ART þjálfun (e. Aggression
Replacement Training) í leikskólanum eða félagsfærniþjálfun með öðrum
hætti. Einnig var kannað hvort umfang ART þjálfunar og framkvæmd (e.
treatment fidelity) hafi áhrif á ofangreinda þætti.
Þátttakendur voru kennarar og foreldrar 108 leikskólabarna úr tveimur
elstu árgöngunum sex leikskóla á Suðurlandi. Valdir voru þrír leikskólar þar
sem ART þjálfun var notuð og þrír leikskólar til samanburðar sem notuðu
aðrar leiðir til eflingar félagsfærni. Rannsóknin var framkvæmd í nóvember
og desember 2010 og voru spurningalistar lagðir fyrir kennara og foreldra.
Annarsvegar ART spurningarlisti (e. ART skillstreaming checklist) (Goldstein
& McGinnis, 2003) og hins vegar Listi um styrk og vanda (e. Strengths and
Difficulties Questionnaire, SDQ) (Goodman, 2009). Svarhlutfall var 69,6% í
ART leikskólunum og 63% í samanburðarskólunum. Umfang ART þjálfunar
var metið út frá upplýsingum frá leikskólastjórum um fjölda tíma sem fóru í
ART þjálfun á viku. Framkvæmd ART þjálfunar í hverjum leikskóla var metin
með upplýsingum frá leikskólastjórum og með vettvangsathugun.
Munur á mati kennara og foreldra á félagsfærni, hegðunarerfiðleikum,
tilfinningavanda og vanda í samskiptum milli leikskóla var kannaður með
Wilcoxon prófi. Fylgni milli umfangs ART þjálfunar og fylgibreyta var reiknuð
með Spearman´s rho prófi. Einnig var það próf notað til að reikna fylgni milli
framkvæmdar ART þjálfunar og fylgibreyta.
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að börnin í
samanburðarskólunum voru með marktækt meiri færni á fleiri atriðum sem
mátu félagsfærni, hegðunarerfiðleika, tilfinningavanda og vanda í
samskiptum að mati kennara og foreldra en börnin sem fengu ART þjálfun.
Hluti skýringar á þessum mun gæti verið sá að ART kennarar séu nákvæmari
í mati sínu á lærðri færni, þar sem í ART þjálfun er lögð áhersla á að börn
sýni tiltekin skref í færniþáttum til að teljast fullnuma í þeim. Fylgni reyndist
milli umfangs ART þjálfunar og atriða sem mátu hegðunarvanda,
tilfinningavanda og vanda í samskiptum. Einnig var fylgni milli framkvæmdar
ART þjálfunar og atriða sem mátu sömu þætti. Engin fylgni var við atriði sem
mátu félagsfærni. Erfitt er að túlka niðurstöðurnar þar sem rannsóknin felur
ekki í sér samanburð á færniþáttum barnanna fyrir og eftir upphaf ART
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þjálfunar. Mögulegt er að færni barnanna í skólunum hafi verið mismunandi
fyrir upphaf ART þjálfunarinnar.
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Abstract
ART in preschools. Teachers´ and parents´ evaluation of
preschool children’s social skills and problem behaviour
The aim of this research was to examine whether there was a difference in
teachers´ and parents´ evaluation of children’s social skills, behavioural,
emotional and communicational problems depending on whether the
children received ART (Aggression Replacement Training) in their preschool
or not. It was also examined if the weekly duration of ART in the preschools
and treatment fidelity had an effect on the aforementioned variables.
Participants were teachers and parents of 108 preschool children, 4 to 5
years old, from the two oldest classes in six preschools located in southern
Iceland. In three of the preschools ART was used to foster children’s social
skills and in the other three preschools alternative programs were used.
Two questionnaires, ART skillstreaming checklist (Goldstein & McGinnis,
2003) and Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Goodman, 2009),
were given to the teachers and parents in November and December 2010.
The response rate was 69,6% in the preschools that used ART and 63% in
the comparison group. Information on the weekly duration of ART was
provided by the preschools´ principals, as was information regarding
treatment fidelity which was also assessed during direct observation of ART
classes.
Differences in teachers´ and parents´ ratings between the ART and
comparison preschools were calculated with Wilcoxon single rank test. The
correlation between the weekly duration of ART and the dependent
variables was done with Spearman´s correlation coefficient test. That same
test was used to see whether there was correlation between treatment
fidelity and the dependent variables.
Research results showed that the children in the comparison preschools
more often had statistically significantly higher scores than children in ART
preschools, according to the teachers´ and parents´ ratings of social skills,
behavioural, emotional and communicational problems. Possibly, teachers
and parents of children in ART preschools are more demanding or precise in
their ratings due to the strict performance criteria aimed for during ART.
Correlation was found to be between the weekly duration of ART and
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certain behavioural, emotional and communication skills and problems.
Correlation was also found between treatment fidelity and these same skills
and problems. Interpretation of results is difficult due to lack of measures
before and after ART. It is possible that there was a pre-existing difference
in children’s skills and problems between the ART and comparison
preschools. Further limitations of the current research, implications and
directions for future research are discussed.
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1

Inngangur

Óæskileg hegðun barna er eitthvað sem flestir foreldrar og kennarar
kannast við. Áhrif óæskilegrar hegðunar eru ekki síður slæm fyrir barnið
sjálft eins og það er fyrir foreldra þess sem og nánasta umhverfi. Barninu
gæti fundist það vera í stöðugri valdabaráttu við hina fullorðnu og er undir
umtalsverðu álagi við þessar aðstæður. Slíkt getur haft áhrif á sjálfsmynd
barnsins og valdið því miklum kvíða. Það lítur á sig í neikvæðu ljósi, það
telur sig vera vont og óþekkt barn og mótast hegðunin enn frekar af því
(Sólveig Ásgrímsdóttir, 2003). Börn með hegðunarerfiðleika eiga það á
hættu að detta út úr námi og líkur eru á að þau leiðist út í afbrot síðar á
lífsleiðinni. Því er betra að tekið sé á hegðunarvanda barna fyrr en seinna og
þá áður en börn ná átta ára aldri þar sem óæskileg hegðun hefur ekki náð
að festast varanlega í sessi (Webster-Stratton & Reid, 2003).
ART þjálfun (e. Aggression Replacement Training) er aðferð sem var
þróuð til að vinna með ungmennum með hegðunarerfiðleika, meðal annars
til að draga úr árásargirni og auka jákvæða félagslega hegðun. Með ART
þjálfun er unnið að því að auka færni einstaklinga til að takast á við
félagslegar aðstæður og efla sjálfsstjórn (Goldstein, Glick, & Gibbs, 1998;
McGinnis, 2003; Goldstein & Glick, 1994). Þjálfunin er samsett úr þremur
þjálfunaraðferðum, það er félagsfærniþjálfun, reiðistjórnun og efling í
siðrænni rökhugsun (Goldstein og fleiri, 1998).
ART þjálfun á sér langa sögu erlendis (Goldstein og fleiri, 1998;
Goldstein, Nensén, Daleflod, & Kalt, 2004; Gundersen & Svartdal, 2006;
Nugent, Bruley, & Allen, 1999) en er tiltölulega ný aðferð hér á landi. Árið
2006 var sett á laggirnar verkefni á Suðurlandi sem bar heitið ART á
Suðurlandi. Verkefnið átti að koma til móts við skort á úrræðum fyrir börn
með hegðunar- og tilfinningavanda á Suðurlandi. Verkefnið ART á
Suðurlandi hafði tvíþætt hlutverk. Annarsvegar meðferðarúrræði þar sem
ART þjálfun var notuð með börnum á grunnskólaaldri með hegðunar- og
tilfinningavanda og hins vegar forvarnarstarf sem fólst í útbreiðslu ART
þjálfunar til grunn- og leikskóla á Suðurlandi (Andrea G. Dofradóttir og
Hrefna Guðmundsdóttir, 2009).
Framkvæmt var tilraunarverkefni í einum leikskóla í Árborg árið 2007 þar
sem kannað var hvort hægt væri að aðlaga ART þjálfun að námi
leikskólabarna. Niðurstöður verkefnisins sýndu að ART þjálfunin hafði
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jákvæð áhrif á börnin og að eftir að hafa fengið ART þjálfun jókst færni
barnanna í að tjá tilfinningar sínar (Þuríður Pétursdóttir og Hrafnhildur
Karlsdóttir, 2007).
Félagsvísindastofnun
Háskóla
Íslands
sendi
að
beiðni
Menntamálaráðuneytisins frá sér skýrslu sem lýsti mati á framkvæmd og
ávinningi verkefnisins ART á Suðurlandi. Í skýrslunni voru tekin viðtöl við
aðila sem stóðu að verkefninu svo og þátttakendur þess. Niðurstöður
úttektarinnar sýndu að kennarar og foreldrar fundu fyrir jákvæðum mun á
börnunum sem fengu ART þjálfun í skólanum, ekki síst þeim sem ekki áttu
við hegðunar- og tilfinningavanda að stríða. Álitið var að ART þjálfun ætti
erindi inni í þá flóru aðferða sem hafa það að markmiði að draga úr
hegðunarerfiðleikum og auka félagsfærni. ART þjálfunin var álitin geta
breytt lífi barna til framtíðar þar sem gert var ráð fyrir langtímaáhrifum
(Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009).
Á Suðurlandi hafa 15 leikskólar sent starfsfólk á ART námskeið í þeim
tilgangi að hefja ART þjálfun í leikskólanum (ART á Suðurlandi, 2011; Andrea
G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009) og eru langflestir þeirra
virkir í notkun þjálfunarinnar í skólastarfi (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna
Guðmundsdóttir, 2009). Árangur ART þjálfunar í leikskólum á Íslandi hefur
ekki verið metinn með öðrum hætti en fram kemur í tilraunaverkefninu frá
2007 þar sem tekin voru viðtöl við þátttakendur. Áhrifin hafa ekki verið
mæld með beinni mælingu.
Markmið rannsóknarinnar sem hér verður fjallað um var að kanna hvort
það væri munur á a) félagsfærni, b) hegðunarerfiðleikum, c)
tilfinningavanda eða d) vanda barna í samskiptum eftir því hvort verið væri
að nota ART þjálfun í leikskólanum eða annars konar félagsfærniþjálfun.
Einnig var kannað hvort það væri fylgni milli umfangs ART þjálfunar í
leikskólum annars vegar og framkvæmdar hinsvegar við ofangreinda þætti.
Rannsóknarspurningarnar voru þessar:
 Að mati kennara, er munur á a) félagsfærni, b) hegðunarerfiðleikum,
c) tilfinningavanda eða d) vanda í samskiptum barna eftir því hvort
ART þjálfun eða önnur félagsfærniþjálfun er notuð í leikskólanum
þeirra?
 Að mati foreldra, er munur á a) félagsfærni, b) hegðunarerfiðleikum,
c) tilfinningavanda eða d) vanda í samskiptum barna eftir því hvort
verið er að nota ART þjálfun í leikskólanum þeirra eða ekki?
 Eru tengsl milli umfangs ART þjálfunar við a) félagsfærni, b)
hegðunarerfiðleika, c) tilfinningavanda eða d) vanda í samskiptum
barna?
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 Eru tengsl milli framkvæmdar á ART þjálfun í leikskólum við a)
félagsfærni, b) hegðunarerfiðleika, c) tilfinningavanda eða d) vanda í
samskiptum barna?
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2

Félagsfærni og erfið hegðun barna

Félagsfærni einstaklings birtist helst í hegðun og samskiptum við aðra. Þessi
atriði spila saman í daglegum samskiptum og stýra því hvernig einstaklingar
koma fram hver við annan. Hér á eftir verður fjallað um félagsfærni og
hvernig börn læra hegðun. Einnig verður fjallað um mögulegar orsakir
hegðunarvanda og í lokin verður umfjöllun um aðferðir sem hafa það
markmið að draga úr erfiðri hegðun barna og efla félagsfærni.

2.1 Félagsfærni
Hugtakið hæfni hefur verið skilgreint sem hæfileiki eða færni (Mörður
Árnason, 2002). Því mun höfundur ekki gera greinarmun á hugtökunum
hæfni og færni í þessari rannsóknarritgerð en notast við orðið færni í
umræðu um hegðun, félagsleg samskipti og tilfinningar.
Félagsfærni (e. social skill) er talin vera færni til að umgangast annað fólk
(Committy for children, 2002). Einnig er félagsfærni talin vera sá skilningur
sem einstaklingar hafa á samskiptum við annað fólk svo og skilningur á
siðum annarra og venjum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Talið er að flest
börn geti tileinkað sér æskilega félagsfærni á eigin spýtur og með góðum
stuðningi (Committy for children, 2002).
Einn af mikilvægum þáttum æskilegrar félagsfærni er færni í að tjá
tilfinningar sínar. Börn læra mjög snemma hvernig ætlast er til að þau tjái
tilfinningar sínar út frá hegðun annarra (Goleman, 1995). Tilfinningar eru
mikilvægar í samskipum þar sem þær hafa áhrif á ákvarðanatöku
einstaklinga (Committy for children, 2002). Það telst til félagslegrar færni
þegar einstaklingur getur túlkað og svarað tilfinningalegum vísbendingum
frá öðrum, áttað sig á hvernig öðrum líður og tekið tillit til þess. Einnig telst
það til færni að geta aðstoðað aðra við að hafa stjórn á tilfinningum sínum
(Goleman, 1995).

2.2 Börn læra hegðun
Talið er að hegðun lærist með því að fylgjast með hegðun annarra, bæði hjá
börnum og fullorðnum. Börn sjá hvernig fólk hagar sér við ýmsar aðstæður
og hvernig aðrir bregðast við. Einnig læra börn hegðun með því að fá
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viðbrögð við henni (Bandura, 1973; Bandura, 1977; Goldstein og fleiri,
1998).
Albert Bandura (1977) setti fram kenningu um félagslegt nám. Hann var
þeirrar skoðunar að engin hegðun væri meðfædd, heldur sé hegðun lærð
með því að umgangast annað fólk. Hegðun annaðhvort styrkist eða veikist
eftir þeim viðbrögðum sem hún framkallar, það er hvort afleiðingarnar eru
eftirsóknarverðar fyrir einstaklinginn eða ekki. Hann taldi að einstaklingar
kynnu jafnvel ekki að haga sér æskilega af ýmsum ástæðum og að
óæskilegri hegðun sé viðhaldið ef ekkert er að gert til að breyta henni. Því
er nauðsynlegt að kenna fólki viðurkennda félagslega hegðun (Amendola &
Oliver, 2008). Bandura taldi að hegðun lærðist mest í gegnum fjölskylduna,
samfélagið, félagana og fjölmiðla. Hann skoðaði rannsóknir sem bentu til að
ofbeldisfullir foreldrar ali af sér ofbeldishneigð börn sem síðar verða sjálfir
ofbeldisfullir foreldrar. Einnig rannsakaði hann þetta efni sjálfur og komst
að því að ekki aðeins ofbeldisfullir foreldrar ali af sér ofbeldisfull börn. Þó að
ofbeldi sé ekki leyfilegt innan veggja heimilisins geta foreldrar kennt
börnum að til séu fjölbreyttar aðferðir til að fá sitt fram (Bandura, 1973).
B. F. Skinner setti fram kenningu um virka skilyrðingu (e. operant
conditioning). Þar taldi hann, eins og Bandura, að börn lærðu hegðun af
viðbrögðum annarra. Barn framkvæmir hegðun sem það fær umbun fyrir og
þar með eykur það líkur á því að barnið hagi sér á þann veg aftur. Þar með
er hegðunin styrkt (Berk, 2000).

2.3 Möguleg orsök hegðunarvanda
Þegar fjallað er um óæskilega hegðun barna þá er vísað til að þess að börnin
hagi sér ekki í samræmi við aðstæður. Þau nota ýmist orð eða líkamlegt
áreiti og með því eru þau til dæmis að trufla aðra, reyna að ná athygli eða
óhlýðnast. Dæmi um þessa hegðun getur verið dónalegt orðbragð eða að
valda öðrum líkamstjóni til dæmis með slagsmálum. Óæskileg hegðun getur
einnig verið í formi þess að börn neita að taka ábyrgð á eigin hegðun og
gjörðum svo og að finna ekki til sektarkenndar (Glick & Gibbs, 2011).
Óæskileg hegðun á sér margar birtingarmyndir og orsakir hennar geta verið
ýmist félagslegs eðlis eða tengdar þroska.
Börn sem skortir viðurkennda og æskilega félagsfærni verða oft útundan
í barnahópnum. Einstaklingar sem fara ekki eftir hinum skráðu eða óskráðu
reglum í samskiptum hafa truflandi áhrif á annað fólk. Dæmi um óskráðar
reglur eru hvernig hefja á og ljúka samræðum og tillitsemi í garð tilfinninga
annarra. Einstaklingar geta virkað ágengir og hvatvísir í samskiptum ef þá
skortir færni í að túlka líkamstjáningu annarra (Goleman, 1995).
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Skortur á jákvæðum fyrirmyndum í samskiptum getur leitt til þess að
börn læra óæskilega framkomu (Committy for children, 2002). Slíkt getur
leitt til þess að þau haga sér í ósamræmi við væntingar vegna þess
einfaldlega að þau kunna ekkert annað (Goldstein & McGinnis, 2003;
Committy for children, 2002). Skortur á æfingu og stuðningi við æskilega
hegðun barna getur leitt til þess að börn grípi til óæskilegrar hegðunar. Ef
börn fá ekki tækifæri til að sýna jákvæða hegðun og fá viðurkenningu fyrir
hana festist hún síður í sessi (Committy for children, 2002).
Lawrance Kohlberg setti fram kenningu um þróun siðgæðisvitundar þar
sem hann sýnir fram á feril siðgæðishugsunar. Samkvæmt kenningu hans
læra börn góða siðgæðisvitund og þroskaða ákvarðanatöku í samskiptum
við annað fólk (Goldstein og fleiri, 1998). Hann telur að siðgæðisvitund
þroskist í þrem skeiðum, þar sem hvert skeið hefur 2 stig. Fyrsta skeiðið
heitir Forskeið hefðbundins siðgæðismats. Þar eiga börn erfitt með að sjá
sjónarhorn beggja aðila á þessu skeiði en síðar þroskast það út í að sætta sig
við sjónarmið annarra ef það hentar þeim sjálfum. Skeið tvö heitir
Hefðbundið siðgæðismat og þriðja skeiðið heitir Sjálfstætt siðgæðismat. Á
seinni tveim skeiðunum þroskast hugsunin frá því að vera sjálflæg yfir í að
geta tekið ákvarðanir sem eru samfélagslega réttar, það er að einstaklingur
fer að taka mið af lögum og reglum samfélagsins (Berk, 2000; Guðrún
Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998).
Börn sem eru á fyrstu stigum siðgæðisþroska eiga það til að hugsa
eingöngu út frá sjálfum sér og taka síður tillit til skoðana annarra. Það eru
yfirleitt börn á leikskólaaldri. Því er mikilvægt að þau fái tækifæri til að æfa
sig í að nota æskilega hegðun og fá viðurkenningu fyrir hana til að óæskileg
hegðun nái ekki fótfestu.

2.3.1 Að sækjast eftir athygli
Óæskileg hegðun þjónar yfirleitt einhverjum tilgangi fyrir einstaklinginn og
er hegðunin þá sem dæmi notuð til að fá athygli eða til að komast úr
óþægilegum aðstæðum. Börn grípa stundum til óæskilegrar hegðunar til að
sækjast eftir athygli, þá aðallega foreldra eða kennara. Þessi hegðun er
einnig notuð til að ná athygli annarra barna. Börn fara ekki eftir því sem
þeim er sagt til þess eins að fá viðbrögð hinna fullorðnu, hvort sem þau eru
góð eða slæm (Committy for children, 2002; Glasser & Easley, 1998; Kern &
Clarke, 2005). Einnig eiga börn til að nota óæskilega hegðun til að komast úr
aðstæðum sem þau vilja ekki vera í eða sleppa við að uppfylla kröfur sem
gerðar eru til þeirra. Hinir fullorðnu bregðast við á þann hátt sem getur
hreinlega virkað sem styrking fyrir óæskilegu hegðunina (Glasser & Easley,
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1998). Barn lærir fljótt að ef það fær ekki þá athygli sem það þarf eða sækist
eftir þá er athygli fyrir óæskilega hegðun ásættanleg, svipað og athygli fyrir
hina æskilegu (Goleman, 1995).

2.3.2 Yfirfærsla færni yfir á aðrar aðstæður
Robert Selman (1980) setti fram kenningu ásamt samstarfsmönnum sínum
um þroskaferli samskiptahæfni barna og unglinga. Kenningin snýst um
hvernig börn og unglingar komast að samkomulagi við aðra þegar upp
kemur ágreiningur í samskiptum. Selman taldi að skilningur einstaklinga á
samskiptum við aðra þroskist í fjórum stigum. Stig núll er hvatvísa stigið en
þar sjá einstaklingar ekki sjónarmið annarra. Á fyrsta stigi sjá einstaklingar
einhliða sjónarmið og sjá bara aðstæður út frá sjálfum sér eða einum
einstaklingi. Sjónarhorn beggja er séð á öðru stigi en aðeins annað
sjónarhornið er hið rétta og sjónarhorn beggja aðila tekin til greina á þriðja
stigi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1991; Selman, 1980; Berk, 2000). Hann
kannaði á hvaða stigi börn eru eftir aldri og komst að því að börn á
aldursbilinu þriggja til sex ára voru á stigi núll og fjögra til níu ára á stigi eitt
(Berk, 2000).
Samkvæmt Selman fara einstaklingar í gegnum fjögur skref til að leysa
vanda. Fyrst er (1) vandinn skilgreindur, því næst eru (2) settar fram leiðir til
að leysa vandann, (3) æskilegasta leiðin er síðan valin og að lokum (4)
afleiðingar hennar metnar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1991).
Þessar tvær kenningar Selman, samskiptaþroskastigin og skrefin í að
leysa vanda, hafa verið settar saman í rannsóknarlíkan til að kanna hæfni
barna í að leysa vanda með því að samræma ólík sjónarmið í samskiptum
(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1991). Niðurstöður rannsókna, þar sem þetta
rannsóknarlíkan er notað, sýna að tengsl eru milli stiga á þroska í
samskiptum og leiða til að leysa vandamál (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1991).
Einnig sýna þær að börn eru líklegri til að koma fram á annan hátt við
jafningja en kennara (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1989; Sigrún
Aðalbjarnardóttir, 1991).
Rannsóknarlíkan Selmans hefur verið notað við athuganir á samskiptum
barna í raunverulegum aðstæðum, til dæmis í skólastofunni. Það sýnir að
þegar á reynir í samskiptum haga börn sér ekki í samræmi við getu (Selman,
1980). Skortur á sveigjanleika í samskiptum getur þýtt að þó börn kunni
ákveðna félagsfærni ná þau ekki að nýta sér hana undir vissum
kringumstæðum, jafnvel í þeim aðstæðum þar sem ætlast er til að þau nýti
hana til fullnustu (Goldstein & McGinnis, 2003; Goleman, 1995). Rannsóknir
hafa sýnt að þrátt fyrir að börn virðast kunna ákveðna færni beita þau henni
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ekki þegar leysa á vanda í samskiptum heldur grípa frekar til óæskilegrar
hegðunar (Selman, 1980). Þetta getur bent til þess að börn geti lært færni í
þjálfunarstundum í skólanum en ná ekki að yfirfæra hana yfir á aðrar
aðstæður. Því mætti telja að vanda þyrfti yfirfærslu lærðrar færni yfir á
aðrar aðstæður, eins og daglegt starf eða heimilisaðstæður.
Munur á færni kynjanna til að leysa vandamál hefur verið skoðuð og
kemur þar fram að drengi skortir frekar færni til að leysa vandamál heldur
en stúlkur. Einnig eru drengir líklegri til að hafa þá skoðun að óæskileg
hegðun leysi frekar vandamál (Slaby & Guerra, 1988).

2.3.3 Tilfinningar
Tilfinningalegur þroski á sér tvennskonar birtingarmyndir. Annarsvegar
samkennd eða samúð með öðrum sem fer að bera á við tveggja ára aldur.
og hins vegar sjálfsstjórn. Forsenda sjálfsstjórnar er að geta hamið reiði
sína, æsing og hvatvísi og einnig kvíða. Tilfinningarlíf einstaklings einkennist
af skapgerð hans (Goleman, 1995). Sum börn sýna tilfinningar á borð við
reiði og ótta við ýmsar aðstæður og getur það einnig hindrað ákjósanlega
hegðun (Committy for children, 2002). Rangtúlkanir á aðstæðum hefur
verið nefnt tilfinningalegt ólæsi. Þar geta börn ekki hamið sig tilfinningalega
í kjölfar atburða sem þau túlka á neikvæðan hátt eða jafnvel sem viljaverk.
Hugsunin brenglast á þann hátt að atburður sem var saklaus í upphafi er
túlkaður sem ógn og því eiga þessi börn það til að æsast upp mjög fljótlega
og jafnvel bregðast við á árásargjarnan hátt. Einnig getur þessi brenglaða
hugsun verið á þann veg að börn túlka saklausar athugasemdir jafnaldra
sem niðurlægingu eða háð og bregðast við með því að draga sig í hlé
(Goleman, 1995).
Óæskileg hegðun getur tengst því að barn virðist halda sig til hlés í
samskiptum. Hegðunin einkennist meðal annars af depurð,
vanmáttarkennd, feimni og viðkvæmni (Glick & Gibbs, 2011). Börn sem eru
feimin eru ekki fær um að nýta þá félagslegu þekkingu sem þau búa yfir
(Nugent og fleiri, 1999). Feimni hjá börnum kemur helst fram í kvíða innan
um annað fólk, hvort sem barnið þekkir fólkið eða ekki en kvíði er talinn
vera rót vandans er varðar feimni (Goleman, 1995). Kvíðinn nær
yfirhöndinni og hindrar einstaklinginn í að nýta þá færni sem hann býr yfir í
samskiptum (Goldstein og fleiri, 2004). Þessi hegðun getur fylgt börnum
fram á fullorðinsár og líkur eru á því að feimin börn verði einnig feimnir
fullorðnir einstaklingar. Þó getur stuðningur við feimin börn skipt sköpum
svo og efling sjálfstrausts. Sú reynsla sem barnið öðlast á lífsleiðinni getur
haft mótandi áhrif á feimni en með aukinni félagslegri færni öðlast það styrk
til að takast á við aðstæður sem valda kvíða (Goleman, 1995).
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3

Aðferðir sem efla félagsfærni og draga úr óæskilegri
hegðun

Í Aðalnámsskrá leikskóla (2011) kemur meðal annars fram að með almennri
menntun skuli stuðla að því að einstaklingar auki færni sína í að takast á við
daglegar áskoranir. Þar segir að leikskólinn eigi að leggja áherslu á jákvæða
sjálfsmynd barna, auka skilning eigin tilfinninga og annarra og efla færni
barna í samskiptum. Börn skulu læra að bera virðingu hvert fyrir öðru og
umhverfi sínu. Leikskólar eiga að móta sína stefnu út frá Aðalnámsskrá
leikskóla og eru leiðir fjölbreyttar sem leikskólar geta farið að sama
markmiði. Hver skóli ákveður hvaða hugmyndafræði farið er eftir í
leikskólastarfinu og mótar starfsaðferðir út frá því (Mennta-og
menningarmálaráðuneytið, 2011).
Þegar börn byrja í leikskóla hafa þau mismikla reynslu að baki í
félagslegum samskiptum. Sem dæmi hafa börn sem eiga systkini flest verið í
miklum samskiptum við önnur börn og hafa því meiri grunn í félagslegum
samskiptum en einbirni. Því getur verið misjafnt hvernig börn bregðast við
aðstæðum þegar í leik- eða grunnskóla er komið (Goldstein & McGinnis,
2003). Leikskólinn leggur mikilvægan grunn að færni barna í samskiptum og
þegar kenna á börnum jákvæða félagslega hegðun og sjálfsstjórn er
æskilegt að byrja snemma. Slíkt getur haft fyrirbyggjandi áhrif á mótun
óæskilegrar hegðunar (Kristján Már Magnússon, 2003).
Hægt er að kenna og viðhalda jákvæðri og æskilegri félagsfærni (Roth &
Striepling-Goldstein, 2003). Með félagsfærniþjálfun er kennd færni til að
takast á við daglegt líf. Aukin félagsfærni dregur úr streitu og vanlíðan
einstaklinga jafnhliða því sem hún eykur jákvæð samskipti við annað fólk
(Goldstein & McGinnis, 2003). Margskonar leiðir eru færar til að stuðla að
æskilegri hegðun og félagsfærni barna (Lochman & Salekin, 2003). Til að
mynda hefur reynst vel að nýta aðferðir sem ætlaðar eru börnum með
hegðunarerfiðleika til að kenna hinum almenna nemanda æskilega
félagsfærni og hegðun, sérstaklega ef kennarar og foreldrar eru vel þjálfaðir
og virkir þátttakendur. Þá er unnið að því að auka félagsfærni nemenda í
heilum bekkjum og draga úr óæskilegri hegðun. Inngripin eru mótuð sem
þjálfunaraðferðir og eru fléttuð inn í almennt skólastarf. Þar er öllum
nemendunum kennt að takast á við hinar ýmsu aðstæður svo og tilfinningar
sínar (Webster-Stratton & Reid, 2003; Roth & Striepling-Goldstein, 2003).
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Hér á eftir verður fjallað um aðferðir sem íslenskir leikskólar hafa meðal
annarra tileinkað sér til þess að auka félagsfærni leikskólabarna og draga úr
hegðunarerfiðleikum. Fjallað verður stuttlega um aðferðirnar Stig af stigi og
Vinir Zippýs og í lokin verður fjallað ítarlega um ART þjálfun. Sú þjálfun er
dæmi um aðferð sem þróuð var til að vinna með börnum með
hegðunarerfiðleika en nýtist einnig til að auka félagsfærni og draga úr
óæskilegri hegðun hjá nemendum almennt.

3.1 Stig af stigi
Stig af stigi (e. Second step) er kennsluefni sem kennir börnum að ræða
tilfinningar sínar, leysa vandamál og draga úr árásarhneigð. Um er að ræða
bandarískt efni samið af Kathy Beland og þýtt af Þóri Jónssyni. Kennsluefnið
var fyrst gefið út á íslensku árið 2002 fyrir börn á aldrinum fjögra til sex ára.
Nefnist það efni Fyrsti flokkur. Ári síðar kom út Annar flokkur, efni fyrir börn
á grunnskólaaldri, sjö til átta ára og árið 2004 kom út Þriðji flokkur, efni fyrir
níu til tíu ára börn. Rannsóknir á Stigi af stigi hafa sýnt að aðferðin hefur
jákvæð áhrif á hegðun og samskiptafærni barna (Kristján Már Magnússon,
2003; Committy for children, 2002).
Stig af stigi er þrískipti námsefni. Í fyrsta hlutanum er börnum kennd
samkennd, þau læra að setja sig í spor annarra og ýmislegt er varðar eigin
tilfinningar og annarra. Annar hlutinn fjallar um að leysa vandamál í
daglegum samskiptum. Í því skyni eru notaðar svokallaðar klípusögur en það
eru sögur sem lýsa ákveðnu vandamáli í samskiptum milli einstaklinga og
gefa lesendum færi á að koma með fleiri en eina lausn á vandamálinu. Allir
eiga svo að leysa vandann í sameiningu. Börnum er kennt að leysa
vandamál í fimm skrefum en til þess að börn á leikskólaaldri eigi auðveldara
með að tileinka sér þessa færni eru skrefin fimm sett saman í þrjú skref.
Skrefin eru, að stoppa, bíða og halda áfram. Myndræn stýring er æskileg
fyrir yngri börnin og því eru notaðar myndir af umferðarljósum til að hjálpa
til við kennsluna. Þriðji hluti kennslunnar kennir börnum sjálfsstjórn og að
stjórna skapi sínu. Þeim er kennt að stjórna reiði sinni og þekkja
vísbendingar sem líkaminn gefur þegar við erum reið. Börnum er kennd leið
til að róa sig sjálf og losa um streitu til að hafa hemil á reiðitilfinningum
(Kristján Már Magnússon, 2003; Committy for children, 2002).
Umfangi kennslunnar í Stig af stigi er þannig háttað að kennslustundirnar
eru 15-25 mínútur í senn en kennarar geta valið hvort þeir kenna efnið í 1015 vikur eða 20-30 vikur. Ef færri vikur eru valdar er kennslan tvisvar sinnum
í viku en ef kenna á efnið í allt að 30 vikur er kennslan einu sinni í viku.
Hverri kennslustund er skipt niður í þrennt. Fyrst eru gerðar
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undirbúningsæfingar eða upphitun og farið í brúðuleik. Því næst er sögð
klípusaga og rætt um hana og í lokin er hlutverkaleikur. Kennslan er byggð
upp á þennan hátt til að auðveldara sé að halda börnunum við efnið
(Committy for children, 2002).
Nauðsynlegt er fyrir kennara að fara á réttindanámskeið ætli þeir að
kenna námsefnið Stig af stigi (Committy for children, 2002).
Réttindanámskeiðið er á vegum Reynis-ráðgjafastofu á Akureyri. Þeir annast
námskeið um allt land eftir óskum (Reynir-ráðgjafastofa, 2012). Hægt er að
hefja kennslu þó kennarar hafi ekki farið á réttindanámskeið en í þeim
tilfellum verða þeir að vera búnir að kynna sér efnið í þaula og vera í
samvinnu við Reyni-ráðgjafastofu (Committy for children, 2002).
Foreldrasamstarf er mikilvægt í Stig af stigi. Til þess að auka færni barnanna
er nauðsynlegt að viðhorf til þeirrar færni séu þau sömu heima fyrir og í
skólanum, og æskileg hegðun þjálfuð á báðum stöðum. Ef foreldrar og skóli
eru samstilltir í áherslum sínum eru meiri líkur á að góður árangur náist
(Kristján Már Magnússon, 2003; Committy for children, 2002).
Á heimasíðu Reynis-ráðgjafastofu kemur fram að 63 leikskólar á Íslandi
nýti aðferðir Stigs af stigi (Reynir-ráðgjafastofa, 2012).

3.2 Vinir Zippýs
Vinir Zippýs er kennsluefni sem ætlað er börnum á aldrinum sex til sjö ára.
Kennsluefnið var samið í Danmörku og í Litháen með það fyrir augum að
þróa efni sem hægt er að nota með börnum hvarvetna í heiminum.
Markmið þess er að kenna börnum að ráða fram úr ýmsum erfiðleikum í
eigin lífi, þekkja og tjá tilfinningar sínar og aðstoða aðra sem eiga í vanda.
Kennslan byggist á að börnin finni sjálf leiðir til að leysa vandamál undir
leiðsögn en þeim er ekki kennt hvað er best að gera (Lýðheilsustöð, 2005).
Yfirferð kennsluefnisins Vinir Zippýs fer fram í einni kennslustund á viku,
45 mínútur í senn, í 24 vikur. Kennsluefnið skiptist í sex námsþætti og fær
hver námsþáttur fjórar kennslustundir. Kennslan byggir á klípusögum sem
fjalla um litla flugu sem heitir Zippý og vini hennar, sem eru krakkar.
Umfjöllunarefnið í sögunum er nátengt veruleika nemendanna.
Kennslustundirnar hefjast alltaf á því að kennarinn les klípusögu. Í framhaldi
takast börnin á við ýmis verkefni eins og umræður, teikningar, spil eða
hlutverkaleik (Lýðheilsustöð, 2005).
Kennarar sem hyggjast kenna aðferðina Vinir Zippýs þurfa að fara á
sérstakt námskeið. Þar er farið í hugmyndafræðina á bak við kennsluefnið
og uppbyggingu efnisins. Reynslan hefur sýnt að nemendur eiga það til að
minnast á viðkvæm mál um sig eða einhvern sér nákominn og því verða
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kennarar að fá undirbúning í að taka á því. Foreldrar eru upplýstir um
framvindu kennslunnar og eru hvattir til að taka þátt í umræðum við börnin
sín um Vini Zippýs (Lýðheilsustöð, 2005).
Litháensk rannsókn var gerð á börnum sem fengu kennslu í Vinir Zippýs á
síðasta ári í leikskóla þar sem kannað var hvernig þau stóðu sig þegar í
grunnskólann var komið. Tekin voru viðtöl við kennara og foreldra til að
athuga hve vel börnunum gekk að aðlagast nýju skólaumhverfi. Að mati
kennara áttu börnin sem fengu kennslu í Vinum Zippýs auðveldara með að
leysa úr vandamálum og veita öðrum aðstoð við hið sama heldur en þau
sem ekki höfðu ekki fengið slíka kennslu. Einnig áttu þau auðveldara með að
fylgja reglum skólans og eignast vini. Þessu voru foreldrar sammála og var
það mat foreldra að börn sem höfðu fengið kennslu í Vinir Zippýs voru glöð
bæði í upphafi skóladags og í lokin og áttu síður í erfiðleikum en þau börn
sem ekki höfðu fengið kennslu Vinum Zippýs (Lýðheilsustöð, 2005).
Á Íslandi höfðu kennarar frá 9 leikskólum víðs vegar um landið sótt
námskeið um Vini Zippýs árið 2009 en töluvert fleiri frá grunnskólum
landsins (Lýðheilsustöð, 2011).

3.3 ART þjálfun
ART þjálfun (e. Aggression Replacement Training) er aðferð sem var þróuð
til að vinna með ungmennum með hegðunarerfiðleika, meðal annars til að
draga úr árásargirni og auka jákvæða félagslega hegðun með því að auka
færni einstaklinga í að takast á við félagslegar aðstæður. Þjálfunin var fyrst
kynnt á sjöunda áratugnum og er aðal höfundur hennar prófessor Arnold
Goldstein (1933-2002) (Goldstein og fleiri, 1998; McGinnis, 2003; Goldstein
& Glick, 1994; Amendola & Oliver, 2008). Hann taldi að ofbeldi í
samfélaginu væri að færast í aukana og að óæskileg félagsleg hegðun og
árásarhneigð meðal ungmenna væri orðin sýnilegri og taldi því nauðsynlegt
að taka á þeim vanda (Goldstein og fleiri, 1998; Goldberg, 1998).
Árið 1973 rannsakaði Goldstein lágstéttarfólk sem var að reyna að fóta
sig í samfélaginu eftir að hafa verið vistað á geðsjúkrahúsi og var með slaka
félagsfærni. Hlutverk Goldsteins og samstarfsmanna hans var að kenna
fólkinu að takast á við samfélagið og þegar líða tók á rannsóknina fór
meðferðin sem fólkið fékk að líta meira út eins og þjálfun eða kennsla frekar
en meðferð (Goldstein og fleiri, 1998; Goldberg, 1998). Hér var um að ræða
fyrstu útgáfu af félagsfærniþjálfun Goldsteins sem seinna þróaðist yfir í ART
þjálfunina (Goldstein og fleiri, 1998). Eftir þessa rannsókn vildi Goldstein
prófa að yfirfæra þjálfunina sem átti sér stað með fólkinu yfir á nám
lágstéttarbarna og unglinga. Verandi sjálfur úr verkamannastétt, leit
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Goldstein svo á að þessi hópur sýndi litla fjölbreytni í viðbrögðum við áreiti
og því vildi hann kenna þeim fleiri aðferðir til að bregðast við aðstæðum
(Goldberg, 1998).
Við þróun ART þjálfunarinnar horfði Goldstein helst til þriggja höfunda
sem höfðu mest áhrif á hann, Albert Bandura, Ervin Straub og Jeromy Frank
(Amendola & Oliver, 2008). Bandura og Straub benda á áhrif umhverfisins á
hegðun einstaklingsins, en að þeirra mati er óæskileg hegðun og
árásarhneigð lærð hegðun og að ýmsir þættir hafi þar áhrif eins og menning
og fjölskylda. Frank fjallar um blandaðar aðferðir til að ná fram jákvæðum
árangri í þjálfun. Hann bendir á mikilvægi sambandsins milli kennara og
nemenda, þ.e. þess sem kennir færnina og þess sem er að læra hana.
Sambandið þarf að vera gott og jákvætt og gagnkvæm virðing að ríkja á milli
einstaklinganna.
Goldstein hefur verið tilnefndur til ýmissa verðlauna fyrir störf sín og
þróun á ART þjálfuninni. Árið 1996 tók hann við Career Achievement Award
frá American Psychological Association ´s Committee on Children, Youth
and Families (Goldberg, 1998; Goldstein og fleiri, 2004) og árið 2002 fékk
hann viðurkenninguna The Sprit of Crazy Horse Award frá Reclaiming Youth
International. Eiginkona hans tók við þeim verðlaunum fyrir hans hönd þar
sem hann lést í febrúar 2002 (Amendola & Oliver, 2008). Það sama ár var
Goldstein einnig tilnefndur til friðarverðlauna Nobels (Goldstein og fleiri,
2004).

3.3.1 Þrískipting ART þjálfunar
ART þjálfun er samsett úr þremur mismunandi þjálfunaraðferðum sem hver
hefur sitt markmið. Þessar aðferðir eru félagsfærniþjálfun, reiðistjórnun og
efling í siðrænni rökhugsun. Í félagsfærniþjálfun er unnið með viðeigandi
hegðun einstaklingsins í samskiptum við aðra, í reiðistjórnun er unnið með
tilfinningar einstaklingsins og stjórn hans á þeim og með eflingu í siðrænni
rökhugsun er unnið með hugsun og túlkun einstaklings á aðstæðum.
Þjálfunaraðferðirnar þrjár einar og sér höfðu eingöngu sýnt fram á
skammtímaáhrif á hegðunarvanda. Því töldu höfundar ART þjálfunarinnar
að til þess að ná fram langtímaáhrifum mætti setja þessar aðferðir saman
með það markmið að vinna saman og styrkja hver aðra (Goldstein og fleiri,
1998).
Góð samvinna milli kennara og foreldra er talin undirstaða farsællar
þjálfunar. Mikilvægt er að hafa gott foreldrasamstarf þar sem í ART þjálfun
er lögð áhersla á að þegar færni er lærð í kennslustofunni verða nemendur
að fá tækifæri til að nýta hana í sínu daglega lífi. Þegar byrja á að kenna nýja
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færni er mælst til þess að foreldrar séu látnir vita til að þeir geti tekið þátt í
þjálfuninni heima fyrir. Foreldrar ættu að fá leiðsögn frá kennurum um hvað
er að baki hverrar færni og hvernig bregðast eigi við notkun hennar.
Mikilvægt er að börn fái svipuð viðbrögð við lærðri færni heima fyrir og í
skólanum til þess að hún lærist frekar og styrkist (Goldstein & McGinnis,
2003; Goldstein og fleiri, 1998)
Hér á eftir verður fjallað um þjálfunaraðferðirnar þrjár sem mynda ART
þjálfunina.

3.3.1.1 Félagsfærniþjálfun
Um 1970 fóru aðferðir sem tóku á óæskilegri hegðun og árásarhneigð
ungmenna að þróast úr sálfræðimeðferðum yfir í kennslu á æskilegri
hegðun. Litið var svo á að einstaklinginn skorti ákveðna færni til að geta
tekist á við daglegt líf og því var félagsfærniþjálfun hönnuð til að kenna þá
færni. Áhersla var lögð á að kenna einstaklingum með slaka félagsfærni
aðferðir til að takast á við hinar ýmsu aðstæður daglegs lífs án þess að grípa
til óæskilegrar hegðunar (Goldstein og fleiri, 1998).
Í Bandaríkjunum er félagsfærniþjálfun í anda ART þjálfunarinnar notuð
með börnum bæði í leik- og grunnskólum svo og á ýmsum stofnunum fyrir
börn (Goldstein & McGinnis, 2003). Einnig er ART þjálfun notuð á öllum
helstu skólastigum í Noregi (Moynahan & Strømgren, 2005).
Í ART þjálfun eru kenndir 50 félagsfærniþættir sem skiptast í sex
færniflokka. Flokkarnir eru,
1) byrjendafærni
2) framhaldsfærni
3) færni til að takast á við tilfinningar
4) færni í að velja aðra leið en árásargirni
5) færni í að takast á við streitu
6) færni í ákvarðanatöku
(Goldstein og fleiri, 1998; Goldstein & Glick, 1994).
Félagsfærniþjálfunin hefur ekki það að markmiði að kenna ungu fólki hlýðni
heldur er hún ætluð til að gera það færara í að takast á við aðstæður sem
valda þeim óþægindum og streitu. Höfundar ART þjálfunarinnar telja að
allflestir einstaklingar geti nýtt sér færniþætti félagsfærniþjálfunarhlutans.
Þeir líta svo á að þeir sem hafa fengið greiningu á borð við athyglisbrest eða
einhverfu geti nýtt sér félagsfærniþætti sem kenndir eru með ART
þjálfuninni og einnig þeir sem eru lesblindir, seinþroska, hlédrægir eða
feimnir (Goldstein & McGinnis, 2003; Goldstein og fleiri, 1998).
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Færniþættirnir eru kenndir í fjórum skrefum, sýnikennslu, hlutverkaleik,
viðgjöf og yfirfærsla eða alhæfing yfir á aðrar aðstæður (Goldstein og fleiri,
1998; Goldstein & McGinnis, 2003; Goldstein & Glick, 1994). Þessi fjögur
skref eru sundurliðuð og kennd í níu þrepum:
1. Færni er skilgreind – kennari skilgreinir færnina fyrir nemendum
2. Færnin er leikin – kennari leikur færnina, þ.e. tekur dæmi um
hvernig hægt er að nota hana
3. Þörfin á færninni er skilgreind – kennari ræðir tilganginn með
færninni
4. Þátttakendur eru valdir í hlutverkaleik – kennari velur nemendur til
að taka þátt í hlutverkaleik þar sem færnin er æfð
5. Stillt upp fyrir hlutverkaleik – hlutir færðir til í kennslustofunni til að
mynda svið og hlutir fundnir til að aðstoða leikinn
6. Hlutverkaleikur er hafinn – nemendur byrja að leika
7. Mat á frammistöðu þátttakenda – kennari leiðir umræðu milli
nemenda um hvernig þátttakendum gekk að leika færnina
8. Heimavinna sett fyrir – kennari fær nemendur til að æfa sig í
færninni utan skóla og skrifa hjá sér hvernig gekk
9. Þátttakendur eru valdir í næsta hlutverkaleik – nemendur skipta um
hlutverk og aðrir nemendur fá að taka þátt í hlutverkaleiknum
(Goldstein og fleiri, 1998)
Færni er talin lærð ef ákveðnum skrefum í hegðun er fylgt. Taka má sem
dæmi færni sem nefnist Að taka þátt í samræðum. Þessi færni er talin lærð
ef nemandi framkvæmir færnina í ákveðnum skrefum, þ.e. segir það sem
hann vill segja, spyr hvað öðrum finnst, hlustar á hina tala, segir aftur hvað
honum finnst og segir eitthvað að lokum. Hér er lagt til að nemandi sé búinn
að tileinka sér þá færni sem kennd er á undan, þ.e. að hlusta og að hefja
samræður. Í félagsfærniþjálfun er kennd færni sem hægt er að byggja ofaná
og nýta við nám á nýrri færni. Því er ætlast til að lærð færni sé nýtt í að taka
þátt í samræðum. Til þess að færnin sé talin full lærð þarf nemandi að geta
nýtt færnina við ýmsar aðstæður, til dæmis með fjölskyldu og vinum
(Goldstein, Glick, & Gibbs, 1998, bls. 215).
Til þess að kennarinn geti áttað sig á styrk- og veikleika nemenda í
félagsfærni styðst hann við sérstakan athugunarlista. Einnig fylla foreldrar
barnanna út foreldraútgáfu af sama lista. Foreldrar eru beðnir að svara
athugunarlistanum í heild sinni en stundum eru valin út ákveðin atriði sem
kennarinn vill skoða sérstaklega. Þessir listar hjálpa til við kennsluna að því

31

leyti að þeir gefa kennaranum hugmynd um hvernig hægt er að byggja upp
sýnikennslu og hlutverkaleik. Foreldraútgáfan er líka hugsuð sem leið til að
fá foreldra til að vera virka þátttakendur í félagsfærnikennslunni. Í sumum
tilfellum, jafnvel með eldri börnum, svara börnin sjálf sérstakri barnaútgáfu
athugunarlistans og er hann þá á miklu einfaldara formi. Sá athugunarlisti
gefur börnunum betri mynd af þeirri hegðun sem verið er að vinna með og
tilganginum með vinnunni (Goldstein & McGinnis, 2003).
Félagsfærniþjálfun hefur einnig verið notuð með frekar ungum börnum,
jafnvel niður í leikskólaaldur. Þá eru færniþættirnir færri og einfaldari en hjá
þeim eldri. Færniþættirnir sem ætlaðir eru börnum á leikskólaaldri eru 40
talsins (Goldstein & McGinnis, 2003). Þeir skiptast í sex færniflokka sem eru:
1) byrjendafærni
2) skólatengd færni
3) að stofna til vináttu/samskipta
4) takast á við tilfinningar
5) hegðun til að nota í stað árásargjarnrar hegðunar
6) takast á við streitu.
Færniþættirnir eru kenndir í hinum 9 þrepum sýnikennslu, hlutverkaleiks,
viðgjöf og yfirfærslu eða alhæfingar, eins og gert er með eldri börnum
(Goldstein & McGinnis, 2003).
Þjálfunarstund í félagsfærni fyrir börn á leikskólaaldri er talin skila
bestum árangri ef hún varir ekki lengur en 20 – 25 mínútur. Þá er líklegast
að börnin haldi athygli alla kennslustundina. Fjöldi barna í hverjum hópi
getur verið misjafn. Hægt er að hafa öll börnin á deildinni í einu , um það
bil 20 börn, en stundum er þeim skipt í minni hópa. Mælt er með að tveir
kennarar sinni félagsfærniþjálfuninni. Annar kennarinn stýrir þjálfuninni
meðan hinn kennarinn situr meðal barnanna og aðstoðar þau við þátttöku.
Kennarinn sem situr með börnunum er með þau börn nálægt sér sem eiga
erfitt með einbeitingu eða hegðun, í þeim tilgangi að geta aðstoðað þau
sérstaklega þegar þarf. Æskilegast er að sá sem annast félagsfærniþjálfunina
sé kennari á deild barnanna til að auka alhæfingargildi kennslunnar og
yfirfærslu færni yfir í daglegt starf skólans (Goldstein & McGinnis, 2003).
Efniviður félagsfærnikennslunnar þarf ekki að vera mikill. Börnin semja
saman reglur sem eiga að gilda í þjálfunarstundunum og mælt er með að
hafa þær sýnilegar börnunum, jafnvel í formi mynda. Einnig er gott að hafa
kennsluskrefin fjögur uppi á vegg til að börnin geti fylgst með framgangi
kennslunnar. Aukahlutir eins og leikföng og búningar eru nauðsynlegir fyrir
sýnikennsluna og hlutverkaleikinn til að auðvelda börnunum að sjá sig í
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aðstæðunum. Ef leikurinn er raunverulegri og með viðeigandi aukahlutum
auðveldar það yfirfærslu félagsfærniþátta yfir á raunverulegar aðstæður
(Goldstein & McGinnis, 2003).
Lögð er áhersla á að ung börn fái mikla hvatningu og hrós frá kennurum
sínum jafnt sem öðru starfsfólki skólans meðan þau eru að æfa sig í nýrri
færni. Það er gert til að börnin finni fyrir löngun til að læra og bæta hegðun
sína, bæði sem hópur og sem einstaklingar. Viðurkenning fyrir að standa sig
vel hvetur börnin til að viðhalda góðri félagsfærni. Verðlaun eða styrking á
borð við falleg orð, eða litla límmiða geta gert mikið fyrir lítil börn.
Verðlaunin geta einnig verið í formi fríðinda fyrir allan hópinn eins og auka
frítími eða skemmtilegur leikur (Goldstein & McGinnis, 2003).

3.3.1.2 Reiðistjórnun
Í reiðistjórnunarhlutanum í ART er unnið með tilfinningar. Ungmenni sem
sýna óæskilega hegðun og eru árásargjörn eru líklegri til að grípa til ofbeldis
þegar þau reiðast. Því er brýnt að kenna þeim aðrar aðferðir til að bregðast
við reiði sinni. Í reiðistjórnunarhluta ART þjálfunarinnar er kennd sjálfsstjórn
sem hefur það markmið að einstaklingar læra að hemja sig, að mestu, ef
þeir reiðast. Það sem aðallega er verið að benda á í reiðistjórnuninni er
hvernig á ekki að haga sér og hvernig æskilegt er að bregðast við aðstæðum
sem gera mann reiðan. Mælst er til að nýta færniþætti félagsfærnihluta
ART þjálfunarinnar til að kenna hvað hægt er að gera í staðinn fyrir að grípa
til óæskilegrar hegðunar þegar reiðin nær yfirhöndinni (Goldstein og fleiri,
1998).
Reiðistjórnunin er kennd í fjórum skrefum líkt og félagsfærnin, þ.e.
sýnikennslu, hlutverkaleik, viðbrögð og yfirfærslu yfir á aðrar aðstæður en
það hefur einnig verið nefnd heimavinna. Hún getur farið fram bæði í
skólanum eða heima (Goldstein og fleiri, 1998). Þátttakendur eru þjálfaðir í
að takast á við aðstæður sem valda reiði með því að fara í gegnum sex stig.
1) kveikjur – þekkja innri og ytri aðstæður sem kveikja
reiðitilfinningu
2) vísbendingar – líkamlegar vísbendingar sem benda til að reiði sé
að byggjast upp
3) áminningar – minna sjálfan sig á að slaka á og reyna að túlka
aðstæður skynsamlega
4) draga úr – draga úr stigmögnun reiði með því að nota til dæmis
slökunaraðferðir eins og djúpa öndun eða telja upp að 10
5) notkun á viðeigandi félagsfærniþætti til að nota í staðinn fyrir
óæskilega hegðun eða árásargirni
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6) sjálfsmat – meta hversu vel gekk að takast á við aðstæður með
tilliti til þáttanna fimm hér að ofan
(Goldstein og fleiri, 1998; Goldstein & Glick, 1994)
Sýnikennslan í reiðistjórnuninni er lykilatriði í kennslunni. Kennarinn fær
það hlutverk að sýna nemendum hvernig nota eigi stigin sex á viðeigandi
hátt. Hann byrjar á að útskýra hvaða stig eða röð af stigum hann ætlar að
sýna. Síðan lýsir hann aðstæðum þar sem hægt er að nýta þessi stig. Í
sýnikennslunni þurfa stigin að koma skýrt fram. Kennarinn þarf að fara hægt
yfir til að hvert atriði komist til skila. Gott er að nota dæmi um aðstæður
sem höfða til nemenda, helst fleiri en eitt, og mikilvægt er að ljúka
dæmunum á jákvæðum nótum (Goldstein og fleiri, 1998).
Unnið er að yfirfærslu færni yfir á aðrar aðstæður samhliða þjálfun.
Nemendur gera grein fyrir því hvernig þeir takast á við aðstæður sem vekja
reiðitilfinningar utan skóla eða stofnunar með því að rita í svokallaða
Böggbók (e. hassel log). Þar er tilgreint hvenær atvik átti sér og á hvaða tíma
dags, hvað gerðist og hvar, og hver átti í hlut. Einnig er tekið fram hvernig
viðkomandi brást við, hversu reiður hann var og hvernig hann mat
frammistöðu sína í að hafa hemil á reiði sinni. Hægt er að setja saman
ýmsar útgáfur af Böggbókinni eftir því hvað hentar hverjum og einum.
Dæmi er um að notað sé einfalt eyðublað til að fylla út en einnig er hægt að
hafa myndræna útgáfu fyrir yngri börn (Goldstein og fleiri, 1998).
Þegar unnið er með börn á leikskólaaldri í reiðistjórnun er stuðst við
færniþætti félagsfærniþjálfunar fyrir leikskólabörn. Lagt er til að börnum sé
kennd færni til að takast á við tilfinningar sínar í ákveðnum skrefum sem
svipa til skrefanna sem eldri börnum er kennd. Nýttir eru færniþættir sem
búið er að kenna barninu eða verið er að kenna þá stundina og byggt ofan á
þá færni. Sem dæmi má kenna börnum færni sem nefnist að takast á við
reiði. Þar er þeim kennt að fyrsta skrefið er að stoppa og hugsa um hvað
það er sem gerir þau reið. Hægt er að leggja áherslu á það hversu gott það
er að stoppa og hugsa málið áður en maður framkvæmir. Svo fá þau að
velja hvernig þau vilja bregðast við. Þá er valið um færni sem búið er að
kenna þeim áður. Dæmi um það getur verið að slaka á eða að leitast eftir
spjalli við aðra. Einnig hefur reynst gagnlegt að kenna börnum að leika
skjaldböku, en þar fara börnin inn í skjaldbökuskelina og hugsa um það
hvernig þau vilja bregðast við (Goldstein & McGinnis, 2003).
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3.3.1.3 Efling í siðrænni rökhugsun
Með því að efla siðræna rökhugsun einstaklings er unnið með upplifun
einstaklingsins og hvernig hann túlkar aðstæður. Þetta lærist best samhliða
félagsfærniþjálfun og reiðistjórnun þar sem hægt er að nýta þá færni sem
þar lærist við að taka ákvarðanir. Höfundar ART þjálfunarinnar hafa leitað í
smiðju Kohlbergs og kenningar hans um þroska í siðgæðishugsun. Það er
mat höfunda ART þjálfunarinnar að ef börn og ungmenni skortir sjálfsstjórn
í samskiptum og eru með hegðunarerfiðleika tengist það slökum
siðgæðisþroska. Þeir telja að í samskiptum við aðra búast börn við hinu
versta. Þau telja að verið sé að ógna þeim á einhvern hátt og eru þar af
leiðandi alltaf í viðbragðsstöðu. Einnig kenna börnin og ungmennin oft
öðrum um hvernig þau haga sér. Þau telja að hegðun þeirra sé eðlileg og
viðurkennd og halda að aðrir hagi sér eins (Goldstein og fleiri, 1998).
Þegar unnið er með eflingu siðrænnar hugsunar eru notaðar aðstæður
sem nemendur þekkja. Markmiðið er að nemendurnir læri að taka
þroskaðar ákvarðanir við þær aðstæður sem valda erfiðleikum. Kennsla í
siðrænni rökhugsun er fjórþætt. Í upphafi stundar er lesin klípusaga fyrir
nemendur og þeir svara ákveðnum spurningum sem sögunni fylgja. Síðan,
þegar spurningunum hefur verið svarað, eru nemendur beðnir að rökstyðja
svör sín. Fyrst leiðir kennarinn umræðuna á þann veg að það skapist
umræða í hópnum um hið siðferðislega rétta í stöðunni og veitir kennarinn
þeim nemendum sérstaka athygli sem svöruðu spurningunum í þá veru. Í
framhaldi af því er umræðunni snúið að því hvað ekki var æskilegt að gera í
stöðunni. Þar einbeitir kennarinn sér að þeim nemendunum sem svöruðu
spurningunum í þá veru og fær þá til að rökstyðja svar sitt eftir að hafa tekið
þátt í umræðum á undan um hið siðferðislega rétta. Í lokin er farið yfir
svörin og hópurinn tekur sameiginlega ákvörðun um hvað best er að gera
varðandi vandamálið í sögunni og kannað hvort allir séu sáttir við
niðurstöðuna (Goldstein og fleiri, 1998).
Þegar unnið er með að efla siðræna hugsun hjá ungum börnum er leitað
í banka félagsfærnihluta ART þjálfunarinnar. Þá er lesin klípusaga fyrir
börnin og síðan eru umræður um færni sem tengjast atvikum í sögunni.
Dæmi um færni sem kenna má börnum til að leysa ýmis vandamál eru að
takast á við stríðni, að vita hvenær á að segja frá og að segja nei. Nýta má
þá færni sem börnin eru búin að læra og bæta við nýrri (Goldstein &
McGinnis, 2003).
Hér á eftir verður fjallað um þjálfun kennara og nemenda í ART
aðferðinni.
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3.3.2 Þjálfun kennara og nemenda
ART þjálfun byggir á því að allir séu virkir þátttakendur í þjálfuninni, bæði
nemendur og kennarar. Kennarar þurfa því að fara á námskeið til að mega
þjálfa nemendur. Námskeið er mikilvægt til að auka líkur á jákvæðum
áhrifum þjálfunarinnar á nemendur og því þurfa kennarar að vera öruggir
með efnið sem þeir eru að þjálfa. Námskeiðin eru haldin undir handleiðslu
fagfólks um ART þjálfunina. Nemendur eru yfirleitt fáir saman í hóp en
einnig hefur farið fram ART þjálfun með heilum bekkjum. ART þjálfunin fer
fram á 10 vikum.

3.3.2.1 Þjálfun kennara
Á þjálfunarnámskeiði fyrir kennara eru þeir meðal annars settir í spor
nemenda og fá þeir ART þjálfun eins og þeir munu koma til með að kenna
hana. Þeir sem stýra námskeiðinu eru faglærðir ART þjálfar með réttindi til
að kenna verðandi ART þjálfum. Að námskeiði loknu er næsta skref
verðandi ART þjálfa að fá að aðstoða faglærðan ART þjálfa með
raunverulegan ART hóp. Loka skrefið felst í því að verðandi ART þjálfi fær að
stýra sínum eigin ART hópi undir eftirliti faglærðs ART þjálfa (Goldstein og
fleiri, 1998). Árið 2011 voru sex einstaklingar sem höfðu réttindi til ART
þjálfunar og er hópurinn leiddur af Bjarna Bjarnasyni, ART þjálfa og
verkefnastjóra ART á Suðurlandi. Fjallað verður nánar um ART á Suðurlandi
hér á eftir. Hópurinn heldur námskeið fyrir verðandi ART þjálfa nokkrum
sinnum á ári um allt land (ART á Suðurlandi, 2011).

3.3.2.2 Þjálfun nemenda
Nemendur eru sex til átta saman í hóp í ART þjálfun, þó er hægt að vera
með fleiri eða færri eftir samsetningu hópsins. Í upphafi þjálfunar þarf að
útskýra fyrir nemendum hvað ART er, hver tilgangurinn er og hvernig
þjálfunin er uppbyggð. Til að þjálfunin skili sér sem best til nemenda þarf að
ríkja góður andi í hópnum og traust milli aðila (Goldstein og fleiri, 1998).
ART er þjálfað í 10 vikur í einu, þrisvar sinnum í viku. Þó getur það verið
misjafnt eftir skólum og stofnunum hversu langan tíma ART þjálfun er
kennd. Í hverri viku er farið í einn tíma í félagsfærniþjálfun, einn tíma í
reiðistjórnun og einn tíma í eflingu siðrænnar rökhugsunar. Mælt er með að
tímarnir séu ekki lengri en 40-50 mínútur í senn en tímar í eflingu siðrænnar
rökhugsunar mega vera lengri. Það er vegna þess að þeir byggjast aðallega
upp á umræðum sem eiga til að taka lengri tíma. Kennarar velja hvaða 10
félagsfærniþætti skal kenna á tímabilinu en það getur verið misjafnt eftir
samsetningu hópsins sem verið er að þjálfa. Kennarinn getur notað ART
athugunarlista sér til stuðnings við val á færni til kenna (Goldstein og fleiri,
1998).
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3.3.3 Rannsóknir á ART þjálfun
Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum ART þjálfunar á félagsfærni og
hegðunarerfiðleika ungmenna. Goldstein, aðalhöfundur ART þjálfunarinnar,
hefur ásamt samstarfsmönnum sínum rannsakað áhrif þjálfunarinnar á
árásargjörn ungmenni í Bandaríkjunum (Goldstein og fleiri, 1998; Goldstein
& Glick, 1994; Nugent og fleiri, 1999; Goldstein og fleiri, 2004). Einnig hafa
verið gerðar rannsóknir á áhrifum ART þjálfunar í Noregi (Gundersen &
Svartdal, 2006; Moynahan & Strømgren, 2005).
Á 9. áratugnum hóf Goldstein að kanna áhrif ART þjálfunar á hegðun
afbrotaunglinga á lokuðum stofnunum. Í fyrstu kannaði hann áhrifin á
stofnun sem hét Annsville Youth Center sem var öryggisstofnun sem hýsti
ungmenni sem dæmd höfðu verið fyrir smávægileg brot á borð við innbrot,
þjófnaði og ýmis fíkniefnabrot. Markmið rannsóknarinnar var að kanna
hvort þátttakendurnir myndu læra og nýta sér færni sem þeim væri kennd
og einnig hvort þeir myndu eflast í reiðistjórnun og þar með draga úr
hvatvísi. Niðurstaðan var sú að eftir 10 vikna ART þjálfun höfðu
þátttakendur lært og nýtt sér fjóra af tíu færniþáttum sem þeim hafði verið
kennt. Einnig var minna um hvatvísi og árásargjarna hegðun hjá þeim sem
fengu ART þjálfun samanborið við þá sem ekki fengu hana. Ári eftir að
rannsóknin var framkvæmd voru útskrifaðir einstaklingar frá stofnuninni.
Þar af voru 17 sem höfðu fengið ART þjálfun. Óafvitandi hverjir höfðu fengið
ART þjálfun mátu skilorðsfulltrúar þeirra þá sem höfðu fengið ART þjálfun
með meiri félagsfærni og betri félagslega hegðun en þeir sem enga þjálfun
fengu (Goldstein og fleiri, 1998; Goldstein & Glick, 1994; Goldstein og fleiri,
2004).
Goldstein gerði aðra rannsókn á áhrifum ART þjálfunar í MacCormick
Youth Center í New York sem er hámarksöryggisstofnun fyrir afbrotamenn á
aldrinum 13 – 21 árs. Þar var framkvæmd sama ART þjálfunin og í Annsville.
Niðurstaða rannsóknarinnar var að þátttakendur urðu færari í fimm af tíu
færniþáttum sem kenndir voru. Einnig jókst siðferðisvitund þátttakenda en
tíðni óæskilegrar hegðunar lækkaði ekki (Goldstein og fleiri, 1998; Goldstein
& Glick, 1994; Goldstein og fleiri, 2004).
Goldstein og fleiri (1998; 1994) rannsökuðu áhrif ART þjálfunar á
meðlimi gengja í Brooklyn hverfi í New York. Þátttakendur í ART þjálfuninni
voru allir meðlimir í sama genginu og sýndu niðurstöður rannsóknarinnar
marktæka aukningu í öllum félagsfærniþáttunum sem kenndir voru. Þó
reyndist ekki marktækur munur á reiðistjórnuninni fyrir og eftir ART þjálfun.
Fylgst var með hópnum í átta mánuði eftir rannsóknina. Á þeim tíma höfðu
einungis fimm af þeim 38 þátttakendum, eða 13%, sem fengu ART þjálfun
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verið handteknir, samanborið við 14 af 27, eða 52% sem fengu ekki ART
þjáflun.
Fleiri hafa gert rannsóknir á áhrifum ART þjálfunar. Nugent, Bruley og
Allen (1999) rannsökuðu áhrif ART þjálfunar á ungmenni sem sýndu
andfélagslega hegðun og voru vistuð á heimilum fyrir strokuunglinga. Um
skammtímavistun var að ræða svo að ungmennin fengu aðeins þriggja vikna
ART þálfun. Þátttakendur voru á aldrinum 11 – 17 ára. Fyrstu niðurstöður
þessarar rannsóknar sýndu að ART þjálfun dró úr tíðni andfélagslegrar
hegðunar þátttakenda um allt að 20%. Í framhaldi af því vildu höfundar
kanna hvort ART þjálfun hefði áhrif á óæskilega hegðun eftir kyni.
Niðurstöður frekari athugunar leiddu í ljós að eftir að hafa fengið ART
þjálfun hafði andfélagsleg hegðun dregist saman um 14% hjá drengjum en
29,4% hjá stúlkum.
ART þjálfun hefur náð góðri fótfestu í Noregi. Hún er notuð þar sem
inngrip fyrir ungmenni með hegðunarerfiðleika á sérstökum stofnunum og
sem forvörn í almennum skólum (Gundersen & Svartdal, 2006; Moynahan &
Strømgren, 2005). Meðal þeirra rannsókna sem hafa verið gerðar á ART
þjálfun í Noregi er rannsókn Gundersen og Svartdal (2006). Bornir voru
saman tveir hópar nemenda á aldursbilinu 12-14 ára, þar sem annar
hópurinn fékk ART þjálfun í 10 vikur og en hinn ekki. Notuð voru fjögur
mismunandi próf til að meta félagsfærni, siðferðisvitund og óæskilega
hegðun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að eftir 10 vikur mældist
hópurinn sem fékk ART þjálfun með hærri félagsfærni en
samanburðarhópurinn og með minni óæskilega hegðun. Athygli vakti að
aukin siðferðisvitund mældist hjá báðum hópunum.
Moynahan og Strømgren (2005) rannsökuðu hvort færni nemenda, sem
sýndu óæskilega hegðun og slaka félagsfærni, myndi aukast eftir að hafa
fengið ART þjálfun sem hluta af almennri kennslu í skólanum. Einnig vildu
þeir kanna hvort ART þjálfun myndi gagnast þeim nemendum sem voru
með ýmsar raskanir á borð við athyglisbrest með ofvirkni og raskanir á
einhverfurófinu. Kanna átti hvort félagsfærni slíkra hópa myndi aukast og
hegðunarerfiðleikar minnka til jafns við þá nemendur sem enga greiningu
höfðu fengið. Skiptu rannsakendur þátttakendum í tvo hópa, annars vegar
börn á aldrinum 7 – 12 ára og hins vegar unglingar á aldrinum 14 – 20 ára.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hjá yngri hópnum var marktæk
aukning í félagsfærni og það dró úr hegðunarerfiðleikum. Vildu höfundar
draga þá ályktun að börnin í yngri hópnum hefðu almennt lakari félagsfærni
og meiri hegðunarerfiðleika sökum aldurs og gátu því nýtt sér þjálfunina.
Hjá þeim nemendum sem greindir voru með athyglisbrest og ofvirkni var

38

enginn munur á félagsfærni né hegðunarerfiðleikum fyrir og eftir ART
þjálfun. Einnig átti það við nemendur með röskun á einhverfurófinu, bæði
hjá yngri og eldri hópnum. Út frá þessum niðurstöðum töldu höfundarnir að
þeir nemendur sem voru innan eðlilegra marka fyrir inngrip bættu lítið við
færni sína eftir þjálfunina. Hins vegar gætu þeir nemendur sem greindir
voru með raskanir af einhverju tagi þurft lengri ART þjálfun heldur en hinar
klassísku 10 vikur.
Erlendar rannsóknir hafa sýnt að ART þjálfun hefur jákvæð áhrif á
félagsfærni barna og dregur úr hegðunarerfiðleikum. Hér að framan hefur
verið fjallað um rannsóknir sem meta áhrif ART þjálfunar með mælingum
fyrir og eftir þjálfun og sýna jafnframt fram á langtímaáhrif. Engar
rannsóknir á ART þjálfun í leikskólum fundust. ART þjálfun hefur verið notuð
á Íslandi en hefur lítið verið rannsökuð. Hér á eftir verður fjallað um ART á
Íslandi.

3.3.4 ART þjálfun á Íslandi
Hafið var að nota ART þjálfun á Íslandi til að koma til móts við skort á
úrræðum fyrir börn á Suðurlandi með það mikinn hegðunar- og
tilfinningavanda að þeim gagnaðist ekki skólavist í eigin heimaskóla. Settur
var á stofn tilraunaskóli á Suðurlandi sem hét Gaulverjaskóli árið 2006 og
var hann rekinn af Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga og Skólaskrifstofu
Suðurlands. Tilraunaskólinn var tímabundið úrræði fyrir börn og unglinga
sem glímdu við hegðunar- og tilfinningaraskanir og fengu börnin öll ART
þjálfun. Þegar Gaulverjaskóli var opnaður var stefnt að því að reka hann í
þrjú ár og færa svo starfsemi hans yfir í heimaskóla þeirra barna sem þar
voru í meðferð en það var svo gert eftir tvö og hálft ár (Andrea G.
Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). Með tilkomu Gaulverjaskóla
stofnaði Skólaskrifstofa Suðurlands verkefnið ART á Suðurlandi sem heldur
utan um ART þjálfun á Íslandi (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna
Guðmundsdóttir, 2009; Steinunn Jónasdóttir, 2007).

3.3.4.1 ART á Suðurlandi
ART á Suðurlandi er samstarfsverkefni Menntamálaráðuneytisins,
Velferðarsjóðs barna og 14 aðildarsveitarfélaga á Suðurlandi sem öll
fjármagna verkefnið (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir,
2009; Sigurður Jónsson, 2007; Skólaskrifstofa Suðurlands, 2011). Verkefnið
hafði tvíþætt hlutverk. Annarsvegar var það meðferðarúrræði sem ætlað
var börnum á grunnskólaaldri með hegðunar- og tilfinningavanda og hins
vegar forvarnarstarf sem fólst í útbreiðslu ART þjálfunar í leik- og
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grunnskólum á Suðurlandi
Guðmundsdóttir, 2009).

(Andrea

G.

Dofradóttir

og

Hrefna

Þegar sótt er um fyrir barn að komast í ART þjálfun þarf umsóknin að
fara í gegnum sérstakt inntökuráð. Það skipa framkvæmdarstjóri
Skólaskrifstofu Suðurlands, sálfræðingur Heilbrigðisstofnunar Suðurlands,
barnalæknir og verkefnastjóri ART á Suðurlandi. ART meðferðarteymi
annast svo meðferð og eftirfylgd barna með hegðunar- og tilfinningavanda.
Meðferðarteymið samanstefndur af starfsmönnum ART á Suðurlandi sem
allir eru faglærðir ART þjálfar. Ásamt því að sinna meðferð halda þeir
námskeið fyrir verðandi ART þjálfa og sinna handleiðslu fyrir starfsfólk
stofnanna og skóla í ART þjálfun um allt land (Andrea G. Dofradóttir og
Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). Samkvæmt upplýsingum frá heimasíðu ART
á Suðurlandi hafa allt að 62 grunn- og leikskólar svo og aðrar stofnanir sent
starfsfólk á ART námskeið. Þar af eru 14 grunnskólar og 15 leikskólar
eingöngu af Suðurlandi (ART á Suðurlandi, 2011). Þó er ekki vitað hvort allir
þessir skólar og stofnanir sinni ART þjálfun í dag.
Félagsvísindastofnun gerði úttekt á verkefninu ART á Suðurlandi árið
2009 þar sem tekin voru viðtöl við aðila sem stóðu að verkefninu svo og
þátttakendur þess. Má þar nefna starfsmenn félagsþjónustu,
skólastjórnendur, kennara, foreldra og nemendur. Einnig voru skoðuð
fyrirliggjandi gögn um verkefnið svo sem greinargerðir, námsefni,
handbækur, kynningarefni og heimasíða ART á Suðurlandi. Niðurstöður
úttektarinnar sýndu almenna ánægju meðal þátttakenda með árangur ART
þjálfunar á börnin, skólastarf og heimilislíf. Fyrir innleiðingu ART
þjálfunarinnar var það mat kennara að þá skorti aðferðir til að halda uppi
aga í bekknum svo og góðum samskiptum. Þeir töldu sig geta nýtt ART
þjálfunina sem agatæki í kennslustund og gefið heilum bekk ART þjálfun.
Samband kennara og nemenda varð nánara að mati kennara eftir að byrjað
var að nota ART þjálfun og aukinn trúnaður og vinskapur ríkti milli aðila,
bæði í leik- og grunnskólum. Kennurum fannst gaman í ART þjálfuninni og
töldu þeir að nemendum þætti það líka. Eins og fram kemur í skýrslunni, „að
mati kennara skynja nemendur hvað ART þjálfun er skemmtileg og
„uppbyggjandi og lærdómsrík““ (bls. 16). Að mati kennara voru áhrif ART
þjálfunar á börn með hegðunar- og tilfinningavanda þau að börnin gátu haft
betri stjórn á skapi sínu. Þau öðluðust meiri félagsfærni og sýndu af sér
minni árásargirni. Hinn almenni nemandi bætti færni sína í samskiptum að
mati kennara og sjálfstraust jókst í kjölfar ART þjálfunarinnar (Andrea G.
Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009).
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Foreldrar töldu að ART þjálfunin hefði jákvæð áhrif á fjölskyldulíf þeirra
barna sem fengu þjálfunina og á samskipti milli heimils og skóla. Jákvæð
áhrif ART skiluðu sér í aukinni samskipta- og félagsfærni barna sem svo
endurspeglaðist í bættu heimilis- og fjölskyldulífi. Foreldrar þökkuðu ART
þjálfuninni bætt samskipti við börnin sín sem áttu við hegðunarerfiðleika að
stríða og foreldrar hins almenna nemanda fundu fyrir jákvæðum
breytingum á börnunum sínum. Þær breytingarnar voru meðal annars bætt
samskipti milli þeirra og barna þeirra. Einnig kom í ljós að feimin og lokuð
börn blómstruðu í kjölfar ART þjálfunar bæði í grunn- og leikskólum, en það
var mat bæði kennara og foreldra (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna
Guðmundsdóttir, 2009).
Í skýrslunni kom fram að auðveldlega mætti beita ART þjálfun samhliða
öðrum aðferðum í skólum sem hafa það markmið að bæta hegðun og auka
félagsfærni nemenda. Fram kemur í áliti fagfólks innan skólanna að ýmsar
aðferðir séu í boði sem nýtast við þjálfun barna í félagsfærni. Þar geta
kennarar nýtt sér ýmsar hagnýtar leiðir sem stuðla að bættri hegðun barna
og aukinni færni í samskiptum. Það er þeirra mat að ART þjálfun sé ein
þessara aðferða og að það sýndi styrk sveitarfélaganna að bjóða upp á fleiri
en eina viðurkennda aðferð til að vinna með hegðunar- og tilfinningavanda
barna í leik- og grunnskólum. Í niðurstöðum skýrslunnar kemur fram ómæld
trú á langtíma áhrif ART þjálfunar, en umræðan var á þann veg að „[t]alað
var um að ART þjálfun skilaði „hreinlega heilbrigðari einstaklinum út í lífið“.
Þannig taldi til að mynda skólastjóri að ART þjálfun nýttist börnum til
framtíðar“ (bls. 17). Einnig var fulltrúi félagsþjónustu „sannfærður um að ef
börn undir átta ára aldri fengju ART þjálfun, þá myndi barnaverndarmálum
hjá félagsþjónustunni fækka“ (bls. 16) (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna
Guðmundsdóttir, 2009).
Reynslan af ART þjálfun í skólum á Suðurlandi hefur verið mjög góð að
mati kennara og foreldra, sem og þeirra sem tóku þátt í innleiðingu ART
þjálfunar á Suðurlandi. Almenn ánægja var með innleiðingu ART
þjálfunarinnar inn í skóla og stofnanir. Hér á eftir verður fjallað um verkefni
þar sem gerð var tilraun til aðlögunar ART þjálfunar að námi leikskólabarna.

3.3.4.2 ART þjálfun í leikskólum
Í leikskóla einum í Árborg fór fram tilraunaverkefni árið 2007 þar sem
athugað var hvort hægt væri að aðlaga aðferðir og efni ART þjálfunar að
námi leikskólabarna. Þeir sem önnuðust verkefnið voru Hrafnhildur
Karlsdóttir leikskóla- og sérkennsluráðgjafi hjá Skólaskrifstofu Suðurlands og
Þuríður Pétursdóttir sálfræðingur hjá Skólaskrifstofu Suðurlands. Þær sóttu
ART réttindanámskeið í ágúst 2007 og hófu tilraunaverkefnið í framhaldi af
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því. Þar sem ekki var til íslenskt ART námsefni fyrir leikskólabörn þurfi að
byrja á því að þýða allt efni. Mikill tími fór í þýðinguna svo og að finna
aldurstengdar sögur og verkefni (Þuríður Pétursdóttir og Hrafnhildur
Karlsdóttir, 2007; Skólaskrifstofa Suðurlands, 2011). Þátttakendur voru sex
talsins, tvær stúlkur og fjórir drengir, öll fimm ára gömul. Ekkert barnanna
átti við sérstaka erfiðleika að stríða enda var tilgangur verkefnisins að prófa
ART þjálfun með leikskólabörnum með eðlilegan þroska (Þuríður
Pétursdóttir og Hrafnhildur Karlsdóttir, 2007).
Rannsakendur önnuðust ART þjálfunina og var deildarstjóri barnanna
einnig með til að tryggja að yfirfærsla yrði markvissari yfir í daglegt líf í
leikskólanum (Þuríður Pétursdóttir og Hrafnhildur Karlsdóttir, 2007).
Þjálfað var þrisvar sinnum í viku í þrjá mánuði (Þuríður Pétursdóttir og
Hrafnhildur Karlsdóttir, 2007; Skólaskrifstofa Suðurlands, 2011). Það var
mat rannsakenda að best væri að allur árgangurinn fengi ART þjálfun til að
tryggja sem mesta yfirfærslu á því sem lærðist í ART þjálfuninni yfir í daglegt
líf í leikskólanum. Einnig var talið æskilegt að allt starfsfólk deildarinnar
þekkti ART þjálfunina til að hægt væri að nota hana sem aðferð í
agastjórnun og kennslu. Varðandi ART þjálfunina sjálfa var það mat
rannsakenda að best væri að kenna leikskólabörnum eingöngu
byrjendafærniþættina vegna þess að þær töldu að margir af þeim
félagsfærniþáttum sem ætlaðir eru börnum á leikskólaaldri væru of erfiðir
fyrir þennan hóp (Þuríður Pétursdóttir og Hrafnhildur Karlsdóttir, 2007).
Byrjendafærniþættirnir eru sjö talsins, að hlusta, að tala fallega, að tala
ákveðið, að þakka fyrir sig, að umbuna sjálfum sér, að biðja um hjálp, að
biðja um greiða og að hundsa (Goldstein & McGinnis, 2003).
Varðandi skipulag og framkvæmd ART þjálfunar töldu rannsakendur að
skipulag ART þjálfunarstundanna þyrfti alltaf að vera eins uppbyggt til að
auka öryggi barnanna og yfirsýn. Einnig þyrftu þjálfunartímarnir að vera
snemma morguns þegar börnin eru úthvíld. ART þjálfunarstundirnar máttu
ekki vera lengri en 45 mínútur til að börnin héldu ró sinni allan tímann en
ákjósanlegast var að hafa stundirnar ekki lengri en 30 mínútur (Þuríður
Pétursdóttir og Hrafnhildur Karlsdóttir, 2007).
Mælt var með að nota mikið myndrænt efni svo og ýmsa aukahluti í
þjálfunarstundunum. Það var gert til að halda athygli barnanna og auka
áhuga á efninu. Myndrænt efni gat verið til dæmis myndir úr forritum á
borð við Boardmaker eða ljósmyndir af börnunum í hlutverkjaleikjum.
Aukahlutir á borð við búninga og raunverulega hluti reyndust vel í ART
þjálfuninni þar sem það auðveldaði börnunum að setja sig í spor persóna í
hlutverkaleiknum. Handbrúður og aðrar dúkkur komu sér vel þar sem þær

42

höfðuðu vel til barnanna. Rannsakendur töldu fjölbreytni í kennsluháttum
mikilvæga til að halda athygli barnanna og viðhalda áhuga og því bæri að
skipuleggja þjálfunarstundirnar vel (Þuríður Pétursdóttir og Hrafnhildur
Karlsdóttir, 2007).
Þegar tímabilið var hálfnað voru gerðar breytingar á fyrirkomulagi ART
þjálfunarinnar. Í upphafi var skipulaginu þannig háttað að einn tími í viku
færi í félagsfærniþjálfun, einn tími í reiðistjórnun og einn tími í eflingu
siðrænnar rökhugsunar. Rannsakendur töldu að börnin ættu erfitt með að
skipta svo ört á milli aðferða og var því ákveðið að skipta vikulega um
aðferð. Þá áttu börnin auðveldara með að læra þá færni sem verið var að
þjálfa. Fleiri breytingar voru gerðar á miðju tímabilinu. Í upphafi hvers tíma
var ávallt farið í leik en því var hætt vegna þess að börnin urðu óróleg það
sem eftir var þjálfunarstundarinnar. Því var ákveðið að hefja hvern tíma á
rólegum samræðum og skapaðist þannig meiri ró yfir hópnum. Í hverjum
tíma fengu börnin eitt spjald hvert með myndum af þrepum þeirrar færni
sem átti að þjálfa. Það var gert til að þau gætu fylgst með framgangi
þjálfunarinnar. Því var einnig hætt vegna þess að börnin urðu svo upptekin
af spjöldunum og af því hvort þau pössuðu ekki spjöldin sín vel. Þess í stað
var haft eitt spjald til sýnis sem öll börnin gátu skoðað í einu (Þuríður
Pétursdóttir og Hrafnhildur Karlsdóttir, 2007).
Helstu niðurstöður tilraunaverkefnisins á áhrifum ART þjálfunar á
leikskólabörn voru þær að öll börnin sem fengu ART þjálfun gátu nýtt sér
þjálfunina með jákvæðum árangri. Það sem kom rannsakendum mest á
óvart var að börnin bættu við sig færni í að ræða líðan sína. Sú umræða sem
skapaðist í ART þjálfunarstundunum jók færni barnanna í að tjá tilfinningar
sínar. Ekki var þetta eingöngu mat rannsakendanna heldur líka foreldra, en
tekin voru viðtöl við foreldra í lok þjálfunarinnar. Að þeirra mati fundu þeir
mun á færni barna sinna í að tjá tilfinningar (Þuríður Pétursdóttir og
Hrafnhildur Karlsdóttir, 2007).
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4

Aðferð

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknina sjálfa sem hafði það markmið
að kanna hvort munur væri á mati kennara annars vegar og mati foreldra
hins vegar á félagsfærni, hegðunarerfiðleikum, tilfinningavanda og vanda í
samskiptum hjá leikskólabörnum eftir því hvort ART þjálfun eða önnur
félagsfærniþjálfun var notuð í leikskólanum þeirra. Einnig var könnuð fylgni
milli umfangs ART þjálfunar og áðurnefndra þátta og fylgni milli
framkvæmdar ART þjálfunar og sömu þátta.

4.1 Þátttakendur
Þátttakendur tengjast þremur leikskólum sem voru að nota ART þjálfun og
þremur leikskólum til samanburðar sem voru að nota annarskonar
félagsfærniþjálfun. Þátttakendur í rannsókninni voru kennarar og foreldrar
108 leikskólabarna, sem voru fjögra til fimm ára gömul við upphaf
rannsóknar. Fjöldi barna sem fengu ART þjálfun var 51 og fjöldi barna í
samanburðarskólunum var 57. Ákveðið var að rannsaka tvo elstu árganga
leikskólanna vegna þess að þessir árgangar fengu ART þjálfun í þeim skólum
sem buðu upp á það. Óskað var eftir samþykki foreldra fyrir þátttöku og
fengu þeir upplýsingar um rannsóknina, tilgang hennar og möguleika á að
hafa samband við rannsakanda ef einhverjar spurningar vöknuðu. Einnig var
þeim gert ljóst að frjálst væri að hafna þátttöku fyrir hönd síns barns.
Svarhlutfall var 66% í heildina. Í leikskólunum sem voru með ART þjálfun
var 69,6% svarhlutfall, 76% frá kennurum og 62% frá foreldrum.
Samanburðarskólarnir voru með 63% svarhlutfall, 75% frá kennurum og
50% frá foreldrum.

4.2 Matstæki
Tveir spurningalistar voru lagðir fyrir kennara sem sinntu ART þjálfun og
kennara sem sinntu hópastarfi í samanburðarskólunum. Einnig voru tveir
sambærilegir spurningalistar lagðir fyrir foreldra allra barnanna. Annar
spurningalistinn var ART spurningarlisti (e. ART skillstreaming cheklist) úr
bók Arnold P. Goldstein og Ellen McGinnis (2003) Skillstreaming in early
childhood. Í þessum spurningalista er spurt út í alla félagsfærniþætti ART
þjálfunar fyrir börn á leikskólaaldri og beðið um mat á notkun barns á
félagsfærniþáttunum. Svarmöguleikarnir eru fimm, nánast aldrei, sjaldan,
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stundum, oft og nánast alltaf. Spurningalistanum er skipt upp í sex
færniflokka,
 byrjendafærni
 skólatengda færni
 að stofna til vináttu/samskipta
 að takast á við tilfinningar
 hegðun til að nota í stað árásargjarnrar hegðunar
 að takast á við streitu
Til eru þrjár útgáfur af þessum spurningalista, kennaraútgáfa, foreldraútgáfa
og barnaútgáfa. Kennararnir í rannsókninni fengu kennaraútgáfu af
spurningalistunum og foreldrarnir fengu foreldraútgáfu (Goldstein &
McGinnis, 2003). Spurningalistarnir voru þýddir og staðfærðir af Þuríði
Pétursdóttur í tengslum við tilraunarverkefnið árið 2007.
Hinn spurningalistinn sem lagður var fyrir hét Spurningar um styrk og
vanda, (e. Strengths and difficulties questionniare, SDQ,) sem er þýddur og
staðfærður af Agnesi Hrafnsdóttur, Urði Njarðvík, Páli Magnússyni, Stefáni
Steinssyni og Ólafi O. Guðmundssyni (Goodman, 2009). Spurningalistinn var
fyrst kynntur árið 1997 af höfundi hans og hefur verið þýddur á um það bil
40 tungumál. Spurningalistinn var hannaður til að kanna félagsfærni,
tilfinningalega líðan og hegðun barna á aldrinum 4-16 ára og meta
spurningarnar fimm þætti,
 félagsfærni
 tilfinningavanda
 samskiptavanda
 hegðunarerfiðleika
 ofvirkni
(Goodman, 1997; Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2005-2006).
Í SDQ spurningalistanum er ekki eingöngu spurt um vanda barna heldur líka
um styrkleika þeirra. Svarmöguleikarnir við spurningunum í listanum eru
þrír, ekki rétt, að nokkru rétt og örugglega rétt. Það eru þrjár útgáfur til af
listanum, kennaraútgáfa, foreldraútgáfa og sjálfsmatslisti fyrir börn á
aldrinum 11-16 ára (Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2005-2006; Goodman, 2009).
Kennaraútgáfa spurningalistans var lögð fyrir kennara og foreldraútgáfan
fyrir foreldra.
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Spurningalistarnir voru lagðir fyrir saman vegna þess að rannsakandi
taldi að listarnir væru báðir að meta þau atriði sem verið var að rannsaka, þ.
e. félagsfærni, tilfinningavanda, samskipti og hegðun. ART spurningalistinn
var þó ekki lagður fyrir í heild sinni. Átta spurningar voru teknar út úr
upprunalega listanum í þeim tilgangi að gera hann styttri og aðgengilegri
fyrir svarendur. Færniflokkarnir voru skoðaðir með tilliti til
rannsóknarspurninganna og tekinn var út sá flokkur sem talið var ofaukið
auk fjögra spurninga til viðbótar. Álitið var að spurningarnar í flokki tvö,
skólatengd færni, ættu ekki við í rannsókninni og voru þær teknar út þar
sem þær tengdust ekki rannsóknarspurningunum. Einnig voru spurningar
fimmta og sjötta flokks sameinaðar, Hegðun til að nota í stað árásargjarnrar
hegðunar og Takast á við streitu, undir nafninu Hegðun til að nota í stað
árásargjarnrar hegðunar. Eftir þessar breytingar voru spurningarnar alls
orðnar 28.
SDQ spurningalistinn var lagður fyrir í sinni upprunalegu mynd þar sem
hann var á stöðluðu formi. Svör um ofvirkni voru ekki nýtt þar sem
rannsóknin beindist ekki að henni.
Heildar fjöldi spurninga úr báðum spurningalistunum sem mat hvern
rannsóknarþátt var 11 spurningar um félagsfærni, 10 spurningar um vanda í
samskiptum, 11 spurningar um tilfinningavanda og 16 spurningar um
hegðunarerfiðleika.
Framkvæmd (e. treatment fidelity) ART þjálfunarinnar var metin með
beinni athugun í ART þjálfunarstund. Mat á framkvæmdinni var gert með
því að kanna hversu marga þætti kennarar fara yfir í þjálfun sinni en heildar
fjöldi þátta eru 23 í hverri þjálfunarstund. ART þjálfunarstund skiptist í
þrennt, ytra skipulag í byrjun tíma, innra skipulag (þjálfunin) og ytra skipulag
í lok tíma. Þessi skipting er gerð með hliðsjón af framkvæmd ART þjálfunar
fyrir yngri börn (Goldstein & McGinnis, 2003). Ytra skipulag í byrjun tíma var
skipt niður í þrjú þrep, að bjóða nemendur velkomna, fara yfir síðasta tíma
og fara yfir heimavinnu frá síðasta tíma. Þátturinn að bjóða nemendur
velkomna var með fjórum undirflokkum. Það sem fólst í að bjóða nemendur
velkomna var að heilsa og kanna ástand nemenda, fara yfir reglur, kynna
gesti og ART kveðja eða leikur. Innra skipulag ART stundanna skiptist í níu
þrep. Það eru þrepin níu sem fara á í gegnum í félagsfærniþjálfun eins og
greint er frá í kafla 3.1.1.1 (Goldstein, Glick, & Gibbs, 1998; Goldstein &
McGinnis, 2003; Goldstein & Glick, 1994). Ytra skipulagi í lok tíma er skipt í
þrjú þrep, leikur, rifja upp það sem var gert í tímanum og lok. Lokin eru með
fjórum undirflokkum, jákvæðar athugasemdir þar sem allir segja eitthvað
jákvætt við sessunaut sinn, yfirlit yfir næsta tíma, viðurkenning og ART
kveðja-hróp.
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4.3 Rannsóknarsnið
Í þessari rannsókn var mat kennara og foreldra á félagsfærni (fylgibreyta 1),
hegðunarerfiðleikum (fylgibreyta 2), tilfinningavanda (fylgibreyta 3) og
vanda barna í samskiptum (fylgibreyta 4) hjá leikskólabörnum sem fengu
ART þjálfun (frumbreyta 1) í leikskólanum borið saman við mat kennara og
foreldra leikskólabarna sem fengu annarskonar félagsfærniþjálfun
(frumbreyta 2) í sínum leikskólum. Þar sem bornir voru saman tveir hópar af
leikskólabörnum var notast við rannsóknarsnið hópsamanburða (e. staticgroup comparison design). Gagnanna var aflað með formlegum
spurningalistum. Einnig var reiknuð fylgni milli umfangs ART þjálfunar
(frumbreytu 3) og framkvæmdar ART þjálfunar (frumbreytu 4) og
fylgibreyta (Judd, Smith, & Kidder, 1991).

4.4 Framkvæmd
Haft var samband við Skólaskrifstofu Suðurlands og leitað eftir samþykki
fyrir því að rannsaka félagsfærni leikskólabarna á Suðurlandi. Rannsakandi
átti fund ásamt leiðbeinanda sínum með leikskóla- og sérkennsluráðgjafa og
sálfræðingi á Skólaskrifstofu Suðurlands á Selfossi í september 2010. Á
fundinum fengust upplýsingar um hvaða leikskólar á Suðurlandi væru með
markvissa ART þjálfun og hvaða skólar væru komnir lengst í ART þjálfuninni,
þ.e. hvar mesta reynslan væri. Í þeim leikskólum á Suðurlandi sem voru með
ART þjálfun unnu flestir með börnin í tveimur elstu árgöngunum. Þess
vegna var talið ákjósanlegast að skoða báða árgangana til að fá sem besta
yfirsýn. Komið var með tillögur að leikskólum til samanburðar með tilliti til
nemendafjölda og staðsetningar. Í samanburðarskólum sem valdir voru var
verið að notuð annars konar þjálfun með börnunum, m.a. vinir Zippýs og
þjálfun sem svipar til ART.
Rannsakandi valdi leikskóla af Suðurlandi út frá tillögum leikskóla- og
sérkennsluráðgjafa og sálfræðings Skólaskrifstofu Suðurlands. Þrír leikskólar
voru með ART þjálfun og þrír leikskólar voru með annarskonar
félagsfærniþjálfun í boði. Leikskólarnir sem notuðu ART þjálfun sendu fyrst
starfsmenn á ART réttindanámskeið árið 2008 og hafa verið með ART
þjálfun síðan þá. Ekki var vitað hversu lengi samanburðarskólarnir höfðu
notað sínar aðferðir. Leikskólarnir voru allir á Suðurlandi og dreifðust
tiltölulega jafnt um svæðið. Samanburðarleikskólarnir fengu ekki að vita að
bera ætti saman færni barna sem fá ART þjálfun og þeirra sem fá
annarskonar þjálfun. Þeir fengu þær upplýsingar að verið væri að kanna mat
kennara og foreldra á félagsfærni, hegðunarerfiðleikum, tilfinningavanda og
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vanda barna í samskiptum almennt, sem var meðal annars markmið
rannsóknarinnar.
Haft var samband við leikskólana símleiðis í október 2010 og óskað eftir
þátttöku. Allir tóku vel í þátttökuna í rannsókninni og ákveðið var að
rannsakandi heimsækti leikskólana til að hitta tengilið sinn í leikskólanum
og skilja eftir spurningalistana fyrir kennara og foreldra. Það kæmi svo í hlut
kennara barnanna að fylla út spurningalista fyrir hvert og eitt barn og voru
þeir einnig beðnir að koma spurningalistum til foreldra barna í tveim elstu
árgöngunum. Spurningalistunum fylgdi samþykkisbréf frá rannsakanda til
foreldra þar sem rannsókn var lýst og óskað eftir samþykki foreldra fyrir
þátttöku barns þeirra. Skýrt var tekið fram að foreldrum væri heimilt að
óska eftir því að barn þeirra tæki ekki þátt í rannsókninni. Rannsóknin var
framkvæmd í samræmi við lög um persónuvernd og voru foreldrar einnig
upplýstir um það.
Þegar spurningalistarnir til foreldra höfðu skilað sér útfylltir til
leikskólanna voru kennararnir beðnir um að sendar spurningalistana til
rannsakanda í pósti á kostnað rannsakanda. Það var talin skynsamleg leið til
að koma spurningalistunum aftur til rannsakanda sem var búsettur í
Reykjavík.
Leikskólarnir sex voru heimsóttir í nóvember og desember 2010.
Rannsakandi mat framkvæmd ART þjálfunarstunda í öllum ART
leikskólunum. Hann merkti hjá sér á blað þar sem komu fram þættir og
skref framkvæmdar ART þjálfunar, hvernig stundin hófst, hvernig færnin var
kennd og hvernig stundinni lauk. Upplýsingar um umfang ART þjálfunar
fengust frá þeim sem sinna ART þjálfun í hverjum skóla.

4.5 Úrvinnsla
Svörin úr spurningalistunum frá foreldrum og kennurum voru slegin inn í
tölfræðiforritið SPSS (e. Statistical package for the social sciences) 17.
útgáfu. Á ART spurningalistanum voru fimm svarmöguleikar og gátu börnin
fengið frá einu og upp í fimm stig. Eitt stig endurspeglaði litla færni og fimm
stig mikla færni. Á SDQ spurningalistanum voru þrír svarmöguleikar. Börnin
gátu fengið eitt til þrjú stig, og eins og á ART spurningalistanum,
endurspeglar eitt stig litla færni og þrjú stig mikla færni. Komið hefur fram
hér að framan SDQ spurningalistinn kannar ekki eingöngu vanda heldur líka
styrk. Svarmöguleikarnir við þær spurningar sem könnuðu vanda voru settir
upp eins og hjá þeim spurningum sem könnuðu styrk. Því þurfti að snúa
þeim svarmöguleikunum við eftirá þannig að minni hegðunarvandi þýddi
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fleiri stig og þar af leiðandi meiri færni. Alls var 12 svarmöguleikum snúið af
20.
Þar sem gögnin voru ekki normaldreifð heldur í flestum tilfellum jákvætt
skekkt var ákveðið að reikna Wilcoxon próf til að kanna mun milli
fylgibreyta hjá tilrauna- og samanburðarhópum. Wilcoxon próf er
sambærilegt próf við t-próf en þar er kannaður marktækur munur á
miðgildum svaranna og gögnin þurfa ekki að vera normaldreifð eins og er
ein af forsendum t-prófs. Talið var betra að skoða samanburð miðgildanna
því þá eru jafn margir báðum megin við miðjuna. Meðaltal getur gefið
ranga mynd af niðurstöðunum þar sem það gæti verið að örfáir útlagar togi
meðaltalið í aðra hvora áttina og því ekki mjög skýrt hvort um marktækan
mun sé að ræða (Field, 2009).
Við athugun á framkvæmd ART þjálfunar áttu kennarar að fara í gegnum
23 þrep í einni þjálfunarstund. Talin voru þau þrep sem kennararnir
framkvæmdu í raun rétt í ART þjálfuninni og fylgni könnuð milli fjölda þrepa
og rannsóknarþátta. Einnig var könnuð fylgni milli fjölda ART
þjálfunarstunda á viku og fylgibreyta. Fylgnin var könnuð með Spearman´s
rho prófi þar sem gögnin voru ekki normaldreifð (Field, 2009).
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5

Niðurstöður

Fjallað verður um niðurstöður á mati kennara annars vegar og foreldra hins
vegar á félagsfærni, hegðunarerfiðleikum, tilfinningavanda og vanda barna í
samskiptum. Einnig verður fjallað um fylgni milli umfangs annarsvegar og
framkvæmdar hins vega og fylgibreyta.

5.1 Mat kennara og foreldra á félagsfærni barna
Að biðja um hjálp
Að umbuna sjálfum sér
Að þakka fyrir sig
Samanburðarskólar
ART

Að tala ákveðið
Að tala fallega
Hlustun
0

1

2

3

4

5

Mynd 1. Miðgildi mats kennara á félagsfærni barna út frá tilteknum atriðum ART
listans

Býðst oft til að hjálpa
öðrum

Góð/ur við yngir börn
Hjálpsamur/söm ef einhver
meiðir sig, er í uppnámi …

Samanburðarskólar
ART

Deilir greiðlega með öðrum
börnum
Tekur tillit til tilfinninga
annarra
0

1

2

3

Mynd 2. Miðgildi mats kennara á félagsfærni barna út frá tilteknum atriðum SDQ
listans
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Kennarar mátu félagsfærni barnanna almennt góða út frá báðum
spurningalistunum (mynd 1 og mynd 2).

Að biðja um hjálp

Að umbuna sjálfum sér
Að þakka fyrir sig

Samanburðarskólar
Að tala ákveðið

ART



Að tala fallega
Hlustun
0

1

2

3

4

5

Mynd 3. Miðgildi mats foreldra á félagsfærni barna út frá tilteknum atriðum ART
listans. p<0,05 skv. Wilcoxon prófi.

Býðst oft til að hjálpa
öðrum
Góð/ur við yngir börn

Hjálpsamur/söm ef einhver
meiðir sig, er í uppnámi …

Samanburðarskólar
ART

Deilir greiðlega með öðrum
börnum
Tekur tillit til tilfinninga
annarra
0

1

2

3

Mynd 4. Miðgildi mats foreldra á félagsfærni barna út frá tilteknum atriðum SDQ
listans.

Félagsfærni barnanna var almennt góð að mati foreldra eins og fram kemur
í niðurstöðum spurningalistanna (mynd 3 og mynd 4). Lítill munur var á
svörum foreldra barna úr ART leikskólunum og samanburðarskólunum. Þó
kom fram marktækur munur á einni færni, að tala fallega á ART
spurningalistanum (mynd 3). Foreldrar barna í samanburðarskólunum mátu
börnin sín með meiri færni en foreldrar barna í ART leikskólunum.
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5.2 Mat kennara og foreldra á hegðunarerfiðleikum barna
Að taka neitun
Að segja nei
Að vilja vera fyrstur
Að takast á við að tapa

Að vera heiðarlegur
Samanburðarskólar

Að takast á við mistök

ART

Að slaka á

Að sætta sig við afleiðingar
Að leysa vandamál

Að takast á við reiði



Að takast á við stríðni
0

1

2

3

4

5

Mynd 5. Miðgildi mats kennara á hegðunarerfiðleikum barna út frá tilteknum
atriðum ART listans. p<0,05 skv. Wilcoxon prófi.

Stelur heima, í skólanum
eða annars staðar

Lýgur oft eða svindlar
Flýgst oft á eða leggur börn
í einelti

Samanburðarskólar
ART

Almennt hlýðin/n, gerir
yfirleitt eins og fullorðnir…



Fær oft skapofsaköst eða er
heitt í hamsi
0

1

2

3

Mynd 6. Miðgildi mats kennara á hegðunarerfiðleikum barna út frá tilteknum
atriðum SDQ listans. p<0,05 skv. Wilcoxon prófi.

Í mati á hegðunarerfiðleikum endurspeglar hærra skor meiri færni hjá
börnunum og minni hegðunarerfiðleika. Svör kennara á ART
spurningalistanum bentu til þess að börnin í ART skólunum væru með meiri
færni í að takast á við stríðni en börn í samanburðarskólunum (mynd 5). Í
SDQ spurningalistanum var öllum svarmöguleikunum snúið nema einum,
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almennt hlýðin/n, gerir eins og fullorðnir óska. Það þýðir að meiri færni
minnki líkur á atriði sem spurt er um. Börnin í samanburðarskólunum voru
metin hlýðnari en börnin í ART skólunum og gera yfirleitt eins og fullorðnir
óska, sbr. SDQ spurningalistanum (mynd 6).
Að taka neitun
Að segja nei



Að vilja vera fyrstur
Að takast á við að tapa



Að vera heiðarlegur

Samanburðarskólar

Að takast á við mistök

ART

Að slaka á
Að sætta sig við afleiðingar
Að leysa vandamál
Að takast á við reiði
Að takast á við stríðni

0

1

2

3

4

5

Mynd 7. Miðgildi mats foreldra á hegðunarerfiðleikum barna út frá tilteknum
atriðum ART listans. p<0,05 skv. Wilcoxon prófi.

Stelur heima, í skólanum
eða annars staðar
Lýgur oft eða svindlar
Flýgst oft á eða leggur börn
í einelti

Samanburðarskólar
ART

Almennt hlýðin/n, gerir
yfirleitt eins og fullorðnir …
Fær oft skapofsaköst eða er
heitt í hamsi

0

1

2

3

Mynd 8. Miðgildi mats foreldra á hegðunarerfiðleikum barna út frá tilteknum
atriðum SDQ listans.

Munur var á mati foreldra barnanna í ART skólunum og
samanburðarskólunum í tveim tilfellum. Út frá ART spurningalistunum mátu
foreldrar barnanna í samanburðarskólunum þau með meiri færni í að sætta
sig við að vera ekki alltaf fyrst og þau voru talin heiðarlegri en börnin í ART
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skólunum (mynd 7). Engin munur var á mati foreldra á hegðunarerfiðleikum
barna út frá SDQ spurningalistanum (mynd 8).

5.3 Mat kennara og foreldra á tilfinningavanda barna

Að sýna tilfinningar
Að þekkja tilfinningar
annarra



Að takast á við ótta

Samanburðarskólar
Að leitast eftir spjalli við
aðra

ART

Að vera skilinn útundan

Að þekkja tilfinningar sínar
0

1

2

3

4

5

Mynd 9. Mat kennara á tilfinningavanda barna út frá tilteknum atriðum ART
listans. p<0,05 skv. Wilcoxon prófi.



Óttast margt, verður
auðveldlega hrædd/ur

Óörugg/ur, hangir í
foreldrum við ókunnar …
Oft óhamingjusamur/söm,
langt niðri eða tárast

Samanburðarskólar



Áhyggjur af mörgu, virðist
of áhyggjufull/ur

ART

Kvartar oft um höfuðverk,
magaverk eða flökurleika
0

1

2

3

Mynd 10. Mat kennara á tilfinningavanda barna út frá tilteknum atriðum SDQ
listans. p<0,05 Wilcoxon prófi.

Í mati á tilfinningavanda barna endurspeglar hærra skor meiri færni
barnanna og minni tilfinningavanda. Í mati kennara út frá ART
spurningalistanum voru börnin í ART leikskólunum með meiri færni í að
takast á við ótta (mynd 9). Í SDQ spurningalistanum var öllum
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svarmöguleikunum snúið sem þýðir að meiri færni endurspeglar minni líkur
á hegðun sem spurt er um. Á þeim lista fengu börnin í
samanburðarskólunum hærra skor varðandi það að óttast margt eða verða
auðveldlega hrædd. Einnig fengu þau hærra skor er varðar að hafa áhyggjur
af mörgu eða virðast of áhyggjufull (mynd 10).
Að sýna tilfinningar
Að þekkja tilfinningar
annarra
Að takast á við ótta
Samanburðarskólar

Að leitast eftir spjalli við
aðra

ART

Að vera skilinn útundan
Að þekkja tilfinningar sínar
0

1

2

3

4

5

Mynd 11. Mat foreldra á tilfinningavanda barna út frá tilteknum atriðum ART
listans.

Óttast margt, verður
auðveldlega hrædd/ur
Óörugg/ur, hangir í
foreldrum við ókunnar …
Oft óhamingjusamur/söm,
langt niðri eða tárast

Samanburðarskólar

ART
Áhyggjur af mörgu, virðist
of áhyggjufull/ur
Kvartar oft um höfuðverk,
magaverk eða flökurleika

0

1

2

3

Mynd 12. Mat foreldra á tilfinningavanda barna út frá tilteknum atriðum SDQ
listans.

Engin marktækur munur var á tilfinningavanda barnanna að mati foreldra
eftir því hvort þau voru í leikskóla þar sem þau fengu ART þjálfun eða ekki.
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5.4 Mat kennara og foreldra á vanda barna í samskiptum

Að leitast eftir félagsskap

Að deila með öðrum
Að bíða þar til röðin kemur
að manni

Samanburðarskólar
ART

Að komast inn í hópinn



Að heilsa öðrum
0

1

2

3

4

5

Mynd 13. Mat kennara á vanda barna í samskiptum út frá tilteknum atriðum ART
listans. p<0,05 Wilcoxon prófi.

Semur betur við fullorðna
en önnur börn



Verður fyrir stríðni eða
einelti af hálfu annarra …
Almennt vel
þokkaður/þokkuð af…

Samanburðarskólar
ART

Á að minnsta kosti einn
góðan vin
Frekar einræn/n, leikur sér
oft ein/n
0

1

2

3

Mynd 14. Mat kennara á vanda barna í samskiptum út frá tilteknum atriðum SDQ
listans. p<0,05 Wilcoxon prófi.

Í mati á vanda í samskiptum endurspeglar hærra skor meiri færni barnanna
og minni líkur á vanda í samskiptum. Kennarar mátu færni barnanna í
samskiptum almennt góða. Mat kennaranna í samanburðarskólunum var
hærra en mat kennaranna í ART leikskólunum er varðar að heilsa öðrum
sbr. ART spurningalistann (mynd 13). Á SDQ spurningalistanum var þremur
svarmöguleikum snúið, semur betur við fullorðna en önnur börn, verður
fyrir stríðni eða einelti og frekar einræn/n, leikur sér oft ein/n. Kennarar í
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samanburðarskólunum mátu börnin þar hærra en kennararnir í ART
skólunum er varðar að verða fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna
sbr. SDQ spurningalistanum (mynd 14).

Að leitast eftir félagsskap

Að deila með öðrum
Að bíða þar til röðin kemur
að manni

Samanburðarskólar
ART

Að komast inn í hópinn

Að heilsa öðrum
0

1

2

3

4

5

Mynd 15. Mat foreldra á vanda barna í samskiptum út frá tilteknum atriðum ART
listans.

Semur betur við fullorðna
en önnur börn
Verður fyrir stríðni eða
einelti af hálfu annarra …
Almennt vel
þokkaður/þokkuð af…

Samanburðarskólar
ART

Á að minnsta kosti einn
góðan vin
Frekar einræn/n, leikur sér
oft ein/n
0

1

2

3

Mynd 16. Mat foreldra á vanda barna í samskiptum út frá tilteknum atriðum SDQ
listans.

Að mati foreldra voru börnin með almennt góða færni í samskiptum. Engin
munur var á mati foreldra á færni barnanna út frá ART spurningalistanum
(mynd 15). Út frá SDQ spurningalistanum kom ekki fram marktækur munur
á mati foreldra á samskiptavanda barnanna (mynd 16).
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5.5 Fylgni milli umfangs og framkvæmdar ART þjálfunar og
rannsóknarþátta
Leikskólarnir sendu fyrst starfsmenn á ART þjálfunarnámskeið árið 2008 og
byrjuðu að nota ART þjálfun tveim til þrem árum fyrir upphaf rannsóknar. Á
þeim tíma sem rannsóknin fór fram voru það leikskólakennarar sem sinntu
ART þjálfuninni í tveim leikskólum og í einum voru eingöngu ófaglærðir
kennarar. Í öllum leikskólunum fengu börn í næst elsta og elsta árganginum
ART þjálfun. Í einum leikskólanna fékk næst elsti árgangurinn mjög
markvissa ART þjálfun meðan þau elstu fengu upprifjun á efninu sem þau
lærðu árið áður. Þetta var talið koma vel út, nema fyrir þá nemendur sem
komu nýir inn í elsta árganginn og höfðu þar með ekki fengið ART þjálfun
árið áður. Hinir tveir leikskólarnir voru með aldursblandaða tíma, þ.e. það
voru börn úr næst elsta og elsta árganginum saman í ART þjálfun. Það var
bæði vegna takmarkaðs fjölda nemenda í einum leikskólanum og vegna
aldursblöndunar á deild í öðrum. Þar fengu allir saman markvissa ART
þjálfun.
Allir skólarnir studdust við sérstakt námsefni fyrir ART þjálfun með
leikskólabörnum, útfært af Þuríði Pétursdóttur og Hrafnhildi Karlsdóttur
með hliðsjón af efni fyrir grunnskólanemendur. Námsefnið var útvegað af
ART teyminu. Þó farið hefði verið markvisst eftir ART námsefninu voru tveir
leikskólar sem notuðu viðbótarefni við kennsluna á borð við bækur og spil.
Samræmist það áliti höfunda tilraunaverkefnisins um aðlögun ART þjálfunar
í leikskólum um að viðbótarefni væri af hinu góða þar sem það yki
fjölbreytni í kennslu og hjálpaði til við að viðhalda áhuga barnanna á efninu
(Þuríður Pétursdóttir og Hrafnhildur Karlsdóttir, 2007).

5.5.1 Fylgni milli umfangs ART þjálfunar og fylgibreyta
Í leikskólunum sem voru að nota ART þjálfun voru þjálfunarstundirnar 20 –
30 mínútna langar og kenndar tvisvar til þrisvar sinnum í viku. Þau börn í
elsta árganginum sem fengu upprifjun á ART fóru einu sinni í viku í 10 - 20
mínútur í senn. Reiknuð var fylgni milli umfangs ART þjálfunarstunda og
sameinuðu mati kennara og foreldra á félagsfærni, hegðunarerfiðleikum,
tilfinningavanda og vanda barna í samskiptum í leikskólum þar sem ART
þjálfun fór fram.

5.5.1.1 Félagsfærni
Engin marktæk fylgni reyndist milli umfangs ART þjálfunar og atriða á
spurningalistunum sem mátu félagsfærni.
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5.5.1.2 Hegðunarerfiðleikar
Marktæk fylgni var milli umfangs ART þjálfunar og fjögra atriða sem mátu
hegðunarerfiðleika. Á ART spurningalistanum var neikvæð fylgni við tvö
atriði, að slaka á (s = -0,378, p<0,01)og að taka neitun (s = -0,239, p<0,05).
Á SDQ spurningalistanum var einnig neikvæð fylgni við tvö atriði, fær oft
skapofsaköst (s = -0,332, p<0,01) og almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt það
sem fullorðnir biðja um (s = -0,373, p<0,01). Svarmöguleikum við atriði fær
oft skapofsaköst, var snúið við. Það þýðir að því hærra skor sem börnin
fengu því meiri færni höfðu börnin og minni líkur á að hegðunin sem spurt
var um ætti við.
Þar sem neikvæð fylgni var milli umfangs og allra marktæku atriðanna
gæti það þýtt að fleiri stundir í ART þjálfun tengdust meiri
hegðunarerfiðleikum. Því má líta svo á að þar sem meiri hegðunarerfiðleika
gæti hjá börnum þurfi að nýta meiri tíma í ART þjálfun.

5.5.1.3 Tilfinningavandi
Jákvæð fylgni kom fram varðandi eitt atriði á ART spurningalistanum sem
mat tilfinningavanda. Það atriði var að leitast eftir spjalli við aðra (s = 0,237,
p<0,05). Á SDQ spurningarlistanum var jákvæð fylgni milli þriggja atriða sem
mátu tilfinningavanda og umfangs ART þjálfunar. Þau atriði voru áhyggjur af
mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur (s = 0,325, p<0,05), óörugg/ur, hangir í
foreldrunum við ókunnar aðstæður, missir sjálfstraust (s = 0,245, p<0,05) og
óttast margt, verður auðveldlega hrædd/ur (s = 0,418, p<0,01).
Svarmöguleikum þessa þriggja atriða var snúið við sem þýðir að því hærra
skor sem börnin fengu því meiri færni höfðu þau og minni líkur á að
hegðunin sem spurt var um ætti við.
Jákvæð fylgni milli umfangs ART þjálfunar og marktæku atriðanna gæti
þýtt að öryggi barnanna eykst eftir því sem meiri tíma er varið í ART þjálfun
á viku og að þau leiti frekar eftir að spjalla við fólk. Einnig gæti það bent til
þess að því markvissara sem skipulag leikskólans er, þ.e. því oftar sem farið
er í skipulagt hópastarf á viku, því minni tilfinningavanda virðist börnin hafa.

5.5.1.4 Vandi í samskiptum
Jákvæð fylgni var milli umfangs ART stunda og atriðisins að komast inn í
hópinn (s = 0,284, p<0,05) á ART spurningalistanum. Einnig var jákvæð fylgni
við tvö atriði af SDQ spurningalistanum, frekar einræn/n, leikur sér oft ein/n
(s = 0,258, p<0,05) og semur betur við fullorðna en önnur börn (s = 0,326,
p<0,01). Svarmöguleikum við spurningarnar á SDQ listanum var snúið við
þannig að hærra skor þýðir meiri færni og minni líkur á að hegðunin ætti
við.
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Út frá þessu má ætla að eftir því sem meiri tími fer í ART þjálfun á viku
virðast börnin vera hlynntari því að vera innan um fólk og sækjast jafnvel
eftir því. Færni þeirra í að vera innan um fólk virðist aukast eftir því sem
meiri tíma er varið í ART þjálfun í viku.

5.5.2 Fylgni milli framkvæmdar ART þjálfunar og rannsóknarþátta
Fylgni var reiknuð milli framkvæmdar ART þjálfunar og sameinuðu mati
kennara og foreldra á félagsfærni, hegðunarerfiðleikum, tilfinningavanda,
og vanda í samskiptum hjá börnunum í leikskólum þar sem ART þjálfun var
notuð. Í mati á framkvæmd kom í ljós að kennarar notuðu rétt 15 til 20 þrep
af 23 mögulegum. Allir kennararnir slepptu úr einum undirflokki í lokin en sá
flokkur innihélt stutt yfirlit yfir komandi tíma.

5.5.2.1 Félagsfærni
Engin fylgni var milli framkvæmdar ART þjálfunar og atriða sem mátu
félagsfærni á spurningalistunum tveimur.

5.5.2.2 Hegðunarerfiðleikar
Jákvæð fylgni var milli framkvæmdar ART þjálfunar og atriðisins að slaka á
(s = 0,253, p<0,05) á ART spurningalistanum, en það atriði er meðal þeirra
sem metur hegðunarerfiðleika. Einnig var jákvæð fylgni við eitt atriði á SDQ
spurningalistanum sem metur hegðunarerfiðleika en það atriði er almennt
hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska (s = 0,252, p<0,05).
Því fleiri þrep sem kennari fer eftir í ART kennslu sinni því meiri færni
virðast börnin sýna í að fara eftir fyrirmælum fullorðinna. Einnig virðast þau
ná að róa sig frekar niður ef ART þjálfun er markvisst framkvæmd. Þetta
getur bent til að því markvissari sem ART þjálfunin er því meiri líkur séu á
góðum vinnufriði.

5.5.2.3 Tilfinningavandi
Neikvæð fylgni var milli framkvæmdar ART þjálfunar og tveggja atriða á ART
spurningalistanum sem mátu tilfinningavanda. Þau atriði voru að leitast
eftir spjalli við aðra (s = -0,379, p<0,01) og að takast á við ótta (s = -0,272,
p<0,05). Á SDQ spurningalistanum var neikvæð fylgni við þrjú atriði sem
meta tilfinningavanda og svarmöguleikum þeirra snúið á þann veg að hærra
skor þýðir meiri færni og minni líkur á hegðun. Fylgni var milli framkvæmdar
ART þjálfunar og áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur (s = -0,325,
p<0,01), óörugg/ur, hangir í foreldrunum við ókunnar aðstæður, missir
sjálfstraust (s = -0,273, p<0,05) og óttast margt, verður auðveldlega
hrædd/ur (s = -0,419, p<0,01).
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Ætla má, að þar sem öll tengslin hér eru neikvæð, að þar sem
tilfinningavandi er meiri kalli það mögulega á markvissari ART þjálfun. Þau
börn sem eiga við einhvern tilfinningavanda að stríða eru væntanlega í
markvissri ART þjálfun.

5.5.2.4 Vandi í samskiptum
Neikvæð fylgni reyndist milli framkvæmdar ART þjálfunar og atriðis á ART
spurningalistanum, að komast inn í hópinn(s = -0,268, p<0,05). Það atriði er
eitt af þeim atriðum sem metur vanda barna í samskiptum. Á SDQ
spurningalistanum var neikvæð fylgni við tvö atriði, frekar einræn/n, leikur
sér oft ein/n (s = -0,272, p<0,05) og semur betur við fullorðna en önnur börn
(s = -0,353, p<0,01). Svarmöguleikunum við atriðunum á SDQ
spurningalistunum var snúið sem þýðir að hærra skor þýðir meiri færni og
minni líkur á að hegðun eigi við.
Ólíklegt má þykja að ART hafi þau áhrif að börn eigi frekar í vanda með
samskipti við aðra eftir að hafa fengið markvissa ART kennslu heldur en
annað. Líta má svo á að ef börnin eru frekar að sýna fram á vanda í
samskiptum kalli það frekar á markvissa ART þjálfun þar sem farið er í fleiri
þrep í þjálfuninni
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6

Umræður

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna mat kennara og foreldra
leikskólabarna á félagsfærni, hegðunarvanda, tilfinningavanda og vanda
þeirra í samskiptum með því bera saman færni barna sem fá ART þjálfun í
leikskólanum annars vegar og þeirra sem fá annars konar félagsfærniþjálfun
hins vegar. Einnig var markmiðið að kanna hvort fylgni væri milli umfangs
ART þjálfunar og framkvæmdar við áðurnefnda þætti.
Þegar skoðaðar eru niðurstöður þessarar rannsóknar má sjá að
leikskólabörnin voru almennt metin með góða félagslega færni og lítið um
hegðunar-, tilfinninga- og samskiptavanda. Þó kom á daginn að börnin í
samanburðarskólunum voru oftar metin með meiri færni en börnin sem
fengu ART þjálfun, eða í átta tilfellum á móti tveimur. Fylgni var milli
umfangs annars vegar og framkvæmdar hins vegar við nokkur atriði sem
mátu hegðunarvanda, tilfinningavanda og vanda í samskiptum. Engin fylgni
var við atriði sem mátu félagsfærni.
Þegar skoðaður er munur á mati kennara annars vegar og foreldra hins
vegar á fylgibreytum kom fram að það var oftar munur á mati kennaranna á
færni barnanna milli leikskólanna heldur en hjá foreldrum, þ.e. í sjö tilfellum
á móti þremur.

6.1 Munur á mati kennara á færni barna eftir því hvort verið
er að nota ART þjálfun í leikskólanum þeirra eða ekki.
Þegar borið var saman mat kennara á félagsfærni, hegðunarvanda,
tilfinningavanda og vanda barna í samskiptum kom fram að börnin sem
fengu ART þjálfun voru metin í tveimur tilfellum með meiri færni en börnin
sem fengu annarskonar þjálfun. Annað þessara atriða féll undir
hegðunarerfiðleika og hitt féll undir tilfinningavanda. Börnin sem voru í
samanburðarskólunum voru hins vegar metin með meiri færni í fimm
tilfellum. Eitt féll undir hegðunarerfiðleika, tvö undir tilfinningavanda og tvö
undir vanda í samskiptum.
Búist var við nákvæmara mati á færni barnanna út frá ART
spurningalistanum og meiri mun á færni þar sem sá listi hafði að geyma
ýtarlegri spurningar um færni en SDQ spurningalistinn. Börnin sem fengu
ART þjálfun voru þjálfuð í þeirri færni sem meðal annars var spurt um í ART
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spurningalistanum. ART þjálfun byggir á því að kenna tiltekin skref í færni og
færni telst ekki fulllærð fyrr en barn sýnir öll þau skref í að beita færninni.
Kennarar sem sinna ART þjálfun eru líklegir til að þekkja þau þrep sem þarf
að fara í gegnum til að færni sé talin lærð. Af þeim sökum hafa þeir
mögulega haft í huga færniviðmiðin í ART þjálfuninni og ekki metið færnina
vera til staðar nema barnið sýndi öll þrepin sjálfstætt í daglegu starfi.
Í skýrslu Félagsvísindastofnunar (2009) kemur fram að fagfólk taldi að
mikilvægt væri að fleiri en ein aðferð standi skólum til boða í vinnu með
hegðunar- og tilfinningavanda og að þar væri ART aðferðin engin
undantekning. Í úttektinni voru tekin viðtöl við kennara og þar kemur fram
að þeir töldu að hinn almenni nemandi bætti færni sína í samskiptum eftir
að hafa fengið ART þjálfun og að sjálfstraust hans ykist. Ef þetta er borið
saman við niðurstöður rannsóknarinnar sem hér hefur verið gerð kemur
fram að kennarar meta að börn sem fá ART þjálfun séu með meiri færni í
einu atriði sem mat hegðunarvanda og einu sem mat tilfinningavanda. Í
tilraunaverkefninu sem gert var til að innleiða ART þjálfun í leikskólum á
Íslandi kemur fram að ART þjálfinn og deildarstjórinn mátu það svo að
börnin sem fengu ART þjálfun ættu auðveldara með að tjá tilfinningar sínar
og þekkja þær. Bæði í úttektinni og tilraunaverkefninu voru tekin viðtöl við
kennara og því var ekki farið nánar út í raunfærni barnanna fyrir og eftir ART
þjálfun og því ekki hægt að fullyrða um eiginlega aukningu í færni. Ekki var
vitað hversu mikla færni leikskólabörnin sem metin voru í þessari rannsókn
voru með áður en þjálfun hófst. Þar af leiðandi er heldur ekki hægt að segja
til um hver staðan var fyrir upphaf þjálfunar og hvort ART þjálfunin eða
önnur sambærileg þjálfun hefði bætt einhverju við færni sem fyrir var. Til
þess hefði þurft að mæla færni barnanna áður en þjálfunin hófst og svo
aftur eftir að henni lauk og bera saman niðurstöðurnar.

6.2 Munur á mati foreldra á færni barna eftir því hvort verið
er að nota ART þjálfun í leikskólanum þeirra eða ekki
Samanburður á mati foreldra á félagsfærni, hegðunarvanda,
tilfinningavanda og vanda barna í samskiptum leiddi í ljós að börnin í
samanburðarskólunum voru metin með meiri færni í þremur tilfellum, eitt
sem mat félagsfærni og tvö sem mátu hegðunarerfiðleika. Sá þáttur þar
sem oftast kom fram marktækur munur á færni barnanna var
tilfinningavandi, eða í þremur tilvikum.
Þátttaka foreldra er mikilvægur hluti af ART þjálfuninni og rannsóknir
hafa sýnt að þar sem þjálfunin ber góðan árangur hefur hlutverk foreldra
haft áhrif. Ekki var vitað hversu mikil áhersla var lögð á þátttöku foreldra í
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ART þjálfuninni í leikskólunum sem tóku þátt í þessari rannsókn. Ef lítil
áhersla hefur verið á samvinnu við foreldra gæti það mögulega átt sinn þátt
í að ekki mældist meiri munur á færni barnanna.
Samkvæmt úttekt Félagsvísindastofnunnar (2009) kemur fram í viðtölum
við foreldra að þeir töldu börnin bæta við sig færni í samskiptum eftir að
hafa fengið ART þjálfun. Einnig hafi heimilis- og fjölskyldulífið batnað.
Foreldrar barna sem áttu við hegðunarvandamál að stríða töldu að þau
bættu einnig við sig færni í samskiptum og þökkuðu ART þjálfuninni það
sérstaklega. Í tilraunaverkefninu um innleiðingu ART þjálfunar í leikskólum á
Íslandi (2007) kemur fram að foreldrar töldu börnin meðtaka efni
þjálfunarinnar vel og bættu við sig færni í að tjá tilfinningar sínar. Í þessari
rannsókn kom fram að foreldrar mátu börnin í samanburðarskólunum með
meiri færni í þrem tilfellum en foreldrar barnanna sem fengu ART þjálfun í
engu tilfelli. Líklegt er að börnin í samanburðarskólunum hafi fengið
sambærilega félagsfærniþjálfun og börnin sem fengu ART þjálfun, nema
með öðru sniði. Af þessum sökum getur verið að öll börnin hafi nýtt sér það
sem fram fór í þjálfun síns leikskóla.
Í rannsókn þessari kemur fram að börnin eru metin með almennt mikla
félagsfærni og lítið af hegðunarerfiðleikum. Samkvæmt rannsókn
Moynahan og Strømgren (2005) jókst félagsfærni barna á aldrinum sjö til
tólf ára eftir að hafa fengið ART þjálfun og óæskileg hegðun minnkaði. Þeir
drógu þá ályktun að ung börn væru almennt með laka félagsfærni sökum
aldurs og þar með við því að búast að þau bæti við sig færni þegar á líður,
sérstaklega þegar þau fá sérstaka þjálfun þess eðlis. Börnin í rannsókninni
sem hér hefur verið gerð voru öll mjög ung, eða fjögra og fimm ára gömul.
Má því ætla að þau eigi enn svolítið í land með að læra hvernig bregðast
megi við umhverfi sínu fyllilega án óæskilegrar hegðunar. Það er líklegt til að
breytast með aldrinum og auknum þroska. Þó er ekki hægt að útiloka að
markviss þjálfun, á borð við ART þjálfun, gæti átt sinn þátt í að það gerist
fyrr en seinna.

6.3 Fylgni milli umfangs ART þjálfunar og fylgibreyta.
Umfang ART þjálfunar var með svipuðu sniði í leikskólunum þremur. Börnin
fóru í ART þjálfun tvisvar til þrisvar sinnum í viku, í 20-30 mínútur í senn.
Þegar reiknuð var fylgni milli umfangs og félagsfærni, hegðunarerfiðleika,
tilfinningavanda og vanda í samskiptum barna kom í ljóst að engin fylgni var
milli umfangs og atriða sem mátu félagsfærni. Neikvæð tengsl voru milli
umfangs og fjögra atriða af 16 sem mátu hegðunarerfiðleika. Jákvæð tengsl
voru við fjögur atriði af 11 sem mátu tilfinningavanda og þrjú atriði sem
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mátu vanda í samskiptum. Mörgum af svarmöguleikunum á SDQ
spurningalistanum var snúið, sem þýðir að hærra skor samsvarar meiri
færni og minni líkur á að hegðun sem spurt er um eigi sér stað. Því þurfti að
túlka niðurstöðurnar með tilliti til þess. Niðurstöður fylgniprófanna benda til
þess að ef hegðunarerfiðleika gætir frekar hjá börnum megi nýta meiri tíma
í ART þjálfun. Einnig getur það átt sinn þátt í að draga úr atriðum sem teljast
til tilfinninga- og samskiptavanda ef varið er meiri tíma í ART þjálfun í
leikskólunum.
Umfang ART þjálfunar í leikskólunum sem tóku þátt í þessari rannsókn
var með svipuðu sniði og samræmist það mati höfunda
tilraunarverkefnisins um innleiðingu ART þjálfunar í leikskólum (2007) að
æskilegast er að þjálfa ART þrisvar sinnum í viku, helst ekki lengur en 30
mínútur.

6.4 Fylgni milli framkvæmdar ART þjálfunar og fylgibreyta.
Við skoðun á framkvæmd ART stunda kom fram að kennararnir voru með
mjög svipaðar aðferðir í kennslu sinni. Þeir fóru 15- 20 þrep af 23 sem sýnir
að þeir fóru vel eftir leiðbeiningum ART þjálfunarinnar. Allir kennararnir
virtust sleppa því að fara yfir efni næsta tíma en rétt þykir að benda á að
vettvangsathugunin var gerð skömmu fyrir jól.
Reiknuð var fylgni milli framkvæmdar ART þjálfunar og félagsfærni,
hegðunarvanda, tilfinningavanda og vanda barna í samskiptum. Það kom í
ljóst að ekki reyndist fylgni milli framkvæmdar og neinna atriða sem mældu
félagsfærni. Fylgni mældist hinsvegar jákvæð við tvö atriði af 16 sem meta
hegðunarerfiðleika. Neikvæð fylgni mældist við fimm atriði sem meta
tilfinningavanda og þrjú atriði sem meta vanda í samskiptum. Fylgnin milli
framkvæmdar ART þjálfunar og fylgibreyta getur bent til þess að því fleiri
skref sem kennarar fara yfir í ART þjálfun sinni, því meira dragi úr áhrifum
atriða sem teljast til hegðunarerfiðleika. Þó kemur fram að ef börn eiga við
tilfinningavanda og vanda í samskiptum kalli það á markvissari ART þjálfun.

6.5 Mögulega næstu skref í rannsóknum á þessu sviði.
Aðalnámskrá leikskóla setur leikskólum það verkefni að efla færni barna í
samskiptum, skilning á eigin tilfinningum og annarra og að auka jákvæða
sjálfsmynd. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar er ekki hægt að greina
hvort ART þjálfun sé betur eða verr til þess fallin að ná þessu markmiði en
þær aðferðir sem notaðar voru í samanburðarskólunum. Þetta er erfitt að
meta þar sem eingöngu var munur á 10 atriðum af 48 sem spurt var um í
spurningalistunum. Hægt hefði verið að kanna færni barnanna áður en
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þjálfun hófst og svo aftur eftir að þjálfun lauk og bera saman niðurstöður.
Slík mæling gæti mögulega sýnt hvort ART þjálfun yki færni barna.
Miðað við þá áherslu sem lögð hefur verið á ART þjálfunina á Suðurlandi
er sennilegt að ART þjálfunin sé að festast í sessi sem úrræði. Niðurstöður
þessarar rannsóknar gefa til kynna að börn sem fá ART þjálfun í
leikskólanum eru ekki með almennt lakari færni að lokinni þjálfun en börn
sem fá annarskonar þjálfun. ART þjálfun hefur lítið verið rannsökuð hér á
landi enda á hún sér skamma sögu hérlendis. Innleiðing ART aðferðarinnar
inn í grunn- og leikskóla á Suðurlandi hefur gengið vel samkvæmt skýrslu
Félagsvísindastofnunnar og gefur það tilefni til frekari rannsókna á áhrifum
hennar, bæði til lengri og skemmri tíma. Þessi rannsókn bendir til að ART
þjálfun sé vel á veg komin í þeim leikskólum sem tóku þátt í rannsókninni.
Það væri því tilefni til að kanna frekar ART þjálfun í leikskólum Suðurlands,
sérstaklega í ljósi þess að með hverju árinu sem líður eykst reynsla, og
væntanlega færni, þeirra sem sinna þjálfuninni. ART á Suðurlandi hefur
sinnt brautryðjendastarfi í innleiðingu ART þjálfunar hér á landi og sýnir það
sig í þeim fjölda skóla og stofnana sem sent hafa starfsfólk á ART
þjálfunarnámskeið (ART á Suðurlandi, 2011).
Fjölbreyttar aðferðir eru í boði fyrir skóla landsins sem vilja auka
félagsfærni nemenda. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar mætti
taka undir þær hugmyndir að ART sé ágætis viðbót við það efni sem stendur
leik- og grunnskólum til boða. Hins vegar var ART þjálfun upphaflega
hönnuð til að þjálfa börn á grunnskólaaldri og þess vegna þurfti að aðlaga
efnið að námi leikskólabarna. Gera mætti enn stærri samanburð á
tegundum aðferða sem notaðar eru til að auka félagsfærni leikskólabarna.
Með því mætti reyna að komast að því hvaða aðferð sé mest viðeigandi fyrir
þetta skólastig og taka einnig til greina þær aðferðir sem eru sérstaklega
aðlagaðar fyrir leikskólastigið. Einnig mætti kanna áhrif ART þjálfunar á þau
leikskólabörn sem vitað er að eru með einhverskonar vanda fyrir. Mögulega
gæti ART þjálfunin verið árangursríkari fyrir börn í vanda heldur en fyrir hið
almenna leikskólabarn þar sem ART þjálfun var upphaflega hönnuð til að
hjálpa þeim hópi í að öðlast meiri færni. Þetta mætti athuga með fyrir og
eftir mælingu og hafa hóp til samanburðar sem fær aðra tegund þjálfunar.
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