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Hvað er ART?
• ART stendur fyrir Aggression Replacement Training
• ART er fastmótað, uppeldisfræðilegt þjálfunarmódel sem
hefur það markmið að fyrirbyggja ofbeldi og kenna aðrar
leiðir til að leysa samskipta-, tilfinninga- og hegðunarvanda.

• ART er fyrir börn, unglinga, fjölskyldur og einnig hefur það
reynst áhrifaríkt fyrir einstaklinga með einhverfu og aðrar
raskanir.

Hugmyndafræðin
• ART kemur upphaflega frá USA og eru höfundar þessa
módels þeir Arnold Goldstein, Barry Glick og John C.
Gibbs.
• Þeir byggja ART-þjálfunina á ólíkum straumum og
stefnum úr sálarfræðinni
• Upphaflega var módelið búið til fyrir afbrotaunglinga og
á prógrammið að draga úr og koma í veg fyrir
ofbeldishegðun.

Í ART er unnið með:
• Félagsfærni
• Sjálfsstjórn
• Siðferðisvitund
Rannsóknir hafa sýnt fram á að með
því að vinna samhliða með þessa þrjá
þætti þá næst betri og varanlegri
árangur.

Félagsfærni
• Nemandinn fær verkfæri í hendurnar til að leysa
ýmiskonar aðstæður.
• Nemandinn lærir hvað hann á að gera í ákveðnum
aðstæðum.
• Unnið út frá hegðun nemandans.

Aðferðir í færniþjálfun
Í færniþjálfun eru notaðar fjórar aðferðir eða
leiðir til þess að læra
o

Sýnikennsla

o

Hlutverkaleikir

o

Endurgjöf

o

Yfirfærsla

Færni 8: Að hrósa
Skref:
•
Finndu út hvað þig langar að segja við hina
manneskjuna.
•

Ákveddu hvað þú segir.

•

Finndu góðan stað og stund.

•

Hrósaðu á vingjarnlegan hátt.

Sjálfstjórn
• Nemandinn lærir að þekkja tilfinningar sínar.

• Nemandinn lærir leiðir til að koma í veg fyrir að missa
stjórn á sjálfum sér.
• Unnið út frá tilfinningum nemandans.
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Siðferðisþroski
• Nemendur þjálfaðir í að greina rétt frá röngu.
o Unnið í gegnum klípusögur.
o Skotakort

Grunnþjálfun í ART
(minni hópar)
• Fer helst alltaf fram í kennslustofunni – ART- stofu.
• Regluleg þjálfun úti í raunverulegum aðstæðum þegar
nemandinn er búin að læra að nota ákveðna færni.
• Stærð hópsins er 3-8 nemendur.
• Æskilegt er að tveir þjálfarar séu í hverjum tíma, einn
aðalþjálfari og einn aðstoðarþjálfari. Hlutverk þeirra
eru alveg skýr.
• Þjálfarar tala 20% af tímanum, nemendur 80%.
• Hópurinn setur sér reglur í upphafi og þeim er fylgt
eftir.

BekkjarART
•
•
•
•

Bekk skipt í tvo hópa (fer eftir fjölda nemenda).
Helmingur samkvæmt stundatöflu, hinn í ART.
Skipt eftir 20 mínútur (félagsfærni).
Siðferði og sjálfstjórn er hægt að taka í stærri hóp og
miða við 40 mínútur.
• ART fer fram þrisvar í viku (í grunnþjálfun).
• Grunnþjálfun tekur 12 vikur.
• Eftir grunnþjálfun 1-2 tímar á viku.

• Nemendur fá heimaæfingar.
• Hópur setur sér reglur í upphafi og fer eftir þeim.

ART verkefnið
• Verkefnið skiptist í tvo hluta sem styðja hvorn
annan.
• Annars vegar er meðferðarstarf teymis og hins
vegar forvarnarstarf teymis (námskeið og
handleiðsla) sem styður við meðferðarstarfið og
skólana í sínu forvarnarstarfi.

Forvarnarstarf
• Námskeið í boði fyrir starfsfólk leik-, grunn- og
framhaldsskóla, félags- og heilbrigðisþjónustu.
o 13 vikna námskeið. Unnið að mestu úti á
vinnuvettvangi
• Handleiðsla fyrir þá sem eru í og búnir með
réttindanámskeið í ART

• Fjölskyldu ART fyrir fjölskyldur með börn í bekkjar ART
• Gagna og fréttavefur er á netinu. Efni er þýtt jafnt og
þétt og sett inn á vefinn.
o www.isart.is

Meðferðarstarf teymis
•
•
•
•

Börn með hegðunar-, tilfinninga- og/eða geðraskanir
Inntökuráð
o (Barnalæknir, sálfræðingur heilsugæslu, framkvæmdastjóri Skólaskrifstofu,
verkefnisstjóri teymis)
Skipulag
o Samtal við heimili, skóla og greiningaraðila.
o Einstaklingsmiðað meðferðarúrræði kynnt.
Meðferð
o Samtöl (teymi)
o Sjálfstjórn (teymi og skóli)
o Félagsfærni (skólinn og heimilið)
o Lausnir á félagslegum vandamálum (teymi)
o Breyting á hugsun (hugsanavillur, t.d. neikvæð hugsun gagnvart sjálfum sér og
öðru (teymi)
o Breyting á lífsvenjum (svefn, matur, hreyfing og áhugamál). (teymi og heimili)
o Fjölskylduþjálfun í ART. (teymi,félagsþjónusta)
o Handleiðsla (Starfsfólk skóla, foreldrar)

ART á Suðurlandi
Félagsþjónusta

Skóli
Heilbrigðisþjónusta

Þróunarverkefni í gangi
• Matslistar til að bæta athuganir í skóla.
• Símenntun fyrir virka ART þjálfara.
(Eineltiskynning, vandamálalausnir)

• Vottun skóla.
• Viðbótarefni á heimasíðu, isart.is

ART og aðalnámskrá
• Þegar aðalnámskrá grunnskóla er skoðuð má sjá sterka
tengingu þar við ART.

• Sérstaklega kemur tengingin fram í áhersluþáttum
grunnskólalaga en einnig í hæfniviðmiðum fyrir
lykilhæfni.

Siðferði
– taka afstöðu,
rökfærsla.

Sjálfsvitund
–raunsæ og heildbrigð
sjálfsmynd, tilfinningar, veikar
og sterkar hliðar…

Félagsfærni
– að þekkja tilfinningar,
að bregðast við
mistökum…

Sjálfstjórn
– sjálsskoðun, styrking
sjálfsmyndar

Siðferði
– klípusögur og
Skotakort.

Siðgæðisvitund
–efla siðgæðisþroska, setja sig í
spor annarra, greina mun á
réttu og röngu…

Félagsfærni
– að standa á rétti sínum
og virða rétt annarra…

Sjálfstjórn
– sýna jákvæða hegðun,
skoða aðdraganda og
afleiðingu…

Siðferði
– hjálpast að að
finna leiðir.

Félagsvitund, borgarvitund
–bregðast við tilfinningum
annarra, að búa í samfélagi með
öðrum…

Sjálfstjórn
Félagsfærni
– að taka þátt í samræðum,
að bera fram spurningu…

– Hvað er það í umhverfi
mínu sem hefur áhrif á
viðhorf mitt og
tilfinningar?

Siðferði
– að takast á
við árekstra,
jákvæð
samskipti...

Félagsfærni
– …jákvæð og árangursrík
samskipti, heilbrigð sjálfsmynd…

Félagsfærni
– allir 50
félagsfærniþættirnir…

Sjálfstjórn
– Hvað veldur okkur
vanlíðan og hvað vekur
vellíðan?

Siðferði
– Hvað finnst
mér? Hver er
mín skoðun...

Líkamleg og andleg
velferð hvers og eins
– …heilbrigðir lífshættir,
ábyrg umgengni…

Félagsfærni

Sjálfstjórn

– hegðun mín skiptir

– Hvernig hefði ég getað
brugðist við á annan hátt?

máli í lífinu…

Siðferði
– tjá skoðanir,
taka afstöðu til...
munnlega.

Færni í því að nýta íslensku
í námi, leik og starfi
– …áhersla á leikræna og listræna
tjáningu og upplifun…

Félagsfærni
– hlutverkaleikir…

Sjálfstjórn
– Tjá tilfinningar sínar og
annarra.

Siðferði
– klípusögur,
vinna sig út úr
aðstæðum…

Rökhugsun og gagnrýnin
hugsun
– …lausnaleit, rökstuðningur,
ígrundun …

Félagsfærni
– að fara eftir fyrirmælum,
að hrósa sjálfum sér…

Sjálfstjórn
– Hvernig á að bregðast
við nýjum/erfiðum
aðstæðum?

Siðferði
– kryfja mál til
mergjar, greina
stöðu mála…

Frjótt, skapandi starf, verkleg
færni, nýsköpun og
frumkvöðlanám
– …djúpur skilningur, frumkvæði og
sjálfstæði …
Félagsfærni
– að leiðbeina, að komast
að hvað olli
vandamálinu…

Sjálfstjórn
– þekkja sjálfan sig, sýna
frumkvæði…

Siðferði
– hugsun og
viðbrögð við
aðstæðum.

Jafnvægi milli bóklegs
náms og verklegs
– …hugur og hönd …

Félagsfærni

Sjálfstjórn

– umræður og
hlutverkaleikir.

– tileinka sér færni í
gegnum tjáningu og leik.

Lykilhæfni og námsmat
(Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 86)

„Menntagildi lykilhæfni felst meðal annars í því að þroska
sjálfsvitund og samskiptahæfni nemenda og búa þá undir virka
þátttöku í lýðræðissamfélagi og getu til að nýta sér styrkleika sína til
áframhaldandi náms og starfsþróunar þegar þar að kemur. Með því
að skilgreina hæfniviðmið í lykilhæfni í öllu námi frá upphafi
skólagöngu er lagður grunnur að alhliða þroska nemenda”

Námsmat
Meta þarf lykilhæfni og nær hún þvert á allar námsgreinar.
Um er að ræða fimm flokka:
•Tjáning og miðlun.
•Skapandi og gagnrýnin hugsun.
•Sjálfstæði og samvinna.
•Nýting miðla og upplýsinga.
•Ábyrgð og mat á eigin námi.

Skilgreining á lykilhæfni eftir stigum:
Tjáir hugsanir sínar,
hugmyndir, skoðanir, leikni og
tilfinningar á skipulegan og
skýran hátt. Bregst með rökum
við upplýsingum og
hugmyndum, tekur þátt í
rökræðum og tekur tillit til
ólíkra sjónarmiða.

Yngsta stig

Tjáning og miðlun

Miðstig

Tjáir hugsanir sínar,
hugmyndir, skoðanir, leikni og
tilfinningar á skipulegan og
skýran hátt. Bregst með rökum
við upplýsingum og
hugmyndum, tekur þátt í
rökræðum og tekur tillit til
ólíkra sjónarmiða.

ART

Nemendur tjá hugsanir og tilfinningar í gegnum hlutverkaleik. Æfa leikni og skoðanir út frá
klípusögum. Unnið er mikið út frá tilfinningum í sjálfstjórn og nemendur þjálfast í að færa
rök fyrir sínum skoðunum.

Skapandi og
gagnrýnin hugsun

Unglingastig

Spyr rannsakandi spurninga,
skipuleggur og endurskoðar
eigin áætlun, sýnir áræðni, er
gagnrýnin og dregur ályktanir.
Beitir mismunandi
sjónarhornum og miðlar
viðfangefni á skapandi hátt.

ART

Nemendur eru þjálfaðir í að rökræða, koma fram og segja hvað þeim finnst. Æfingar í siðferði
eru til dæmis klípusögur en þar tjá nemendur sig bæði í ræðu og riti. Einnig skapa þeir sjálfir
sögur, leiki og leikþætti. Nemendur eru handleiddir í gegnum pirringslista þar sem þeir fara
yfir ákveðna atburði hjá sjálfum sér, greina á milli staðreynda og skoðana með rökum.

Spyr spurninga, setur fram
eigin áætlun, lærir af
mistökum og getur greint milli
staðreynda og skoðana með
rökum.
Mótar og miðlar á skapandi
hátt.

Tjáir hugsanir sínar,
hugmyndir og skoðanir
á skipulegan og skýran
hátt.

Skipuleggur efnistök og
aðferðir við úrlausn
verkefna.
Lærir af mistökum,
greinir milli staðreynda
og skoðana.
Endurskoðar úrlausnir.

Skilgreining á lykilhæfni eftir stigum:
Yngsta stig

Sjálfstæði og samvinna

Miðstig

Tekur frumkvæði, er sjálfstæður og
ábyrgur. Nýtir styrkleika sína og hefur
skýra sjálfsmynd. Vinnur með öðrum á
jákvæðan hátt. Er leiðandi og
gagnrýninn, ber ábyrgð, tekur leiðsögn
og gagnrýni á uppbyggilegan hátt.

ART

Nemendur eru hvattir til að taka eigin ákvarðanir út frá klípusögum. Þeir vinna mikið í
hópum og æfast í endurgjöf bæði til sjálfs síns og til annarra. Mikil sjálfsskoðun á sér stað í
ART. Nemendur læra að þekkja veikleika sína og styrkleika og vinna stöðugt að því að
styrkja sjálfsmynd sína.

Nýting miðla og
upplýsinga

Unglingastig

Nýtir fjölbreytta miðla og hjálpartæki á
ábyrgan hátt við leit upplýsinga og til
stuðnings í námi sínu. Sýnir ábyrgð í
meðferð upplýsinga og heimilda og er
meðvitaður um siðferðislegt gildi
ábyrgar netnotkunar og tekur ábyrgð á
eigin samskiptum á neti og netmiðlum.

ART

Í siðferðisumræðum setja nemendur sig í spor annarra, æfa sig í að hugsa um afleiðingar,
sýna ábyrgð og sjálfstjórn.

Veit hvers til er ætlast
bæði í sjálfstæðri vinnu
sem og í samstarfi. Gerir
sér grein fyrir
styrkleikum sínum.
Tekur leiðsögn og
gagnrýni á
uppbyggilegan og
jákvæðan hátt.

Nýtir fjölbreytta miðla og
hjálpartæki á ábyrgan
hátt við leit upplýsinga
og til stuðnings í námi
sínu.
Sýnir ábyrgð í meðferð
upplýsinga og heimilda.

Fer eftir fyrirmælum,
ber ábyrgð á eigin
verkefnum. Gerir sér
grein fyrir styrkleikum
sínum. Getur unnið
með öðrum. Tekur
leiðsögn á jákvæðan
hátt.

Nýtir fjölbreytta miðla
og hjálpartæki við að
leita upplýsinga og til
stuðnings í námi sínu.
Sýnir ábyrgð í meðferð
upplýsinga og
heimilda.

Unglingastig

Miðstig

Yngsta stig

Ábyrgð og mat á eigin
námi

Skilgreining á lykilhæfni eftir stigum:
Gerir sér grein fyrir hvernig
hann getur hagnýtt sterkar
hliðar sínar á skapandi hátt í
námi og haft skýra
sjálfsmynd.
Setur sér raunhæf markmið.
Skipulagt og borið ábyrgð á
eigin námi.

Gerir sér grein fyrir
styrkleikum sínum og hvernig
hann getur nýtt sér það í námi.
Setur sér markmið í námi og
fer eftir þeim.
Skipuleggur eigið nám með
hliðsjón af hæfniviðmiðum.

Gerir sér grein fyrir
styrkleikum sínum og hvar
hann getur gert betur í
námi.
Getur sett sér með aðstoða
markmið í námi og tekur
þátt í að skipuleggja eigið
nám með hliðsjón af
hæfniviðmiðum.

ART

Nemendur eru æfðir í að setja sér raunhæf markmið með veikleika sína og styrkleika í huga.
Þeim er gefinn tími til að ná þessum markmiðum skref fyrir skref.

Matsviðmið í lykilhæfni við lok
grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla bls. 91 – 92)
„Matsviðmiðin eiga einungis við um 10. bekk, til að styðja
við námsmat, við lok grunnskóla. Gert er ráð fyrir að skólar
setji matsviðmið fyrir aðra árganga og geri grein fyrir þeim í
skólanámskrá.”
„Við lokamat skiptir mestu að kennarar meti það sem til
var ætlast samkvæmt hæfniviðmiðum, fullvissi sig um að
matsniðurstöður séu byggðar á traustum gögnum og noti
fjölbreyttar aðferðir við söfnun gagna til þess að veita
nemendum, foreldrum þeirra og skólanum sem gleggstar
upplýsingar um stöðu þeirra.”

Dæmi um uppsetningu á námsmati

Íslenska

Stærðfræði
Danska
Enska

Náttúrufræð
i
…

Ábyrgð og mat á
eigin námi

Nýting miðla og
upplýsinga

Sjálfstæði og
samvinna

Skapandi og
gagnýrnin hugsun

Tjáning og miðlun

Námssvið/
Námsgrein

Hæfni á námssviði

Ef skóli vinnur út frá skilgreiningu á lykilhæfni eftir stigum eins og áður var sýnt
væri hægt að vinna námsmatið út frá svona uppsetningu:

Umsögn / athugasemdir

ART og lykilhæfni
Skapandi
og
gagnrýnin
hugsun

Tjáning og
miðlun

ART

Ábyrgð og
mat á eigin
námi

Sjálfstæði
og
samvinna

Nýting
miðla og
upplýsinga

