Aggression replacement training - ART
Kasvun tuki -luokitus: Menetelmä, jolla vähäinen vaikutusnäyttö
Intervention kohderyhmä:
Lapset ja nuoret
Intervention toteutus:
Ryhmä
Intervention tavoite:
Intervention tavoitteena on lisätä nuoren sosiaalisia taitoja, moraalisen päättelyn kehitystä ja aggression hallintaa. Interventiossa vahvistetaan lapsen ja nuoren tunteiden säätelyä ja vihanhallintaa harjoittelemalla nuoren elämään kuuluvia arkitilanteita.
Intervention kuvaus:
Aggression replacement training (ART) on ryhmämuotoinen interventio aggression hallinnan ja tunteiden säätelyn ongelmista kärsiville lapsille ja nuorille. ART:n teoreettinen tausta on sosiaalisen oppimisen teoriassa (Bandura 1973), kognitiivis-behavioraalisessa hoitomallissa (Novaco 1975) ja moraalin kehityksen teoriassa (Kohlberg 1973). Interventiossa nuorten vertaisryhmät kokoontuvat kymmenen viikon ajan kolmesti viikossa. Ryhmiä ohjaa kaksi ART-koulutuksen käynyttä kasvatus, sosiaali- tai terveysalan ammattilaista. ART-ryhmätapaamisilla käydään läpi aggression hallinnan, moraalisen päättelyn ja sosiaalisten taitojen harjoitteita ja tapaamiset ovat strukturoituja. Harjoitteissa
opetellaan uusia taitoja nuorten arkielämän tilanteisiin. ART-interventiosta on kehitetty Pohjoismaissa ennaltaehkäisevä perheinterventio FamilyTies sosiaalisten taitojen kehittämiseen.
Intervention saatavuus Suomessa:
Intervention menetelmä- ja ohjaajakoulutusta järjestää Suomessa ART ry. Koulutus on suunnattu
kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka pystyvät koulutuksen ohessa tuomaan interventiota omaan työympäristöön. ART:n on alun perin kehittänyt Yhdysvalloissa Arnold P. Goldstein
kollegoineen. Suomessa interventio on käytössä sosiaali- ja terveydenhuollossa perus- ja erityispalveluissa, mutta ART:n alueellisesta saatavuudesta ei ole tarkkaa tietoa.
Intervention tutkimus- ja vaikuttavuusnäyttö:
ART:ta on tutkittu kansainvälisesti muun muassa systemaattisessa katsauksessa (Brännström ym.
2016), kahdessa RCT-tutkimuksessa (Coleman, Pfeiffer & Oakland 1992; Jones 1991) ja pohjoismaisesti Norjassa kontrolliryhmän sisältäneessä tutkimuksessa (Gundersen & Svartdal 2006). Metodologisten ongelmien vuoksi tutkimusten tulokset eivät ole tulkinnallisesti yksiselitteisiä. ART:sta ei ole
tehty vertaisarvioitua tutkimusta Suomessa. Interventiolla on vähäistä vaikuttavuusnäyttöä interventioon osallistuneiden laitoshoidossa olevien nuorten sosiaalisten taitojen kohentumisesta vertailuryhmään nähden.
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