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barn og unge som strever med å tilpasse seg sine sosiale omgivelser? ART (Aggression Replacement
Training) har gjennom de siste 15 årene blitt implementert i en lang rekke barnehager, skoler og
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flere alders- og diagnosegrupper. Forfatterne gir en grundig presentasjon av selve programmet og inngående

innføring i sentrale begreper som aggresjon, moral, sosial kompetanse, motivasjon, generalisering og
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