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Ágrip  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hægt sé að hafa mikil áhrif á þroskaframvindu barna með 

því að grípa inn í með markvissum hætti þegar um barn með frávik í þroska, hegðun 

og/eða barn í áhættuhóp er um að ræða (Tryggvi Sigurðsson, 2004). 

 Tilgangur verkefnisins er að brýna þörfina á að faglegum vinnubrögðum og 

mikilvægi þeirra til að ná hvað mestum árangri í vinnu með ungum börnum. 

Markmiðssetning er forsenda þess að hægt sé að tala um að unnið sé eftir snemmtækri 

íhlutun og því þarf að kynna vel þau vinnubrögð sem höfð skulu í fyrirrúmi.

 Verkefnið skiptist í tvo hluta, annars vegar greinagerð sem byggð er á fræðilegum 

heimildum og hins vegar bæklingi. Í greinargerðinni er fjallað um kenningar fræðimanna 

sem lögðu grunninn að hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar. Þá verður fjallað 

almennt um snemmtæka íhlutun, þróun hugmyndafræðinnar og þá þætti sem skipta máli 

þegar unnið er að henni. Þar að auki verður fjallað um fagleg vinnubrögð við 

einstaklingsáætlanagerð. Þar er komið inn á matslista og þá sérstaklega færnimiðaða 

matslistann AEPS. Inn í þessa umfjöllun fléttast lög, reglugerðir og aðrar samþykktir sem 

liggja fyrir. Í lok greinagerðarinnar er fjallað um bækling sem fylgir verkefninu. 

Bæklingurinn er leiðarvísir að snemmtækri íhlutun og leiðbeiningar að faglegum 

vinnubrögðum við einstaklingsáætlanagerð. Þessi bæklingur er hugsaður sem uppflettirit 

fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í einstaklingsáætlanagerð auk þess sem gott er að 

hafa hann við hendina til fróðleiks.  
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Formáli 

Þegar ég byrjaði að huga að lokaverkefninu var mér efst í huga verkefni sem tengist 

börnum. Ég hef unnið í 15 ár með börnum með fatlanir og einnig börnum sem eru það 

ung að greining liggur ekki fyrir, en samt sem áður er grunur um frávik í þroska. Í þessu 

samhengi var mér hugsað til mikilvægi hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar sem hefur 

mikla og langa sögu og á sama tíma er hún búin að vera í mikilli þróun. Langaði mig að 

kynna mér þessa aðferð enn betur og jafnframt að vinna markmiðssetningar út frá 

hugmyndafræðinni þar sem notast yrði við færnimiðaða matslistann AEPS. Ég hef sjálf 

notað þann matslista í mínu starfi og farið á námskeið hjá Greiningar- og ráðgjafastöð 

ríkisins varðandi það efni. Þetta efni er áhugavert og þætti mér gaman að fleiri myndu 

nýta sér bæði snemmtæku íhlutunina og AEPS færnimiðaða matslistann.  

 Ég hef mörgum að þakka að þetta lokaverkefni sé að líta dagsins ljós, loksins orðið 

að veruleika. Með hjálp yndislegs samstarfsfólks og auðvitað fjölskyldu minnar. Ég vil 

sérstaklega þakka Svövu Björg Mörk fyrir að hafa óbylandi trú á mér og styðja við bakið á 

mér í einu og öllu. Einnig vil ég þakka Írisi Björg teymisfélaga mínum og Alexöndru fyrir 

allan þeirra stuðning. Telma og Elísabet fá miklar þakkir fyrir að lesa yfir verkefni mitt. Að 

að lokum vil ég þakka syni mínu, Arnóri Inga fyrir að umbrot og uppsettningu bæklingsins.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Samkvæmt starfsskilgreiningu þroskaþjálfa í leik- og grunnskóla er það hluti af starfi 

þroskaþjálfa að útbúa áætlanir og vinna eftir þeim. Þar kemur einnig fram að í starfi 

þroskaþjálfans felist samskipti við forráðamenn sem fela í sér ráðgjöf og leiðbeiningar 

(Kjarasamningur íslenskar sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélag Íslands).    

 Í leikskóla eru börn á aldrinum 18 mánaða til 6 ára. Margt er að gerast í þroska 

þeirra á þessum árum. Til að mynda eru taugatengingar að myndast á þessum tíma og við 

hverja nýja reynslu myndast nýjar tengingar  Snemmtæk íhlutun er því hugmyndafræði 

sem hentar vel í leikskólum. Þessi hugmyndafræði er ekki ný af nálinni og hefur verið í 

mikilli þróun allt frá seinnihluta 19. aldar (Aðalheiður Una Narfadóttir, Atli Freyr 

Magnússon, Helga Kristinsdóttir og Þóranna Halldórsdóttir, 2015).  

 Markmið verkefnisins er að gera bækling um snemmtæka íhlutun og fagleg 

vinnubrögð við gerð einstaklingsnámskrár. Verkefnið er hugsað til leiðbeiningar um 

markmiðssetningu fyrir börn í leikskóla hvort sem greining liggi fyrir eða að einungis sé 

grunur um frávik. Að auki mun verkefnið nýtast þeim sem vinna reglulega við 

einstaklingsnámskrárgerð.        

 Fjallar er um mikilvægi þess að standa vel að markmiðssetningunni þar sem 

fagmennska er í fyrirrúmi og mikilvægi þess að vera í góðri samvinnu við foreldra barnsins. 

Þar er lýst skref fyrir skref hvernig megi finna styrkleika barnsins og hvernig megi hjálpa 

barninu að ná þeim markmiðum sem unnið er að. Komið er inn á hverjir það eru sem eiga 

að koma að einstaklingsnámskrárgerðinni til að auka líkurnar á því að unnið sé eftir þeim 

markmiðum sem sett hafa verið. Þá er gert grein fyrir því sem þarf að vera í 

einstaklingsáætlun svo meiri möguleikar séu á því að vinnan með barninu beri árangur. 
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2 Fræðimenn á 18. og 19. öld  

Eftir að hafa lesið mér til um hina ýmsu fræðimenn á svið kennslu og sálfræði fannst mér 

þrír þeirra hafa hvað mesta samsvörun við snemmtæka íhlutun og það að nemandann 

höfðu þeir í brennidepli. Þeir sem um ræðir eru Bronfenbrenner, Fröbel og Vygotsky. Hér 

á eftir verður svo fjallað stuttlega um þá og þeirra kenningar. 

2.1 Vistfræðikenning Bronfennbrenner 

Brofennbrenner fæddist í Sovétríkjunum árið 1917 en bjó lengst af í Bandaríkjunum þar 

sem hann starfaði sem sálfræðingur. Hann lést í september árið 2005 og var hann mjög 

virkur í fræðunum alla sína ævi (Bendixen, 2012).    

 Bronfenbrenner setti fram kenningu er varðar barnið og áhrif umhverfis á 

þroskaferli þess. Hún fjallar um víxlverkunaráhrif einstaklings og umhverfis sem sagt að 

einstaklingurinn hefur áhrif á umhverfið og umhverfið á einstaklinginn. Hann kallaði hana 

vistfræðikenninguna. Hann skipti henni niður í fjögur kerfi, microkerfið, mesokerfið, 

exokerfið og macrokerfið (Bendixen, 2012). Á skýringarmynd 1, hér fyrir neðan er útskýrt 

á einfaldan hátt hvernig Bronfenbrenner hugsar vistfræðikenninguna.  

 

 

 Mynd 1. Vistfræðikenning Brofenbrenners 

 

 

Fyrsta kerfið er microkerfið og það er það sem er barninu næst, þau sambönd eins og 

fjölskyldan, umönnunaraðilar og skólinn. Bronfenbrenner vill meina að samskipti barnsins 
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við þessa hópa munu hafa mikil áhrif á það hvernig barnið þroskast. Því meiri hvatningu 

og umhyggju sem barnið fær frá þessum aðilum því betur mun barninu ganga í 

þroskaferlinu. Þetta á ekki eingöngu við um það hvernig umhverfið kemur fram við barnið 

heldur hvernig barnið kemur fram við aðra í samfélaginu sem hefur svo aftur áhrif á 

hvernig umhverfið kemur fram við barnið. Annað kerfið er mesokerfið sem lítur að því 

hvernig mismunandi hlutar misokerfisins vinna saman með hag barnsins í huga. Þriðja 

kerfið eða exokerfið er fólk og staðir sem barnið er ekki í samskiptum við reglulega en 

hefur samt mikil áhrif á barnið. Hér er átt við vinnustað foreldra, fjarskylda 

fjölskyldumeðlimi og nágranna svo eitthvað sé nefnt. Í fjórða kerfinu og jafnframt því ysta 

í hringnum er macrokerfið, þar eru lög, reglur, viðmið og gildi samfélagsins (Oswalt, 2008). 

2.2 Fröbel, faðir leikskólans 

Fröbel var þýskur kennari sem fæddist árið 1782. Hann leit svo á að heili barna gengi í 

gegnum mestan þroska á árunum frá fæðingu fram til þriggja ára aldurs og fannst honum 

að það væri mikilvægt að byrja menntun fyrr en áður var talið nauðsynlegt. Í því samhengi 

stofnaði hann fyrsta leikskólann sem hann kallaði “Kindergarten” og fyrir það er hann oft 

nefndur faðir leikskólans. Börnunum líkti hann við plöntur sem þyrftu umhyggju til að 

dafna og þroskast. Þar var börnum leyft að njóta sín og læra í gegnum leikinn, hann lagði 

einnig áherslu á að börnin fengju að njóta sín í náttúrunni. Hann taldi leikinn vekja áhuga 

þeirra á hlutum í kringum sig og að skilningur og sköpun myndu eflast í gegnum leikinn. 

Hvert barn sem gekk í leikskóla Fröbels fékk gjafir sem saman stóðu af tíu mismunandi 

boxum sem Fröbel sjálfur bjó til. Innihald gjafakassana var mismunandi eins og kubbar, 

form, prik og alskyns önnur þroskandi leikföng.  Þetta voru leikföng sem börnin léku sér 

með og um leið öðluðust þau nýja þekkingu til dæmis á formum náttúrunnar, einnig áttu 

leikföngin að hafa fagurfræðilegt gildi. Náttúran var hátt skrifuð og áttu börnin að rækta 

sitt eigið beð þar sem plönturnar voru merktar með nöfnum og átti það að örva þau til 

læsis (Fröbel, 1980). 

2.3 Barnið í brennidepli – Dewey 

Dewey var bandarískur sálfræðingur, kennari og heimspekingur. Hann fæddist árið 1859 

og lést árið 1952. Hann hafði ekki bara áhrif á menntakerfið í Bandaríkjunum heldur einnig 

í þýskalandi, Sovétríkjunum, kina og Japan sov einhver lönd séu nefnd (Pring, 2007).

 Þegar Dewey talaði um nám lagði hann mikla áherslu á áhuga og reynslu 

nemandans, sem kennarinn átti svo að nýta í sinni kennslu. Hann vildi að nemandinn lærði 

með því að gera hlutina sjálfur eða hugmyndir Dewey á námsgögnum voru aðrar en 

þekktust en hann vildi að námsgögn væru eingöngu stuðningur við það nám sem færi 
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fram innan skólans, ekki að þau væru aðal atriðið. Kennarar áttu að hafa þau til að 

hliðsjónar í kennslu og þegar hugmyndir kviknuðu hjá nemandanum þá átti kennarinn að 

aðstoða og leiða barnið til frekari þroska út frá áhuga nemandans þar sem hugmyndir 

nemandans fengu að njóta sín (Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

 

2.4 Svæði hins mögulega þroska – Vygotsky 

Vygotsky var rússneskur sálfræðingur sem fæddist árið 1896. Hann lést árið 1934 ungur að 

árum þá aðeins 38 ára gamall. Vygotsky kom fram með þá kenningu að félagsleg samskipti 

væri einn af mikilvægum þáttum náms. Hann setti fram kenninguna um svæði hins mögulegs 

þroska.  Hann skipti henni í þrjú svæði, núverandi geta barnsins, svæði hins mögulega þroska 

og svæði utan hins mögulega þroska.  

 

 

Mynd 2. Svæði hins mögulega þroska 

Með henni vill hann meina að stöðluð próf séu ekki að mæla möguleika barnsins heldur 

það sem það kann og getur nú þegar og hjálpi því ekki kennaranum að ákvarða námsefni 

nemandans. Það sem hann vill meina er, að það eigi að skoða það sem barnið getur með 

aðstoð og hafa þá möguleikann á að læra það sem fyrir það er lagt. Þegar þessi aðferð er 

notuð er verið að beina barninu í áttina að svæði hins mögulega þroska. Hann vill einnig 

meina að ef kennari nær að halda menntun barnanna innan svæði hins mögulega þroska 

þá er hægt að hámarka framfarir og lærdóm nemandans (Helm, Beneke, & Steinheimer, 

Utan svæði hins 
mögulega þroska

getur ekki þó 
barnið fái aðstoð

Svæði hins 
mögulega þroska 
það sem barnið 

getur með aðstoð

Núverandi geta                 
það sem barnið 

getur án aðstoðar
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1998). Einnig er mikilvægt að barnið sé ekki fast á svæði núverandi getu því þar mun því 

leiðast ef það fær ekki þá ögrun sem til þarf.  Ef barnið er að vinna verkefni utan svæðis 

hins mögulega þroska  þá getur það valdið því kvíða og óþægindum þar sem verkefnin eru 

ekki við hæfi eða of erfið miðað við þroska barnsins. Því næst bestur árangur að vinna og 

gera verkefni á svæði hins mögulega þroska (Helm, Beneke og Steinheimer, 1998; Cole, 

John-Steiner, Scribner, Souberman, 1978). 

2.5 Samantekt 

Bronfenbrenner og Fröbel höfðu svipaða sín á barnið í sínum kenningum þeir vildu að 

barnið fengi að njóta sín og ætti að fá möguleika á að uppgötva sjálf í gegnum leikinn. 

Áhrif umhverfis spila stóran þátt hjá þeim báðum þar sem Bronfenbrenner talaði um áhrif 

umhverfis á barnið og barnið á umhverfið. Fröbel taldi einmitt best fyrir barnið að læra af 

náttúrunni og það sem hún hafði upp á að bjóða. Vygotsky setti fram kenninguna um 

svæði hins mögulega þroska og það á vel við snemmtæku íhlutunina sem fjallað verður 

um hér í næsta kafla. Þar fékk barnið þá aðstoð sem það þurfti til að að öðlast meiri 

þroska og passað var upp á það að barnið væri að fá verkefni við hæfi og væri því ekki að 

fá of létt verkefni sem myndi gera það að verkum að því myndi leiðast og jafnframt ekki 

bæta neinu við þekkingu sína. Einnig voru verkefnin ekki höfð of erfið því það myndi valda 

kvíða hjá barninu og vanlíðan. 
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3 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun er þýðing af enska hugtakinu early intervention. Til að skilgreina nánar 

þessi tvö hugtök þá vísar það fyrra til einhvers sem gerist snemma á lífsleiðinni en það 

seinna til inngrips eða aðgerða. Þessi íhlutun ber bestan árangur ef gripið er inn í snemma 

í þroskaferli barnsins eða frá fæðingu til sex ára aldurs (Tryggvi Sigurðsson, 2001). 

  Menntamálaráðuneytið tók þátt í rannsókn sem Evrópumiðstöð fyrir þróun í 

sérkennslu stóð fyrir árið 2003 og 2004 þar sem talað er um skjót afskipti öðru nafni 

snemmtæk íhlutun. Skilgreining hugtaksins er lögð fram í þessari skýrslu og er hún á þessa 

leið “réttur ungra barna og foreldra þeirra til að fá þann stuðning sem þörf er fyrir” (Jóna 

G. Ingólfsdóttir, 2008). Í nýjustu tilmælum frá Evrópumiðstöð fyrir þróun í sérkennslu frá 

árinu 2010 kemur fram sú megin stefna að öll börn eigi að fá að njóta sín í samfélagi án 

aðgreiningar og að menntun og umönnun barna eigi að vera til fyrirmyndar samfélagi 

okkar. Árið 2010 komu saman 35 sérfræðingar, meðal annars fagfólk á sviði skjótra 

afskipta (snemmtækrar íhlutunar) til að fara yfir þær framfarir sem orðið hafa frá því fyrri 

rannsóknir voru gerðar. Það sem gerst hefur er að hugmyndafræðin miðast meira út frá 

fjölskyldunni en hún gerði áður og hugað er betur að þeim þætti ásamt umhverfi barnsins 

(Evrópumiðstöð fyrir þróun í sérkennslu, 2011).      

   Í dag er einnig frekar litið á barnið út frá félagslegu sjónarmiði heldur en því 

læknisfræðilega. Skilgreindir voru nokkrir lykilþættir sem hanga allir saman og því ekki 

hægt að sleppa einum þætti í keðjunni. Um er að ræða fimm þætti, að þjónustuframboð 

sé gott og nái til allra barna sem á þurfa að halda, stuðningsþjónustan skal veita í nánasta 

umhverfi barnsins, kostnaður fjölskyldunar á að vera í lágmarki og helst eigi þau ekki að 

þurfa að borga neitt, sérfræðiaðstoðin á að koma frá mismunandi fagstéttum og myndar 

þannig þverfaglegt teymi þar sem heilbrigðiskerfið, félagsþjónustan og menntakerfið 

vinna saman. Niðurstöður þessarar vinnu eru þær að margt gott er verið að gera en þó er 

alltaf hægt að gera betur til þess að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið 

(Evrópumiðstöð fyrir þróun í sérkennslu, 2011). 

 

3.1 Upphaf snemmtækrar íhlutunar 

Snemmtæk íhlutun er ekki ný til komin heldur á hún margra áratuga sögu allt aftur til 19. 

aldar þar sem Fröbel, þýskur kennari sem fjallað var stuttlega um hér að framan, var 

fyrstur til að líta á það að barnið hefði mikla möguleika og ætti að læra í gegnum leik og 

náttúruna (Tryggvi Sigurðsson, 2001).       

 Nýjar uppgötvanir á síðari hluta síðustu aldar urðu til þess að fræðimenn fóru að 
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átta sig á því að hægt væri að hafa áhrif á þroska barna með markvissum áætlanir og 

inngripum. Þessar uppgötvanir lágu í taugalíffræði, þróunarsálfræði og uppeldis- og 

kennslufræðum. Þannig stóðust ekki fyrri viðhorf sem litu að því að ekki væri hægt að 

hafa áhrif á þroskaframvindu barna. Rannsókn sem gerð var á dýrum snemma á sjöunda 

áratugnum benti til þess að marktækur munur var á þeim dýrum sem fengu mikla örvun 

frá umhverfi sínu fyrstu mánuði ævinnar og þeim sem fengu mjög takmarkaða örvun 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008). Mikillar bjartsýni gætti á þessu tímabili þar sem því var jafnvel 

kastað fram að hægt væri að koma í veg fyrir þroskahömlun hjá börnum. Það voru þó ekki 

mjög raunhæfar væntingar en þó hafa rannsóknir sýnt að hægt er að hafa mikil áhrif á 

þroskaframvindu barna með því að grípa inn í með markvissum áætlunum þegar um barn 

með frávik í þroska, hegðun og/eða börn í áhættuhópum er að ræða (Tryggvi Sigurðsson, 

2004). Hér á orðatiltækið “lengi býr að fyrstu gerð” vel við því umhverfi og aðbúnaður 

barns ásamt tengslamyndun hefur gríðarleg áhrif á þroska þess og einnig á persónuleika 

þeirra (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). 

 

3.2 Hvað þarf að hafa í huga 

Þegar unnið er eftir snemmtækri íhlutun þarf að hafa ákveðna þætti til hliðsjónar. Í því 

samhengi skiptir aldur barnsins fyrst og fremst máli það er að segja á aldrinum 0-6 ára 

þegar barnið er í miklum þroska. Á þessum fyrstu æviárum barnsins eru taugatengingar 

að myndast og hver reynsla verður að fleiri tengingum. Því er óhætt að segja að 

leikskólaárin séu mikilvæg og fylgir því mikil ábyrgð að vinna með einstaklingum 

framtíðarinnar (Aðalheiður Una Narfadóttir, Atli Freyr Magnússon, Helga Kristinsdóttir og 

Þóranna Halldórsdóttir, 2015).        

  Mikilvægt er að foreldrasamstarfið sé gott og foreldrar hafðir með í ferlinu auk 

þess sem þeir fá stuðning og fræðslu til að geta stutt við þroska barnsins með sérhæfðum 

aðferðum. Gæði íhlutunarinnar er einnig stór þáttur þar sem magnið hefur minna vægi en 

gæðin (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Allt það sem gert er með barninu þarf að vera miðað út 

frá þörfum þess sem byggir svo á einstaklingsmiðuðum kennsluaðferðum. Börn læra mest 

í leik í sínu eðlilega umhverfi hvort sem um er að ræða heima hjá sér eða í leikskólanum 

því þarf að aðlaga umhverfið með virkni barnsins að leiðarljósi. Verkefnin sem barnið fær 

þurfa að vera eftir því sem vekur áhuga þess og einnig tekur mið af aldri þess og hvar það 

er statt í þroska (Hrönn Björnsdóttir, 2008; Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008).   

 Að setja skýr markmið er það sem snemmtæk íhlutun gengur út á. Ef markmiðin 

eru ekki höfð í forgrunni þá er frekar hægt að tala um að unnið sé eftir þroskandi 
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umhverfi en ekki snemmtækri íhlutun (Aðalheiður Una Narfadóttir, Atli Freyr Magnússon, 

Helga Kristinsdóttir og Þóranna Halldórsdóttir, 2015). 

3.3 Foreldrasamstarf 

Eins og fram kemur hér að ofan í kenningu Bronfennbrenners þá hefur umhverfið áhrif á 

þroskaferil barnsins. Fjölskyldan er því mikilvægur hlekkur í lífi barnsins sem skiptir miklu 

máli í framförum í þroska þess. Mikilvægt er að foreldrasamstarfið sé öflugt. Það þarf að 

koma til þeirra upplýsingum um stöðu barnsins varðandi þroska þess og vísa þeim á þá 

fagaðila eftir því hvaða frávik um ræðir. Foreldrar sem hafa fengið nánar upplýsingar um 

frávik barns síns virðast skilja betur hversu mikilvægt er að þeir taki þátt í því sem snýr að 

íhlutun barnsins (Ásthildur BJ. Snorradóttir, 2014).   

  Þegar um frávik í þroska eða fötlun barns er að ræða þá er ekki síður mikilvægt að 

gefa fjölskyldu barnsins gaum (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

fjölskylduhagir hafa áhrif á þroskaferil barnsins og hegðun þess. Þetta er þó ekki á einn 

veg heldur hefur líka áhrif á fjölskylduna að eignast fatlað barn (Jóna G. Ingólfsdóttir, 

2008). Rannsóknir hafa einnig sýnt að eignast fatlað barn veldur auknu álagi. Ekki er það 

eingöngu tilfinningalegs eðlis heldur einnig líkamlegs og fjárhagslegs. Til að mynda fylgir 

stundum hópur fagaðila einu barni sem fæðist með fötlun og ekki endilega allir að vinna 

saman. Þetta eitt og sér getur aukið álag á foreldra (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Jóna G 

Ingólfsdóttir (2008) segir að stundum gleymist að taka þetta samspil með í ferlið þegar 

teknar eru ákvarðanir sem snúa að barninu og fjölskyldu þess.     

 Þegar unnið er eftir hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar þá er áhersla lögð á 

fjölskyldumiðaða þjónustu þar sem aðstæður, óskir og væntingar fjölskyldunnar eru 

hafðar til hliðsjónar. Foreldrar eru upplýstir og fræddir til að auðvelda þeim að taka 

upplýstar ákvarðanir varðandi málefni sem ber á góma í tengslum við fjölskylduna og 

barnið. Rannsóknir hafa sýnt að félagslegur stuðningur fagfólks við fjölskyldu getur haft 

áhrif á hegðun og þroska barnsins sem og á líðan barnsins og fjölskyldunnar. Hér skiptir 

miklu máli að fagfólk og fjölskylda vinni saman (Hrönn Björnsdóttir, 2008).   

 Rannsóknir hafa sýnt að gott samstarf við foreldra sést síðar meir á því að 

fjölskyldur verða færari í því að takast á við það daglega amstur sem þau ganga í gegnum. 

Sem dæmi má nefna aukið öryggi foreldra, að þeir eru betur í stakk búnir til að leita réttar 

síns er varðar barn þeirra og fá þá aðstoð sem þeim ber. Sýn foreldra til framtíðar er 

bjartari og eru jákvæðari í garð fagfólks er að málefnum barns þeirra standa (Jóna G. 

Ingólfsdóttir, 2008). 
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3.4 Samantekt 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að grípa til markvissra aðgerða eins og fljótt og 

auðið er þegar áhyggjur vakna af þroskaframvindu barns. Huga verður að mörgum þáttum 

og samstarf fagaðila og foreldra leggur grunn að markmið náist. Eins og kom fram hér á 

undan þá er eitt af megin einkennum snemmtækrar íhlutunar skýr markmið en ef þau eru 

ekki til staðar þá er frekar rætt um að unnið sé með þroskandi umhverfi. 
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4 Fagleg vinnubrögð að einstaklingsáætlunargerð 

Kaflinn hér að ofan fjallaði um snemmtæka íhlutun en þar kom fram hversu vel 

hugmyndafræðin hefur reynst í vinnu með ungum börnum. Því má telja að þroskaþjálfi 

sem starfar í leikskóla ætti alltaf að taka mið af snemmtækri íhlutun í störfum sínum. Það 

er margt sem þroskaþjálfa þarf að hafa í huga í starfi sínu í leikskóla. Til að mynda lög og 

reglugerðir sem snúa að leikskólum, siðareglum og öðrum samþykktum. Ísland hefur að 

leiðarljósi Salamaca yfirlýsinguna og Barnasáttmálann þegar kemur að börnum í 

skólakerfinu og almennt öllum börnum (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, e.d; 

Menntamálaráðuneytið, 1995). 

  Salamaca yfirlýsingin var búin til árið 1994 þegar haldin var ráðstefna af UNESCO 

og spænka menntamálaráðuneitinu þar komu saman fulltrúar frá 92 löndum, þar á meðal 

frá Íslandi. Barnasáttmálinn eða Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var 

samþykktur árið 1989 en ekki fullgildur fyrr en 1992 hér á Íslandi. Samkvæmt þeim 

samningi eiga börn að fá vernd umfram fullorðna. Því passar skóli án aðgreiningar vel ef 

litið er til þessara sáttmála en þar er hugmyndin að baki skóla án aðgreiningar er að 

skólinn sé fyrir öll börn óháð því hvort um fatlaðan eða ófatlaðan einstakling sé að ræða. 

Tekið er á móti öllum börnum á þeirra eigin forsendum og horft er í það hvað barnið getur 

en ekki hvað það getur ekki (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, e.d; 

Menntamálaráðuneytið, 1995).        

 Í þessum kafla mun ég fara ítarlega í þau vinnubrögð sem höfð skulu að leiðarljósi 

þegar kemur að vinnu með börnum í leikskóla sem er jú fyrir alla. Þar fá börnin að njóta 

sín á sínum eigin forsendum  

4.1 Einstaklingsnámskrá 

Þegar unnið er að einstaklingnámskrá er mikilvægt að ganga úr skugga um að íhlutunin 

taki mið af þörfum barnsins og námskránni sem skólinn starfar eftir. Vinnan sem hefur 

farið fram í teyminu, sem vikið verður nánar að hér í næsta kafla, nýtist við 

einstaklingsáætlunargerðina. Einnig nýtast kynni kennarans af barninu, frumgreinigar og 

jafnvel niðurstöður fagaðila eins og talmeinafræðinga, niðurstöður frá Greiningastöð og 

Þroska og hegðunarstöð. Þar hefur aðilinn sem útbýr áætlunina nýtt sér upplýsingar sem 

hann hefur fengið frá foreldrum bæði munnlega og út frá þeim upplýsingum sem hafa 

komið frá svörun foreldra við útfyllingu foreldrahluta matslistans. Hluti fagaðilans er svo 

megin útgangspunktur þegar kemur að því að setja markmið en þó í samstarfi við foreldra 

og aðra fagaðila sem að málefnum fjölskyldunnar koma. Það sem þarf að vera til staðar 

eru langtíma- og skammtímamarkmið og hvaða íhlutun mun eiga sér stað.  Vel skal farið í 
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það hvaða námsgögn á að nýta og hvar íhlutunin fer fram. Setja þarf fram markmiðin 

þannig að auðvelt sé að meta hvort árangur hafi náðst við vinnu með barninu (Jóna G. 

Ingólfsdóttir, 2008).   

4.2 Teymi 

Þegar unnið er að einstaklingsnámskrárgerð er mikilvægt að mynda teymi utan um barnið 

og samsetning þess fer eftir því hvaða þarfir liggja fyrir bæði hjá barninu og fjölskyldunni 

(Greiningar og ráðgjafarstöðin, e.d a.)      

 Það sem átt er við þegar fjallað er um teymi er hópur fólks sem hefur mismunandi 

þekkingu á ólíkum sviðum en vinnur að sömu markmiðum og ber sameiginlega ábyrgð 

(Ína Rós Jóhannesdóttir, 2010). Teymi er mikilvægur þáttur þegar unnið er eftir 

hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar. Í teyminu eru þeir aðilar sem sinna barninu og 

styðja við fjölskyldu þess (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). Hópurinn samanstendur af 

foreldrum barnsins, stuðningsaðila eða þroskaþjálfa sem sinnir barninu innan leikskólans, 

sérkennara og sérkennsluráðgjafa þess bæjarfélags sem barnið tilheyrir. Einnig er 

möguleiki að kalla til aðra sérfræðinga sem mögulega tengjast barninu á einhvern hátt 

eins og talmeinafræðing, iðjuþjálfa eða sjúkraþjálfara. Æskilegt er að teymisstjóri sé 

fulltrúi skólans sem sér um tengsl á milli allra aðila teymisins og að farið sé eftir þeim 

markmiðum sem sett hafa verið. Hann er einnig sá aðili sem foreldrar geta leitað til þegar 

þeir þörf krefur. Teymin hittast svo reglulega til að fara yfir það sem gert hefur verið og 

taka stöðu barnsins og hvort markmiðum hafi verið náð (Greiningar og ráðgjafarstöð 

ríkisins, e.d.b) . 

 

4.3 Matslistar 

Próf sem byggja á stöðlun og normaldreifingu hafa verið gagnrýnd fyrir að vera ekki næm 

fyrir breytingum á þroska og henti þar af leiðandi illa þegar um ung börn er að ræða (Einar 

Guðmundasson og Sigurður J. Grétarson, 2005). Þetta kemur heim og saman við það að 

sem Vygotsky sagði í kaflanum hér að framan. Þar vill hann meina að þessi próf mæli ekki 

möguleika barnsins heldur hvað það kann nú þegar (Helm, Beneke, og Steinheimer, 1998).

 Til eru hinir ýmsu listar sem gerðir hafa verið á síðustu áratugum. Sumir listanna 

hafa það markmið að fá upplýsingar um hegðun og geðheilsu barna frá foreldrum (Einar 

Guðmundasson og Sigurður J. Grétarson, 2005) og enn aðrir listar hafa það markmið að 

meta þroskastöðu barns en þó ekki miðað við önnur börn heldur hvar þau eru stödd á 

þeim tímapunkti sem íhlutunin er að fara að eiga sér stað. Þessir listar eru hannaðir með 

það í huga að gera einstaklingsnámskrá með upplýsingum frá bæði fagaðilum og 
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foreldrum (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008) og eru færnimiðaðir þar sem barnið er borið 

saman við sjálft sig. Þannig er hægt að sjá bæði styrkleika og veikleika barnsins og vinna út 

frá þeim við einstaklingsnámskrárgerðina (Aðalheiður Una Narfadóttir, Atli Freyr 

Magnússon, Helga Kristinsdóttir og Þóranna Halldórsdóttir, 2015). Það að fá upplýsingar 

frá foreldrum hefur sama tilgang og þegar þroskapróf eru lögð fyrir barnið, sem sagt að fá 

traustar upplýsingar um barnið og það frávik sem um ræðir. Þessar upplýsingar koma sér 

vel þegar leita þarf að rétta úrræðinu (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 

2005).            

 Þrír af helstu færnimiðuðu matslistum sem notaðir hafa verið hér á landi eru Kuno-

Beller´s udviklingsbeskrivelse af smaabörn, The portage guide to early education og 

Assesmennt, Evaluation, and Programming System for Infants and Children (AEPS) (Jóna 

G. Ingólfsdóttir, 2008). Listinn er langt frá því að vera tæmandi þar sem mikið til af 

allskyns matslistum (Aðalheiður Una Narfadóttir, Atli Freyr Magnússon, Helga 

Kristinsdóttir og Þóranna Halldórsdóttir, 2015). Hér á eftir verður farið nánar í 

færnimiðaða matslistann Assesmennt, Evaluation, and Programming System for Infants 

and Children  eða AEPS eins og hann er kallaður í daglegu tali. Ég valdi þann lista þar sem 

ég hef sjálf notað hann í mínu starfi og hefur hann reynst vel við 

einstaklingsnámskrárgerð. Hann er vel framsettur og því er auðvelt að vinna með hann. 

Efnið er auðvelt að vinna úr. Hann er færnimiðaður og er því ekki verið að miða barnið við 

önnur börn á normalkúrfu heldur eingöngu við barnið sjálft. 

 

4.4 AEPS 

AEPS er færnimiðaður matslisti sem hefur verið í þróun frá því 1974 í Bandaríkjunum og 

eru höfundar hans Diane Bricer, Kristie Pretti-Frontczak, JoAnn (JJ) Johnson og Elizabeth 

Straka. Fyrsta útgáfan kom út árið 1980 og hefur margt breyst á þessum árum fram til 

dagsins í dag. Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins tók listann til prófunar 2010 og í 

kjölfarið var farið í það að þýða og þróa listann hér á landi og stóð sú vinna til 2014. 

Leikskólar hafa tekið vel í notkun þessa lista og hafa verið haldin námskeið og boðið upp á 

handleiðslu samhliða því. Hafa ber í huga að AEPS matslistinn er ekki aðferð sem notuð er 

í vinnu með börnum heldur tæki sem hentar vel þegar útbúin er einstaklingsnámskrá og 

íhlutun skipulögð APES-efnið er þannig byggt upp að notuð eru fjögur hefti. Hefti eitt er 

handbók hefti tvö eru matslistarnir, hefti þrjú er námskrá fyrir 0-3 ára og hefti fjögur er 

námskrá fyrir 3-6 ára. Báðum námskránum fylgir spurningalisti fyrir foreldra til að svara 

(Aðalheiður Una Narfadóttir, Atli Freyr Magnússon, Helga Kristinsdóttir og Þóranna 

Halldórsdóttir, 2015). 
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  Einstaklingsnámskrá út frá AEPS listanum er í fimm skrefum. Skref eitt og tvö eru 

nefnd hér að ofan það er upplýsingum er safnað frá frá foreldrum og leikskólanum og 

niðurstöðurnar eru teknar saman og styrkleikar og veikleikar barnsins eru skoðaðir. Í 

skrefi þrjú markmiðin sem koma til greina valin. Fjórða skrefið fellst í því í að forgangsraða 

og velja markmið sem líklegast er að barnið nái. Fimmta skrefið er að skrifa niður þau 

markmið sem valin eru og þær leiðir sem fara á til að ná markmiðunum. Það þarf að hafa í 

huga að markmiðin þurfa að vera skiljanleg, hægt að mæla þau og að þroski barnsins sé 

hafður að leiðarljósi (Aðalheiður Una Narfadóttir, Atli Freyr Magnússon, Helga 

Kristinsdóttir og Þóranna Halldórsdóttir, 2015). 

 Þegar ákveðið hefur verið að nota AEPS listann við einstaklingsnámskrárgerð þarf 

að byrja á því að velja annaðhvort hefti I eða hefti II, en misstyrkur getur þó verið á milli 

þroskaþátta barnsins. Til að mynda getur barnið skorað lægra á vitsmunaþætti en til 

dæmis félagslegum samskiptum. Þarf þá stundum að nota þætti úr báðum heftum til að fá 

sem besta mynd af stöðu barnsins. Aldur barnsins skiptir því ekki máli þegar AEPS listinn 

er notaður. Foreldrar barnsins eru beðnir um að svara listanum sem tilheyrir högum 

barnsins heima fyrir og kennarinn og/eða stuðningaðili barnsins fylla út heftið. Listinn 

skiptist í sex þætti; fínhreyfingar, grófhreyfingar, færni í daglegum athöfnum, 

vitsmunaþátt, félagsleg tjáskipti og svo félagsleg samskipti. Þegar listinn hefur verið fylltur 

út þarf stundum að kanna suma þætti betur ef kennarinn er ekki alveg viss um hvort 

barnið hafi tileinkað sér þá færni sem um ræðir. Hverri færni fyrir sig eru gefin stig frá 0-2. 

Þegar allt hefur verið fyllt út eru stigin tekin saman og fyllt er inn í graf sem sýnir töluna 

sem barnið fékk út úr hverjum þroskaþætti fyrir sig. Þegar listinn er lagður fyrir barnið 

næst er hægt að sjá hvar barnið hefur aukið við sig færni og hvað þarf að halda áfram með 

(Aðalheiður Una Narfadóttir, Atli Freyr Magnússon, Helga Kristinsdóttir og Þóranna 

Halldórsdóttir, 2015).   

 

4.5 Samantekt 

Þegar unnið er með börnum þarf að taka mið af mörgum þáttum eins og lögum og 

reglugerðum, samþykktum og námskrám. Við gerð einsktaklingsnámskrár þarf að fara 

eftir þeirri námskrá sem leikskólinn byggir sitt starf á. Það þarf að taka mið af því hvar 

barnið er statt í þroska og áhugasvið þess til að auka möguleikana á því að barnið sé 

viljugt til að vinna með okkur.        

 Til að faglega sé unnið að gerð þessara markmiða skiptir miklu máli að myndað sé 

teymi innan leikskólans. Í því teymi eru þeir aðilar sem koma að málefnum barnsins eins 

og stuðningur, sérkennslustjóri, fulltrúi deildarinnar, fulltrúi bæjarfélagsins og svo 
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auðvitað foreldrarnir. Þessir aðilar veita upplýisngar um hagi barnsins bæði heima fyrir og 

í leikskólanum. Þær upplýsingar hjálpa til við að finna markmið sem hæfa barninu og 

þroskastigi þess. En til að ákvarða markmiðin þarf að fylla út matslista og skiptir máli 

hvernig listi það er því það sem verið era ð athuga er færni barnsins út frá því sjálfu þar 

sem ekki er verið að miða það við önnur börn heldur við sjálft sig. Því er valin 

færnimiðaður listi og í þessu verkefni er gengið útfrá færnimiðaða matslistanum AEPS. 

Hann er fylltur út af leikskólanum og foreldrarnir svara lista sem gefur enn aðra mynd af 

þroska barnsins. Markmiðin sem ákveðið er að vinna með eru sett upp í 

enstaklingsnámskrá sem höfð eru að  leiðarljósi. 
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5 Bæklingur 

Samhliða greinagerðinni var settur saman bæklingur um snemmtæka íhlutun og fagleg 

vinnubrögð við gerð einstaklingsáætlunar. Bæklingurinn er hugsaður til uppflettingar fyrir 

þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í einstaklingsáætlanagerð auk þess sem gott er að hafa 

hann við hendina til fróðleiks.        

 Efni greinagerðarinnar stendur að baki þeim upplýsingum sem finna má í 

bæklingnum. Markmiðið var að hafa bæklinginn aðgengilegan og auðveldan til yfirlestrar. 

Fyrst er stikklað á stóru um kenningasmiði frá 18. og 19. öld og í kjölfarið af því upphaf 

snemmtækrar íhlutunar. Því næst er komið inn á snemmtæka íhlutun eins og hún er 

hugsuð í dag. Einnig eru nefndir þættir sem ber að hafa í huga þegar unnið er eftir 

hugmyndafræðinni. Þá er fjallað um það faglega ferli sem á sér stað við vinnslu 

einstaklingsnámskrar út frá færnimiðaða matslistanum AEPS. 
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6 Lokaorð 

Út frá því sem fram kom hér að ofan má draga þá áliktun að fagleg vinnubrögð við gerð 

einstaklingsnámskrár skipti miklu máli til að hámarka árangur. Það er von mín að sem 

flestir leikskólar muni nota hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar þar sem með því er 

hægt að grípa inn í um leið og grunum um frávik liggur fyrir. Foreldrasamstarf er 

mikilvægt í leikskólanum í daglegum samskiptum er auðvelt að verða við því þar sem 

nándin er mikil og samskiptin tíð. Leikskólinn hefur einnig úr ýmsum matslistum að velja 

sem hægt er að fylla út til að finna styrkleika barnsins og jafnframt veikleika sem svo eru 

nýttir til að finna markmið út frá, sem unnið er svo með til að styrkja þá þroskaþætti sem 

þörf er á.           

 Í leikskólanum skiptir miklu máli að barnið fái að njóta sín á sínum eigin 

forsendum. Þeir sem vinna með börnum ber að mæta þeim þar sem þau eru stödd og búa 

til námsumhverfi sem hæfir þeim hverju sinni og í samræmi við hvar þau eru stödd í 

þroska. Einnig er mikilvægt að vera í góðu samstarfi við foreldra barnsins til þess að það 

sem verið er að vinna með í leikskólanum beri þann árangur sem nýtist barninu best. 

Fræðimenn hafa sýnt fram á mikilvægi þess að barnið sé í umhverfi og með leikefni við 

hæfi.            

 Við vinnslu verkefnisins vaknaði hjá mér áhugi á að skoða nánar fagleg vinnubrögð 

við störf þroskaþjálfa í leikskólum. Vonast ég til að lestur bæklingsins komi til með að 

vekja áhuga á faglegum vinnubrögðum og á notkun matslista eins og  færnimiðaða 

matslistans AEPS. 
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