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Þessi bæklingur er hluti af lokaverkefni til BA 

gráðu í þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands. 

Með þessum bæklingi er markmiðið að kynna 

mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og faglegra 

vinnubragða við gerð einstaklingsáætlunar 

þegar barn er með frávik í þroska. 
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https://leitir.is/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=ICE01_PRIMO001080749&indx=1&recIds=ICE01_PRIMO001080749&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&loc=local%2Cscope%3A%28ICE%29&clearfield=yes&query=any%2Ccontains%2CICE01_PRIMO001080749&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&scp.scps=scope%3A%28ICE%29&vid=ICE&onCampus=false&institution=ICE&bulkSize=10&highlight=true&vl(2800050UI0)=any&displayField=creator&dym=true&lang=eng&vl(freeText0)=ICE01_PRIMO001080749&group=GUEST&dstmp=1505167359938
http://paperpile.com/b/B0JJqO/jisO
http://paperpile.com/b/B0JJqO/jisO
http://paperpile.com/b/B0JJqO/jisO
http://paperpile.com/b/B0JJqO/X8ZG


11 

  

Efnisyfirlit 
 

Vistfræðikenning Bronfenbrenner.....................................1 

Einstaklingsnámskrá og fagleg vinnubrögð......................2 

Vygotsky og svæði hins mögulega þroska........................3 

Fröbel faðir leikskólans.....................................................5 

Snemmtæk íhlutun.............................................................5 

Gerð einstaklingsnámskrár................................................6 

Foreldrasamstarf................................................................6 

Matslistar...........................................................................9 

Einstaklingsnámskrá og fagleg vinnubrögð....................10 

Skrefin 5..........................................................................11 

Heimildaskrá...................................................................12 

 

  

 

Skref 1 -  Safna upplýsingum 

Skref 2 - Taka saman upplýsingar 

Skref 3 - Velja möguleg markmið 

Skref 4 - Forgangsraða markmiðum 

Skref 5 - Skrifa markmiðin og leiðirnar 

5 SKREF VIÐ GERÐ 

EINSTAKLINGSÁÆTLUNARGERÐ 



1 10 

 

Til að geta talað um snemmtæka íhlutun verður að nefna nokkra fræðimenn 

sem lögðu grunn að mörgum uppeldisstefnum sem unnið er eftir í dag í 

skólum og leikskólum. Hér verða nefndir þrír frömuðir á sviði sálfræði og 

kennslu. 

  

Vistfræðikennig Bronfenbrenner 
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. Á 

skýringarmyndinni hér til hliðar er útskýrt á einfaldan hátt hvernig 

Bronfenbrenner hugsar vistfræðikenninguna.  

 

 

 

 

 

 

 

Einstaklingsnámskrá og fagleg vinnubrögð 

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. Gott er að fara skipulega í gerð einstaklingsnámskrar. Fyrst og fremst 

að velja matslistann en hér er gengið út frá færnimiðaða matslistanum 

AEPS. Þá er gott að hafa í huga fimm skref sem auðvelda gerð 

einstaklingsnámskrár. 

1. Foreldrar og kennarar fylla út lista. 

2. Upplýsingum er safnað saman þar sem veikleikar og styrkleikar eru 

ígrundaðir. 

3. Velja markmið sem sett eru upp í lista. 

4. Raunhæf markmið valin sem líklegt er að barnið nái.  

5. Langtíma- og skammtímamarkmið skrifuð niður. Huga verður að því 

að þau séu mælanleg, sett skýrt fram og í samræmi við þroska 

barnsins. 

Þessi fimm skref auðvelda gerð námskrár. 



Macroskerfið

lög, reglur, viðmið 
og gildi 

samfélagsins  

Exokerfið

vinnustað foreldra, 
fjarskylda, 

fjölskyldumeðlimi og 
nágrannar

Mesokerfið 
heimilið, skólinn, 
nágrenið, vinnan

Microkerfið 
fjölskylda, skóli, 

leikfélagar og 
vinir.               

Barnið sjálft er í miðju 
alls kerfisins
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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). Því hef ég valið að notast við AEPS sem er færnimiðaður matslisti 

og sem metur hvað barnið getur og er ekki verið að miða það við önnur 

börn heldur eingöngu við barnið sjálft tengingar (Aðalheiður Una 

Narfadóttir, Atli Freyr Magnússon, Helga Kristinsdóttir og Þóranna 

Halldórsdóttir, 2015). 

Til að fá sem réttmætastar upplýsingar um þroskastöðu barnsins er 

mikilvægt að fá foreldra í viðtal þar sem bæði er verið að upplýsa þau um 

stöðu barnsins og til að fá upplýsingar frá foreldrum um barnið í sem 

fjölbreyttustu aðstæðum. Þar er bæði hægt að fá upplýsingar um stöðu 

barnsins munnlega frá foreldrum og þeir beðnir um að fylla út lista sem gefa 

enn frekar til kynna hvaða frávik er um að ræða. Þessir listar gefa hvað 

áreiðanlegastar upplýsingar frá foreldrum þar sem þar er spurt um frekar 

nýliðna atburði barnsins (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson 

2005). 

 

 

 

 

  

Mynd 1. 

Vistfræðikenning Bronfenbrenners 
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Mynd 2. 

Svæði hins mögulega þroska 

 

Vygotsky og svæði hins mögulega þroska 
Vygotsky var rúsneskur 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. Hér fyrir neðan er skýringamynd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

Teymi er myndað utan um barnið og samsetning þess fer eftir því hvaða 

þarfir liggja fyrir bæði hjá barninu og fjölskyldunni (Greiningar og 

ráðgjafarstöðin, e.d a.) 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. 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).  

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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Foreldrasamstarf 
Mikilvægt er að foreldrasamstarfið sé gott og þeir höfð með í ferlinu auk 

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

með sérhæfðum aðferðum. 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að athuga samstarf við foreldra. Má 

þar nefna að 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 það 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). Einnig hafa 

rannsóknir 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). Í fleiri rannsóknum hefur komið fram 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. 

 

 

 

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, 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). 
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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. 

Fröbel taldi leikinn vekja áhuga þeirra á hlutum í kringum sig og að 

skilningur og sköpun myndu eflast í gegnum leikinn (Fröbel, 1980). 

Snemmtæk íhlutun 
Snemmtæk íhlutun er ekki ný til komin heldur á hún margra áratuga sögu 

allt aftur til 19. aldar. Early intervention er enska þýðingin af hugtakinu og 

ef rýnt er nánar í hugtakið  þá felur það í sér aðgerðir eða inngrip snemma 

á þroskaferli barns. Mikilvægt er að byrja íhlutunina snemma í 

þroskaferlinu og er oft í því samhengi talað um að aldurinn frá 0-6 ára sé 

vænlegastur (Tryggvi Sigurðsson, 2001) . Á þessum fyrstu æviárum eru 

taugatengingar að myndast og hver ný reynsla verður að nýjum tengingum 

(Aðalheiður Una Narfadóttir, Atli Freyr Magnússon, Helga Kristinsdóttir 

og Þóranna Halldórsdóttir, 2015).  

 

Gerð einstaklingsnámskrár 
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. 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 (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008; Hrönn 

Björnsdóttir, 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 umhverfi en ekki snemmtækri íhlutun 

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

Þóranna Halldórsdóttir, 2015).  


