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Inngangur 
 
Kveikjan að þessu verkefni vaknaði vegna vinnu minnar í skóla með nemendur sem 

hafa þörf fyrir einstaklingsáætlun.  Markmiðið er að gera tillögu að einstaklingsáætlun 

sem gæti hentað nemendum með sérþarfir og þurfa á sérkennslu að halda í 

grunnskólum.  Einstaklingsáætlunin er hugsuð sem plagg sem heldur utan um allar þær 

upplýsingar sem viðkemur nemandanum þ.e. heildræn þjónustuáætlun.  Námsfærni, 

skólafærni og öll stoðþjónusta sem viðkemur nemandanum er skilgreind og markmið 

skilgreind sem og leiðir að markmiðunum.  Nokkrar megin spurningar eru hafðar að 

leiðarljósi í umfjöllunar minni við gerð þessarar einstaklingsáætlunar.   

Hvers vegna einstaklingsáætlun?  Hvert væri innihald slíkrar áætlunar?  Hvernig er best 

að fylgja henni eftir?  

Á tuttugu ára starfsferli mínum sem þroskaþjálfi hef ég mikið unnið með 

einstaklingsáætlanir jafnt með börnum sem og fullorðnum.  Í reynd sýnist mér æði 

misjafnt hvernig einstaklingsáætlanir eru uppbyggðar og hvernig þær eru síðan 

útfærðar, virðist sem oft á tíðum að hver stofnun komi sér upp sinni eigin útgáfu að 

einstaklingsáætlun til að vinna með.  Forsenda fyrir því að námsaðstoð verði markviss 

og skili árangri er gerð einstaklingsáætlunar og þar sem margir aðilar koma að hverjum 

nemanda þarf heildarsýn að vera skýr og skilmerkileg. 

Hvað þarf til að heildarþjónusta verði markviss?  Mitt mat er að góð einstaklingsáætlun, 

þar sem komi fram áherslur og markmið á öllum þjónustuþáttum við nemandann  sem 

og námsþáttum og ekki síst skólafærni.  Nemendur eru ólíkir að námsgetu og þroska og 

einnig er mismunandi hversu reiðubúnir þeir eru til að takast á við námið, þeim hentar 

mismunandi námsaðstæður og áhugi þeirra er misjafn. Þegar sá sem kennir beitir 

einstaklingsmiðuðu námi þýðir það að hann er að viðurkenna nemandann eins og hann 

er og jafnframt skipuleggja kennsluna þannig að hver nemandi nái sem mestum árangri.  

Ég hef skoðað margar áætlanir, m.a. frá Bærum kommune í Noregi sem er stofnun fyrir 

fatlaða og að hluta til nýti ég mér hugmyndir þaðan.  

Þegar málefni nemanda með sérþarfir ber á góma þá eru margir sem nefna að líta eigi á 

heildarþjónustu við nemandann og að færa þá þjónustu til grunnskóla, árangur verði 

markvissari með því móti.  Það vanti gæðaeftirlit og að foreldrar hafi meira um það að 

segja með hvaða hætti þjónustan sé veitt.  Einstaklingsáætlunin er hugsuð sem tæki sem 

nær utan um þjónustu sem skólakerfið veitir sem og félags- og heilbrigðisþjónustu. 
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Einstaklingsáætlunin verður þannig leiðarvísir fyrir alla og með hliðsjón af henni  er 

unnt að skipuleggja allt það sem viðkemur nemandanum og stuðla að góðri samvinnu 

og eftirfylgni, þetta á jafnt við kennara, þroskaþjálfa, foreldra og aðra aðila sem 

nemandinn umgengst innan skólans sem og þá utanaðkomandi aðila sem nemandinn 

þiggur þjónustu af.  Einstaklingsáætlunin er þannig hugsuð sem tæki til að tryggja að 

virkt samstarf  sé milli skóla, heimilis, félags- og heilbrigðisþjónustu og samþætting á 

þjónustunni.  Auknar líkur eru á því að gerðar verði sanngjarnar kröfur til nemandans og 

verkefni verði í samræmi við getu.  Ljóst er að gæði kennslunnar verða meiri, einnig er 

auðveldara að fylgjast með framförum nemandans.  Í einstaklingsáætluninni er metin 

staða nemandans á  náms- félags- og tilfinningaþáttum, skólafærni  sem  og daglegum 

athöfnum.  

Verið er að leggja lokahönd á endurskoðun grunnskólalaga1 og þá framtíðarsýn í 

málefnum grunnskólans sem þau eiga að endurspegla og ber þar hátt sú sýn að skólinn 

sé skóli án aðgreiningar þar sem þörfum barna með ólíkar þarfir er mætt og náin 

samvinna eigi að vera á milli foreldra og margra fagsétta sem annast barnið á skólatíma. 

Framtíðarsýnin byggir á þverfaglegu samstarfi mismunandi starfssétta innan skólans s.s. 

kennara, sérkennara, þroskaþjálfa, sálfræðinga, stuðningsfulltrúa, sjúkra- og iðjuþjálfa.  

Til að ólíkum þörfum nemanda með sérþarfir sé mætt með markvissri kennslu þarf 

skólastafið að vera sveigjanlegt þar sem gert er ráð fyrir að unnið sé í misjafnlega 

stórum hópum, námskröfur séu einstaklingsmiðaðar, námsefni aðlagað, kennsluhættir 

hafðir fjölbreyttir, einstaklingskennsla sé möguleg jafnframt aðlögun á kennslurými 

vegna mismunandi þarfa nemanda.  Í kennslu barna með sérþarfir  tel ég að gerð 

einstaklingsáætlunar vegi mjög þungt og telja margir að hún sé lykillinn að árangri 

nemanda því að hún mæti sérþörfum hvers og eins þar sem markmiðin eru höfð skýr og 

skilmerkileg.  

Mér fannst nauðsynlegt að skoða kenningar og hugmyndafræði um einstaklingsmiðað 

nám þar sem ég tengi einstaklingsáætlun mína að nokkru leyti við þær kenningar og 

hugmyndafræði sem áður hafa komið út á prenti.  Ég leita einnig eftir ákvæðum og 

stoðum í lögum og reglugerðum um einstaklingsáætlanir, hver eru markmið með 

sérkennslu og að síðustu fjalla ég nánar um einstaklingsáætlanir, gildi þeirra, mikilvægi 

                                                
1 Menntamálaráðuneytið. Áfangaskýrsla um endurskoðun grunnskólalaga.  31.05.2006 . 
tekið af leitarvef 10.03.2007                                                  
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og  innihald.  Í viðauka er svo eintak af einstaklingsáætlun sem er rökrétt niðurstaða 

þessarar vinnu.  

Kenningar og hugmyndafræði einstaklingsmiðaðs náms. 
Til að tengja einstaklingsáætlun við kenningar þá leita ég í  kenningar um 

einstaklingsmiðað nám eða menntun.  Margir vilja flokka einstaklingsmiðað nám undir 

hugsmíðakenningu2 þar sem áhersla er lögð á að nemandinn sé í forgrunni og byggt sé 

ofan á fyrri þekkingu hans.  Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám byggja fyrst og 

fremst á rétti nemandans til að læra þannig að eiginleikar hans nýtast sem mest.  Margir 

hafa skrifað um nálgun af þessu tagi og má þar nefna John Dewey, Jean Piaget og 

Jerome Bruner.  Piaget lagði áherslu á samspil milli einstaklings og umhverfis og taldi 

að kennarar og nemendur væru samverkamenn þar sem ríkti gagnkvæm virðing og 

tillitsemi.3  Einnig taldi hann að vitsmunaþroski efldist með því að handfjatla hluti og 

gera tilraunir.  Út frá því þarf að vanda til námsumhverfis og kennslugagna þar sem 

nemendum gefst tækifæri til að vinna með margvíslegan efnivið og kennsluhættir þyrftu 

að vera fjölbreyttir.  Aðrir sem mæla með einstaklingsmiðun á grunni fjölgreindar eru 

sálfræðingurinn Howard Gardner er segir að nemendur hafi ólíka styrkleika og þurfi að 

nálgast viðfangsefni á eigin forsendum.4  Nær okkur í tíma má finna hugmyndir um 

einstaklingsmiðað nám tengt opnum skólum og mannúðarsálfræði.  Fylgismenn 

einstaklingsmiðas náms sækja mjög til hugsmíðahyggjunnar (constuctivism) og ekki síst 

til fjölgreindarkenningar Howard Gardner.  Í fjölgreindarkenningunni er athyglinni 

beint að litrófi fjölbreyttra hæfileika og kenningin lítur því á nemendur með sérþarfir og 

fatlaða frá víðara sjónarhorni.  Kenningin gengur út frá að óþarfi sé að líta á börn með 

sérþarfir fyrst og fremst með tilliti til skorts, brest eða sjúkdóms heldur eigi að líta á þau 

sem einstaklinga sem leiðbeina þurfi til að finna leiðir til að læra og takast á við 

örðuleika sína og jafnframt að horfa á styrkleika hvers og eins.  Fjölgreindarkenningin 

hentar mjög vel til að móta kennsluaðferðir í einstaklingsmiðuðum námsáætlunum.                                                                              

Einstaklingsmiðað nám er oft rökstudd með því að vísa í sálfræði- og heilarannsóknir 

þar sem bent er á að nemandinn þurfi að vera tilbúinn að læra til þess að námið skili 

                                                
2 Þuríður Jóhannsdóttir. http://ust.khi.is/tjona/hugsmid.htm 
3 Wadsworth, Barry J. (1989). Piaget's Theory of cognitive and Affective Development (4th 
edition). New York: Longman. 
4 Gardner, Howard. (1999). The disiplined mind: What all students should understand. New    
York:Simon & Shuster, 
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árangri.  Séu verkefni of einföld á ekkert nám sér stað og ekki heldur ef þau eru of 

flókin.5 

Í einstaklingsáætluninni eru styrkleikar og veikleikar hvers nemanda kortlagðir og 

þannig metinn staða hvers nemanda. 

Vangaveltur um hugtök. 
Fjölmörg orð og hugtök hafa verið notuð um einstaklingsmiðað nám og við kennslu á 

ensku er t.d. rætt um Individualized Learning, Individualized Instruction eða 

Individualized Education.  Það virðist liggja beint við að þýða þessi hugtök með 

orðunum einstaklingsmiðað nám eða einstaklingsbundin kennsla.6  Í sérkennslu 

hefur löngum verið unnið einstaklingsmiðað og hefur jafnan verið talað um 

einstaklingsnámskrá eða einstaklingsáætlun.  Samkvæmt skilgreiningu Íslenskrar 

orðabókar er áætlun “ rökstudd og  sundurliðuð fyrirætlun”7 og er það lýsandi fyrir 

orðið einstaklingsáætlun. 

Í starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík 2004 er m.a. að finna skilgreiningar á 

hugtökunum einstaklingsnámskrá og einstaklingsáætlun:8 

Einstaklingsnámskrá  

Er ítaleg áætlun, fyrir fatlaðan nemanda eða nemanda með miklar sérþarfir, sem 

unnin er af kennara í samráði við foreldra og nemandann sjálfan, ef við á.  Hún 

byggir á aðalnámskrá en felur oft í sér veruleg frávik frá henni og tekur til 

markmiða, inntaks, leiða og námsmats fyrir ákveðið tímabil. Hún byggir 

jafnframt á viðmiðum, greinandi prófum og skimunnar prófum. 

Einstaklingsáætlun 

Formleg áætlun sem nemandi setur sér fyrir ákveðið tímabil í samvinnu við 

kennara sinn og foreldra.  Áætlunin nær til þeirra meginmarkmiða sem 

nemandinn hyggst ná í náminu og þeirra leiða sem hann ætlar að fara og byggir á 

mati á stöðu hans.  Áætlunin byggir á markmiðum aðalnámskrár og 

skólanámskrár ( Einstaklingsáætlun er ekki einstaklingsnámskrá). 

Ég hef valið að nota orðið einstaklingsáætlun en uppbyggingin nær yfir báðar 

skilgreiningarnar.  Auk markmiða um aðal- og skólanámskrár er allmenn skólafærni 

                                                
5 Tomlinson, C.A. and Allan, S.D. (2000:18-21)  
6 http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namskeid/fraedslumidstod/vefur/skilgreiningar.htm 
7 Orðabók háskólans: http//www.lexis.hi.is 
8 Starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík 2004, fylgiskjal 37. 
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nemandans ekki síður mikilvæg og mun ég fjalla nánar um skólafærni í kaflanaum 

markmið kennslu nemanda með sérþarfir. 

Lagaákvæði og reglugerðir. 
Markmið mitt með því að skoða lög og reglugerðir er fá staðfestingu á að 

einstaklingsáætlun sé það tæki sem skólum ber að nota þegar nemendur með sérþarfir 

eiga í hlut.  Jafnframt að skoða réttindi nemandans til náms og aukins þroska.  Einnig 

hvaða skyldur skólinn hefur gagnvart nemendum og takmarkanir á réttindum nemenda.  

 

Samkvæmt lögum á hver og einn rétt á kennslu við sitt hæfi, getu og þroska og skal 

grunnskólinn laga starf sitt að þroska og getu allra nemenda sinna, þannig að hver 

nemandi fái kennslu við sitt hæfi.  Því ber að skipuleggja skólastarfið í heild út frá 

þörfum allra nemenda og skapa námsumhverfi sem hæfir hverjum og einum9. 

Meginmarkmið Aðalnámskrár eiga jafnt við um sérkennslu sem og almenna kennslu.  Í 

sérkennslu getur verið nauðsynlegt að víkja frá eða breyta einstökum námsmarkmiðum, 

viðfangsefnum, kennsluaðferðum og/eða námsaðstæðum.  Áhersla er lögð á stuðning í 

lestri, móðurmáli, stærðfræði og að efla jákvæða sjálfsmynd og styrkja færni í 

félagslegum samskiptum.  Reynt er að nota sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir miðað 

við þroska, getu og námsstöðu nemandans10.                                                                                                           

Um einstaklingsáætlun má finna ákvæði í grunnskólalögum þar sem segir m.a. að:                                                

“grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og 

þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska,heilbrigði og menntun hvers og eins. Það er 

öllum ljóst að nemendur eru mjög ólíkir að eðli og þroska og hafa ólík áhugasvið. Það 

er hægt að læra nýja hluti með margvíslegum hætti og nemendur í einum bekk læra 

trúlega best með jafnmörgum aðferðum og þeir eru margir.”  Þar segir jafnframt að: 

“börn og unglingar, sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar eiga rétt á sérstökum 

stuðningi í námi. 

Kennslan getur verið einstaklingsbundin eða farið fram í hópi innan eða utan almennra 

bekkjardeilda, í sérdeildum eða í sérskóla.” 11 

 

Menntamálaráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar greinar. 
                                                
9  Lög um grunnakóla nr. 66/1995 
10 Aðalnámskrá grunnskóla.1999.      
11 37.gr. grunnskólalaga. 
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Þar segir í 3.gr að “Sérkennsla felur í sér verulega breytingu á námsmarkmiðum, 

námsefni, námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum 

nemendum á sama aldri er boðið upp á. Sérkennsla er skipulögð til lengri eða skemmri 

tíma eftir þörfum nemandans, jafnvel alla skólagöngu hans. Sérkennsla einstakra 

nemenda eða nemendahópa fer fram innan eða utan almennra bekkjardeilda, í 

sérdeildum, sérskólum eða annars staðar. 12                                                                          

Í sérkennslu felst m.a.:                                                                                                               

Gerð rökstuddrar námsáætlunar fyrir nemendahóp eða hvern einstakling sem byggð er 

á upplýsingum um heildaraðstæður nemanda og á athugun og mati á stöðu hans í námi 

og þroska. Tilgreind skulu langtíma- og skammtímamarkmið með kennslunni.                              

Í 11.gr. er fjallað um tilhögun á sérkennslu þar segir:                                                       

Sérkennsla fer m.a. fram með eftirfarandi hætti: a. með sérkennslu inni í bekkjardeild. 

b. með skiptitímum í bekkjardeild. c. með einstaklingskennslu utan bekkjardeildar eða í 

sérstökum námshópum að hluta eða öllu leyti. d. í sérdeild skv. 38.gr. laga nr. 66/1995 

um grunnskóla. e. annars staðar þar sem henta þykir. 

Eins og glögglega má sjá í lögum og reglugerðum þá er það nokkuð ljóst að krafa er til 

einstaklingmiðaðra vinnubragða og styður það mig enn frekar í gerða þessara 

einstaklingsáætlunar. 

Markmið með skólagöngu nemenda með sérþarfir er að þeim líði vel í skólanum, þeim 

sé tryggð almenn mannréttindi, persónufrelsi og réttur þeirra til að hafa samskipti við 

aðra sé virtur, sem og réttur þeirra til tjáningar og skoðunarfrelsis.  Allir skulu koma 

fram við nemendur af virðingu, kurteisi og tillitsemi og stuðla að því að styrkja 

nemendur út frá þroska þeirra og aldri.  Með réttum viðbrögðum má koma í veg fyrir 

óæskilega hegðun.   

Menntamálaráðuneytið setur í reglugerð skólareglur út frá lögum.13  Hver grunnskóli 

setur sér skólarelgur sem byggir á reglugerðinni og er skylt að fara eftir.  Þar er kveðið  

á um almenna umgengni, samskipti, stundvísi, ástundun náms og réttindi nemenda og 

takmarkanir á þeim.  Í 5.gr. má lesa: 

“Samskipti starfsfólks, nemenda og foreldra skulu grundvallast á gagnkvæmri 

virðingu, kurteislegri framkomu og tillitsemi.  Líkamlegar refsingar eru óheimilar, 

                                                
12 Reglugerð um sérkennslu. gr. 389/1996 
13 Reglugerð nr.270/2000, 5.gr. 
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starfsmönnum skóla er óheimilt að neyta aflsmunar nema nauðsyn krefji til að stöðva 

ofbeldi eða koma í veg fyrir að nemandi valdi sjálfum sér eða öðrum skaða eða 

eignartjóni.  Í tilvikum sem þessum skal ávallt greina foreldrum / forráðamönnum 

tafarlaust frá málavöxtum.” 

Ástæða þess að ég set hér fram þessa reglugerð er að ég tel mikilvægt að í 

einstaklingsáætlun komi fram hvernig brugðist skuli við nemendum sem eiga við 

hegðunarefiðleika að stríða vegna fötlunar sinnar s.s. árásarhneigð og mótþróa.  Með 

skýrum reglum og samræmdum viðbrögðum er sagt til um hvernig takmarkanir á 

réttindum nemenda er breytt, samþykki foreldra / forráðamanna sé einnig skráð.  Í 

einstaklingáætluninni set ég fram leiðandi viðmið varðandi inngrip af þessu tagi.   

 

Eins og kom fram í upphafi þá er verið að leggja lokahönd á endurskoðun aðalnámskrár 

grunnskólalaganna nr.66/1995 og á henni að vera lokið í byrjun árs 2007.  Í 

áfangaskýrslu sem finna má á heimasíðu menntamálaráðuneytisins  er fjallað um skóla 

án aðgreiningar.  Framtíðarsýnin er að grunnskólinn bjóði upp á fjölbreytt nám sem 

miði að þörfum hvers nemanda, valfrelsi og sveigjaleika með áherslu á 

einstaklingsmiðaða námskrá að einhverju leyti fyrir alla.  Jafnframt er fjallað um að 

bæta heildarþjónustuna við nemendur og færa þá þjónustu sem mest til grunnskóla, 

árangur verði markvisst betri með því móti.14                                                                    

Markmið kennslu nemanda með sérþarfir. 
Aðalnámskrá grunnskóla er sá leiðarvísir sem markar kennslu í grunnskólum, þar með 

talið kennslu nemanda með sérþarfir.  Markmið í skólastarfi er að gera nemendur hæfa 

til þátttöku í samfélaginu á sem flestum sviðum eftir því sem geta þeirra leyfir.  

Markmið námsins er að hver nemandi vaxi og þroskist á eigin forsendum og öðlist 

sjálfstraust og sjálfstæði í vinnubrögðum og samskiptum.  Einstaklingsmarkmið eru 

unnin þannig að nemendum er mætt á þeirra forsendum og byggt þannig ofan á 

kunnáttu og þroska hvers og eins.  Áhersla er lögð á að námið þroski sjálfstæði og 

öryggi nemenda til að takast á við athafnir daglegs lífs.  Í öllu starfi bekkjarins er leitast 

við að gera nemendur sem sjálfstæðasta í vinnubrögðum og umgengni.  Möguleikar eru 

á að víkja frá Aðalnámskrá grunnskóla og aðlaga námið að þörfum hvers nemenda fyrir 

sig.  Auk hefðbundins námsefnis er einnig námsefni sem nær yfir skólafærni nemandans 

eins og að vera sem mest sjálfbjarga við daglegar athafnir.  Sem dæmi  um 

                                                
14 Áfangaskýrsla menntamálaráðuneytisins tekið af netinu 10 mars. 2007 
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viðgangsefnið sem tengjast þessu eru: að þekkja peninga, vikudagana, mánuðina, ár, 

helstu hátíðir, kunna eitthvað á klukku, almenn líkamshirða, tómstundir, að finna sér 

áhugamál, geta ferðast með strætó, bera ábyrgð á eigin skólagögnum og að halda sem 

mest utan um eigur sínar sjálfir.  Þjálfun í skólahegðun getur verið stór þáttur í námi 

nemandans t.d. hvernig á að haga sér í skólanum, að læra að vera í röð, hvernig hann ber 

sig að í matsal, að fara eftir reglum og félagsleg samskipti.  Skólafærni er oft vanmetin 

þáttur í  námi nemanda en er í raun mjög mikilvæg í að efla sjálfstæði og félags- og 

tilfinningaþroska.  Í einstaklingsáætluninni skipti ég náms- og þroskaþáttunum í þrjá liði 

þ.e.: 

1. Þroski (félags- og tilfinningaþroski, hreyfiþroski, málþroski, skynþroski / 

skynjun og vitsmunaþroski / rökhugsun.   

2. Námsgreinar samkvæmt aðalnámskrá. 

3. Lífsleikni (athafnir daglegs lífs, skólafærni).   

Þau atriði sem ég tel upp í þriðja lið í einstaklingsáætluninni eru sett fram sem tillögur 

fyrir þann sem gerir einstaklingsáætlunina. 

Námsgögn fara eftir þörfum hvers og eins, ýmis námsgögn bekkjarins eða sérútbúin 

námsgögn.  Samræmi er haft á milli námsgagna og kennslumarkmiða í 

einstaklingsnámskrá. 

Námsmat 
Menntamálaráðherra setur í reglugerð ákvæði um með hvaða hætti skuli fylgst með 

námsárangri nemenda í sérskólum og hjá öðrum þeim nemendum á skyldunámsaldri er 

taldir eru víkja svo frá almennum þroska að þeim henti ekki próf samkvæmt 

Grunnskólalögum 46. gr.15  

Í reglugerð um námsmat segir:  Hver sérskóli / sérdeild skal setja sér starfsreglur 

samkvæmt 38. gr. laga nr. 66/1995 um grunnskóla.  Í starfsreglunum skal m.a. kveðið á 

um frávik frá kennslu samkvæmt lögum og aðalnámskrá grunnskóla og hvernig staðið 

skuli að gerð námsáætlana fyrir einstaklinga eða nemendahópa.  Í námsáætlunum 

sérskóla / sérdeilda og námsáætlunum fyrir aðra nemendur samkvæmt 1. grein skulu 

koma fram námsmarkmið og lýsing á námsmati.16  

Tilgangur námsmats í sérkennslu er að kanna hvort markmiðum námsáætlana fyrir 

einstakling eða nemendahópa hafi verið náð þ.e.a.s. hvort kennslan hafi borið árangur 

                                                
15 Menntamálaráðuneytið. Lög um grunnskóla nr. 66/1995, 46.gr. 
16  Menntamálaráðuneytið. Reglugerð nr. 709/1996, 2.gr. 
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og hvort breytingar sé þörf.  Einstaklingsáætlun er skilvirkt tæki í kennslu og út frá 

henni er handhægt að endurmeta stöðu nemanda.  

Námsmat þarf að vera óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemandanum.  

Allir þættir  námsins, framfarir, þekking, skilningur og leikni er metin og þurfa að vera í 

samræmi við áherslur í náminu.  

Við mat á námsárangri nemenda  þurfa allar viðmiðanir um hraða, tileinkun og færni að 

miðast við nemandann sjálfan og það námsefni sem honum er ætlað að læra samkvæmt 

einstaklingsnámskrá.  Próf og atriðalistar eru samdir af kennurum og þroskaþjálfum 

skólans út frá námskrá viðkomandi nemenda hverju sinni.  Samræmd könnunarpróf, 

viðmiðunarlistar, einkunnaskalar og námsefni fyrir aldurssvarandi nemendur eru því 

einungis til hliðsjónar, þar sem það á við, þegar þeir vinna að gerð námskráar og mati á 

námsárangri nemenda.  Umsagnir um framvindu náms nemenda eru í formi umsagna 

(vitnisburða) í samfelldu máli.  

Einstaklingsáætlunin 
Einstaklingsáætlunargerð er góður vettvangur til að ræða reglulega um áherslur og 

markmið og samstarf skóla og heimilis er tryggð.  Samstarfið þarf að byggjast á 

gagnkvæmri virðingu og trausti, samábyrgð og gagnkvæmri upplýsingamiðlun. 

Einstaklingsáætlunin gerir öllum ljóst foreldrum / forráðamönum sem og öðrum  hver 

ábyrgð og skylda þeirra er í námi og þjálfun nemandans.  

Í einstaklingsáætluninni eru á fyrstu síðum hennar upplýsingar sem ég tel gott að taka 

fram þegar hafist er handa við gerð einstaklingsáætlunar.  Með því verða allir vel 

upplýstir um tilgang og innihald hennar. 

Hér á næstu síðum tel ég upp þau atriði sem einstaklingsáætlunin inniheldur. 

Hverjum þjónar einstaklingsáætlunin? 
• Fyrir það fyrsta er það einstaklingurinn sem nýtur góðs af einstaklingsáætluninni 

sem og foreldrar / forráðamenn hans þar sem þjálfun og kennsla í skólanum á 

einnig við heima.  Þannig geta foreldrar / forráðamenn komið fram með óskir 

um aðstoð eða ráðgjöf frá fagfólki sem nýta má heima við og það skráð í 

einstaklingáætlun.  Ætla má að með því verði eftirfylgni markvissari.  

•  Nemandinn skal kom að gerð einstaklingsáætlunar ef kostur er og taka þátt í 

gerð hennar, einnig foreldrar / forráðamenn hans. 
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Tilgangur.    
• Einstaklingsáætlunin er samantekt á áhersluþáttum í námi og lífi nemanda með 

sérþarfir,  hún er til nota fyrir nemandann sjálfan, foreldra / forráðamenn og 

þjónustuaðila / teymis.  

• Einstaklingsáætlun er samin í samráði við sérkennara / þroskaþjálfa, foreldra og 

ef það á við nemandann sjálfan. 

• Ábyrgðaraðili er tilgreindur hann er fulltrúi frá skólanum, deildarstjóri, kennari 

eða þroskaþjálfi.  Hlutverk hans er að taka saman og skrá upplýsingar og 

niðurstöður sem eiga við einstaklingsáætlunina ( rætt á samráðsfundum ).  

• Fastir samráðsfundir eru a.m.k. tvisvar á ári, í upphafi skólagöngu og fljótlega á 

nýju ári og oftar ef þörf er á.  Ábyrgðaraðili kallar saman teymið.    

•  Einstaklingsáætlanir geta verið mismunandi og fer það eftir einstaklingunum og 

hver frávik hans eru einnig skal endurskoðaða einstaklingsáætlanir  reglulega.                                                                                                                                                   

 

 

Tafla 1. sýnir hverjum einstaklingsáætlunin þjónar.  

Trúnaður og samþykki.  
• Þeir sem koma að einstaklingsáætluninni á að vera ljós trúnaður og þagnaskylda. 

Einstaklings- 
áætlun 

Einstaklingurinn Foreldrar / 
forráðamenn 

Skólinn: 
kennarar, 
þroskaþjálfar, 
stuðningsfulltrúar, 
skólaliðar 

Félagsþjónustan:     
akstursþjónusta, 
liðveisla, tómstundar 
og félagsstarf 

Heildagsþjónusta: 
Lengd viðvera skóla 

Heilbrigðisþjónustan: 
Læknir, 
hjúkrunarfræðingur, 
sjúkra- og iðjuþjálfar 

 Talmeinafræðingur  
  talkennari 

Svæðisskrifstofa 
um málefni 
fatlaðra: 
Skammtímavistun, 
liðveisla, stuðn- 
ingsfjölskyldur. 

Tafla 1. 
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• Leita þarf samþykkis foreldra / forráðamanna fyrir einstaklingsáætluninni og 

nemandans sjálfs ef það á við, auk ábyrgðaraðila fyrir hönd teymisins.  Sé hún 

samþykkt verður einstaklingsáætlunin virk.                                                                                                                                        

Varðveisla gagna.   
• Nemandinn / foreldrar / forráðamenn eiga að fá eintak af áætluninni. 

• Skólinn fær eitt eintak, aðrir þjónustuaðilar fá eintak eða styttri samantekt á 

einstaklingsáætluninni, með samþykki foreldra / forráðamanna / nemandans. 

• Varðveisla gagna skal vera í samræmi við gildandi lög  persónuverndar. ( sjá hér 

neðar). 

Oft á tíðum er um viðkvæm mál að ræða þegar málefni nemanda með sérþarfir er að 

ræða.  Með því að skoða lög persónuverndar er ég fyrst og fremst að leita eftir 

staðfestingu á því með hvaða hætti skal fara með persónuupplýsingar og varðveislu 

þeirra.  Í einstaklingsnámskránni er vitnað í meðhöndlun og varðveislu gagnanna, ekki 

sýst til að upplýsa  nemandann og foreldra / forráðamenn hans.  

Eftirfarandi lagaákvæði segja með skýrum hætti hvernig varðveita skal og meðhöndla 

persónulegar upplýsingar: 

Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga gilda um sérhverja rafræna vinnslu 

persónuupplýsinga og handvirka vinnslu persónuupplýsinga sem eru eða eiga að verða hluti af skrá, skv. 

1. mgr. 3. gr. laganna. Persónuupplýsingar eru skilgreindar í 1. tölul. 2. gr. laganna sem sérhverjar 

persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða 

óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi. Hugtakið vinnsla er skilgreint sem sérhver 

aðgerð eða röð aðgerða þar sem unnið er með persónuupplýsingar, hvort heldur vinnslan er handvirk eða 

rafræn, skv. 2. tölul. 2. gr. laganna. Miðlun persónuupplýsinga er ein tegund vinnslu, sbr. b-liður 2. gr. 

tilskipunar nr. 95/46/EB og athugasemdir í greinargerð með frumvarpi því er varð síðar að lögum nr. 

77/2000. 

Í c-lið 2. tölul. 8. gr. laga nr. laga nr. 77/2000 er að finna skilgreiningu á því hvað séu viðkvæmar 

persónuupplýsingar. Tekur það m.a. til upplýsinga um heilsuhagi. Í ákvæði 1. mgr. 37. gr. laga nr. 

66/1995 um grunnskóla segir að börn og unglingar, sem eigi erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga nr. 59/1992, 

eigi rétt á sérstökum stuðningi í námi. Er m.a. átt við þá sem haldnir eru þroskahömlun, geðfötlun, 

hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu, eða fötlun sem er afleiðing af langvarandi veikindum, svo og 

slysum. Með hliðsjón af þessu telst listi yfir nemendur sem njóta sérúrræða í skóla hafa að geyma 

viðkvæmar persónuupplýsingar í skilningi laga nr. 77/2000, sbr. 8. tölul. 2. gr. laganna. 
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a. Hinn skráði samþykki vinnsluna, skv. 1. tölul. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 77/2000 

Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 9. gr. er vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga óheimil 

nema hinn skráði samþykki vinnsluna. Þar sem hér er um að ræða upplýsingar um 

ólögráða börn þarf að liggja fyrir samþykki foreldra eða forsjáraðila viðkomandi barns 

sbr. 1. mgr. 51. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 og 4. mgr. 28. gr. barnalaga nr. 76/2003. 

Einnig þarf að hafa samráð við barnið eftir því sem aldur og þroski þess gefur tilefni til, 

sbr. 6. mgr. 28. gr. barnalaga.17 

Reglur vegna réttinda nemenda og takmarkanir á þeim. 
Markmið með skólagöngu nemenda með sérþarfir er að þeim líði vel í skólanum, þeim 

sé tryggð almenn mannréttindi, persónufrelsi og réttur þeirra til að hafa samskipti við 

aðra sé virtur, sem og réttur þeirra til tjáningar og skoðunarfrelsis.  Allir skulu koma 

fram við nemendur af virðingu, kurteisi og tillitsemi og stuðla að því að styrkja 

nemendur út frá þroska þeirra og aldri. 

 
Vegna fatlana sinna þurfa nemendur oft á tíðum meiri stuðning starfsmanna skólans í 

daglegri umgengni og samskiptum en almennt gengur og gerist.  Með réttum 

viðbrögðum má koma í veg fyrir óæskilega hegðun en í þeim tilvikum þar sem nemandi 

sýnir óviðeigandi hegðun og grípa þarf inn í eru eftirfarandi reglur settar og eiga að 

samræma vinnubrögð allra sem að nemandanum koma.  

• Samkvæmt 5. gr. reglugerðar nr.270/200018 er starfsmönnum skóla óheimilt að 

neyta aflsmunar nema nauðsyn krefji til að stöðva ofbeldi eða koma í veg fyrir 

að nemandi valdi sjálfum sér eða öðrum skaða eða eignartjóni. 

• Takmarka ber réttindi nemenda þegar það telst nauðsynlegt og aðrar leiðir hafa 

ekki dugað s.s. afskiptaleysi – að hunsa – að fjarlægja úr aðstæðum (time out).  

Takmörkun á  eingöngu rétt á sér ef þörf er á að gæta öryggis og heilsu 

nemandans, annarra nemenda og starfsfólks.  

• Takmarkanir á réttindum skal stöðvuð með sem mildustum hætti eins og kostur 

er á. 

• Í þeim tilfellum þar sem nauðsyn er á að takmarka réttindi nemandans þarf að 

skilgreina þær svo öllum sé ljóst í hverju þær felast og foreldrar / forráðamenn 

skulu upplýstir og skriflegt samþykki þeirra þarf að liggja fyrir. 

 
                                                
17 Lög persónuverndar. nr. 77/2000 
18 Reglugerð um málefni fatlaðra nr. 270/2000. 
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Takmörkun á réttindum nemanda getur falið í sér aðgerðir eins og: 

Íhlutun og stýringu. 

Á við þegar nemandi neitar að hlýða eða sýnir óæskilega hegðun, án þess þó að ógna 

sjálfum sér öðrum eða umhverfi sínu.  Ef nemandinn er ófær um að láta af hegðun sinni 

með úrtölum er starfsmanni heimilt að stýra nemandanum út úr aðstæðum um 

stundarsakir.  

Þvingandi stýring. 

Beiting líkamlegra refsinga og einangrunar er óheimil, hvort sem er í refsiskyni eða 

uppeldis- og kennslufræðilegum tilgangi. 

Líkamleg þvingun sem felur í sér að nemandi er haldið föstum og /eða hann er fluttur á 

milli staða er leyfileg í þeim tilvikum þegar nauðsynlegt er að koma í veg fyrir að 

nemandi sýni hegðun sem er ógnun við hann sjálfan eða aðra nemendur og starfsfólk. 

Sama á við ef nemandinn stendur að eyðileggingu muna og mannvirkja.  Áður þarf þó 

að hafa farið fram tilraun til að stöðva hegðun viðkomandi nemanda með sem mildstum 

hætti s.s. fortölum. 

Ef nemandi missir stjórn á sér, er heimilt að færa hann í rólegt umhverfi um 

stundarsakir.  Starfsmaður skólans skal ætíð fylgja nemanda í slíkt umhverfi og vera 

honum til halds og trausts á meðan nemandinn er að jafna sig eftir inngrip vegna 

hegðunar.  

 

Skráning. 

Allt líkamlegt inngrip starfsfólks til að stöðva óæskilegt atferli nemanda s.s. 

sjálfsmeiðandi atferli og líkamlegt ofbeldi gagnvar öðrum nemendum eða starfsfólki 

skal skrá á þar til gerð eyðublöð er fylgja einstaklingsáætluninni.  Þegar um inngrip er 

að ræða tel ég mikilvægt að það sé skráð svo allir séu upplýstir um atburðinn og ekki 

síst til að meta hvort inngripið hafi skilað árangri eða hvort það þurfi að vera hugsanlega 

með einhverjum öðrum hætti.  Skráningin skal gerð sem fyrst eftir atburð annars er 

frekar hætta á að einhver atriði gleymist. 

 

 



 - 14 -  
 
 

Innihald einstaklingsáætlunarinnar.   

Hér á eftir tel ég upp þau atriði sem eru í einstaklingsáætluninni og hvað ég 

hugsa mér að sé sett í hvern lið.     

Forsíða bls.1:  Þar kemur fram að hér sé um að ræða heiltæka einstaklingsáætlun fyrir 

nemanda með sérþarfir í grunnskóla.  Heiti skólans og hönnuður á einstaklingáætlun.  

Bls.2-4.  Upplýsingar við gerð einstaklingsáætlunar:  Markmið með 

einstaklingsáætlun. Upplýsingar um námsmarkmið.  Upplýsingar um trúnað og 

samþykki.  Upplýsingar vegna réttinda nemenda og takmarkanir á þeim.                                                         

Bls.3.  Persónuupplýsingar.                                                                                                       

Nafn:  Nemanda, kennitala, bekkur, nafn foreldra / forráðamanna.  Einnig ef 

mikilvægum upplýsingum þarf að koma á framfæri s.s. hverjir mega sækja nemandann 

ef það á við.     

Dagsetning fyrir tímabil áætlunarinnar: 

Læknisfræðilegar upplýsingar: s.s. varðandi lyfjamál, atriði er varðar heilsufar, 

viðbrögð við alvarlegum veikindum s.s. flog / krampa.                                                                                                                                 

Stoðtæki:  Ef nemandi notar hjálpartæki þá eru þau tilgreind hér                                                                    

Niðurstöður greiningaraðila.                                                                                              

Tekið skal fram hvaða upplýsingar eða ráðgjöf voru höfð til hliðsjónar. Hér má nefna og 

rekja stuttlega niðurstöður frá greiningaraðilum, málþroskapróf, próf og athuganir skóla, 

ráðgjöf frá talmeinafræðingi, sjúkraþjálfa eða iðjuþjálfa.  Einnig má nefna athuganir og 

samráð starfsfólks og upplýsingar frá foreldrum. 

Teymi.                                                                                                                            

Ábyrgðaraðili:  Nafn ábyrgðaraðila þ.e. sá sem gerir einstaklingsáætlunina (aðili úr 

skólanum). 

Þarfagreining:  Staða nemandans út frá óskum og þörfum t.d. foreldra / forráðamanna 

og frá nemandanum.  Til að mynda hvort um sé að ræða einhverja færni sem gott væri 

að þjálfa með framtíðarsýn nemandans í huga s.s. vegna starfsþjálfunar, sjálfshjálpar og 

færni í daglegum athöfnum.   

Skólaskrifsofa:  Er nemandinn í akstursþjónustu, hver sinnir henni og fylgir henni eftir. 

Félagsþjónustan:  Hér koma upplýsingar frá félagsþjónustunni ef það á við.  

Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra:  Hvaða þjónustu nýtur viðkomandi frá            

þessum aðilum, s.s. skammtímavistun, liðveisla.  Hvar, hvenær og hver er tengill? 
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Heilbrigðisþjónustan:  Er nemandinn í sjúkra- og iðjuþjálfun.  Hvar, hvenær og hver er 

tengill? 

Þjónustuaðilar/eftirfylgd: Nafn þeirra sem vinna með eða koma að viðkomandi og 

verða upplýstir um áætlunina í heild sinni eða styttri samantekt með nægjanlegum 

upplýsingum.. S.s. kennarar, þroskaþjálfar,stuðningsfulltrúar, skólaliðar, 

skólastjórnendur, skólahjúkrun, liðveisla, sjúkra- og iðjuþjálfar,  talmeinafræðingar, 

 

Bls.4.  Núverandi geta, hæfileikar og sterkar hliðar.  Hver eru áhugamál nemandans 

og hæfileikar.  Hér er skráð námsgeta og færniþættir  nemandans:  

Í stærðfræði - talnaskilningur, rökhugsun og flokkun, hugtakaþekking og  ritun. 

Íslenska – lestrarkunnátta, skilningur, tjáning, málskilningur, hlustun og skrift. 

Hæfni til sjálfshjálpar - athafnir daglegs lífs og skólafærni. 

Félagsfærni og tilfinningaþroski – hegðun, úthald, einbeiting  og samskipti. 

5. Langtímamarkmið:  Hér kemur fram hvaða árangurs má vænta í lok skólaárs. Þetta 

eru þau markmið sem ákveðin voru á samráðsfundi með foreldri / nemanda og teymi. 

Langtímamarkmiðin eru námsmarkmið sem ná yfir þrjú meginsvið og eru í samræmi 

við aðalnámskrá og skólanámskrá þau eru: 

1. Þroskaþættirnir fimm: félags- og tilfinningaþroski, hreyfiþroski, málþroski, 

skynþroski / skynjun og vitsmunaþroski.    

2. Námsgreinar: íslenska, stærðfræði, samfélagsfræði, náttúrfræði, kristnifræði, 

heimilisfræði.  Tónmennt, íþróttir, myndmennt, smíði, textilmennt, upplýsinga 

og tæknimennt, danska og enska.  

3. Lífsleikni s.s. að komast leiðar sinnar, heimilisstörf, samskipti, tómstundir, 

verslun og þjónusta og skipulögð vinnubrögð.  Skólafærni s.s stundvísi, er með 

námsbækur og gögn, getur setið / unnið einn (í skólastofunni og / eða almennt í 

skólanum), kemur sér að verki ótilkvaddur, hlustar af athygli ( í nokkrar mínútur 

og / eða í góðan tíma), réttir upp hönd til að spyrja / svara spurningum, biður um 

hjálp (frá kennaranum og / eða öðrum nemendum), aðstoðar kennarann og / eða 

aðra nemendur, fer eftir reglum, fer eftir leiðbeiningum, vinnur með öðrum,  

lýkur við verkefnin, sýnir / segir frá (í litlum og / eða stærri hópum),  færir sig á 

milli staða eða skiptir um verkefni án vandræða (innan stofunnar og / eða innan 

skólans).  Athafnir daglegs lífs s.s í sjálfshjálp og persónulegri umhirðu.  

Rökstuðningur og hvernig markmið tengjast daglegu lífi. 
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Bls.6-7.  Skammtímamarkmið: Skammtímamarkmið ná yfir styttri tímabil.  Þau eru 

þrep að leið að langtímamarkmiðum sem ákvörðun er tekin um.  Skammtímamarkmið 

eru skilgreining á hvaða náms- og eða færniþætti á að kenna.  Hvaða getustigi er stefnt 

að.  Skammtímamarkmið eru nákvæm og vel rökstudd.  

Hér er tekið fram hver ber ábyrgð á kennslunni.  Hvenær og hvernig endurmeta á 

framfarir nemandans. 

Við endurmat er merkt við í reitina lokið eða ólokið.  Þannig er hægt að hafa áætlunina 

mælanlega. 

 

Bls. 8.  Þátttaka í hefðbundnu skólastarfi:  Hér er sett inn hvernig tengslum 

nemandans er háttað  við heimabekk / tengslabekk.  Hvaða tíma sækir nemandinn út í 

almennar kennslustundir?  Hver fylgir þessu eftir? 

Rökstuðningur og markmið skilgreind. 

Áætlað endurmat þar sem næsta skref er skoðað. 

Væntingar til nemanda: Hér er gott að setja inn þær væntingar sem gerðar eru til 

nemandans s.s. eins og skólafærni og heimavinnu.  Kröfur eru hafðar í samræmi við 

þroska og hæfni hans. 

 

Áætlað endurmat: endurmat skal að öllu jöfnu vera framkvæmt tvisvar sinnum á ári í 

upphafi skólagöngu og aftur  fljótlega á nýju ári og oftar ef þurfa þykir. 

 

Bls. 9.  Reglur vegna réttinda nemanda og takmarkanir á þeim: Hér er skráð á 

hvern hátt verði brugðist við óæskilegri hegðun ef það við á.  Foreldrar / forráðamenn 

samþykkja með undirskrift sinni. 

Varðveisla gagna:  Hér er tilgreint hverjir fá eintak af einstaklingsáætluninni og 

hvernig varðveislu gagna er háttað í samræmi við lög. 

 

Trúnaður og samþykki: Hér er áréttað sú skylda allra sem koma að 

einstaklingsáætluninni um trúnað og þagnarskyldu. Með undirskrift foreldra / 

forráðamanna er áætlunin samþykkt.  Einnig kvittar ábyrgðaraðili hér. 

 

Bls. 10. Eyðublað yfir inngrip á óæskilegri hegðun. 
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Lokaorð 

Í þessar ritgerð hef ég leitast við að hanna einstaklingsáætlun fyrir nemendur með 

sérþarfir í grunnskólum sem nær yfir náms og skólafærni sem og alla þjónustu sem 

viðkemur nemandanum.  Það sem ég  tel mig vera að gera nýtt með þessari  

einstaklingsáætlun er að gera heildræna þjónustuáætlun. Einstaklingur með fötlun þarf 

oft á tíðum mjög sértæka þjónustu og því koma margir aðilar þar að.  Ég hef trú á að 

einstaklingsáætlun af þessu tagi geti auðveldað alla upplýsingamiðlun og samræmt 

markmið og áherslur á flestu því sem viðkemur nemanda og allir viti hvað aðrir eru að 

gera og hvernig og ekki sýst samræmt vinnubrögð til hagsbóta fyrir alla er málið varða. 

Margar hugmyndir kviknuð við þessa vinnu um hvernig mætti útfæra áætlun sem þessa 

og var ein sú að koma þessu formi í forrit t.d. í Mentor sem er gagnagrunnur fyrir 

skólkerfið.  Einnig velti ég mikið fyrir mér hvort ekki mætti gera gátlista sem nær yfir 

náms og þroskaþætti.  Í einstaklingsáætluninni tel ég fram þrjá þætti til að vinna út frá 

og voru námsþættirnir unnir út frá aðalnámskrá grunnskóla en lífsleikni, athafnir 

daglegs lífs og skólafærni gefa hugmyndir um atriði sem nemandinn þarf að læra. 

Áhugavert  væri að vinna nánar með þrjá síðarnefndu þættina og gera gátlista yfir. 

Slíkur gátlisti gæti gefið vísbendingar um næstu skref í námi og þjálfun nemandans.  

Þar sem ég starfa nú í grunnskóla með nemendur með sérþarfir þá langar mig að  nýta 

þessa einstaklingsáætlun til að sjá hvort hún hentar sem slík og þróa hana enn frekar ef 

svo ber undir.  Ég hef fengið góðan stuðning og skilning á verkefninu frá stjórnendum 

skólans og samstarfsfólki sem hefur verið tilbúið til að aðstoða mig dyggilega og kann 

ég þeim bestu þakkir fyrir.  Leiðbeinanda mínum Kristínu Lilliendahl vil ég einnig 

þakka fyrir góðar leiðbeiningar og var einkar ánægjulegt að hitta og eiga samstarf við. 

 

 

 

                                        __________________________ 
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