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Stuðningssvið 

1. Viðfangsefni á heimili

2. Viðfangsefni í samfélagi og nærumhverfi

3. Viðfangsefni tengd skólastarfi

4. Viðfangsefni tengd námi 

5. Viðfangsefni tengd heilsu og öryggi

6. Félagsleg viðfangsefni

7. Viðfangsefni tengd hagsmunagæslu



Stuðningssvið:
Sérstök þörf fyrir stuðning vegna heilsu og hegðunar

• Þörf fyrir læknisfræðilegan stuðning: 18 +
(Geta gefið 36+ stig)

• Stuðningur vegna hegðunar: 13 + 
(Geta gefið 26+ stig)

• 1= Einhver stuðningur nauðsynlegur
• 2= Mikill stuðningur nauðsynlegur



• Tegund stuðnings: Hvers konar stuðnings 
er þörf?

• Tíðni stuðnings: Hversu oft þarf barnið 
stuðning við þetta viðfangsefni á 
dæmigerðum degi?

• Daglegur stuðningstími: Þegar stuðnings er 
þörf á þessu sviði, hve miklum tíma ætti að 
verja?

Þörf fyrir stuðning metin út frá þremur 
víddum



Matslykill
TEGUND

• Hvers eðlis ætti stuðningurinn að vera ef 
barnið tæki reglulega þátt í atferli/athöfn 
næstu mánuði

• Í hverju myndi sérstaki stuðningurinn felast 
• Aðstoð sem dæmigerðir jafnaldrar þyrftu 

ekki
• Sem aðrir yrðu að veita til að gera barni 

kleift



Matslykill
TEGUND

• 0=enginn 
• 1=eftirlit
• 2=vísbendingar með orðum eða gerðum
• 3=afmarkaður líkamlegur stuðningur
• 4=fullur líkamlegur stuðningur



Matslykill
TÍÐNI

• 0= Óverulegur: Stuðningsþörf barnsins er 
sjaldan eða aldrei umfram jafnaldra hvað 
tíðni varðar.

• 1= Sjaldan: Barnið þarf öðru hverju 
sérstakan stuðning sem jafnaldrar þarfnast 
ekki.

• 2= Oft: Í u.þ.b. helmingi tilvika er 
viðbótarstuðningur forsenda þess að barnið 
geti tekið þátt í viðfangsefninu



Matslykill
TÍÐNI

• 3= Mjög oft: Í flestum tilvikum þarf barnið 
sérstakan stuðning við viðfangsefnið sem 
jafnaldrar þarfnast ekki.

• 4= Alltaf: Í öllum tilvikum þar sem barnið 
tekur þátt í viðfangsefninu þarf það 
sérstakan stuðning sem jafnaldrar þarfnast 
ekki.



Matslykill
TÍMI

• 0=enginn
• 1=minni en 30 mínútur
• 2=frá 30 mínútum og allt að 2 klst.
• 3=frá 2 klst.og allt að 4 klst.
• 4=4 klst.eða lengur
•



Niðurstöður
• Stuðningsvísitala 55-145. Endurspeglar heildar 

stuðningsþörf 
Meðalstuðningsvísitala er 100, því hærri því meiri stuðningsþörf.

• Hundraðsröð fyrir hvert stuðningssvið      
Hundraðstala segir til um hlutfall þeirra sem eru lægri. 60 þýðir að 
60% þátttakenda hefur minni stuðningsþörf)

• Stuðningsflokkur 1 – 16 

• Sérstök þörf vegna heilsu/hegðunar

• Afhent sveitarfélagi ásamt matshefti til að vinna 
að einstaklingsáætlun



Stuðningsflokkar
• 1–4 Væg stuðningsþörf
• 5–8 Miðlungs stuðningsþörf
• 9–12 Mikil stuðningsþörf
• 13–14 Óvenjumikil stuðningsþörf vegna 

heilsu eða hegðunar
• 15–16 Mjög mikil stuðningsþörf vegna 

heilsu eða hegðunar
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