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Útdráttur 

 

Rannsókn þessi var gerð í samstarfi við Íslenska Erfðagreiningu og Greiningar- og 

Ráðgjafarstöð Ríkisins. Gögnum var safnað á þeirra vegum og voru þátttakendur 2802 

fullorðin skyldmenni barna með einhverfu. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

próffræðilega eiginleika tveggja kvarða (DSIM-s/i og SRS) sem ætlað er að mæla 

einhverfurófseinkenni hjá fullorðum ættingjum einstaklinga sem greinst hafa með 

einhverfu, sem og að kanna tilgátu þess efnis að innsæi í eigin hegðun tapist með 

auknum alvarleika einkenna eins og þau mælast á DSIM-s og DSIM-i. Þátttakendur voru 

fengnir til þess að meta einhverfueinkenni hjá sjálfum sér með DSIM-s listanum, auk 

þess sem annar matsaðili sem tengdist þátttakanda á einhvern hátt var einnig beðinn um 

meta einhverfueinkenni þátttakanda með DSIM-i og/eða SRS listanum. Próffræðilegir 

eiginleikar listanna voru kannaðir með þáttagreiningu, þar sem þriggja þátta lausn fékkst 

á öllum listum. Innra samkvæmni reyndist einnig gott. Kynjamunur var til staðar og 

hélst stöðugur í gegnum rannsóknina. Karlar mældust alltaf með meiri einkenni heldur 

en konur á öllum listum, hvort sem um var að ræða mat þeirra sjálfra eða mat annarra. 

Skorun matsmanna eftir tengslum þeirra við þátttakanda voru könnuð. Marktækur munur 

var á heildarskorum eftir tengslahópum. Skorun matsmanna á SRS listanum var borin 

saman við skorun matsmanna á DSIM-i listanum. Þar kom í ljós að heildarskor sem 

matsmenn gáfu þátttakendum fóru ekki eingöngu eftir því hvaða tengslahóp þeir 

tilheyrðu heldur einnig eftir hvaða tegund lista þeir svöruðu. Mikinn breytileika var að 

finna á meðalskori tengslahópa eftir því hvort um var að ræða SRS listann eða DSIM-i. 

Niðurstöður úr sjálfsmati voru bornar saman við niðurstöður úr mati annarra og kom 

enginn munur fram á meðaltali heildarskors hjá hópunum tveimur. Samband sjálfsmats 

og mats annarra var einnig kannað með því að raða heildarskorum á alvarleikakvarða og 

sambandið kannað fyrst út frá mati annarra og síðan út frá sjálfsmati. Sambandið hélst 

ekki stöðugt á milli samaburða sem bendir til þess að hér sé ekki um raunverulegan skort 

á innsæi að ræða eftir alvarleiki einkenna. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa því til 

kynna að notkun sjálfsmatslista sé réttmæt og áreiðanleg matsaðferð við mat á 

einkennum víðari svipgerðar einhverfu hjá fullorðnum.   

 

 

 



  

 

Abstract 

 

This research project was done in collaboration with Decode and the State and 

Diagnostic Counselling Center who managed all collection of data.  Participants in this 

reserach were 2802 adults who were related to children with autism.  The aim of the 

study was to describe and compare the psychometric properties of two scales (DSIM-s/i 

and SRS) measuring autistic traits in adult relatives of autistic probands. In addition, the 

aim was to test the hypothesis of a relative loss of insight with increased symptom 

severity as measured by the DSIM-s and DSIM-i reports. Participants rated autism 

symptoms within themselves with the DSIM-s report.  An informant rater was also asked 

to rate autism symptoms for the participant.  Psychometric properties were evaluated 

with a factor analysis, which resulted in three factors being extracted on all three reports. 

Cronbach‗s alpha indicated good reliability. A sex difference was reported throughout 

the study. Men score higher than women for symptoms of autism on all three reports, 

both self and informant versions. Informant reports were analyzed to see if scores were 

depend on type of relation to the participant. A significant difference between scores was 

found depending on relations. Informant scores on the SRS was compared to informant 

scores on the DSIM-i. Scores differed significantly between the two reports. Total scores 

on self reports were compared to total scores on informant reports.  No signifacant 

difference was found. The relationship of self and informant reports was looked into by 

placing total scores on a severity scale and comparing the two, first by using informant 

reports as a golden standard and then by using self report as the golden standard. With 

this change in golden standard the relatioship between self- and informant reports was 

mirrored, which indicates that the first comparison did not represent a true loss of insight 

with increased symptom severity. The results of this study  indicate that the use of self 

reports is a reliable and a valid method for assessing symptoms of broader autism 

phenotype in adults. 
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Inngangur 

 

Saga einhverfu 

Tæplega 70 ár eru nú liðin frá byrtingu fyrstu fræðigreina um einhverfu. 

Einhverfurófsraskanir hafa verið mikið rannsakaðar og mikil fjölgun tilfella síðustu ár 

vakið athygli.  Síðastliðna þrjá áratugi hefur tíðni einhverfu margfaldast (Matson & 

Nebel-Schwam, 2007).  Fyrstur til að nota hugtakið einhverfa (autism) var Eugen 

Bleuler sem árið 1910 talaði um einhverfu þegar hann lýsti einkennilegum og 

sjálfmiðuðum hugsunarhætti hjá geðklofasjúklingum sem einangruðu sig í ímynduðum 

heimi (Stotz-Ingenlath, 2000). Það var hins vegar Leo Kanner  sem aðlagaði hugtakið 

einhverfa að því sem við þekkjum í dag. Kanner var með þeim fyrstu til að vekja athygli 

umheimsins á einkennum einhverfu þegar hann gerði þeim skil í rannsókn sinni árið 

1943 (Neumarker, 2003).  Þar lýsir hann kynnum sínum af ellefu börnum sem öll höfðu 

svipuð einkenni. Það sem Kanner áleit aðaleinkenni barnanna var meðfædd vangeta til 

að tengjast fólki og aðlagast félagslegum aðstæðum (Kanner, 1943). Þessi skortur á 

félagslegri svörun er það einkenni sem enn í dag er skilgreinandi fyrir 

einhverfurófsraskanir.  

Aðeins ári síðar, eftir að Kanner hafði opinberað athuganir sínar og sett fram 

hugmyndir sínar um einhverfu, birti austurríski geðlæknirinn Hans Asperger niðurstöður 

rannsókna sinna á fjórum börnum með áþekk einkenni og þau sem Kanner hafði áður 

lýst. Börnin í rannsókn Asperger  sýndu einkenni  afbrigðilegs félagsþroska, seinkaðan 

þroska samskipta og þröng endurtekin mynstur hegðunar og áhuga.  Lýsingar þeirra 

Kanner og Asperger á einkennum barnanna voru afar áþekkar, að því undanskildu að 

börnin í rannsókn Asperger virtust ekki sína seinkaðan málþroska.  Það voru frekar 
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dæmi þess að börnin hefðu sérstaklega góð tök á töluðu máli og byggju jafnvel yfir 

heldur fullorðinslegum talsmáta.  Auk þessa greindi Asperger frá því að þessi börn 

byggju mörg hver yfir sérstökum hæfileikum, oft á sviði stærðfræði, en slík tilvik höfðu 

ekki komið fram í lýsingum Kanner á einhverfu (Sanders, 2009). Athuganir Asperger 

féllu að nokkru leyti í skuggan af verkum Kanner, sökum þess að grein hans var skrifuð 

á þýsku og vakti því ekki mikla athygli utan hins þýskumælandi fræðaheims til að byrja 

með. Það var ekki fyrr en mörgum árum síðar að Lorna Wing (1981) setti fram athuganir 

sínar á 34 skjólstæðingum sem voru með svipuð einkenni og Asperger hafði lýst í grein 

sinni. Upp frá því var farið að tala um Aspergerheilkenni og hefur alla tíð síðan verið 

deilt um það hvort sú röskun eigi rétt á sér sem greiningaflokkur aðskilinn einhverfu eða 

hvort að Aspergerheilkenni sé í raun bara ein mynd einhverfu. Skilin á milli vægrar 

einhverfu og Aspergerheilkennis hafa lengi þótt óljós og er deilan ekki enn til lykta leidd 

(Klin & Volkmar, 1997; Rutter & Schopler, 1992). Samkvæmt núverandi 

greiningarskilmerkjum ICD-10 og DSM-IV eru Aspergerheilkenni og einhverfa 

aðskildar raskanir en báðar tilheyra þær svonefndum gagntækum þroskaröskunum 

(APA, 2000; WHO, 1993).  Eftir birtingu greinar Wing (1981) fóru rannsóknir í auknu 

mæli að beinast að vægari mynd einhverfu sem gáfu til kynna að til var fólk með vægari 

einkenni einhverfu,  meiri greind og betri aðlögunarfærni en þeir sem áður höfðu verið 

greindir með einhverfu (Rapin, 2005; Volkmar & Klin, 2005). 

  

Gagntækar þroskaraskanir (Einhverfurófsraskanir) 

Á þeim tæplega sjötíu árum sem nú eru liðin frá því að einhverfa varð að rannsóknarefni 

hafa rannsakendur smám saman komist að samkomulagi um hvaða viðmið skuli gilda 

við greiningar á einhverfu (Rutter, 1996).  Einhverfa er ein mest rannsakaða 
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þroskaröskunin og samhliða auknum rannsóknum hafa skilgreiningar á 

einhverfurófsröskunum skerptst og orðið nákvæmari (Matson & Nebel-Schwam, 2007; 

Volkmar, Lord, Bayley, Schultz & Klin, 2004).  Þetta hefur komið að gagni í 

fræðaheiminum og valdið því að aukið samræmi hefur orðið milli þeirra greiningakerfa 

sem eru ráðandi í dag; DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) 

greiningarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna og ICD-10 (World Health Organization 

(WHO), 1992; 1993) greiningarkerfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. ICD-10 

greiningarkerfið er notað við skráningar í íslenskt heilbrigðiskerfi.   Við skrif 

einhverfukaflans í ICD-10 var DSM-IV notaður til hliðsjónar (Volkmar & Klin, 2005) 

en það var ekki fyrr en um 1980, með útgáfu DSM-III, sem að einhverfu voru gerð 

séstök kaflaskil og yfirheitið gagntækar þroskaraskanir (pervasive developmental 

disorders) tekið upp; en það heiti er nú notað til jafns við einhverfurófsraskanir (APA, 

1980). 

 Það var svo í fjórðu útgáfu DSM (APA,1994) að flokkum einhverfu var fjölgað í 

fimm og varð þessi uppstokkun til þess að grundvallar viðhorfsbreytingar urðu á 

röskuninni, sem færðist frá því að vera flokkamiðað í átt að víddarmiðaðri nálgun 

(Volkmar & Klin 2005).  Einhverfurófsraskanir eiga það sameiginlegt að lýsa fráviki í 

hegðun sem má rekja til röskunar á taugaþroska. Frávikin koma fram á þremur 

meginsviðum, afbrigðilegum félagsþroska, seinkaðs þroska samskipta og þröngs 

endurtekins mynsturs hegðunar og áhuga (Mash & Barkley, 2007).  Algeng einkenni 

einhverfurófsraskana hjá börnum eru lélegt augnsamband, seinkaður málþroski,  

afmörkuð áhugasvið og sérkennilegur leikur með leikföng, bergmálstal og stagl 

(Roebledo, 2008).   Hins vegar geta einkennin verið afar breytileg á milli hinna 

mismunandi einhverfurófsraskana og ræður styrkleiki og eðli einkenna því hvar á 

einhverfurófinu viðkomandi röskun er staðsett. Þeim röskunum sem staðsettar eru á 
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alvarlegri enda rófsins fylgir í meirihluta tilfella greindarskerðing. Einstaklingar með 

alvarlega einhverfu eru oftast með lítinn mál- og félagsþroska, tala oft lítið sem ekkert 

og hafa mjög takmörkuð samskipti við umheiminn. Þeir sem staðsettir eru á hinum enda 

rófsins hafa mun vægari einkenni, eru ekki með greindarskerðingu og geta í mörgum 

tilfellum búið sjálfstætt og vegnað ágætlega í starfi sem ekki byggir á miklum 

mannlegum samskiptum (Mash & Barkley, 2007).  

  Raskanir á einhverfurófi tengjast oft öðrum röskunum, ýmist þroska og/eða 

geðröskunum.  Mestur er samsláttur á milli barnaeinhverfu og þroskahömlunar, en um 

það bil 75% þeirra sem greindir eru með einhverfu eru einnig greindir með 

þroskahömlun.  Samsláttur á milli einhverfu og flogaveiki er einnig algengur.  Um einn 

þriðji barna með einhverfu er líka með flogaveiki en sá samsláttur er algengari meðal 

barna með einhverfu og þroskahömlun.  Auk þessa er algengt að samsláttur sé á milli 

einhverfu og svefnvanda sem og vanda varðandi fæðuinntöku. Málhömlun (specific 

language impairment) er algeng í tengslum við einhverfu og er seinkaður málþroski eða 

vöntun á tali meðal greiningarskilmerkja fyrir einhverfu (Bishop, 2010; Kjelgaard & 

Tager-Flusberg, 2001). Málhömlun sem greiningarskilmerki er það sem skilur á milli 

barna með einhverfu annars vegar og barna með Asperger heilkenni hinsvegar, þar sem 

ekki hefur verið sýnt fram á tengsl tengsl á milli málhömlunnar og Aspergerheilkennis 

(Kjelgaard & Tager-Flusber, 2001; Mash & Barkley, 2007).  Rannsóknir hafa enn 

fremur sýnt að samsláttur virðist vera til staðar á milli Athyglisbrests með ofvirkni 

(ADHD) og raskana á einhverfurófi (Reiersen, Constantino, Gimmer, Martin & Todd, 

2008; Sturm, Fernell & Gillberg, 2004). Sýnt hefur verið fram á að einkenni á borð við 

erfiðleika við að halda athygli, hvatvísi og ofvirkni séu til staðar í báðum hópum þessara 

aðskildu raskana (Wing, 1997). Yoshida og Uchiyama (2004) greindu frá því í 

niðurstöðum rannsóknar sinnar að 85% af börnum með greiningu á Aspergerheilkenni 
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eða Óskilgreindri einhverfu (PDD-NOS) uppfylltu einnig greiningarskilmerki fyrir 

ADHD en það sama átti við um 57,6% þeirra barna sem voru með einhverfugreiningu. 

Af öðrum röskunum tengjast lyndis- og kvíðaraskanir oft einhverfu og er algengið meira 

meðal þeirra sem staðsettir eru á vægari enda einhverfurófsins heldur en hinna sem búa 

við meiri skerðingu.  Um 65-85% þeirra sem ná greiningarskilmerkjum fyrir Asperger 

heilkenni þjást einnig af þunglyndi og/eða kvíða (Mash & Barkley, 2007).    

 

Fyrstu skilgreiningar á einhverfu voru þröngar og þar af leiðandi voru færri börn með 

alvarlegri einkenni sem uppfylltu greiningarskilmerkin í fyrstu.  Með auknum fjölda 

rannsókna jókst þekkingin á einkennum einhverfu og voru greiningarskilmerki víkkuð 

smám saman til að ná yfir víðtækari hóp barna með mis alvarleg einkenni (APA, 1980; 

APA, 1987). Í DSM-IV flokkunarkerfinu nær einhverfurófið yfir fimm mismunandi 

einhverfurófsraskanir en í ICD-10 eru flokkarnir átta. Staðsetning raskana á rófinu fer 

eftir alvarleika einkenna (Mash & Barkley, 2007).  Þeir flokkar sem sameiginlegir eru 

báðum greiningarkerfum eru eftirfarandi: 1) Einhverfa (Autistic Disorder/Childhood 

Autism)  2) Retts heilkenni (Rett´s Disorder) 3) Upplausnarþrjóskuröskun (Childhood 

Disintegrative Disorder) 4) Aspergerheilkenni (Asperger´s Syndrome) 5) Ótilgreind 

einhverfa (Pervasive Developmental Disorder not otherwise specified; PDD-NOS/ Other 

pervasive developmental disorders).  Í ICD greiningarkerfinu bætast svo við þrír aðrir 

flokkar sem ekki eru til staðar í DSM. Þessir flokkar eru eftirfarandi: 1) Ódæmigerð 

einhverfa (Atypical autism) 2)  Ofvirkniröskun ásamt þroskahömlun og staglkenndum 

hreyfingum (Overactive disorder associated with mental redardation and sterotyped 

movements) 3) Gagntæk þroskaröskun, ótilgreind ( Pervasive developmental disorder, 

unspecified) 
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Eftirfarandi er umfjöllun, byggð á greiningarviðmiðum ICD-10 (WHO, 1993), 

um þær tvær raskanir einhverfurófsins sem staðsettar eru á sitt hvorum enda þess; 

Bernskueinhverfa annars vegar sem staðsett er á alvarlegri enda rófsins og 

Aspergerheilkenni hinsvegar sem staðsett er á vægari enda rófsins
1
. 

Bernskueinhverfa/Einhverfa er sú röskun á einhverfurófinu sem á hvað mest 

sameiginlegt með upphaflegum lýsingum Kanner á einhverfu.  Einkenna verður fyrst 

vart í æsku, fyrir 3 ára aldur, og skerðing kemur fram á sviðum félagslegra samskipta, 

tjáskipta og hegðunar, þar sem hegðun og áhugasvið eru afmörkuð og áráttukennd. 

Skerðing á sviði félagslegra samskipta felur meðal annars í sér erfiðleika við að deila 

áhugamálum og tilfinningum á gagnkvæman máta sem og vangetu til að aðlaga hegðun 

sína út frá félags- og tilfinningalegu samhengi.  Þessi takmarkaða færni til 

tengslamyndunar við aðra veldur því að börn með einhverfu mynda illa leik- og 

vináttutengsl við jafnaldra auk þess sem geta þeirra til ímyndunar- eða eftirhermuleikja 

er ekki aldurssvarandi. Skerðing á sviði tjáskipta felur meðal annars í sér seinkun eða 

vöntun á töluðu máli. Þegar mál er til staðar þá vantar oft verulega upp á getuna til beita 

málinu til félagslegra samskipta. Það er, oft geta börnin nýtt sér málið til að falast eftir 

einhverju sem þau vilja eða þarfnast en það skortir verulega á getuna til að eiga 

frumkvæði að samræðum sem ekki gegna ákveðnu hlutverki eða markmiði. Börn með 

einhverfu hafa takmarkaða færni til að halda slíkum samræðum gangandi en forsendan 

fyrir því er að geta skilið og brugðist við viðbrögðum viðmælanda. Að auki er 

málnotkun þeirra  gjarnan mjög einhæf og einkennist oft af sérviskulegum orðaforða og 

orðatiltækjum sem ekki tíðkast meðal jafnaldra.  Hegðunarmynstur sem tengjast 

                                                      

 

 

 

1
 Sjá greiningarskilmerki fyrir átta flokka gagntækra þroskaraskana (ICD-10) í viðauka 1. 
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einhverfu einkennast gjarnan af þráhyggjukenndri og endurtekinni hegðun þar sem 

áhugamál eiga það til að beinast að sérkennilegum hlutum eða málefnum og sterk þörf er 

fyrir að fylgja ákveðinni reglu eða rútínu í hegðun. Einnig getur verið einkennandi fyrir 

börn með einhverfu að sýna svo kallaðar stegldar hreyfingar, en það eru síendurteknar 

hreyfingar handa eða fingra (t.d. blak eða snúningur) eða jafnvel flóknar hreyfingar alls 

líkamans (WHO, 1993).  

Asperger heilkenni er staðsett á vægari enda einhverfurófsins og er þar af 

leiðandi mun vægari röskun en barnaeinhverfa.  Einkenni eru skerðing í félagslegri 

svörun líkt og í einhverfu ásamt afmörkuðu, stegldu og síendurteknu mynstri í hegðun 

og áhuga. Algeng einkenni eru klaufskar eða klunnalegar hreyfingar og á fullorðinsárum 

getur geðrofseinkenna orðið vart.  Almennt er ekki seinkun eða hömlun í málþroska eða 

vitsmunaþroska þessara barna (WHO, 1993).  

Flokkunarfræðilegt réttmæti Asperger heilkennisins hefur verið umdeilt (Gillberg 

& Gillberg, 1989; Howlin, 2003; Schopler, Mesibov & Kunce, 1998). Börn með 

Asperger heilkenni eru ekki með skerta greind, málþroski þeirra er eðlilegur og geta 

þeirra til sjálfshálpar er ekki skert (Nordin & Gilberg, 1998). Skilyrði til greiningar á 

Asperger heilkenni er að engin marktæk þroskafrávik hafi verið komin fram fyrir 36 

mánaða aldur og einnig er þroskahömlun útilokandi fyrir greiningu á Asperger. Það er 

vegna þessa sem að Fólki með Asperger heilkenni er gjarnan lýst sem vel virkum 

einstaklingum (high functioning autism) (Robledo, 2008) og raunar er það svo að deilt er 

um það hvort að Asperger heilkenni eigi rétt á sér sem sjálfstæð greining aðskilin frá 

einhverfu eða hvort það sé í raun vægari tegund af einhverfu (Volkmar og Klin, 2005).  

 



  

16 

 

Algengi einhverfurófsraskana 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á tíðni einhverfu í gegnum árin og hafa niðurstöður 

þeirra verið afar breytilegar.  Þeim ber þó saman um að tilfellum einhverfu fer fjölgandi. 

Fyrstu faraldsfræðilegu rannsóknir á algengi einhverfu bentu til að 4 til 5 tilfelli af 

barnaeinhverfu greindust hjá hverjum 10 þúsund börnum (Bryson, 1997).  Þessar fyrstu 

rannsóknir voru gerðar fyrir tíma rannsókna á vægari röskunum á einhverfurófinu og því 

miðuðust niðurstöður þeirra við þau þröngu greiningarviðmið sem felast í hinni 

hefðbundnu skilgreiningu á barnaeinhverfu.  Nýrri rannsóknir hafa sýnt að sá hópur 

fólks sem ekki uppfyllir hefðbundin greiningarviðmið barnaeinhverfu en hefur engu að 

síður hamlandi einkenni  er að minnsta kosti jafn stór og líklega stærri en sá sem greinist 

með barnaeinhverfu (Chakrabarti & Fombonne, 2001; Gillberg & Wing, 1999).  Því er 

það svo að faraldsfræðilegar í dag sýna aðrar tölur en fyrri rannsóknir (Fombonne, 

2003).    

Fombonne (2005a) tók saman niðurstöður faraldsfræðirannsókna á einhverfu, 

gerðar á tímabilinu 1966-1993 og bar saman við niðurstöður rannsókna gerðar á árunum 

1994-2004.   Samanburðurinn leiddi í ljós að á þessum árum hafði algengi einhverfu 

aukist verulega eða frá því að vera 4,7 af hverjum tíu þúsund í að vera 12,7 af hverjum 

tíu þúsund.  Í aðskildri rannsókn skoðaði Fombonne (2005b) niðurstöður 43 rannsókna á 

einhverfu frá 14 löndum (þar á meðal Íslandi) til að kanna fjölda þeirra sem eru með 

einkenni einhverfurófsraskana en uppfylla þó ekki greiningarviðmið barnaeinhverfu.  

Niðurstöður hans bentu til þess að fjöldi þeirra sem eru með einhverfurófseinkenni en þó 

undir greiningarviðmiðum barnaeinhverfu sé jafnmikill eða meiri en sá fjöldi sem 

uppfyllir þau greiningarviðmið.   Fombonne (2005b) gerir ráð fyrir því að röskun á 

einhverfurófi megi finna hjá að minnsta kosti 35 til 60 af hverjum 10 þúsund börnum í 

almennu þýði. Baird o.fl. (2006) kannaði algengi einhverfurófsraskana á afmörkuðu 
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svæði í Bretlandi og gáfu niðurstöður hans til kynna að algengi væri í kringum 1% í 

almennu þýði barna, sem er enn frekari aukning frá fyrri rannsóknum.   

Það á við um allar gagntækar þroskaraskanir (að undanskildu Retts heilkenni) að 

þær eru algengari meðal drengja heldur en stúlkna.  Einhverfa er fjórum sinnum 

algengari hjá drengjum en hjá stúlkum (Fombonne, 2005a; Mash & Barkley, 2007).  

Hins vegar er það svo að einkenni hjá stúlkum eru oft alvarlegri heldur en hjá drengjum.  

Fleiri stúlkur greinast því með einhverfu á alvarlegri enda rófsins, heldur en drengir og 

er hlutfallið þar talið vera tíu stúlkur á móti hverjum dreng (Fombonne, 2003; Mash & 

Wiley, 2007).   

 Fyrsta rannsóknin á algengi einhverfu í íslensku þýði var gerð 1977 af 

Guðmundi T. Magnússyni. Niðurstöður þar sýndu að algengi einhverfu vera 4,4 af 

hverjum tíu þúsund (Guðmundur T. Magnússon, 1977).  Algengi dæmigerðar einhverfu 

á Íslandi var svo aftur kannað af þeim Páli Magnússyni og Evald Sæmundsen (2001) þar 

sem þeir báru saman börn fædd á árunum 1974-1983 við börn fædd á árunum 1984-

1993.  Niðurstöður sýndu að algengi einhverfu hafði aukist til muna á milli hópanna 

tveggja.  Algengi dæmigerðrar einhverfu í eldri hópnum reyndist vera 3,8 af hverjum 10 

þúsund en í yngri hópnum fór talan upp í 8,6 af hverjum 10 þúsund. Á milli þessara 

tveggja hópa varð hins vegar lítil breyting á kynjahlutföllum þar sem að í eldri hópnum 

voru 3 drengir á móti hverri stúlku og 3,6 drengir á móti hverri stúlku í yngri hópnum. 

Aukning einhverfugreininga á þessum árum er því gífurleg, en rannsakendur telja þó að 

hluta ástæðunnar megi rekja til breyttra greiningarviðmiða sem verða með nýrri útgáfum 

greiningarkerfanna ICD og DSM (Páll Magnússon & Evald Sæmundsen,  2001). Þau 

greiningarviðmið sem notuð voru á yngri hópinn eru mun rýmri heldur en þau sem voru 

í notkun á þeim árum sem eldri hópurinn var greindur og má því leiða að því líkur að 

þau tilfelli sem hafi verið á mörkum þess að uppfylla greiningarviðmið hafi fengið 
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einhverfurófsgreiningu í yngri hópnum samkvæmt greiningarviðmiðum ICD-10 en ekki 

í eldri hópnum, samkvæmt greiningarviðmiðum ICD-9 .   

Það er óumdeilt að gífurleg aukning hefur orðið á tíðni einhverfurófsraskana á 

undanförnum árum. Þessar niðurstöður hafa verið endurteknar og staðfestar á 

Norðurlöndum, í Bandaríkjunum, Ástralíu og í Evrópu (Baker, 2002; Bertrand et al., 

2001; Croen, Grether, Hoogstrate & Selvin, 2002; Fombonne, 2005a; Magnusson & 

Saemundsen, 2001).  Þessi aukning hefur leitt til þess að spurningar hafa vaknað 

varðandi hvað það er sem veldur.  Fer tilfellum raunverulega fjölgandi eða liggur 

orsökin ef til vill í breyttum greiningarviðmiðum eða jafnvel óþekktum 

umhverfisbreytum?  Rannsakendum hefur ekki enn tekist að svara þessum spurningum 

með óyggjandi hætti.  

 

Ástæður fjölgunar  

Í leit að ástæðum fyrir þessari miklu fjölgun einhverfutilfella hafa ýmsir þættir verið 

rannsakaðir og mörgum mismunandi skýringum varpað fram.  Talið er víst að ný og 

víðari greiningarskilmerki einhverfu, sem og fleiri flokkar hennar, betri greiningar og 

mismunagreiningar, næmari greiningartæki, sem og aukin vitund sérfræðinga og 

almennings á röskuninni hafi hér mikið um að segja (Mash & Barkley, 2007; Wing & 

Potter, 2002).  Posserud, Lundervold, Lie og Gilberg (2010) skoðuðu áhrif mismunandi 

mælitækja á niðurstöður faraldsfræðilegra rannsókna á tíðni einhverfu.  Þeir komust að 

þeirri niðurstöðu að þessi aukna fjölgun einhverfutilfella sé mögulega tilkomin sökum 

betri mælitækja, mismunar á milli mælitækja, breytinga á greiningarskilmerkjum og 

aukinnar vitundarvakningar á einkennum og þróun röskunarinnar. Önnur skýring felst í 



  

19 

 

því að nýgengi einhverfu, hafi ekki aukist; heldur sé um að ræða aukningu greininga á 

skyldum röskunum á einhverfurófinu (Berney, 2000).   

 Rannsóknir hafa sýnt að þó nokkuð sé um að vel virkir einstaklingar með 

einhverfurófsröskun á vægari enda rófsins fái upphaflega ADHD greiningu í stað 

greiningar á gagntækrar þroskaröskunar (Jensen, Larrieu & Mack, 1997; Keen & Ward, 

2004; Perry, 1998). Sökum þessa eru sumir rannsakendur á þeirri skoðun að þarna megi 

finna hluta skýringarinnar sem býr að baki stöðugri fjölgun einhverfugreininga. 

(Charman & Baird, 2002; Keen &Ward, 2004). Samsláttur er í einkennum þessa tveggja 

raskana sem veldur því að mismunagreining getur reynst erfið, sér í lagi þegar greina 

skal á milli ADHD og þeirra einhverfurófsraskana sem liggja á vægari enda rófsins 

(Clark, Feehan, Tinline, & Vostanis, 1999; Roeyers, Keymuelen & Buysse, 1998).  

Því hefur einnig verið haldið fram að þættir á borð við mataræði, skaðlegir 

umhverfisþættir  fyrir og eftir fæðingu og bólusetningar barna geti verið valdur af 

aukinni tíðni einhverfu. (Mash & Barkley, 2007; Parker, Schwarz, Todd og Pickering, 

2004).  Í japanskri rannsókn voru könnuð tengsl bólusetninga og einhverfu. Frá árunum 

1988 til 1992 fækkaði bólusetningum í Japan og var um tíma lagt á þær bann árið 1993.  

Á sama tíma varð engin minnkun í tíðni einhverfurófsraskana,  tíðnin jókst.  Niðurstöður 

benda því ekki til tengsla á milli bólusetninga og einhverfu (Honda, Shimmizu & Rutter, 

2005). Þessar niðurstöður, auk niðurstöðum annarra rannsókna sem gerðar hafa verið í 

Svíðþjóð, Finnlandi, Bretlandi, Bandaríkjunum og Danmörku eru taldar gefa sterka 

vísbendingu þess efnis að bólusetningar séu ekki valdur aukinnar tíðni 

einhverfurófsraskana (Taylor, 2006).  Aðrar orsakakenningar hafa að gera með 

þungmálma sem meðal annars má finna í bóluefnum og sjávarfangi. Þungaðar konur í 

Bandaríkjum hafa verið hvattar til að neyta fiskmetis í hófi, þar sem of mikið magn blýs 

í blóði hefur verið talinn áhættuþáttur fyrri einhverfu (Robledo, 2008; Rutter, 2005).  Í 
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framhaldi af umræðu um umhverfisvalda sem eina af orsökum einhverfu, setti Casanova 

(2007) fram kenninguna um þrefalda orsök einhverfu (Triple Hit Hypothesis of Autism). 

Þessi kenning gengur út á að ólík svipgerð einhverfu ákvarðist af mis miklum 

samverkandi áhrifum þriggja orsakavalda: 1) næmiskeið í heilaþroska 2) undirliggjandi 

veikleikar (t.d. arfberar) 3) umhverfisáreiti.  Williams og Casanova (2010) byggðu á 

kenningunni um þrefalda orsök einhverfu og könnuðu tengsl ómskoðunar og aukinnar 

tíðni einhverfurófsraskana. Þeir leggja fram tilgátu þess eðlis að ómskoðun geti haft 

áhrif á frumumyndun í miðtaugakerfi fósturs á ákveðnu næmiskeiði sem talið er vera frá 

1.- 27. viku meðgöngu og geti átt þátt í að auka næmi fyrir einhverfu. Höfundar taka þó 

fram að ólíklegt megi teljast að einhverfa orsakist af ómskoðun einni saman en að hún 

geti verið einn liðurinn í þrefaldri orsök einhverfu (Triple Hit Hypothesis of Autism) sem 

annað hvort valdur að myndun einhverfu, í sampili við aðra þætti, eða geti verið 

mögulegur valdur aukins alvarleika einhverfuröskunar sem þegar er til staðar hjá fóstri 

(Williams & Casanova, 2010). 

 Sumar þessara kenninga eru umdeildar og margar hafa verið hraktar með 

rannsóknum. Það sem flestir rannsakendur eru þó sammála um og þykir sennilegasta 

skýringin fyrir aukningu í greiningum á röskunum á einhverfurófi eru víðari 

greiningarskilmerki fagmanna á einhverfurófsröskunum sem og meiri þekking og aukin 

vitund almennings og fagaðila (Wing & Potter, 2002). 

 

Einhverfa og erfðir 

Tengsl einhverfu við erfðir urðu ljós strax á tímum Kanner og Asperger.  Báðir lýstu þeir 

persónuleika einkennum foreldra barna með einhverfu og sögðu þau svipa mjög til 

einkenna barnanna. Þeir lýstu foreldrum sem  fáskiptum (aloof) og flötum í samskiptum,  
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þó ekki væri upp að því marki að um röskun væri væri að ræða ( Bailey, Palferman, 

Heavey & Le Couteur, 1998; Wolff, 2004).  Þessi lýsing leiddi síðar til þess að farið var 

að rekja orsakir  einhverfu til umhverfisþátta og uppeldisaðferðir foreldra barna með 

einhverfu taldar vera orsakavaldur röskunarinnar (Bailey, Palferman, Heavey & Le 

Couteur, 1998). Undir áhrifum sálgreiningarstefnu Freud varð til heitið „ísskápa 

foreldri― sem var á þeim tíma talið lýsandi heiti yfir persónuleika einkenni foreldra, og 

þá sér í lagi mæðra, einhverfra barna.  Mæðurnar  voru sagðar vera fjarlægar, 

sinnulausar og kaldlyndar og því ekki færar  um að veita börnum sínum þá ást og 

umhyggju sem þörf var talin á í uppeldinu (Hurley, Losh, Palier, Reznick & Piven, 2007; 

Wolff, 2004;).  Foreldrum einhverfra barna var því að ósekju kennt um ástand barna 

sinna og einhverfan talin stafa af lélegum uppeldisaðferðum eða vanrækslu í æsku. Það 

var ekki fyrr en um 1970 sem að farið var að gera rannsóknir sem bentu til þess að líkast 

til væru það líffræðilegar orsakir sem lægju að baki röskuninni (Mash & Barkley, 2007; 

Piven, Palmer, Jacobi, Childress & Arndt, 1997; Ronald, Happé & Plomlin, 2008; 

Skuse, 2007). Einna fyrstir til þessa voru þeir Schain og Yannet (1960) sem sýndu fram 

á óyggjandi tengsl flogaveiki við einhverfu. Í framhaldi af þessari tengingu einhverfu við 

líffræðilegar orsakir fóru augu rannsakenda að beinast í átt að erfðum og hugsanlegum 

áhrifum þeirra á myndun og framvindu einhverfurófsraskana.  

Fyrsta tvíburarannsóknin til að kanna erfðaþátt einhverfu var gerð af Rutter og 

Folstein (1977) og var tímamóta rannsókn að því leyti að hún olli grundvallar 

viðhorfsbreytingum innan fagstéttarinnar.  Niðurstöður hennar sýndu mikinn mun á 

samsvörun (concordance rate) einhverfueinkenna milli eineggja tvíbura annars vegar og 

tvíeggja tvíbura hins vegar. Þessar niðustöður hafa svo fengist endurtekið með 

áframhaldandi tvíbura- og systkina rannsóknum sem gerðar hafa verið allt til dagsins í 
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dag og staðfest þannig tengsl erfða og gena við einhverfu (Bailey, Palferman, Heavy & 

Le Couteur, 1998; Newschaffer, Fallin & Lee, 2003).   

Eineggja tvíburar deila öllum arfberum sínum á meðan tvíeggja tvíburar deila um 

helmingi arfbera sinna að meðaltali. Af þessu leiðir að aukin samtíðni á röskunum meðal 

eineggja tvíbura borið saman við tvíeggja, er sterk vísbending um áhrif erfða. Í dag hafa 

margar tvíburarannsóknir á einhverfu verið gerðar og niðurstöður gefið allt frá 36 – 96% 

samtíðni meðal eineggja tvíbura borið saman við 0 – 30% samtíðni meðal tvíeggja 

tvíbura (Newschaffer, Fallin & Lee, 2003).  Niðurstöður eru því ekki samhljóma en ber 

þó saman um að erfðaþáttur einhverfu sé vissulega til staðar og að meiri einsleitni í 

erfðasamsetningu leiði til hærri samtíðni í einhverfu meðal tvíbura.  Ólíklegt verður þó 

að teljast að hér sé um að ræða eitthvert ákveðið „einhverfu-gen― sem sé valdur af 

röskuninni þar sem samsvörun á milli eineggja tvíbura er ekki 100% auk þess sem oft sé 

eðlismunur á birtingamynd röskunarinnar hjá milli eineggja tvíbura. Þessar niðurstöður 

styðja því frekar við þá tilgátu að hér sé um genamengi að ræða fremur en eitt ákveðið 

gen, auk þess sem líklegt verður að teljast að umhverfisþættir hafi einnig áhrif á þróun 

og birtingarmynd röskunarinnar  (Casanova, 2007; Rutter, 2005).   

Bein aðferð við að rannsaka genaþátt einhverfu er að rannsaka sjálfa erfðavísana. 

Árið 1994 var sett af stað viðamikið rannsóknarverkefni á erfðaþætti einhverfu (The 

International Molecular Genetic Study of Autism Consortium) og  stendur enn yfir. 

Markmið þessa verkefnis er að bera kennsl á þau gen sem bera næmiþátt fyrir einhverfu 

og eru margir vísindamenn á þeirri skoðun að ekki sé langt í land með að slík gen finnist 

sem muni þá hafa varanleg áhrif á greiningu og meðferð við röskuninni (Rutter, 2005).  

Rannsóknir sem miða að því að kanna fjölskyldumynstur einhverfu geta flokkast sem 

óbeinar erfðarannsóknir og krefjast mun minna inngrips en beinar rannsóknir á 

erfðavísum. Óbeinar rannsóknir eru því mikilvægur þáttur í kortlagningu röskunarinnar 
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og stuðla á sama tíma að skilvirkari rannsóknum á erfðavísum  (Scheeren og Stauder, 

2007).   

Í beinu framhaldi af tvíburarannsóknum vaknaði áhugi á að kanna 

einhverfueinkenni meðal foreldra og systkina vísitilfella (Newschaffer, Fallen & Lee, 

2003). Niðurstöður fjölskyldurannsókna á einhverfu hafa sýnt fram á að genanæmi 

virðist vera til staðar fyrir einhverfueinkennum af vægari toga og hefur meðal annars 

verið sýnt fram á að hjá þeim foreldrum sem eiga eitt barn með einhverfu fyrir, eru um 

2,8 til 7% líkur á því að seinni börn þeirra verði einnig með einhverfu. Þetta er mun 

hærri tíðni en grunntíðni einhverfu í almennu þýði sem er á bilinu 0,5 - 1% (Bailey, 

Palferman, Heavey & Le Couteur, 1998; Constantino, Zhang, Frazier, Abbachhi & Law, 

2010; Fombonne, 2009).  Rannsóknir af þessu tagi urðu til þess að um miðjan níunda 

áratuginn mótaðist sá skilningur að flokkar einhverfu röðuðust á vídd eða róf þar sem 

einkenni væru mis mörg og alvarleg (Rutter og Schopler, 1992), frá því að vera mjög 

alvarleg og hamlandi til mjög mildra einkenna sem ná út fyrir greiningarskilmerkin og 

eru til staðar í hinu almenna þýði (Bailey, Palferman, Heavey & Le Couteur, 1998; 

Bölte, Knecht og Poustka, 2007; Constantino, Przybeck, Friesen & Todd, 2000; Micali, 

Chakrabarti & Fombonne, 2004; Piven, Palmer, Jacobi, Childress og Arndt, 1997;  

Scheeren & Johannes, 2008; Wheelwright, Auyeung, Allison & Baron-Cohen, 2010).   

 

Víðari svipgerð einhverfu  

Erfðarannsókir hafa breytt miklu varðandi skilning fólks á einhverfu og voru meðal 

annars liður í því að farið var að skoða einhverfueinkenni á rófi eftir alvarleika.  Þessi 

nýja sýn á einhverfueinkenni vakti upp spurningar um hvar bæri að draga mörkin í 

vægari enda einhverfurófsins sem skildu á milli einstaklinga með hömlun annarsvegar 
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og almenns þýðis hins vegar. Fram að þessu hafði þetta „gráa svæði― verið lítið 

rannsakað en vangaveltur af þessu tagi urðu til þess að farið var að beina athyglinni að 

svo kallaðri víðari svipgerð einhverfu (broader autism phenotype; BAP)  (Bailey, 

Palferman, Heavey & Le Couteur, 1998).   BAP hefur verið skilgreint sem einkenni sem 

svipar til einhverfueinkenna en eru mun vægari og ná ekki greiningarskilmerkjum fyrir 

neina einhverfurófsröskun en hafa þó áhrif á aðlögðunarhæfni einstaklingsins 

(Wheelwright, Auyeung, Allison & Baron-Cohen, 2010).  Erfðaþáttur einhverfu 

einskorðast ekki við röskunina sem slíka heldur nær einnig yfir vægari einkenni sem 

tilheyra víðari svipgerð einhverfu, svo sem frávik á sviði félagsleglegra samskipta, 

tjáskiptahæfni eða endurtekinnar og afmarkaðrar hegðunar og áhugasviða (Bolton, 

Macdonald, Picles, Rios, Goode, Crowson, o.fl., 1994; Fombonne, Bolton, Prior, Jordan 

& Rutter, 1997; Piven, Palmer, Jacobi, Childress & Arndt, 1997).  Algeng 

persónueinkenni eru meðal annars ósveigjanleiki í samskiptum og ákveðin fastheldni í 

hegðun þar sem regla og rútína er tekin fram yfir hverskyns nýjungar eða óvæntar 

uppákomur og takmarkaður áhugi fyrir félagslegum samskiptum, gegni þau engum 

ákveðnum tilgangi (Losh & Piven, 2007).  Meðal þeirra sem gert hafa athugun á 

einhverfurófseinkennum hjá einstaklingum sem ekki ná greiningarviðmiðum eru 

Szatmari o.fl. (2000). Þeir könnuðu einhverfurófseinkenni hjá annars og þriðja stigs 

ættingum barna með einhverfurófsröskun og báru saman foreldra sem höfðu 1) ættleitt 

barn með einhverfurófsröskun 2) voru líffræðilegir foreldrar barns með 

einhverfurófsröskun og 3) áttu tvö börn sem voru með einhverfurófsröskun. Niðurstöður 

sýndu að einhverfurófseinkenni voru mun algengari meðal þeirra foreldra sem áttu 

líffræðileg tengsl við barn með einhverfu heldur en hinna sem áttu ættleitt barn með 

einhverfu. Tjáskiptahæfni var skert meðal 10% ættingja þar sem líffræðileg tengsl voru 

til staðar en aðeins meðal 1,8% þeirra sem ekki áttu líffræðileg tengsl við barnið.  
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Á undanförnum árum hefur áhugi rannsakenda í auknu mæli beinst að því að 

kanna dreifingu einhverfurófseinkenna í almennu þýði. 

Ólík svipgerð einhverfueinkenna á milli eintaklinga með röskunina sem og 

mikilvægi erfðaþáttarins hafa vakið upp áleitnar spurninga varðandi ástæður þessa 

breytileika í birtingamynd einkenna.  Rannsóknir á BAP leitast við að svara þeirri 

spurningu hvort þessi breytileiki sé sökum þess að mismunandi arfberar liggi að baki 

ólíkum undirflokkum einhverfurófsraskana, sem síðan lýsi sér í ólíkri svipgerð, eða 

hvort að sömu arfberar liggi til grundvallar öllum einkennum einhverfurófs og að 

breytileg svipgerð stafi af mismunandi alvarleika röskunarinnar milli einstaklinga (Ring, 

Woodbury-Smith, Watson, Wheelwrigt & Baron-Cohen, 2008). Ronald, Happé og 

Plomin (2005) athuguðu hvernig einhverfurófseinkenni dreifast í almennu þýði með því 

að athuga félagslega svörun og endurtekna og afmarkaða hegðun hjá 3000 tvíburapörum. 

Niðurstöður sýndu að erfðir höfðu mikil áhrif á félagsfærni og einnig endurtekna og 

afmarkaða hegðun.  Niðurstöður sýndu enn frekar að þessir tveir eiginleikar voru óháðir 

hvor öðrum, það er birting annars virtist óháð birtingu hins.  Höfundar töldu þetta geta 

bent til þess að ólíkir arfberar liggi til grundvallar félagslegri svörun annars vegar og 

endurtekinni og afmarkaðri hegðun hins vegar. Aðrar rannsóknir á svipgerð 

einhverfueinkenna benda til þess að breytileiki í svipgerð stafi af stigsmun í alvarleika 

einkenna fremur en að ólíkir arfberar liggi til grundvallar ólíkri svipgerð (Bailey, 

Palferman, Heavey, & Le Couteur, 1998; Ring, Woodbury-Smith, Watson, Wheelwrigt 

og Baron-Cohen, 2008). Flest bendir því til þess að ákveðnir arfberar geti legið til 

grundvallar ákveðnum hegðunarmynstrum en að stigsmunur alvarleika sé einnig til 

staðar og liggi á ákveðnu rófi.   

Nýlega bættu Wheelwright, Auyeung, Allison og Baron-Cohen (2010) nýjum 

hugtökum við hugtakið um víðari svipgerð einhverfu (BAP).  Auk BAP bættu þau við 
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miðlung svipgerð einhverfu (medium autism phenotype; MAP) og þröngri svipgerð 

einhverfu (narrow autism phenotype; NAP). Samkvæmt skilgreiningu þeirra er 

einstaklingur með NAP með þó nokkuð mikinn fjölda einhverfueinkenna og flestir (en 

ekki allir) með NAP eru einnig með greiningu á einhverfurófsröskun.  Einstaklingur með 

MAP er með miðlungs mikinn fjölda einhverfueinkenna, meira en fellst í skilgreiningu 

BAP en minna en NAP. Fólk með MAP eða BAP er ekki líklegt til þess að þarfnast 

inngripa en upplýsingar um birtingamynd einkenna þeirra geta reynst gagnlegar út frá 

erfðafræðilegu sjónarmiði (Wheelwright, Auyeung, Allison & Baronn-Cohen, 2010). 

 

Skimun og greining einhverfurófsraskana 

Þar sem að ekki hefur enn tekist að finna tiltekna líffræðilega orsakaþætti einhverfu 

hefur greining röskunarinnar fram að þessu byggst á  því að koma auga á ákveðin 

einkenni í hegðun. Öll skimunar og greiningartæki einhverfurófsraskana byggjast því að 

miklu leyti á beinu eða óbeinu áhorfi einstaklingshegðunar (Simmons, Robertson, 

McKay, Toal, McAleer & Pollick, 2009).  Við greiningu á einhverfurófsröskunum eru 

einhverfueinkenni metin út frá viðmiðum greiningarkerfanna ICD-10 eða DSM-IV.  

Þverfaglegum aðferðum er beitt við slíkt mat og er stuðst við nákvæma þroskasögu 

barnsins sem og lýsingu á núverandi hegðun, vitsmuna- og málþroska sem og beina 

athugun á virkni barnsins í fjölbreyttum aðstæðum.  Við öflun þessara upplýsinga eru 

notuð stöðluð matsmæki sem og klínískt mat sérfræðinga.  Fjöldi mismunandi mælitækja 

getur komið við sögu í skimunarferlinu þar sem skimað er eftir einkennum 

einhverfurófsraskana. Niðurstöður skimunar gefa svo upplýsingar um hvort að frekari 

greiningar og inngripa sé þörf.   Gefi skimun tilefni til nákvæmari greiningar er notast 

við greiningartæki sem meta þá alvarleika þeirra einkenna sem eru til staðar.  Flest tæki 
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hafa verið ætluð til skimunar og greiningar vísitilfella en ekki verið sérstaklega hugsuð 

til að ná til víðari svipgerðar einhverfu, í almennu þýði (Robins, Fein, Barton & Green, 

2001). Þau tæki sem mest eru notuð í skimunar og greiningarferli einhverfu á 

vísitilfellum hér á landi eru tíundaðar hér að neðan: 

 

Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) 

ASSQ listinn (Ehlers, Gillberg og Wing, 1999) er 27 atriða listi sem hefur um nokkurt 

skeið verið notaður til skimunar á einhverfueinkennum á Íslandi.  Próffræðilegir 

eiginleikar listans hafa verið rannsakaðir og niðurstöður reynst góðar eða viðunandi 

(Guðmundur B. Arnkelsson og Páll Magnússon, 2003). ASSQ hefur gott 

aðgreiningarréttmæti  en næmi þess fyrir vægum einkennum á einhverfurófi er fremur 

slakt (Campbell, 2005; Mash & Barkley, 2007). 

 

Social Communication Questionnaire (SCQ) 

SCQ  listinn (Berument, Rutter, Lord, Pickles & Bailey, 1999) er skimunarlisti sem 

skimar eftir einhverfurófseinkennum hjá börnum fjögurra ára og eldri. Listinn saman 

stendur af 40 atriðum þar sem foreldrar meta hvort að einkenni séu til staðar eða ekki 

(Conrood & Stone, 2005) og byggir að hluta til á Autism Diagnostic Interview – Revised 

(ADI-R) (Volkmar, Lord, Bailey, Schutz & Klin, 2004). SCQ listinn hentar vel til að 

meta breytingar á einkennum yfir tíma.  Próffræðilegir eiginleikar listans eru góðir en þó 

ber nokkuð á gólfáhrifum þar sem hann er ekki mjög næmur fyrir einkennum á vægari 

enda einhverfurófsins (Conrood & Stone, 2005).  

 



  

28 

 

Childhood Autism Rating Scale (CARS) 

CARS matslistinn byggist á athugun þjálfaðs sérfræðings sem fylgist með barni og 

metur hegðun þess á sviðum félagshæfni, samskiptafærni, tilfinningalegrar svörunar og 

skynnæmi.  Listinn samanstendur af 15 atriðum og er hvert atriði metið á sjö punkta 

skala þar sem heildarskor ná frá 0-60.  Klínísk mörk eru 30 og yfir og segir heildarskorið 

til um alvarleika einkenna sem síðan hefur áhrif á það hvar á einhverfurófinu barnið er 

staðsett (Ventola, Kleinman, Pandey, Barton, Allen, Green, o.fl. 2006). CARS listinn 

byggir á greiningarskilmerkjum einhverfu fyrir tíma DSM greiningarkerfisins og er 

mikið notað mælitæki (Saemundsen, Magnusson, Smari & Sigurdardottir, 2003). 

Próffræðilegir eiginleikar listans eru góðir og listinn hefur gott klínískt notagildi (Perry, 

Condillac, Freeman, Dunn-Geier & Belair, 2005) en þó vantar í hann nokkur atriði sem í 

dag eru talin vera mjög einkennandi fyrir einhverfu, svo sem sameiginleg athygli (joint 

attention) og er gildi hans í einhverfumatinu því ekki jafn veigamikið og gildi ADOS 

prófunar (Mash & Barkley, 2007).   

 

Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R) 

ADI-R er hálfstaðlað greiningarviðtal þar sem foreldrar eru spurðir ítarlega út í 

þroskasögu barnsins og sérstök áhersla lögð á aldursbilið 4-5 ára. Viðtalið samanstendur 

af 111 spurningum og tekur um það bil tvo til þrjá tíma í fyrirlögn. ADI-R er aðeins lagt 

fyrir af þjálfuðum fagaðilum sem hlotið hafa tilskylda þjálfun og réttindi. Svör foreldra 

eru metin á fjögurra punkta skala þar sem núll er gefið sé engin fráviks hegðun til staðar 

og þrír þegar um mjög skerta eða fráviks hegðun er að ræða. ADI-R er byggt á 

greiningarviðmiðum DSM-IV og ICD-10 fyrir einhverfu og er talið greina vel milli 

barna sem eru með einhverfu og þeirra sem eru með þroskaraskanir af öðrum toga (Mash 

& Barkley, 2007). Til þess að barn uppfylli greiningarskilmerki einhverfu þarf það að 
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fara yfir frávísunarmörk á öllum þremur sviðum prófsins (Couteur, Haden, Hammal & 

McConachie, 2007; Ventola o.fl., 2006).  

 

Autism Diagnostic Observation Scale (ADOS) 

ADOS prófið er hálf-staðlað og byggist á beinu áhorfi í tilraunaaðstæðum þar sem fylgst 

er með færni í félagslegum samskiptum og leik.  ADOS prófið er gefið út í fjórum 

mismunandi einingum þar sem kröfur um mál- og vitsmunaþroska eru stighækkandi. 

Þetta gerir það að verkum að hægt er að leggja ADOS fyrir mjög breiðan hóp fólks, allt 

frá mjög ungum börnum með ekkert mál til fullorðinna einstaklinga með fullan mál- og 

vitsmunaþroska.  Einingar eitt og tvö reyna meðal annars á sameiginlega athygli og 

ímyndunarleik og henta ungum börnum eða einstaklingum með mjög skertan mál- eða 

vitsmunaþroska. Einingar þrjú og fjögur reyna hins vegar á gagnkvæmi í samræðum, 

hluttekningu og innsæi í félagslegum samskiptum sem og sértæk áhugasvið (Mash & 

Barkley, 2007). 

Samhliða notkun ADI-R viðtalsins og ADOS prófunarinnar hefur verið talin 

besta leiðin við mat á einhverfu og því mælt með að þessi tvö tæki séu notuð saman þar 

sem það gefi réttmætustu niðurstöðurnar (Couteur, Haden, Hammal & McConachie, 

2007). 

 

Skimun og greining BAP 

Mælingar á víðari svipgerð einhverfu (Braoder autism phenotype; BAP) eru skammt á 

veg komnar og enn sem komið er eru fá mælitæki sem hafa verið búin til með þetta í 

huga.  Tvær hefðir hafa myndast við söfnun upplýsinga um möguleg einhverfueinkenni 

hjá fullorðnum skyldmennum vísitilfella. Báðar byggja þær á spurningalistum, 

annarsvegar sem viðkomandi fyllir sjálfur út (self-report) og hins vegar sem einhver 
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nákominn fyllir út (informant-report).  Baron-Cohen o.fl (2001) bjuggu til mælitækið 

Autism Spectrum Quotient sem byggir á sjálfsmatshefðinni (self-report) og gerir ráð fyrir 

að fulllorðnir einstaklingar með einhverfurófseinkenni séu færir um að greina sjálfir 

réttilega og áreiðanlega frá einkennum sínum.  Hefðin sem byggir á mati annarra 

(informant-report) gerir ráð fyrir að fullorðnir einstaklingar með einhverfurófseinkenni 

hafi takmarkaða færni til að meta sjálfir og greina frá þessum einkennum og lögðu 

Constantino o.fl (2000) þær forsendur til grundvallar við gerð mælitækisins Social 

Responsiveness Scale. 

  Annað mælitæki sem hefur verið notað í þessum tilgangi er Family History 

Interview sem fellur undir hvoruga hefðina heldur byggir á viðtali við foreldra 

vísitilfellis. Eftirfarandi er upptaling þeirra mælitækja sem hafa verið hvað mest notuð 

við mælingar á víðari svipgerð einhverfu: 

 

Family History interview (FHI) 

FHI mælir einhverfueinkenni í ættmennum barna með einhverfugreiningu  með viðtali 

við aðila úr fjölskyldunni (oftast foreldri) þar sem hann er spurður út í skerðingu á 

þroska, tali, lestri og skrift, erfiðleika í félagslegum samskiptum sem og sögu geðraskana 

hjá öllum fyrsta og annars stigs ættingjum sem og frændsystkinum vísitilfellisins 

(Bolton, o.fl, 1994).  Algóriþmi er reiknaður og sker úr um hvort að einkenni BAP séu til 

staðar eða ekki.  FHI er hins vegar ekki talið vera án galla (Piven, Palmer, Jacobi, 

Childress & Arndt, 1997; Szatmari & Jones, 1999) og vekur notkun þess upp spurningar 

af siðfræðilegum toga sé skriflegt samþykki ættingja ekki fengið áður en viðtal við 

foreldra á sér stað. FHI var notað af Bolton o.fl. (1994) til að sýna fram á hærri tíðni 



  

31 

 

BAP hjá foreldrum og systkinum barna með einhverfu, borið saman við foreldra og 

systkini barna með Downsheilkenni. 

 

Broader Phenotype Autism Symptom Scale (BPASS) 

BPASS krefst fyrirlagnar af fagaðila. Það samanstendur af sjö atriðum sem spurt er út í 

með hálfstöðluðu viðtali við foreldri þar sem það metur sjálft sig eða barn sitt og sex 

atriðum sem krefjast beins áhorfs. Í beinu áhorfi fylgist fagaðilinn með og metur hegðun 

foreldris og/eða barns.  Saman ná þessi atriði yfir fjóra þætti: 1) félagslega áhugahvöt, 2) 

félagslega tjáningu 3) samtals færni og  4) endurtekna/afmarkaða hegðun.  BPASS metur 

einkenni hjá börnum og fullorðnum með einhverfurófsröskun sem og foreldrum og 

systkinum sem ekki eru eru með einhverfurófsröskun. Allir aðilar í fjölskyldunni eru 

metnir á sama skala sem auðveldar beinan samanburð niðurstaðna.  Próffræðilegir 

eiginleikar listans hafa verið rannsakaðir og niðurstöður reynst góðar eða viðunandi 

(Dawson, Estes, Munson, Schellenberg, Bernier & Abbott, 2007). 

 

Broad Autism Phenotype Questionnaire  (BAPQ) 

BAPQ listinn var hannaður til þess að skima á áreiðanlegan og réttmætan hátt fyrir BAP 

hjá foreldrum barna með einhverfu.   BAPQ samanstendur af 36 staðhæfingum sem 

skiptast jafnt niður á þrjá undirflokka: 1) fáskiptni, 2) skerðing í beitingu tungumáls 3) 

ósveigjanleiki.  BAPQ er gefinn út í tveimur útgáfum, annars vegar sjálfsmatsútgáfu 

(self-report) og hins vegar heimildarmanna útgáfu (informant-report). Þátttakendur meta 

staðhæfingarnar á 6-punkta Likert kvarða eftir því hversu oft eða sjaldan þau telja að 

hver staðhæfing eigi við um þau sjálf eða þann aðila sem þau eru að meta. Próffræðilegir 
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eiginleikar listans hafa verið rannsakaðir og niðurstöður reynst góðar eða viðunandi 

(Hurley, Losh, Pralier, Reznick & Piven, 2007). 

 

The Autism Spectrum Quotient (AQ) 

AQ listinn (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin & Clubley, 2001) er 

sjálfsmatsliti sem var útbúinn til þess að meta einhverfurófseinkenni í almennu þýði.  

Höfundum þótti vanta matstæki til að meta einhverfueinkenni eða BAP hjá fullorðnum, 

meðalgreindum einstaklingum, sem væri stutt og þægilegt í fyrirlögn.  AQ listinn 

samanstendur af 50 spurningum  sem  meta fimm ólíka þætti: 1) Félagsfærni  2) Færni til 

að skipta athygli (attention switching) 3) Færni til að veita smáatriðum athygli 4) 

Samskipti 5) Ímyndunarafl.  Hvert atriði er í formi fullyrðingar og þátttakandi gefur til 

kynna hversu sammála/ósammála hann er fullyrðingunni á fjögurra punkta Likert 

kvarða.   Sýnt hefur verið fram á áreiðanleika AQ listans bæði yfir tíma og mismunandi 

menningu (Wheelwright o.fl., 2006).  Á AQ er BAP skilgreint sem skor sem eru 1 til 2 

staðalfrávik fyrir ofan meðaltal. MAP er skilgreint sem skor sem eru 2 til 3 staðalfrávik 

fyrir ofan meðaltal og NAP er skilgreint sem skor sem eru meira en 3 staðalfrávik fyrir 

ofan meðalta (Wheelwright, Aueyung, Allison & Baron-Cohen, 2010).  Sökum 

niðurstaðna rannsókna sem sýnt hafa fram á skertan skilning á eigin hugsun og hegðun, 

sem og hugsun og hegðun annarra hjá fólki með einhverfu (Baron-Cohen, Leslie og 

Frith, 1985; Fletcher, Happé, Frith, Baker, Dolan, Frackowiak, o.fl.,  1995; Happé, 

Ehler, Stefan, Fletcher, Frith, Johannson, Gillberg, o.fl., 1996) gengu höfundar listans úr 

skugga um að þáttakendur skildu öll atriði listans með því að spyrja tilviljunarkennt 

úrtak þátttakenda út í svör þeirra á listanum og komust að skilningur þátttakenda var 

ekki skertur. Höfundar telja að skilningur geti ef til vill verið meiri vandi meðal skertari 
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einstaklinga en að AQ listinn sé sérstaklega gerður fyrir einstaklinga með væg 

einhverfueinkenni og enga greindarskerðingu og því eigi skilningur atriða ekki að vera 

vefjast fyrir þeim hópi fólks sem listinn er hannaður fyrir (Baron-Cohen, Wheelwright, 

Skinner, Martin, Clubley, 2001).  Í réttmætirannsóknum sem Baron-Cohen o.fl. (2001)  

gerðu á AQ, skoraði fólk með Aspergerheilkenni eða væg einhverfueinkenni (high-

functioning autism) hærra heldur en viðmiðunarhópur úr almennu þýði.  Einnig skoruðu 

nemendur í raunvísindum hærra heldur en nemendur í listgreinum eða félagsvísindum. 

Endurprófunaráreiðanleiki (test-retest reliabilty) hefur reynst góður og innri áreiðanleiki 

viðunandi eða góður (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin & Clubley, 2001). 

Fleiri tæki eru til sem mæla víðari svipgerð einhverfu, svo sem SRS listinn (Social 

Responsiveness Scale) og DSIM listinn (Development, Social, Interaction and Mood 

Questionnaire).  Nánar verður fjallað um þessa lista undir mælitækjum í aðferðarkafla 

hér að aftan.  

 

 

Mat á einhverfueinkennum hjá fullorðnum: Sjálfsmat eða mat annarra? 

Þegar hefur verið fjallað um erfðaþátt einhverfu og þau áhrif sem niðurstöður fjölskyldu 

og tvíburarannsókna höfðu á fræðasviðið á sínum tíma. Með aukinni þekkingu á 

einhverfurófsröskunum og mikilli aukningu greininga sem fylgdu í kjölfarið eru nú mun 

fleiri börn sem fara inn í fullorðinsárin með einhverfurófsgreiningu sem og aukinn fjöldi 

fullorðinna sem hafa hvorki gengist undir skimun né greiningu áður, en grunur leikur á 

að einkenni gætu verið til staðar (Bishop, Gotham, Seltzer & Lord, 2009).  Þörf er á 

aukinni þekkingu á einhverfu hjá fullorðnum og gegna mismunagreiningar mikilvægu 

hlutverki þar til að hægt sé að greina einhverfueinkenni frá öðrum geðröskunum 

fullorðinna.  Sérstaklega hefur reynst vandasamt að greina á milli einhverfueinkenna á 
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vægari enda rófsins annarsvegar og geðklofa og geðklofatýpu persónuleikaröskunar hins 

vegar (Kanai, Iwanami, Ota, Yamasue, Matsushima, Yokoi o.fl, 2011; Wouters & Spek, 

2011).  Fram að þessu hafa flestar gagnreyndar matsaðferðir á einhverfurófseinkennum 

verið staðlaðar á þýði barna og liggja tiltölulega fáar rannsóknir fyrir á einhverfurófsmati 

hjá unglingum og fullorðnum (Bishop, Gotham, Seltzer & Lord, 2009; Ronald, Happé & 

Plomin, 2008).  Sjálfsmatslistar hafa um langt skeið tíðkast við skimun og mat á 

geðröskunum hjá fullorðnum og er til að mynda mest notaða aðferðin við skimun á 

lyndis- og kvíðaröskunum meðal fullorðinna.  Fram að útgáfu AQ listans (Baron-Cohen, 

o.fl.,2001) hafa sjálfsmatslistar ekki tíðkast sem skimunartæki við 

einhverfurófsröskunum.  Til að unnt sé að meta sína eigin líðan og hegðan á réttmætan 

hátt er grundvallarforsendan sú að viðkomandi búi yfir ákveðinni sjálfsmeðvitund og 

innsæi (self-awareness).  Rannsóknir hafa sýnt  að fólk með einhverfu hefur litla innsýn 

í hugsun og hegðun annarra og hefur takmarkaðan skilning á hugsunum, löngunum, 

skoðunum eða tilfinningum annarra (Baron-Cohen, Leslie og Frith, 1985; ; Fletcher, 

Happé, Frith, Baker, Dolan, Frackowiak, o.fl.,  1995; Happé, Ehler, Stefan, Fletcher, 

Frith, Johannson, Gillberg, o.fl., 1996).  Jafnframt hafa verið uppi kenningar þess efnis 

að það séu sömu hugrænu ferlin sem geri fólki kleift að hafa innsýn í hegðun og hugsun 

annarra og þau sem geri fólki kleift að skilja sína eigin hegðun og hugsun (Carruthers, 

2009; Frith & Happé, 1999; Gopnik, 1993; Hobson, 1990; Leslie, 1987).  Theory of 

mind (ToM) er heiti sem nær yfir bæði þessi ferli, þ.e. hæfni fólks til þess að skilja sína 

eigin hugsun og hegðun sem og hugsun og hegðun annarra. Frith og Happé (1999) halda 

því fram í grein sinni að fólk  með einhverfu geti haft jafn skert innsæi í sína eigin 

hugsun og hegðun og það hefur í hugsun og hegðun annarra.  Rannsakendur eru ekki á 

eitt sáttir hvað varðar þessa túlkun niðurstaðna og vilja margir meina að sjálfsvitund 

fólks með einhverfu sé óskert þrátt fyrir skerðingu í skilningi á hugarferlum annarra 
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(McGeer, 2004; Raffman, 1999).  Aðrir rannsakendur eru á þeirri skoðun að skerðing á 

sjálfsvitund sé til staðar en að hún sé ekki algjör. Það er, að fólk með einhverfu eigi í 

erfiðleikum með að skilja eigin tilfinningar og veiti þeim minni athygli en aðrir en sé þó 

fært um að fylgjast með og greina frá eigin hugarferlum upp að einhverju marki (Berthoz 

& Hill, 2005; Lombardo, Barnes, Wheelwright & Baron-Cohen, 2007). Líkt og með 

marga aðra þætti einhverfurófsraskana þá hefur ToM verið rannsakað ítarlega meðal 

barna með einhverfu en minna hefur farið fyrir rannsóknum á ToM meðal fullorðinna 

einstaklinga með röskun á einhverfurófinu (Spek, Scholte & Berckelaer-Onnes, 2010).  

Baron-Cohen gerir greinarmun á mismunandi stigum ToM.  Fyrsta stigs ToM 

hefur að gera með eigin hugarferli en annars stigs ToM með hugarferli annarra (Spek, 

Scholte & Berckelaer-Onnes, 2010).  Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á börnum 

með Asperger heilkenni eða væg einhverfueinkenni sýna að þau eru flest hver með 

skerðingu á fyrsta og annars stigs ToM. Þessi skerðing virðist ekki koma fram í þeim 

rannsóknum gerðar hafa verið á fullorðnum með Asperger heilkenni /væg 

einhverfueinkenni (Happé, 1994; Ozonoff, Pennington & Rogers, S., 1991).  Þrátt fyrir 

að skerðing á fyrsta og annars stigs ToM komi ekki fram hjá fullorðnum með væg 

einhverfueinkenni, hefur það ekki í för með sér að þessir eintaklingar séu óskertir í 

félagslegum aðstæðum  þar sem að félagslegar vísbendingar eru mun óljósari og flóknari 

í daglegu lífi.  Til að geta átt í eðlilegum félagslegum samskiptum þarf háþróað ToM 

(advanced theory of mind) að vera til staðar, sem gerir fólki kleyft að túlka flóknar 

félagslegar aðstæður á grunni ómarkvissra vísbendinga frá umhverfinu (Spek, Scholte & 

Berckelaer-Onnes, 2010).   

Sökum kenninga um skerðingu á ToM meðal einstaklinga með einhverfu hefur 

sjálfsmat verið umdeild aðferð við öflun upplýsinga í einhverfurannsóknum.  Hins vegar 

hafa niðurstöður nýrri rannsókna sýnt að fullorðið fólk með einhverfueinkenni á vægari 
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enda rófsins og enga skerðingu í málstarfi sé fært um að greina réttilega frá styrk- og 

veikleikum sínum (Frith og Happé, 1999; Spek, Scholte & Van Berckelaer-Onnes, 2009) 

. Það virðist því sem að ekki sé hægt að alhæfa niðurstöður rannsókna á ToM meðal 

barna með væg einhverfueinkenni yfir á fullorðna með sömu greiningu.   

Við mat á vanda barna getur samræmi á milli ólíkra matsmanna verið takmarkað 

sökum þess hversu breytileg hegðun barnanna getur verið í mismunandi aðstæðum sem 

og vangeta eða ófýsi þeirra að tjá sig um vandann.  Spurningar hafa einnig vaknað 

varðandi samræmi á milli ólíkra matsmanna við mat á vanda fullorðinna sem virðist vera 

einungis örlítið hærra en það hjá börnunum. Rannsóknir á mati persónuleikaraskana hafa 

sýnt fylgni á milli sjálfsmats fullorðinna og mats annarra matsmanna frá 0.18 til 0.80, 

þar sem meðaltalið var reiknað 0.35. Þessar tölur gefa til kynna að töluvert misræmi 

getur verið á milli upplýsinga frá þeim sem verið er að meta og þeirra sem til aðilans 

þekkja.  Hins vegar er það svo að ósamræmi á milli ólíkra matsmanna gefur mikilvægar 

upplýsingar sem aðstoða við ákvörðun inngripa og gefa heildstæðari mynd af þeim sem 

verið er að meta (Achenbach, Krukowski, Dumenci & Ivanova, 2005).  

Cederlund, Hagberg og Gillberg (2010), báru sjálfsmat drengja sem voru eldri en 

16 ára og með Asperger heilkenni saman við mat foreldra þeirra.  Niðurstöður voru þær 

að meðalskor voru hærri hjá drengjunum heldur en foreldrum þeirra. Þegar einstök atriði 

voru skoðuð mátti sjá að misræmi á milli foreldra og drengja var mest á því atriði sem 

spurði út í áhugahvöt drengjanna á að mynda vináttubönd. Þar mátu foreldrar áhugahvöt 

drengjanna vera minni en drengirnir mátu sjálfir. Önnur atriði þar sem misræmi var til 

staðar og foreldrar mátu vandann vera meiri en drengirnir gerðu voru til dæmis í 

tengslum við skilning á félagslegum reglum, samskipti við jafningja og þröng áhugasvið. 

Höfundar drógu þá ályktun út frá niðurstöðum sínum að karlmenn með Asperger 

heilkenni séu í raun færir um að bera kennsl á og skilja afleiðingar þess vanda sem felst í 
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greiningunni á Asperger. Hins vegar séu ákveðin svið sem karlmenn með Asperger eigi 

erfiðara með að meta á hlutlausan máta og virðast telja til minni vanda heldur en aðrir 

mundu gera.  Þetta eru fyrrnefnd atriði sem hafa að gera með samskipti við jafningja, 

félagslegar vísbendingar og þröng áhugasvið. Þeir drengir í rannsókninni sem höfðu 

einhver einkenni Asperger heilkennis en uppfylltu þó ekki greiningarskilmerki mátu 

sjálfa sig í meiri vanda með þrönga og endurtekna hegðun og með að eignast vini heldur 

en foreldrar þeirra gerðu (munur á meðaltölum náði þó ekki marktektarmörkum p< .05).  

Höfundar mátu þetta sem svo að innsýn þeirra í vandann væri meiri en innsýn foreldra 

og að það væri þessi aukna innsýn sem að skildi á milli þeirra og hinna sem uppfylltu 

greiningarskilmerki fyrir röskunina (Cederlund, Hagberg & Gillberg, 2010).   

 

Markmið rannsóknar 

Þessi rannsókn miðar að því að kanna einhverfueinkenni fullorðinna ættingja barna með 

einhverfurófsgreiningu.  Markmið rannsóknarinnar eru eftirfarandi : 

1) Að lýsa og bera saman próffræðilega eiginleika tveggja kvarða sem ætlað er að 

mæla einhverfurófseinkenni hjá fullorðnum ættingjum einstaklinga sem greinst 

hafa með einhverfu. Þessi mælitæki eru annars vegar Development, Social, 

Interaction and Mood Questionnaire (DSIM), sem er spurningalisti um þroska, 

félagslegt samspil og þunglyndi og hins vegar Social Responsiveness Scale (SRS) 

sem er spurningalisti um félagslega svörunarhæfni. 

2) Að skoða það sem er líkt og ólíkt með tveimur útgáfum af DSIM, annars vegar 

þar sem einstaklingur svarar um einkenni hjá sjálfum sér (Development, Social 

Interaction and Mood Questionnaire – Self report; DSIM-s) og hins vegar þar 
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sem aðrir meta einkenni hjá þessum sama einstaklingi (Development, Social 

Interaction and Mood Questionnaire – Informant report; DSIM-i) 

3) Að prófa rannsóknaspurningu um hvort innsæi í eigin hegðun tapist með auknum 

alvarleika einkenna eins og þau mælast á DSIM-s og DSIM-i. Eftirfarandi tilgáta 

hefur verið sett fram við rannsóknarspurningunni: 

 

T1: Þegar þátttakandi nær ekki greiningarskilmerkjum fyrir einhverfurófsröskun, 

er ósammræmi á milli matsmanna ekki svo mikið að það nái marktektarmörkum.  

 

Eins og áður hefur komið fram er þekking á einhverfu hjá fullorðnum skammt á veg 

komin.  Þörfin er hins vegar til staðar og geta rannsóknir sem miða að því að auka 

þekkingu á þessu sviði gegnt mikilvægu hlutverki sem innlegg fyrir erfðarannsóknir á 

einhverfu sem og verið liður í framförum mismunagreiningar á geðröskunum hjá 

fullorðnum.   

 

Standist tilgátan og verði niðurstöður þessarar rannsóknar þær að ósamræmi á 

milli matsmanna nái ekki marktektarmörkum, er það í samræmi við niðurstöður 

Cederlund, Hagberg og Gillberg (2010),  þar sem að munur á meðaltölum heildarskora 

þeirra drengja sem höfðu væg einkenni Asperger heilkennis en uppfylltu ekki 

greiningarskilmerki og foreldra þeirra, var ekki marktækur. Út frá slíkum niðurstöðum 

mætti draga þá ályktun að sjálfsmatslistar geti komið að gagni við mat á 

einhverfueinkennum hjá fullorðnum, sér í lagi víðari svipgerð einhverfu, einfaldað 

matsferlið og stuðlað þannig að skilvirkari þekkingaröflun þegar kemur að frekari 

rannsóknum á einhverfueinkennum og víðari svipgerð einhverfu meðal fullorðinna. 



  

39 

 

Aukin þekking á víðari svipgerð einhverfu hjá fullorðnum er liður í sameiginlegu 

takmarki einhverfurannsókna sem snýr að því að tengja saman alla hlekki upplýsinga 

svo að úr verði óslitin orsakakeðja frá arfberum, til tauga- og hugrænna líkana, til 

hegðunar. 

Ultimate aim is a causal ch 
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Þessi rannsókn er partur af viðamikilli rannsókn á vegum Íslenskrar Erfðagreiningar, 

sem kannar erfðaþátt einhverfu á Íslandi.  Þátttakendur í þessari rannsókn voru fullorðin 

skyldmenni þeirra barna sem hafa verið greind með einhverfu á Barna- og unglinga 

geðdeild Landspítalans eða Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Söfnun gagna fór fram 

á árunum 2002 til 2008.  Heildarfjöldi þátttakenda var 2802, 1300 karlar (46,4%) og 

1502 konur (53,6%). Af þeim var DSIM-s listinn lagður fyrir flesta, eða 2559 

þátttakendur (91,3%), DSIM-i listinn var lagður fyrir 1894 þátttakendur (67,6%) og SRS 

listinn var lagður fyrir 1705 þátttakendur (60,8%). Af þessum heildarfjölda sem byrjaði 

að svara hverjum lista fyrir sig voru ekki allir sem luku við svörun listans. Sú ákvörðun 

var tekin að fella út þá svarendur sem ekki svöruðu öllum atriðum listans. Full skor við 

DSIM-s fengust frá 2397 þátttakendum (93,7%), Af þeim voru karlar 1.114 talsin 

(46,5%) og konur 1.283 talsins (53,5%).  Full skor við DSIM-i listanum voru 1676 

(88,5%), þar af 782 karlar (46,7%) og 894 konur (53,3%). Full skor við SRS listanum 

voru 1507 (92,1%), þar af 682 karlar (45,6%) og 814 konur (54,4%).   

 Þeir þátttakendur sem áttu full skor við einhverjum listanna voru á aldrinum 16-

87 ára og var meðal aldur þeirra 44 ár. Meðal aldur þeirra sem áttu full svör við SRS 

listanum var 46 ár, meðaldur þeirra sem áttu full svör við DSIM-i listanum var 43 ár og 

44 ár fyrir þá sem áttu full svör við DSIM-s listanum.   

Í hópi þeirra sem fylltu út SRS listann var algengast að tengsl þeirra við fullorðna 

aðilann væru „maki― (55,1%).  Næst flestir voru í hópi „ættingjar aðrir en foreldrar― 

(15,5%), því næst komu „foreldri― (10,8%), síðan „aðrir― (6,8%),  svo „systkini― (2,0%) 

en fæstir tilheyrðu hópnum „vinur― (1,2%). Hundrað þrjátíu og einn svarandi (8,7%) gaf 
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ekki upp tengsl sín við aðilann. Í hópi þeirra sem fylltu út DSIM-i listann var algengast 

að tengsl þeirra við þann fullorðna væru „maki― (54,0%). Næst flestir voru í hópi 

„foreldrar― (23,2%),  því næst „ættingjar aðrir en foreldrar― (9,8%), síðan „systkini― 

(7,5%), „vinur― (4,2%) og „aðrir― (1,1%). Fjórir svarendur (0,2%) gáfu ekki upp tengsl 

sín við aðilann. 

Þrjátíu og þrír þátttakendur (1,18%) voru með formlega greiningu röskunar á 

einhverfurófi. 

 

Mælitæki   

Social Responiveness Scale (SRS) 

     SRS listinn (Constantino, Przybeck, Friesen & Todd, 2000) er 65 atriða spurningalisti 

sem  er til bæði til í foreldra útgáfu, kennara útgáfu og fullorðins útgáfu. Listinn er 

skimunarlisti sem nær yfir væg og alvarleg einkenni og mælir hæfni einstaklings til þess 

að eiga í félagslegum samskiptum.  Spurningarnar SRS listans ná yfir svið 

tjáningarhæfni (6 atriði), félagslegrar svörunar (35 spurningar) og endurtekins og steglds 

hegðunarmynsturs og áhugasviðs (20 spurningar).  Barnaútgáfu listans er svarað af 

fullorðnum aðila sem þekkir barnið vel og hefur fylgst með því reglulega í eðlilegu 

umhverfi yfir að minnsta kosti tveggja mánaða tímabil (Constantino & Todd, 2005).  

Það tekur um 15-20 mínútur að fylla listann út og eru einkennin metin á 4 punkta 

kvarða, þar sem 0 = „ekki rétt―, 1 = „stundum rétt―, 2 = „oft rétt―, 3 = „nánast alltaf rétt―.  

Heildarskor SRS listans segir til um skerðingu í félagslegu samspili, þar sem hærra skor 

bendir til meiri skerðingar. Heildarskor listans getur verið frá lægsta skori 0, sem bendir 

til mjög mikillar færni í félagslegum samskiptum til hæsta skors 195 (t-skor), sem bendir 

til mikillar skerðingar í félagslegum samskiptum. T-skor heildarskora á bilinu 60-80 gefa 

í skyn skerðingu í félagslegum samskiptum sem mögulega uppfyllir klínísk mörk fyrir 
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raskanir á vægari enda einhverfurófsins en hefur lítil til miðlungs mikil áhrif á virkni 

daglegs lífs. Lýsingar á börnum með sambærileg skor eru oft á þá leið að þau séu 

„einkennileg―,  „klaufsk í samskiptum― eða „mjög sérviskuleg―. Skor fyrir ofan 80 gefa 

til kynna alvarlegri truflun í daglegu lífi (Constantino & Todd, 2005). 

  SRS útgáfan fyrir fullorðna er sambærileg þeirri fyrir börn fyrir utan 13 atriði 

sem kröfðust þess að orðalag eða innihald væri aðlagað að þroskastigi og/eða aðstæðum 

fullorðinna. Innra samræmi fullorðins útgáfunnar var reiknað fyrir mæður annars vegar 

og feður hins vegar og var gott (Chronbach´s alpha fyrir feður 0.95, fyrir mæður 0.94) 

og fyllilega samsvarandi niðurstöðum úr barnaútgáfu SRS listans (Constantino & Todd, 

2005).  

 

Development, Social, Interaction and Mood Questionnaire (DSIM)  

DSIM listinn er nýtt mælitæki, þróað af þeim Evald Sæmundsen og Páli Magnússyni 

árið 2001 og miðar sérstaklega að því að mæla væg einhverfueinkenni meðal 

fullorðinna, vel virkra einstaklinga.  Ástæðan fyrir þróun listans var skortur á 

mælitækjum sem lögðu áherslu á að meta vægari einkenni einhverfurófsins og byggðu á 

rannsóknum sem höfðu verið gerðar á víðari svipgerð einhverfu (BAP) (Magnusson, 

Saemundsen, Steinberg, o.fl., 2005). DSIM listinn byggir á skilgreiningu BAP (Bolton et 

al., 1994; Le Couteur et al., 1996; Piven et al, 1997) auk þess sem innblástur var sóttur í 

önnur mælitæki af svipuðum toga, sem mæla einhverfulík einkenni hjá ættingjum 

vísitilfella og/eða í almennu þýði, svo sem the Social Communication Questionnaire 

(SCQ) (Berument, Rutter, Lord, Pickles & Bailey, 1999) og the Autism-Spectrum 

Quotient (AQ) (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin & Clubley, 2001). Auk 

þessa bættu höfundar einnig  við spurningum sem byggðu á þeirra eigin klínísku reynslu 
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sem og spurningum er varða skerðingu af völdum einkenna og spurningum sem meta 

einkenni þunglyndis. Sú forsenda að einhverfueinkenni séu víddarmiðuð fremur en 

flokkamiðuð,  lá til grundvallar við gerð listans (Magnusson o.fl., 2005).  Listinn er í 

tveimur útgáfum, önnur er ætluð sjálfsmati (self –report) og hin mati annarra (informant-

report). 

DSIM listinn skiptist í fjóra hluta.  Fyrsti hlutinn samanstendur af sjö 

staðhæfingum sem einkenni einhverfurós í æsku. Þetta er gert með því að spyrja út í 

frávik í þroska og námserfðileika í æsku (spr. 1-5) og samsvara nokkurnvegin fyrstu 

atriðum greiningarskilmerkja fyrir BAP eins og þau eru skilgreind af Bolton o.fl. (1994),  

Le Couteur o.fl. (1996) og Piven o.fl. (1997). Staðhæfingar 6-7 kanna svo félagslegt 

samspil og ímyndunarleik í æsku.  Fyrir fyrstu sjö staðhæfingarnar eru gefnir upp þrír 

svarmöguleikar: já, nei, veit ekki. Heildarskor á þessum fyrsta hluta listans geta verið frá 

lægstu skorum 0 til hæstu skora 7. Annar hlutinn samanstendur af staðhæfingum 8-45 er 

ætlað að bera kennsl á aðra þætti BAP eins og þeir eru skilgreindir af Bolton et al. 

(1994), Le Couteur et al. (1996) og Piven et al. (1997). Þessir þættir eru skortur á 

samkennd (lack of affection), skerðing í myndun vináttutengsla (impaired friendships), 

skerðing í félagslegum samskiptum (social deficits), skerðing í tjáskiptum (impaired 

conversation), afmörkuð áhugasvið (circumscribed interests), ósveigjanleiki (rigidity), 

félagslega óviðeigandi hegðun (socially inappropriate behaviour) (Magnusson, o.fl., 

2005).   Staðhæfingarnar eru ýmist settar fram á jákvæðan eða neikvæðan máta og þeim 

er ekki raðað eftir flokkum heldur er röðun þeirra tilviljunarkennd. Við staðhæfinganna 

8-45 eru fjórir svarmöguleikar: mjög sammála, að nokkru leyti sammála, að nokkru leyti 

ósammála, mjög ósammála. Heildarskor á þessum öðrum hluta listans geta verið frá 

lægstu skorum 0 til hætu skora 114. Þriðji hluti listans spyr út í hömlun í daglegu lífi af 

völdum einkenna og inniheldur 7 atriði sem hafa að gera með skerðingu heima við, í 
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vinnunni, í skólanum, að búa sjálfstætt og við myndun tilfinningalegra sambanda.  Við 

þessum spurningum eru gefnir þrír svarmöguleikar: miklir erfiðleikar, nokkrir 

erfiðleikar, engir erfiðleikar. Heildarskor á þessum þrija hluta listans geta verið frá 

lægsta skori 0 til hæsta skors 14. Fjórði hluti DSIM listans samanstendur af 7 atriðum 

sem meta einkenni þunglyndis. DSIM listinn var gerður í tveimur útgáfum. Önnur 

byggir á sjálfsmati (DSIM-s) og hin á mati annarra (DSIM-i) (Magnusson, o.fl., 2005). 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar eru spurningar 8-45, eða sá hluti listans, sem 

lítur að einkennum einhverfu á fullorðinsárum. 

   

Framkvæmd og tölfræðileg úrvinnsla  

Flestir þátttakendur svöruðu matslistunum með rafrænum hætti, með aðstoð sérhannaðs 

forrits, Questor, sem leiddi þátttakendur í gegnum mælitækin út frá aldri og 

vitsmunaþroska þeirra. Listarnir voru einnig tiltækir á pappírsformi, fyrir þá þátttakendur 

sem ekki höfðu aðgang að nettenginu. Þessi gögn voru fengin frá Íslenskri 

Erfðagreiningu og unnið var úr þeim í tölfræðiforritinu SPSS.16.0.  Fullorðin 

skyldmenni einhverfu vísitilfella höfðu verið fengin til þess að meta einhverfueinkenni 

hjá sjálfum sér með sjálfsmatslista (DSIM-s). Þessir aðilar voru svo beðnir um að finna 

annan fullorðinn aðila, sem tengdist þeim á einhvern hátt, til þess að svara sömu 

spurningum um sig (DSIM-i; SRS).  Áður hafði fengist leyfi fyrir rannsókninni hjá 

vísindasiðanefnd og persónuvernd.  Áreiðanleiki listanna var kannaður með því að 

athuga innra samkvæmi (alpha) og réttmæti var kannað með leitandi þáttagreiningu. 

Gerð var lýsandi tölfræði á gögnunum þar sem þátttakendum voru gerð skil og helstu 

tölur birtar yfir skiptingu kynja, aldurs og tengsla þátttakenda við þann sem svarað var 

um á listunum. Einnig voru meðaltöl og staðalfrávik heildarskora listanna reiknuð sem 

og fylgni á milli heildarskora eftir tegund mælitækis. Einbreytudreifigreining (One-way 
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ANOVA) var gerð fyrir SRS listann og DSIM-i listann, til að kanna áhrif tengsla við 

þann sem svarað var fyrir, á heildarskor. Tvíbreytudreifigreiningu var síðan bætt við til 

þess að kanna áhrif kyns. Að lokum var báðum útgáfum DSIM listans skipt upp í 

fjórðunga á hundraðröð, eftir heildarskori þar sem hundraðsröðin varð skali yfir 

alvarleika einkenna. Sjálfsmat var síðan borið saman við mat annarra, innan hvers 

fjórðungs, með pöruðu t-prófi.  
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Niðurstöður 

 

 

 

Réttmætisathugun 

Þáttagreining var gerð á listunum þremur.  Bartlett prófið náði marktektarmörkum við 

vendigildið 0,0005 og KMO (Keiser—Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) var 

hærra en 0,6 á öllum listum 

Þáttagreining á SRS listanum gaf þrjá þætti þar sem fyrsti þátturinn skýrði 19% 

af heildar breytileika, annar þáttur 13% og sá þriðji 8%
2
.  Þetta er ekki í samræmi við 

fyrri rannsóknir sem hafa sýnt að atriði á SRS kvarðanum hlaða í megin atriðum á einn 

þátt, skort á félagslegri svörum (Constantino et al., 2000; Constantino, Hudziak & Todd, 

2003; Bölte, Poutska & Constantino, 2008). 

Þáttagreining á einhverfu undirkvarða DSIM-i listans gaf þrjá þætti sem skýrðu 

39% af heildarbreytileika. Fyrsti þátturinn skýrði 16%, annar 14% og sá þriðji 9%
3
.   

Þáttagreining á einhverfu undirkvarða DSIM-s listans gaf einnig þrjá þætti sem skýrðu 

33% af heildarbreytileika.  Fyrsti þátturinn skýrði 15%, annar þáttur 9% og þriðji þáttur 

9%
4
.   

 

                                                      

 

 

 
2
 Sjá viðauka 2 og 3 fyrir skriðupróf og fylgnifylki úr þáttagreiningu SRS listans 

3
 Sjá viðauka 4 og 5 fyrir skriðupróf og fylgnifylki úr þáttagreiningu DSIM-i listans 

4
 Sjá viðauka 6 og 7 fyrir skriðupróf og fylgnifylki úr þáttagreiningu DSIM-s listans 
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Áreiðanleiki 

Innri samkvæmni SRS listans var fullnægjandi og svipuð fyrri rannsóknum (Bölte, 

Poustka & Constantino, 2008). Alphastuðull fyrir öll atriði SRS listans var 0,96 og 

leiðrétt fylgni spurninga við heildarskor (corrected item-total correlation) var frá 0,17 til 

0,74. Tvö atriði höfðu fylgni sem var minni en 0,30 en höfðu þó engin áhrif á alpha 

stuðulinn. Þessar tölur benda til þess að innri áreiðanleiki spurninga á SRS listanum sé 

góður. Alfastuðull hærri en 0,80 gefur til kynna litla villudreyfingu og fylgni við 

heildarskor bendir til þess að atriði listans eigi töluvert sameiginlegt og séu að mæla 

sömu hugsmíðina.  

 Innra samræmi DSIM listans var einnig kannað og reyndist fullnægjandi. 

Alfastuðull fyrir atriði á einhverfu undirkvarða DSIM-I listans var 0,92 og alfastuðull 

fyrir sama undirkvarða á DSIM-s listanum var 0,88.  Innra samræmi reyndist því gott 

fyrir báðar tegundir DSIM listans. Leiðrétt fylgni spurning (Corrected item total 

correlation) við heildarskor á DSIM-i var frá 0,03 til 0,65.  Fjögur atriði höfðu fylgni við 

heildarskor sem var minni en 0,03 en þau höfðu engin áhrif á alfastuðulinn.  Leiðrétt 

fylgni spurninga við heildarskor á DSIM-s var frá 0,17 til 0,61.  Sex atriði höfðu fylgni 

við heildarskor sem var minni en 0,03 áhrif þeirra á alfastuðul voru engin.   

 

Lýsandi tölfræði 

Af þeim 2802 þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni var breytilegt hverjir fengu 

hvaða tegund af lista.  Sumir þátttakenda áttu svör við þremur listanna, aðrir við tveimur 

og sumir við einum þeirra. Einungis listar þar sem öllum atriðum hafði verið svarað voru 

teknir með í þessa rannsókn.  
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Tafla 1. Heildarfjöldi svarenda (%) og svarenda með full skor (%) á hverjum listanna 

þriggja. 

Tegund lista Fengu listann (%) Full skor (%) 

SRS 1705 (60,8) 1507 (92,1) 

DSIM-i 1894 (67,6) 1676 (88,5) 

DSIM-s 2559 (91,3) 2397 (93,7) 

 

Sjálfsmatslistinn DSIM-s var lagður fyrir flesta, eða 2559 þátttakendur. Svarhlutfall var 

einnig hæst fyrir þann lista eða 94%.  Næst flestir þátttakendur fengu DSIM-i listann, 

eða 1894 þátttakendur og var svarhlutfall þess lista 89%.   Fæstir fengu SRS listann eða 

1705 þátttakendur. Svarhlutfall SRS listans var 92%.  

Kynjaskipting þátttakenda var nokkuð jöfn. Konur voru í örlitlum meirihluta með 

rúm 50% svara á öllum listum. Mestur hluti þátttakenda var yngri en 55 ára. Flestir voru 

á aldrinum 36-55 ára, næstflestir á aldrinum 16-35 ára, því næst 56-75 ára en fæstir 

þátttakenda tilheyrðu hópnum 76-85 ára (sjá töflu 2). 

  

Tafla 2.  Aldur, kyn og tengsl svarenda á hverjum listanna þriggja. 

  SRS (%) 

       (n=1507) 

DSIM-i (%) 

(n=1676) 

DSIM-s (%) 

       (n=2397) 

Kyn KK 687 (45,6) 782 (46,7) 1114 (46,5) 

 
KVK 820 (54,4) 894 (53,3) 1283 (53,5) 

Aldur 16-35 452 (30,0) 595 (35,5) 793 (33,0) 

 36-55 630 (41,8) 691 (41,2) 995 (41,5) 

 56-75 366 (24,3) 344 (20,5) 546 (22,8) 

 76-85 59 (3,9) 46 (2,7) 63 (2,6) 

Tengsl Maki 831 (55,1) 905 (54) E/V 

 Foreldri 162 (10,8) 388 (23,2) E/V 

 Systkini 30 (2,0) 125 (7,5) E/V 

 Aðrir ætt. 233 (15,5) 165 (9,8) E/V 

 Vinur 18 (1,2) 71 (4,2) E/V 

 Annar 102 (6,8) 18 (1,1) E/V 

 Vantar 

upplýsingar 

um tengsl 

131 (8,7) 4 (0,2) E/V 

E/V = ekki viðeigandi 
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Af þeim þátttakendum sem einnig höfðu fengið mat annarra á einkennum sínum, höfðu 

flestir beðið maka sinn að meta sig. Mat af hendi foreldra var einnig algengt og þó 

nokkuð var einnig um að ættingjar aðrir en foreldrar og systkini væru fengin til verksins. 

Í fæstum tilfellum voru það vinir sem voru fengnir til þess að meta einhverfueinkenni.  

Heildarskor voru reiknuð fyrir hvern lista. Af töflu 3 má sjá að meðaltal 

heildarskora var það sama fyrir sjálfsmat (DSIM-s) og mat annarra (DSIM-i).  Hér er 

þátttakendum einnig skipt upp eftir því hvort að þeir séu með formlega greiningu á 

einhverfurófi eða ekki.   Einungis eitt prósent þátttakenda er með greiningu á 

einhverfurófsröskun en þrátt fyrir að þetta sé afar lágt hlutfall af heildarfjölda, þá má 

engu að síður glögglega sjá að heildarskor þeirra eru mun hærri en heildarskor þeirra 

þátttakenda sem ekki hafa greiningu á einhverfurófsröskun.  

Heildarskor SRS listans eru höfð hér með en sá listi er frábrugðinn DSIM 

listanum að mörgu leiti.  Upplýsingagildi þeirra skora í samanburði við DSIM listann er 

því takmarkað og ber að líta á þau aðskilið frá DSIM skorum.   

 

 

Tafla 3. Meðaltöl og staðalfrávik heildarskora á listunum þremur: SRS, DSIM-

informant, DSIM-self 

  SRS DSIM-i DSIM-s 

Allir N 1507 1676 2397 

M (sf) 26,88 (25,48) 36,33 (15,65) 36,66 (13,21) 

 T-skor 44 E/V E/V 

Án ASD 

greiningar 

N (%) 1492 (99) 1651 (99) 2369 (99) 

M (sf) 27,99 (24,59) 35,83 (15,16) 36,41 (13,01) 

 T-skor 44 E/V E/V  

Með ASD 

greiningu 

N (%) 15 (1) 25 (1) 28 (1) 

M (sf) 96,00 (22,74) 69,56 (11,43) 58,00 (12,31) 

 T-skor 65 E/V E/V 

E/V = Ekki viðeigandi 
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Meðaltöl heildarskora voru borin saman á DSIM-s, DSIM-i og SRS listanum eftir 

kyni (sjá töflu 4).  Marktækur munur var á skorum kynja á öllum listum. Í öllum 

tilvikum voru skor karla hærri en skor kvenna.  Á SRS listanum var meðaltal 

heildarskors karla 31,5 (sf=28,11) og kvenna 26,28 (sf=22,76) (t(1315)=3,91, p < 0,001). 

Á DSIM-i listanum var meðaltal heildarskors karla 39,6 (sf=16,18) og kvenna 33,48 

(sf=14,61) (t(1587)=8,07, p < 0,001).  Á DSIM-s listanum var meðaltal heildarskors 

karla 39,88 (sf=12,68) en kvenna 33,87 (sf=13,02) (t(2395)=11,41, p <  0,001). 

 

 

Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik karla og kvenna á heildarskori eftir tegund lista 

     SRS DSIM-i DSIM-s 

KK 

     (n=687) 

KVK 

    (n=820) 

KK       

(n=782) 

KVK   

(n=894) 

KK 

 (n=1114) 

KVK 

 (n=1283) 

M  

    (sf) 

 

M  

     (sf) 

 

M  

      (sf) 

 

M  

    (sf) 

M  

     (sf) 

M  

     (sf) 

31,50  

(± 28,11) 

26,28 

( ±22,76) 

39,59 

(±16,18) 

33,48 

(±14,61) 

39,88 

(±12,67) 

33,87 

(±13,02) 

 

 

Á myndum eitt til þrjú má sjá dreifingu heildarskora eftir kyni, innan hvers lista.  

Dreifing skora virðist vera nokkuð normaldreifð á DSIM listunum, sérstaklega hjá 

körlum.  Hjá konum er dreifing örlítið jákvæð skekkt á báðum DSIM listum.  Hins 

vegar, þegar dreifing skora á SRS listanum er skoðuð á mynd 3, má sjá að dreifing skora 

þar er nokkuð frábrugðin dreifingu skora fyrir DSIM listana. Á SRS listanum ber að líta 

mikla jákvæða skekkju í dreifingu heildarksora, fyrir bæði kyn.  
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Mynd 1. Meðaltal heildarskora DSIM-i, eftir kyni 

  

Mynd 2. Meðaltal heildarskora DSIM-s, eftir kyni 

 

Mynd 3. Meðaltal heildarskora SRS listans, eftir kyni 
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Fylgni á milli matstækja 

Samband á milli listanna þriggja var kannað (sjá töflu 5).  Pearson r fylgnistuðull leiddi í 

ljós mikla jákvæða fylgni á milli DSIM-i og DSIM-s listanna [r = 0,541, n=1543, 

p<0,001] (sjá mynd 2).   

Mynd 2. Fylgni á milli DSIM-s og DSIM-i listanna 

 

Einnig reyndist vera mikil jákvæð fylgni á milli SRS og DSIM-i listans [r = 0,571, 

n=783, p<0,001].  Miðlungs há fylgni var á milli SRS listans og DSIM-s [r = 0,380, 

n=1277, p<0,001] 

 

Tafla 5. Fylgni á milli listanna þriggja: SRS, DSIM-i, DSIM-s 

       Mælitæki 1 2 

(1) SRS   

(2) DSIM-i 0,571**  

(3) DSIM-s 0,380 ** 0,541** 

** p < 0,001 
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Tafla 6 sýnir samband listanna innan hvors kyns. Enn er há jákvæð fylgni á milli SRS og 

DSIM-i hjá körlum [r=0,608, n=358, p < 0,001]. Fylgnin lækkar örlítið meðal kvenna en 

telst ennþá vera há [r=0,498, n=425, p < 0,001]. Fylgnin á milli SRS og DSIM-s er 

miðlungs há fyrir bæði kyn [KK: r = 0,412, n=585, p< 0,001; KVK: r = 0,329, n=692, 

p< 0,001]. Fylgni á milli DSIM listanna tveggja helst há hjá báðum kynum [KK: r = 

0,522, n=724,  p<0,001; KVK: r = 0,511, n=819, p<0,001]. 

 

Tafla 6. Fylgni á milli listanna þriggja eftir kyni: SRS, DSIM-i, DSIM-s 

Kyn  Mælitæki 1 2 

KK (1) SRS   

 (2) DSIM-informant 0,608**  

 (3) DSIM-self 0,412** 0,522** 

KVK (1) SRS   

 (2) DSIM-informant 0,498**  

 (3) DSIM-self 0,329** 0,511** 

**p < 0,001 

 

Til þess að kanna hvort að fylgnistuðlar væru marktækt frábrugðnir á milli kynja var 

fylgnistuðlum listanna breytt í z-skor fyrir hvort kyn og zobs reiknað.  Ekki reyndist vera 

marktækur munur á fylgnistuðlum milli kynja.  

 

Samanburður á mati annarra (DSIM-i, SRS) 

Auk þess að meta einkenni einhverfu hjá sjálfum sér, fengu fullorðin skyldmenni barna 

með einhverfu annan fullorðinn aðila til þess að leggja mat á einkenni sín.  Á töflu 7 má 

sjá tengsl matsaðila við þann sem þeir mátu og meðaltal heildarskors hvers hóps á 

báðum listum.  Fyrir báða lista var algengasti matsaðilinn maki (yfir 50% matsaðila á 

báðum listum). Tveir stærstu hóparnir þar á eftir voru „foreldri― og „ættingi annar er 
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foreldri og systkini―.  Af þeim sem fylltu úr SRS listann voru þó nokkuð margir sem 

ekki gáfu upp tengsl sín við aðilann (8,7%). Á SRS listanum eru það systkini sem skora 

aðilann hæst og eru með hæsta meðaltal heildartölu.  Á DSIM-i listanum eru það hins 

vegar matsaðilar sem ekki féllu innan skilgreindra tengslahópa heldur tengdust aðilanum 

á einhvern annan hátt heldur en maki, ættingi eða vinur. Lægstu skorin á SRS koma frá 

foreldri og lægstu skorin á DSIM-i gefa ættingjar aðrir en foreldrar og systkini.  

 

Tafla 7. Meðaltöl og staðalfrávik aðstandenda á heildarskori SRS listans og DSIM-i 

listans. 

 SRS DSIM-i 

Tengsl M (sf) N (%) M (sf) N (%) 

Maki 26 (±20) 831 (55,1) 37 (± 14) 905 (54) 

Foreldri 32 (± 35) 162 (10,8) 33 (± 17) 388 (23,3) 

Systkini 44 (± 36) 30 (2,0) 35 (± 17) 125 (7,5) 

Aðrir ættingjar 23 (± 19) 233 (15,5) 41 (± 17) 165 (9,8) 

Vinur 34 (± 30) 18 (1,2) 35 (± 18) 71 (4,2) 

Annar 38 (± 31) 102 (6,8) 46 (± 20) 18 (1,1) 

Vantar upplýsingar  um tengsl (missing value) í SRS = 131 (8,7%) 

Vantar upplýsingar um tengsl (missing value) í DSIM-i = 4 (0,2%) 

 

 

Einbreytudreifigreining (One-way ANOVA) var gerð til að kanna áhrif tengsla 

við þann sem svarað var fyrir, á heildarskor. Þetta var gert í sitthvoru lagi fyrir annars 

vegar þá sem áttu svör við SRS listanum og hins vegar þá sem áttu svör við DSIM-i 

listanum. Svarendum var skipt niður í fjóra hópa eftir tengslum þeirra við aðilann, þar 

sem fyrsta stigs ættingjar (foreldrar og systkini) voru felldir saman í einn hóp og einnig 

voru sameinaðir í einn hóp þeir aðilar sem ekki voru skyldmenni (vinir og aðrir) (Hópur 
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1: Maki; Hópur 2: Foreldri eða systkini; Hópur 3: Aðrir ættingjar; Hópur 4: Vinur eða 

aðrir).  

  Fyrir SRS listann sýna niðurstöður að það er marktækur munur á milli hópanna 

fjögurra [F(3,1372) = 14,813, p < 0,001].  Marghliða samanburður með Tukey prófi 

leiddi í ljós að meðalskor fyrir Hóp 1: Maki (M=26,22, SF=20,15) voru marktækt 

frábrugðin meðalskorum fyrir Hóp 2: Foreldrar og systkini (M=33,70, SF=35,18) og 

Hóp 3: Aðrir ættingjar (M=23,36, SF=18,95). Meðalskor fyrir Hóp 2: Foreldrar og 

systkini (M=33,7, SF=35,18) voru marktækt frábrugðin meðalskorum fyrir Hóp 3: 

Ættingjar aðrir en foreldrar og systkini (M=23,36, SF=18,95).  Ekki reyndist vera 

marktækur munur á skorum Hóps 2: Foreldrar og systkini (M=33,7, SF=35,18) og Hóps 

4: Vinir og aðrir (M=37,59, SF=30,56). Meðalskor fyrir Hóp 3: Aðrir ættingjar 

(M=23,36, SF=18,95) voru marktækt frábrugðin meðaskorum fyrir Hóp 4: Vinir og aðrir 

(M=37,59, SF=30,56). Ekki var marktækur munur á milli Hóps 3: Aðrir ættingjar 

(M=23,36, SF=18,95) og Hóps 1: Maki (M=26,22, SF=20,15).  

Niðurstöður einbreytudreifigreiningar (One-way ANOVA) á DSIM-i listanum 

sýna að marktækur munur á meðaltölum heildarskora á milli tengslahópa er til staðar. 

[F(3, 1668=10,930, p < 0,001]. Marghliðasamanburður með Tukey prófi (miðað við 

öryggisbil 95% og alfastuðul 0,05) fyrir DSIM-informant listann leiddi í ljós að skor hjá 

Hópi 1: Maki (M=36,93, SF=14,08), eru marktækt frábrugðin skorum hjá Hópi 2: 

Foreldrar og systkini (M=33,62, SF=16,86) og Hópi 3: Aðrir ættingjar (M=41,08, 

SF=16,85). Marktækur munur er einnig á skorum milli Hóps 2: Foreldrar og systkini 

(M=33,62, SF=16,86) og Hóps 3: Aðrir ættingjar (M=41,08, SF=16,85).  Enginn 

marktækur munur reyndist vera á meðaltali fyrir Hóp 4: Vinir og aðrir og meðaltölum 

hinna hópanna.  



  

56 

 

Tafla 8. Munur á meðaltölum milli tengslahópa fyrir SRS og DSIM-i 

                             SRS DSIM-i 

Hópur 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  7,487
* 

2,856 11,375*  3,316* 4,151* 0,302 

2   10,343* 3,889   7,467* 3,618 

3    14,231*    3,849 

4         

1= Maki, 2 = Foreldrar og systkini, 3 = Aðrir ættingjar, 4 = Vinir og aðrir 

*p<0,05 

 

Í töflu 9 má sjá meðaltöl heildarskora listanna hjá mismunandi tengslahópum 

eftir kyni. Á báðum listum var meðaltal heildarskora karla hærra en kvenna, í öllum 

tengslahópum.   

 

Tafla 9. Samanburður meðaltala (sf) á SRS og DSIM-informant eftir tengslum og kyni 

                    SRS DSIM-i 

Kyn Tengsl N M (sf) N M (sf) 

KK 1 404 27,16   (20,74) 461  38,53 (14,77) 

 2 86 39,88 (40,20) 229 39,06 (18,36) 

 3 78 27,69 (23,53) 59 47, 93 (15,44) 

 4 58 44,97 (33,64) 31 43,68 (17,11) 

 Samtals 626 30,62 (36,61) 780 39,60 (16,19) 

KVK 1 427 25,33 (19,56) 444 35,27 (13,15) 

 2 106 28,69  (29,78) 284 29,23 (14,22) 

 3  155 21,18 (15,82) 106 37,27 (16,46) 

 4 62 30,69 (25,77) 58 33,79 (18,77) 

 Samtals 750 25,39 (21,33) 892 33,49 (14,62) 

1= Maki, 2 = Foreldrar og systkini, 3 = Aðrir ættingjar, 4 = Vinir og aðrir 
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Tvíbreytudreifigreining (Two-way ANOVA) var gerð til þess að kanna áhrif kyns, 

auk tengsla, á heildarskor listanna.  Niðurstöður fyrir SRS listann sýndu samvirkniáhrif 

milli kyns og tengsla [F(3, 1368) = 4,00, p < 0,01]. Það er því marktækur munur á 

heildarskori tengslahópa eftir því hvort verið var að meta karlkyn eða kvenkyn. 

Áhrifastærð var þó lítil (partial eta squared = 0,009).  Marktæk meginhrif (miðað við 

öryggisbil 99% og alfastuðul 0,01) komu fram fyrir tengsl  [F(3, 1368) = 14,697, p < 

0,01]; áhrifastærð miðlungs mikil (partial eta squared = 0,031) og kyn [F(1, 1368) = 

26,447, p < 0,01]; áhrifastærð lítil (partial eta squared = 0,019). Mun á meðaltölum 

heildarskora á SRS listanum, eftir tengslahópum og kyni má sjá á mynd 3. 

 

 

Mynd 4. Áætlaður munur á meðaltölum heildarskora SRS listans eftir kyni þess sem 

verið var að meta. 

 
 

Niðurstöður fyrir DSIM-i listann sýndu einnig samvirkniáhrif milli kyns og 

tengsla [F(3, 1664) = 6,754, p < 0,01]. Áhrifastærð var lítil (partial eta squared = 0,012). 

Marktæk meginhrif komu fram fyrir tengls [F(3, 1664) = 13,041, p < 0,01] en 
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áhrifastærð var lítil (partial eta squared = 0,023) og kyn [F(1, 1664)= 55,962, p < 0,01] 

þar sem áhrifastærð var miðlungs mikil (partial eta squared = 0,033). Mun á meðaltölum 

heildarskora á DSIM-i listanum, eftir tengslahópum og kyni má sjá á mynd 4. 

 

Mynd 5. Áætlaður munur á meðaltölum heildarskora DSIM-i listans eftir kyni þess sem 

verið var að meta. 

 

 

 

Samanburður á sjálfsmati (self-report) og mati annarra (informant-report) 

Heildarskor sjálfsmats (DSIM-s) voru borin saman við heildarskor þegar matsaðili var 

annar en einstaklingurinn sjálfur (DSIM-i).  Heildarskorum allra lista var skipt niður í 

fjórðunga á hundraðsraðakvarða frá lægstu skorum til þeirra hæstu.  Samband sjálfsmats 

(self; S) og mats annarra (inform; I) var kannað innan hvers fjórðungs, eftir kyni, með 

pöruðu t-prófi.  Þessi samanburður var gerður tvisvar sinnum, þar sem hinu gyllta 

viðmiði (golden standard) var breytt fyrir hvern samanburð. Tafla 10 sýnir samanburð S 
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og I þegar DSIM-i skorin eru notuð til grundvallar, sem hin gylltu viðmið. Þar má sjá að 

heildarskor karla er hærra en heildarskor kvenna, bæði í sjálfsmati og mati annarra, á 

öllum fjórðungum að undanskildum þeim þriðja, þar sem meðaltal heildarskors kvenna 

er eilítið hærra en karla samkvæmt mati annarra.  

Meðal þeirra sem fengu lægstu heildarskorin og tilheyra fyrsta fjórðungi er 

sjálfsmatið hærra en mat annarra, bæði hjá körlum og konum. Það sama á við um annan 

fjórðung. Í þriðja fjórðungi er sjálfsmat lægra en mat annarra fyrir konur en fyrir karla er 

engin munur þar á. Í fjórða fjórðungi eru þeir aðilar sem fengu hæstu heildarskorin. Þar 

snýst samand S og I við þar sem mat annarra verður hærra en sjálfsmatið, bæði hjá 

konum og körlum.  

 

Tafla 10. Meðaltal (sf) sjálfsmats og mats annarra borið saman á einhverfu undirkvarða 

DSIM, fyrir konur og karla eftir fjórðungs skiptingu DSIM-i. 

 Fyrsti fjórðungur Annar fjórðungur Þriðji fjórðungur Fjórði fjórðungur 

 KVK 

n=262 

KK 

n=138 

KVK 

n=223 

KK 

n=172 

KVK 

n=196 

KK 

n=183 

KVK 

n=138 

KK 

n=231 

Self 26,74 

(9,65) 

30,74 

(10,60) 

31,48 

(10,76) 

37,18 

(10,33) 

36,85 

(10,56) 

40,62 

(10,73) 

43,93 

(15,24) 

47,88 

(11,66) 

Inform 17,76 

(5,20) 

18,11 

(4,88) 

29,98 

(3,08) 

30,25 

(3,25) 

40,71 

(3,21) 

40,56 

(3,33) 

55,65 

(9,27) 

58,22 

(9,59) 

Samb. 

S og I 

S > I S > I S > I S > I I  > S I = S I > S I > S 

p-gildi p <.001 p <.001 p <.001 p =.040 p < .001 p = .937 p < .001 p <.001 

 

Samanburður á heildarskorum S og I var endurtekinn með breyttu viðmiði.   Í 

töflu 11 má sjá niðurstöður samanburðar þar sem DSIM-s var notaður til grundvallar 

samanburðinum. Þegar þetta er gert má sjá að samband S og I breytist frá því sem var 

þegar DSIM-i var notaður sem viðmið. Í fyrsta fjórðungi verður viðsnúningur á 
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sambandi S og I þar sem meðalskor úr sjálfsmati verður lægra en meðalskor úr mati 

annarra, fyrir konur og karla. Í öðrum fjórðungi verður engin munur á sjálfsmati og mati 

annarra.  Í  þriðja fjórðung verður engin munur á mismunandi mati hjá körlum, en hjá 

konum helst samband S og I óbreytt frá fyrri samanburði. Viðsnúningur á sér stað hjá 

báðum kynjum í fjórða fjórðungi þar sem meðalskor sjálfsmats er nú hærra en meðalskor 

úr mati annarra. Munur á skorum eftir kyni er hins vegar enn sá sami þar sem meðalskor 

karla eru hærri en meðalskor kvenna.  Þetta á við um sjálfsmat og mat annarra á öllum 

fjórðungum, að undanskildum þeim fjórða.  Í fjórða fjórðungi eru meðalskor karla lægri 

en meðalskor kvenna í sjálfsmati.  

 

Tafla 11. Meðaltal (sf) sjálfsmats og mats annarra borið saman á einhverfu undirkvarða 

DSIM, fyrir konur og karla eftir fjórðungs skiptingu DSIM-s. 

 Fyrsti fjórðungur Annar fjórðungur Þriðji fjórðungur Fjórði fjórðungur 

 KVK 

n=283 

KK 

n=114 

KVK 

n=237 

KK 

n=170 

KVK 

n=175 

KK 

n=199 

KVK 

n=124 

KK 

n=241 

Self 20,42 

(5,22) 

21,54 

(4,47) 

32,12 

(2,51) 

32,28 

(2,52) 

40,75 

(2,60) 

41,20 

(2,56) 

54,72 

(8,78) 

53,90 

(7,36) 

Inform 26,77 

(12,48) 

26,89 

(12,23) 

30,69 

(12,23) 

34,12 

(13,71) 

36,19 

(11,19) 

40,30 

(14,92) 

46,89 

(15,45) 

48,49 

(14,71) 

Samb. 

S og I 

I > S I > S S = I I = S S > I S = I S > I S > I 

p-gildi p< .001 p <.001 p= .073 p=.089 p < .001 p=.389 p < .001 p <.001 
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Umræða 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna einhverfueinkenni fullorðinna ættingja barna 

með einhverfurófsgreiningu og áhrif einkenna á færni þessara aðila til að greina frá 

þeim. Með ýmsar rannsóknir á erfðaþætti einhverfu til hliðsjónar (t.d. Bailey, Palferman, 

Heavey & Le Couteur, 1998; Constantino, Zhang, Frazier, Abbachhi & Law, 2010; 

Fombonne, 2009Newschaffer, Fallin & Lee, 2003; Rutter & Folstein, 1977) var búist við 

því að ættingjar þessara barna hefðu einhver einkenni einhverfu, þrátt fyrir að styrkleiki 

og samsetning þeirra væri ekki endilega slík að þau uppfylltu greiningarskilmerki um 

eiginlega röskun á einhverfurófi.   Rannsóknin byggir á samanburði sjálfsmats (self-

report), þar sem fullorðin skyldmenni barna með einhverfu meta einhverfueinkenni hjá 

sjálfum sér og mati annarra, þar sem aðrir meta sömu einkenni hjá fullorðna aðilanum. 

Samanburðurinn var gerður á þremur mælitækjum: 1) DSIM-s, sem byggir á sjálfsmati, 

2) DSIM-i, sem byggir mati annarra, 3) SRS, sem er önnur tegund mælitækis og byggir 

eingöngu á mati annarra. SRS listinn er margreynt mælitæki og víða í notkun en DSIM 

listinn er nýtt mælitæki sem ekki hefur verið í notkun áður og er því lítt rannsakað.  

Réttmætisathugun á SRS listanum í þessari rannsókn leiddi í ljós þrjá þætti.  

Þetta er frábrugðið fyrri rannsóknum þar sem flestar þeirra hafa dregið einn þátt úr 

þáttagreiningu SRS listans sem skýrir mestan hluta dreifingarinnar (t.d. Bölte o.fl., 2008; 

Constantino o.fl., 2004).  Í rannsókn Constantino o.fl. (2004) á þáttauppbyggingu SRS 

listans notuðust rannsakendur við klínískt úrtak 226 barna og fengu út einn þátt sem 

skýrði mest af heildarbreytileika.  Bölte o.fl. (2008) þáttagreindu einnig SRS listann í 

sinni rannsókn og voru með almennt úrtak 838 heilbrigðra barna auk þess að vera með 

klínískt úrtak 527 barna. Í báðum úrtökum sýndi þáttagreining einsþáttalausn sem skýrði 

mest af heildarbreytileika. Þátttakendur í þessari rannsókn voru þó nokkuð fleiri en í 
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fyrri rannsóknum á SRS listanum, eða 1507 talsins, auk þess sem hér var um fullorðna 

aðila að ræða, ekki börn. Erfitt er að segja til um fyrir víst hver ástæða þess sé að 

þáttarlausn í þessari rannsókn er svo frábrugðin fyrri rannsóknum, en það verður þó að 

teljast líklegt að hana megi finna í því hversu ólíkt þetta úrtak er þeim úrtökum sem 

notast hefur verið við í öðrum rannsóknum.  Í þessari rannsókn hlóðu á fyrsta þáttinn 

atriði sem gætu flokkast til félagslegrar svörunar. Á þátt númer tvö hlóðu atriði sem hafa 

að með einangrun og tilfinningaleg tengsl við annað fólk og á þátt þrjú hlóðu atriði sem 

hafa með tjáningu tilfinninga og skilning á tilfinningum og hegðun annarra að gera.  

Próffræðilegir eiginleikar DSIM listanna hafa ekki verið rannsakaðir og birtir en 

þáttagreining þeirra í þessari rannsókn gaf af sér þrjá þætti líkt og þáttagreining SRS 

listans. Séu fylgnifylki þáttagreininga listanna þriggja skoðuð í viðauka má sjá að 

þættirnir þrír sem koma fram á listunum samsvarast að þó nokkru leyti þeim þremur 

þáttum sem liggja til grundvallar einhverfu röskuninni, það er: 1) skerðing í félagslegum 

samskiptum 2) skerðing í tjáskiptum og 3) þröng og endurtekin hegðun og áhugasvið 

(Mash & Barkley, 2007). Allir listarnir reyndust hafa góðan innri stöðugleika sem bendir 

til þess að öll atriði hvers lista séu að mæla sömu hugsmíðina.  

 Listarnir þrír voru bornir saman til þess að kanna hvert sambandið væri á milli 

þeirra. Niðurstöður voru í samræmi við það sem við mátti búast. Fylgnin var hæst á milli 

þeirra tveggja lista sem byggja á mati annarra, það er DSIM-i og SRS listans, þar sem há 

jákvæð fylgni kom fram. Það er óhætt að álykta, þar sem að próffræðilegir eiginleikar 

SRS listans hafa verið margoft kannaðir en litlar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar 

á  DSIM listunum, að há fylgni á milli þessara tveggja mælitækja sé til marks um gott 

samleitniréttmæti DSIM-i listans.  Fylgni var einnig há á milli DSIM-i og DSIM-s 

listanna. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart, þar sem hér er um tvær útgáfur sama 

mælitækis að ræða og spurningar eru hinar sömu á báðum listum. Hins vegar, væri 
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svarmynstur beggja hópa hið sama hefði fullkomin fylgni orðið á milli þessara lista. Sú 

er ekki raunin hér og má því ætla sem svo að svör úr sjálfsmati og svör úr mati annarra 

séu á einhvern hátt frábrugðin hvor öðrum. Lægst var fylgnin á milli SRS og DSIM-s 

listans.  Þessar niðurstöður eru eins og við mátti búast þar sem hér ræðir um sitthvora 

tegund mælitækis sem byggja upp á ólíkum spurningum, auk þess sem annað mælitækið 

styðst við mat annarra en hitt við sjálfsmat. Sú staðreynd að ekki sé hærri fylgni á milli 

þeirra lista sem byggja á sjálfsmati og þeirra sem byggja á mati annarra gefur til kynna 

að sjálfsmat sé á einhvern hátt frábrugðið mati annarra.  Þessi breytileiki gefur tilefni til 

að ætla að þær upplýsingar sem fáist með sjálfsmati fáist ekki fyrir víst með mati 

annarra, og öfugt. Því er erfitt að réttlæta notkun einnar tegundar mats fram yfir aðra, líkt 

og Constantino o.fl (2000) gera með SRS listanum sem eingöngu byggir á mati annarra.  

Baron-Cohen o.fl. (2001) gera slíkt hið sama með AQ listanum, sem er í andstöðu við 

SRS listann og byggir eingöngu á sjálfsmati.  

Meðaltal heildarskora þátttakenda á listunum þremur voru borin saman. Enginn 

munur var á meðaltölum DSIM listanna tveggja þar sem þátttakendur fengu 36,33 stig á 

DSIM-i listanum en 36,66 á DSIM-s.  Ekki hafa verið útbúin viðmiðunarskor fyrir 

DSIM listana, sem gerir það að verkum að erfitt er segja til um hvaða gildi þessar tölur 

hafa í tengslum við alvarleika einkenna hjá þessum skyldmennum vísitilfella, í 

samanburði við almennt þýði.  Séu þessar tölur hins vegar skoðaðar út frá lægsta (0) og 

hæsta (114) skori einhverfu undirkvaðra DSIM má þó sjá að þessi skor tilheyra lægsta 

þriðjungi af mögulegum fjölda heildarskora.  SRS listanum fylgja viðmið fyrir 

heildarskor.  Skor þess lista ná frá 0-195 og gefa t-skor á bilinu 60-80 í skyn skerðingu í 

félagslegum samskiptum sem mögulega uppfylli klínísk mörk fyrir raskanir á vægari 

enda einhverfurófsins en hafa lítil áhrif á virkni daglegs lífs.  Skor fyrir ofan 80 gefa hins 

vegar til kynna alvarlegri truflun í daglegu lífi (Constantino & Todd, 2005). Í þessari 
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rannsókn var meðaltal heildarskora fyrir SRS listann 28,66 (t-skor = 49).  Borið saman 

við fyrrnefnd viðmið, má sjá að þessi skor ná ekki þeim viðmiðunarmörkum sem talin 

eru gefa vísbendingu um skerðingu af völdum einkenna.  Þetta bendir til þess að 

einkenni einhverfu hjá þessum skyldmennum vísitilfella séu af vægum toga eða ekki til 

staðar, samkvæmt mati annarra. Útfrá því sem skrifað hefur verið um erfðaþátt einhverfu 

(Bailey, Palferman, Heavey & Le Couteur, 1998; Constantino, Zhang, Frazier, Abbachhi 

& Law, 2010; Fombonne, 2009Newschaffer, Fallin & Lee, 2003; Rutter & Folstein, 

1977; Szatmari o.fl. 2000) hefði ef til vill mátt búast við því að skor ættmenna barna 

með einhverfu yrðu hærri en raun ber vitni í þessari rannsókn. Sér í lagi sökum þess að 

sýnt hefur verið fram á í rannsóknum að erfðaþáttur einhverfu einskorðast ekki við 

röskunina sem slíka heldur nær einnig yfir vægari einkenni sem tilheyra víðari svipgerð 

einhverfu, svo sem frávik á sviði félagsleglegra samskipta, tjáskiptahæfni eða 

endurtekinnar og afmarkaðrar hegðunar og áhugasviða (Bolton, Macdonald, Picles, 

Rios, Goode, Crowson, o.fl., 1994; Fombonne, Bolton, Prior, Jordan & Rutter, 1997; 

Piven, Palmer, Jacobi, Childress & Arndt, 1997).  Hér má því velta fyrir sér hversu 

nákvæmt mat annarra raunverulega er í þessu samhengi. Þó ber að hafa í huga að engar 

upplýsingar liggja fyrir um hvernig skyldleika hins fullorða er háttað við vísitilfellið en 

búast hefði mátt við því að með auknum skyldleika þátttakanda við vísitilfellið, hefðu 

heildarksor á einkennum einhverfu aukist.  

Í hópi þátttakenda voru nokkrir aðilar með formlega greiningu 

einhverfurófsröskunar. Skor þessa aðila eru mun hærri en skor hinna sem ekki eru með 

greiningu og fara samkvæmt SRS listanum yfir þau viðmiðunarmörk sem greina á milli 

skerðingar af völdum einkenna og lítillar sem engrar skerðingar.  Þessi munur á skorum  

þeirra sem hafa formlega greiningu á einhverfurófsröskun og hinna sem ekki hafa 

greiningu gæti stafað af raunverulegum mun en sá möguleiki er einnig fyrir hendi að hér 



  

65 

 

sé um að ræða að vinir og vandamenn þeirra sem hafa verið greindir með röskun á 

einhverfurófi séu betur að sér í einkennum röskunarinnar og séu því  meðvitaðri um 

birtingarmynd hennar og skori þar af leiðandi hærra. 

 Kynjamunur var til staðar og hélst stöðugur í gegnum rannsóknina. Karlar 

mældust alltaf með meiri einkenni heldur en konur á öllum listum, hvort sem um var að 

ræða mat þeirra sjálfra eða mat annarra.  Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem 

þekkist úr fræðunum þar sem vitað er að það er fjórum sinnum algengara að karlar 

uppfylli greininarskilmerki fyrir röskun á einhverfurófi, heldur en konur (t.d. Fombonne 

2003; Fombonne, 2005; Mash & Barkley, 2007; Mash & Wiley, 2007).  Í þessari 

rannsókn var verið að meta einhverfueinkenni sem eru til staðar þrátt fyrir að styrkleiki 

þeirra og samsetning sé ekki endilega slík að þau uppfylli greiningarskilmerki fyrir 

röskun. Þessar niðustöður hér, að einkenni einhverfu mælist í meira magni hjá körlum 

heldur en konum, eru því í rökréttu samhengi við það sem nú þegar er vitað úr 

faraldsfræðirannsóknum á einhverfu.   

 Þegar aðrir voru fengnir til þess að meta einhverfu einkenni hjá þátttakendum 

kom fram skýr munur á mati þeirra eftir því hver tengsl matsaðilans voru við 

þátttakanda.  Stigveldi  heildarskora eftir tengslahópum á SRS listanum voru 

eftirfarandi, frá þess hæsta til þess lægsta: 1) Vinir og aðrir 2) Foreldrar og systkini 3) 

Maki 4) Aðrir ættingjar.  Á DSIM listanum var þessu öðruvísi háttað en þar var röðun 

heildarskora eftir tengslahópum frá þeim hæstu til þeirra lægstu, eftirfarandi: 1) Aðrir 

ættingjar 2) Vinir og aðrir 3) Maki 4) Foreldrar og systkini. Hér má sjá að ákveðið 

misræmi er til staðar í skorum tenglsahópa, eftir tegund lista. Sá hópur sem metur fæst 

einhverfueinkenni á SRS listanum, „Vinir og aðrir‖,  metur flest einhverfueinkenni á 

DSIM listanum.  Annar hópur sem víxlast svona á milli lista er „Foreldrar og systkini‖ 

sem eru í hópi þeirra matsmanna sem meta hvað flest einhverfueinkenni á SRS listanum 
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en á DSIM listanum tilheyra þau þeim hópi sem meta fæst einhverfueinkenni hjá 

þátttakanda.  Hver sé skýringin að baki þessum mun á mati tengslahópa á einkennum 

eftir tegund lista, er erfitt að segja til um. Hins vegar gefur þetta ef til vill tilefni til 

frekari rannsókna á þessu sviði. 

 Til þess að prófa tilgátuna um hvort að innsæi í eigin hegðun tapist með auknum 

alvarleika einkenna var sjálfsmati stillt upp andspænis mati annarra.  Með mat annarra 

sem grundvöll (golden standard) fyrir samanburðinum sýndi það sig að hjá þeim 

þátttakendum með minnstan alvarleika einkenna (á fyrsta fjórðungi alvarleikaskalans) 

var mat þátttakenda sjálfra hærra en mat annarra.  Sömu niðurstöður bar að líta í öðrum 

fjórðungi alvarleika skalans, þar sem þáttakendur mátu einhverfu einkenni hjá sjálfum 

sér vera meiri en aðrir mátu þau.  Þegar komið er inn í þriðja og fjórða fjórðung 

alvarleika skalans verður viðsnúningur á þessu sambandi sjálfsmats og mati annarra. 

Aðrir matsmenn meta nú fleiri einhverfu einkenni hjá þátttakanda heldur en hann gerir 

sjálfur.  Með öðrum orðum þá er sambandi sjálfsmats og mats annarra háttað á þann veg 

að eftir því sem einkennum fjölgar, því líklegri eru einstaklingar til þess að vanmeta 

eigin einkenni.  Þessi niðurstaða er í samræmi við fyrri rannsóknir á börnum með 

einhverfu sem hafa sýnt að einkenni einhverfu hjá börnum valdi því að innsæi í eigin 

hugsun og hegðun skerðist (t.d. Frith & Happé, 1999; Berhoz & Hill, 2005; Lombardo, 

Barnes, Wheelwright & Baron-Cohen, 2007). Til þess að prófa þessar niðurstöður enn 

frekar var samanburðurinn endurtekinn, nú með sjálfsmat í stað mat annarra, sem 

grundvöll fyrir samanburðinum. Til þess að fyrri tilgátur gætu staðist hefðu niðurstöður 

fyrsta samanburðarins þurft að haldast óbreyttar óháð grundvelli samanburðar. Raunin 

varð þó önnur. Með sjálfsmat sem grundvöll samanburðar breyttist samband sjálfsmats 

og mats annarra á þann veg að það speglaðist.  Það er að segja, niðurstöður sýndu nú að 

fyrir þá þátttakendur sem tilheyrðu fyrsta fjórðingi á alvarleika skalanum og voru þar af 
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leiðandi með minnstan alvarleika einkenna, voru aðrir matsaðilar að meta þá með fleiri 

einkenni en þeir gera sjálfir.  Hjá þeim þátttakendum sem voru með hvað mestan 

alvarleika einkenna og tilheyrðu fjórða fjórðungi alvarleikaskalans eru það nú 

þátttakendur sjálfir sem meta sjálfan sig með fleiri einkenni einhverfu heldur en aðrir 

matsaðilar gera. Það að niðurstöður skuli speglast líkt og raun ber vitni er vísbending 

þess eðlis að hér sé ekki um raunverulegan skort á innsæi að ræða eftir því sem alvarleiki 

einkenna eykst,  heldur séu niðurstöður einungis háðar því hvaða mat sé lagt til 

grundvallar þessum samanburði.  

Þessu til stuðnings er ágætt að skoða muninn á meðaltali heildarskora á milli 

DSIM-s og DSIM-i, hjá öllum þátttakendum óháð staðsetningu þeirra á alvarleika 

skalanum. Séu þær tölur skoðaðar má glögglega sjá að enginn munur er á skorum úr 

sjálfsmati annars vegar og mati annarra hins vegar.  Enginn munur ætti að gefa 

vísbendingu um það að ekki sé skerðing á innsæi til staðar í sjálfsmati og því 

réttlætanlegt að notast við niðurstöður sjálfsmats til jafns við niðurstöður úr mati 

annarra. Þó ber að hafa í huga að skorin hjá báðum hópum eru lág sem ber vitni þess að 

hér sé ekki um skerta einstaklinga að ræða. Út frá því mæti þá ef til vill álykta sem svo 

að þessir einstaklingar tilheyri hópi víðari svipgerðar einhverfu, þar sem einhver 

einkenni einhverfu virðast vera til staðar þó svo að lítil séu.  Þetta samræmi í mati 

þátttakenda með lítil einkenni einhverfu og mati annarra kemur heim og saman við 

niðurstöður Cederlund o.fl. (2010) sem báru sjálfsmat þátttakenda með 

Aspergerheilkenni saman við mat foreldra þeirra og fengu þær niðurstöður að meðalskor 

sjálfsmatsins voru hærri heldur en  meðalskor foreldranna.  Þetta töldu Cederlund o.fl. 

(2010) benda til þess að innsæi þátttakendana væri óskert á ákveðun sviðum en töldu sig 

bera kennsl á skert innsæi þeirra á öðrum sviðum þegar skorun var skoðuð eftir atriðum.  

Hins vegar, og það sem hefur mun stekari tengingu við þessa rannsókn, báru þeir því 
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næst saman meðalskor þeirra þátttakenda sem höfðu einhver einkenni 

Aspergerheilkennis án þess þó að uppfylla greininarskilmerki, við mat annarra.  Í 

þessum síðari samanburði náði munur á meðaltölum ekki marktektarmörkum. Það er, 

sjálfsmat og mat annarra var hið sama hjá þeim einstaklingum sem höfðu einhver 

einkenni einhverfurófsraskana en þó ekki svo mikil að þau uppfylltu greiningarmörk 

fyrir röskun.  Niðurstöður þessarar rannsóknar samræmast því ágætlega þessum 

niðurstöðum Cederlund o.fl. (2010) og mætti túlka sem svo að innsýn aðilanna sjálfra í 

vandann sé ekki skert og að lítil rök séu fyrir því að taka mat annarra fram yfir sjálfsmat 

þegar um ræðir mat á vægum einkennum einhverfu sem ekki uppfylla 

greiningarskilmerki röskunar en tilheyra frekar flokk víðari svipgerðar einhverfu.   

 

Nokkra fyrirvara þarf að setja við niðurstöður þessarar rannsóknar og túlkun þeirra. 

Fyrst ber að nefna að í hópi þátttakenda voru 33 einstaklingar sem höfðu formlega 

greiningu röskunar á einhverfurófi og voru að skora mun hærra sem hópur á meðaltali 

heildarskors borið saman við hina. Þrátt fyrir að þetta hafi verið afar lítið hlutfall af 

heildarfjölda þátttakenda þá hefði engu að síður verið áhugavert við úrvinnslu gagna að 

skilja þessa 33 aðila frá hinum þátttakendum sem ekki höfðu greiningu. Með þessu móti 

hefði verið hægt að koma í veg fyrir öll útlagaáhrif sem þessir einstaklingar kunna að 

hafa á gögnin, auk þess sem samanburður þessa hóps við hina þátttakendurna í tengslum 

við samband á milli sjálfsmats og mats annarra kynni að hafa varpað skýrarar ljósi á þau 

áhrif sem alvarleiki einkenna hefur á samband þessara tveggja matsaðferða.  

Í öðru lagi hefði verið fróðlegt að bæta við í gagnasafnið upplýsingum um 

skyldleika þátttakanda við vísitilfelli. Út frá þeim hefði mátt kanna hvort samband væri 

að finna á milli mismunandi alvarleika einkenna og  skyldleika.  Það er, hvort að 
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erfðaþáttur einhverfu komi skýrt fram í gögnunum.  Þessar upplýsingar voru ekki til 

staðar við vinnslu gagnana og reyndist því ekki möguleiki að fara út í þessa vinnu.   

Í þriðja lagi er vert að skoða hvaða aðilar það eru sem þátttakendur fá í mati 

annarra til þess að meta einkenni sín. Flestir voru í hópi maka en í 28% tilvika var um 

ættingja að ræða. Út frá rannsóknum sem sýnt hafa fram á erfðaþátt einhverfu, vakna 

spurningar varðandi hæfni skyldmenna til þess að meta einhverfueinkenni þátttakanda. 

Sé þátttakandi með einkenni einhverfu, aukast líkur þess að skyldmenni þess aðila séu 

einnig með einkenni einhverfu sem hlýtur þá að vekja upp vangaveltur þess efnis hvort 

að hægt sé að ganga út frá því sem vísu að skyldmenni þessara þátttakanda séu 

raunverulega áreiðanlegri matsmenn heldur en þátttakendur sjálfir.  Auk þessa er 

skynsamlegt að setja varnagla við niðurstöður þeirra aðila sem tilheyrðu þeim hópi 

matsmanna sem flokkaður var sem „Aðrir‖. Í þessum hópi voru matsmenn sem hvorki 

tilheyrðu hópi maka né ættmenna og töldu sig auk þessa ekki teljast til vina þátttakanda.  

Þetta virðast því vera aðilar sem hafa lítil tengsl við þátttakanda og því má velta fyrir sér 

hversu réttmæt svör þeirra séu og hvort að ef til vill væri réttlætanlegt að skilja þessi 

svör frá heildarniðurstöðum.   

 Í fjórða lagi hefðu ítarlegri bakgrunnsbreytur fyrir þá aðila sem tilheyrðu mati 

annarra  ef til vill varpað öðru ljósi á niðurstöður.  Að vita kyn matsaðila hefði til dæmis 

verið áhugavert og gert kleift að kanna hvernig mismunandi tenglsahópar meta 

þátttakanda eftir því hvers kyns matsaðilinn er, í stað þess að skoða eingöngu mat þeirra 

út frá kyni þess sem verið er að meta.   

 

 Í ljósi þess að gífurleg aukning hefur orðið á tíðni einhverfurófsraskana á 

undanförnum árum eru nú sífellt fleiri börn sem fara inn í fullorðinárin með 

einhverfurófsgreiningu sem og aukinn fjöldi fullorðinna sem hvorki hafa gengist undir 
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skimun né greiningu áður, en grunur leikur á að einkenni gætu verið til staðar (Bishop, 

Gotham, Seltzer & Lord, 2009 ).  Tilgangur þessarar rannsóknar var að stuðla að aukinni 

þekkingu  

á einhverfu hjá fullorðnum og koma með framlag inn í umræðuna um hvernig matsferli 

skuli vera háttað hjá fullorðnu fólki sem grunur leikur á að hafi einkenni einhverfu. 

Hvernig staðið er að matinu skiptir máli, sér í lagi  þar sem mismunagreiningar hjá 

þessum hópi fólks  gegna sérlega mikilvægu hlutverki við greiningu einhverfueinkenna 

frá öðrum geðröskunum fullorðinna. Líkt og rakið var í inngangi hefur valið staðið á 

milli sjálfsmats eða mats annarra. Sjálfsmatslistar hafa tíðkast um langt skeið við skimun 

og mat á geðröskunum hjá fullorðnum en þegar kemur að mati á röskunum á 

einhverfurófi hefur myndast hefð fyrir mati annarra. Rökin sem hafa verið færð fyrir 

notkun þeirra lista umfram sjálfsmats hafa verið þau að skerðing innsæis geri það að 

verkum að ekki sé réttlætanlegt að styðjast við sjálfsmat (Carruthers, 2009; Frith & 

Happé, 1999; Gopnik, 1993; Hobson, 1990; Leslie, 1987). Þær rannsóknir sem hafa 

verið gerðar á skerðingu innsæis hafa flestar hverjar verið gerðar á börnum með 

einhverfu. Niðurstöður nýrri rannsókna á fullorðnum aðilum með einkenni einhverfu á 

vægari enda einhverfurófsins, hafa hins vegar leitt í ljós að enga skerðingu er að finna á 

málstarfi þessa fólks og að þau séu fær um að greina réttilega frá styrk- og veikleikum 

sínum (Frith og Happé, 1999; Spek, Scholte & Van Berckelaer-Onnes, 2009).   

Niðurstöður þessarar rannsóknar á fullorðnum skyldmennum barna með 

einhverfu virðast styðja við niðurstöður fyrri rannsókna á fullorðu fólki með 

einhverfueinkenni á vægari enda rófsins, að því leyti að ekki var hægt að sýna fram á 

skerðingu innsæis af völdum einkenna. Sé innsæi ekki skert að því marki að það hafi 

áhrif á getu fólks til þess að skilja og túlka sína eigin hegðun og líðan ætti mat þeirra 

sjálfra á eigin einkennum að vera jafn réttmætt og mat annarra. Sé þetta raunin, ætti 
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notkun sjálfsmatslista að vera bæði réttmæt og áreiðanleg matsaðferð við mat á víðari 

svipgerð einhverfu hjá fullorðnum.  Notkun sjálfsmatslista hefur þann möguleika að 

einfalda matsferlið og stuðla þannig að skilvirkari þekkingaröflun þegar kemur að 

frekari rannsóknum á einhverfueinkennum og víðari svipgerð einhverfu meðal 

fullorðinna. 
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Viðauki 1 

Greiningarviðmið Gagntækra þroskaraskana samkvæmt ICD-10 

greiningarviðmiðum 

 

Barnaeinhverfa (F84.0 Childhood autism)(WHO, 1993). 

Einkenni barnaeinhverfu koma fram á þremur sviðum: frávik í málþroska bæði yrtum og óyrtum, skertur 

eða afbrigðilegur þroski í félagslegum samskiptum og tenglamyndun, takmörkuð og áráttukennd hegðun 

og áhugasvið.  Greiningarviðmið barnaeinhverfu eru eftirfarandi: 

 

A. Afbrigði eða skerðing í þroska þurfa að koma fram fyrir 3 ára aldur á a.m.k. einu af þremur 

eftirtalinna sviða: 

1. Málskilningi eða málnotkun eins og hún birtist í samskiptum við aðra. 

2. Tilfinningatengslum við nákomna eða hæfni til félagslegrar svörunar.  

3. Stafrænum leik eða ímyndunarleik. 

B. Að minnsta kosti sex af eftirtöldum einkennum þurfa að vera til staðar. Þar af minnst tvö úr 

flokki 1) og í það minnsta eitt úr hvorum flokki 2) og 3).  

 

1) Skert hæfni til félagslegra samskipta við aðra kemur fram á minnst tveimur sviðum: 

a. Skert hæfni til tjáningar með augntengslum, svipbrigðum, líkamsstöðu og látbragði  

b. Leik- og vináttutengsl við jafnaldra, sem fela í sér að deila áhugamálum, virkni og 

tilfinningum á gagnkvæman máta, eru ekki aldurssvarandi 

c. Skortur á félags- og tilfinningalegri svörun sem kemur fram í skertum eða afbrigðilegum 

viðbrögðum við tilfinningum annarra og vangetu til að aðlaga hegðun sína út frá félagslegu 

samhengi.  Takmörkuð samhæfing félags-, tilfinninga- og tjáskiptahegðunar. 
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d. Skortur á sjálfkvæmri viðleitni til að deila gleði, áhugaefnum eða afrekum með öðrum 

(Barnið gerir til dæmis lítið af því að koma og sýna áhugaverða hluti, benda á það sem vekur 

athygli þess o.s.frv.) 

 

2) Frávik í tjáskiptahæfni kemur fram á minnst einu sviði: 

a. Seinkun á tali eða að barnið byrjar aldrei að tala og gerir ekki tilraunir til að bæta það upp 

með notkun svipbrigða eða bendinga (skortir stundum hjal). 

b. Skortir verulega á getuna tila ð eiga frumkvæði að samræðum og halda þeim gangandi á 

máta sem felur í sér svörun við og næmi fyrir viðbrögðum viðmælanda. 

c. Stegld og einhæf málnotkun. Sérviskuleg notkun orða og orðatiltækja. 

d. Skortur á aldurssvarandi sjálfkvæmum ímyndunarleik eða eftirhermuleikjum. 

 

3) Afmörkuð, endurtekin og einsleit mynstur í hegðun, áhuga og athöfnum koma fram á að 

minnst einu sviði: 

a. Mikil þráhyggja sem snýr að einu eða fleiri afmörkuðum, stegldum áhugasviðum. Áhuginn 

beinst að sérkennilegum hlutum eða málefnum.  

b. Sterk þörf fyrir að fylgja ákveðnum föstum venjum á áráttukenndan hátt, án þess að það hafi 

sýnilegan tilgang.  

c. Stegldar, síendurteknar hreyfingar (t.d. blak eða snúningur handa eða fingra, eða flóknar 

hreyfingar á líkama). 

d. Veitir ákveðnum pörtum hluta eða afmörkuðum eiginleikum þeirra (s.s. lykt, áferð, eða 

hljóði eða titiringi sem þeir gefa frá sér) mikla athygli. 
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C. Klínísk einkenni eiga ekki betur við aðrar gagntækar þroskaraskanir; málþroskaraskanir (F80.2) 

með félags- og tilfinngavanda, tengslaröskunum (F94.1) og (F94.2); þroskahömlun (F70-F72) 

með félags – eða tilfinningavanda; snemmtækan geðklofa (F20.-) eða Rett´s heilkenni (F84.2). 

 

Ódæmigerð einhverfa (F84.1 Atypical autism) (WHO, 1992). 

Ódæmigerð einhverfa er frábrugðin barnaeinhverfu á þann hátt að færri einkenni þurfa að koma 

fram, auk þess sem einkennin mega koma fram eftir þriggja ára aldur.  Til þess að uppfylla 

greiningarskilmerki ódæmigerðrar einhverfu þurfa einkenni ekki að ná greiningarviðmiðum á öllum 

þremur sviðunum sem krafist er í greiningarviðmiðum fyrir barnaeinhverfu.  Barn er greint með 

ódæmigerða einhverfu komi einkennin í ljós eftir þriggja ára aldur og ef einkennin koma fram á einu, 

tveimur eða þremur einkennasviðum án þess þó að uppfylla öll greiningarskilmerki dæmigerðrar 

einhverfu. Ódæmigerð einhverfa á helst við um börn með alvarlega þroskahömlun eða málþroskaröskun. 

 

     Rettsheilkenni (F84.2 Rett´s disorder) (WHO, 1992). 

Fram að þessu hefur Rettsheilkenni aðeins greinst hjá stúlkum. Þroski stúlknanna virðist vera 

eðlilegur fyrstu fimm mánuðina frá fæðingu en eftir þann tíma og fram að fjögurra ára aldri tekur að hægja 

á óeðlilega á höfuðvexti þeirra.  Á tímabilinu milli fimm og þrjátíu mánaða aldurs tapast mál- og 

hreyfifærni og stjórn handahreyfinga að hluta eða alfarið.  Dæmigerð einkenni eru tap á 

markmiðsbundnum handahreyfingum, stegldur handasnúningur og oföndun.  Félags og leikþroski stöðvast 

en félagsáhugi viðhelst. Við fjögurra ára aldur kemur fram truflun í eða tap á stjórn búkhreyfinga. 

Alvarleg þroskahömlun fylgir nánast alltaf.  

 

     Upplausnarþroskaröskun (F84.3 Childhood disintegrative disorder) (WHO, 1992). 

Börn með upplausnarþroskaröskun þroskast eðlilega á öllum sviðum fram að minnsta kosti 

tveggja ára aldri en svo hefst greinileg afturför í þroska þar sem færni sem áður hafði verið náð tapast á 

nokkrum mánuðum. Eftir tveggja ára aldur fara einkenni einhverfu að koma fram sem felast meðal annars 

í áhugaleysi fyrir umhverfinu, stegldar og síendurteknar hreyfingar og einhverfulík einkenni í félagslegu 
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samspili og tjáskiptum. Til þess að greiningarviðmiðum sé náð verða einkenni að hafa komið fram fyrir 10 

ára aldur en algengast er að þau komi fram á milli þriggja og fjögurra ára. 

 

 

     Ofvirkniröskun ásamt þroskahömlun og staglkenndum hreyfingum (F84.4 Overactive disorder associated 

with mental redardation and sterotyped movements) (WHO, 1992). 

Dæmi eru um börn með alvarlega þroskahömlun vegna ofvirkni og lélegrar athygli sem sýna 

einnig staglkennda hegðun. Þessi börn eru forsenda þessa greiningaflokks en flokkunarfræðilegt réttmæti 

þessarar röskunar er umdeilt (WHO, 1992; Schopler, Mesibov & Kunce, 1998). Virkni örvandi lyfja er lítil 

á hegðun þessara barna og sýna þau oft einkenni vanlíðan við slíkri lyfjagjöf (WHO, 1992). Þegar þessi 

börn ná unglingsárum verður ofvirknin gjarna að vanvirkni (fátítt mynstur hjá ofvirkum börnum með 

eðlilega greind). Ekki er vitað að hve miklu leyti þetta hegðunarmynstur er afleiðing greindarskerðingar 

eða heilaskemmda.  

 

    Aspergerheilkenni (F84.5 Asperger´s syndrome) (WHO, 1992) 

Asperger heilkenni er staðsett á vægari enda einhverfurófsins og er þar af leiðandi mun vægari 

röskun en barnaeinhverfa.  Einkenni eru skerðing í félagslegri svörun líkt og í einhverfu ásamt afmörkuðu, 

stegldu og síendurteknu mynstri í hegðun og áhuga. Algeng einkenni eru klaufskar eða klunnalegar 

hreyfingar og á fullorðinsárum getur geðrofseinkenna orðið vart.  Almennt er ekki seinkun eða hömlun í 

málþroska eða vitsmunaþroska þessara barna.  

 

Líkt og með Ofvirkniröskun ásamt þroskahömlun og staglkenndum hreyfingum, er 

flokkunarfræðilegt réttmæti Aspergerheilkennisins umdeilt (Gillberg & Gillberg, 1989; Howlin, 2003; 

Schopler, Mesibov & Kunce, 1998). Börn með Aspergerheilkenni eru ekki með skerta greind, málþroski 

þeirra er eðlilegur og geta þeirra til sjálfshálpar er ekki skert (Nordin & Gilberg, 1998). Skilyrði til 

greiningar á Asperger heilkenni er að engin marktæk þroskafrávik hafi verið komin fram fyrir 36 mánaða 

aldur og einnig er þroskahömlun útilokandi fyrir greiningu á Asperger. Það er vegna þessa sem að 

Asperger heilkenni er gjarnan lýst sem einhverfu á lágu stigi (high functioning autism) (Robledo, 2008) og 

raunar er það svo að deilt er um það hvort að Asperger heilkenni eigi rétt á sér sem sjálfstæð greining 
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aðskilin frá einhverfu eða hvort það sé í raun vægari tegund af einhverfu (Guðmundur Skarphéðinsson, 

2008; Volkmar og Klin, 2005).  

 

Aðrar gagntækar þroskaraskanir (F84.8 Other pervasive developmental disorders) 

Þau börn sem eru með væg eða fá einhverfueinkenni og falla þess vegna ekki undir almenn 

greiningarviðmið gagntækra þroskaraskana eru gjarnan sett í þennan flokk séu einkenni þeirra greinilega 

hamlandi og hafa áhrif á líf barnsins.  

 

Gagntæk þroskaröskun, ótilgreind (F84.9 Pervasive developmental disorder, unspecified) 

Þessi flokkur er notaður séu upplýsingar um einhverfueinkenni misvísandi.  Yfirleitt er gert ráð 

fyrir endurmati.  
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Viðauki 2 

 

Skriðupróf SRS listans 
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Viðauki 3 

Þriggja þátta lausn SRS listans: Fylgnifylki 

 

 

Þættir 

Spurningar úr SRS listanum 1 2 3 

50  Sýnir endurtekna, sérkennilega hegðun 
,902   

63  Snertir aðra eða heilsar á óvenjulegan hátt 
,749   

8  Sýnir hegðun sem virðist sérkennileg eða undarleg 
,741   

29  Öðrum börnum finnst hún/hann skrítinn eða undarlegur 
,715   

56  Gengur á milli tveggja einstaklinga sem eru að tala saman 
,713   

53  Talar við fólk með óvenjulegum raddblæ (til dæmis eins og vélmenni    eða 

eins og hann/hún sé að halda fyrirlestur) 

,671   

20  Sýnir óvenjulegan áhuga á skynjun (eins og að lykta oft af fingrum sínum) eða 

handleikur eða fiktar við smáhluti innan seilingar á sérkennilegan, 

endurtekningasaman hátt 

,668   

9  Virðist háður öðrum öðrum um hjálp  við að uppfylla grunnþarfir 
,654   

35  Á erfitt með að fylgja flæði í venjulegum samræðum 
,645   

28  Hugsar eða talar um það sama aftur og aftur 
,624   

13  Er klaufaleg(ur) í samskiptum við jafnaldra þar sem þarf að skiptast á (virðist 

til dæmis ekki skilja að í samræðum þarf fólk að tala til skiptis) 

,624   

51  Á erfitt með að svara spurningum beint og talar í kringum efnið 
,623   

44  Hefur ekki sama skilning og aðrir fullorðnir á því hvernig atburðir tengjast 

(orsök og afleiðing) 

,623   

10  Tekur hlutina of bókstaflega og nær því ekki hvað fólk er raunverulega að 

meina í samræðum 

,614   

62  Gefur óvenjulegar eða órökréttar ástæður fyrir athöfnum sínum 
,563   

33  Er klaufalegur í samskiptum, jafnvel þegar hún/hann er að reyna að vera 

kurteis 

,554   

31  Getur ekki hætt að hugsa um eitthvað (fær það á heilann) ef hún /hann á annað 

borð byrja að hugsa um það 

,536   
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54  Virðist bregðast við fólki eins og það væri hlutir 
,520   

65  Starir eða gónir út í loftið 
,514   

58  Einbeitir sér of mikið af afmörkuðum hluta viðfangsefnis frekar en að átta sig 

á heildarmyndinni 

,509   

5  Áttar sig ekki á því þegar aðrir reyna að notfæra sér hann/hana 
,495   

16  Forðast augnsamband eða hefur óvenjulegt augnsamband 
,481   

39  Hefur óvenju þröng áhugasvið 
,476   

4  Undir álagi sýnir hann/hún hegðunarmynstur sem einkennist af stífni og 

ósveiganleika og virðast sérkennileg 

,469   

47  Hlær þegar það er óviðeigandi 
,461   

32  Sinnir vel eigin hreinlæti 
,459   

22  Á viðeigandi samskipti við aðra fullorðna 
,456   

30  Kemst í uppnám í aðstæðum þar sem margt er að gerast í einu 
,453 ,330  

55  Áttar sig á því þegar hann/hún er of nálægt einhverjum eða gerist of 

nærgöngull við persónulegt rými annarra 

,450   

18  Á erfitt meðað eignast vini, jafnvel þegar hún/hann leggur sig alla(n)      fram 
,441 ,347  

64  Er of spennt(ur) innan um annað fólk 
,421 ,387  

41  Þvælist stefnulaust úr einu viðfangsefni í annað 
,419   

52  Áttar sig á því þegar hún/hann talar of hátt eða er með mikinn hávaða 
,397  ,324 

14  Er ekki vel samhæfð(ur) í hreyfingum 
,372   

42  Virðist ofurnæm(ur) fyrir hljóðum, áferð eða lykt 
,333   

2  Svipbrigði hans/hennar passa ekki við það sem hann/hún er að segja 
,332   

19  Verður ergilegur þegar hún/hann reynir að koma hugmyndum sínum til skila í 

samræðum 

   

25  Virðist ekki hafa áhyggjur af því að vera úr takti við aðra eða "vera ekki á 

sömu bylgjulengd" og aðrir 

   

57  Hefur tilhneigingu til að einangra sig, fer lítið út af heimilinu 
 ,796  

1  Virðist miklu órólegri innan um aðra en þegar hún/hann er ein(n) 
 ,746  
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6  Vill frekar vera ein(n) en með öðrum 
 ,705  

27  Forðast að hefja samskipti við aðra fullorðna 
 ,653  

23  Tekur ekki þátt í hópstarfi/félagslífi nema tilneyddur 
 ,638  

37  Á erfitt með að lynda við eða tengjast öðrum fullorðnum 
 ,636  

34  Forðast fólk sem vill nálgast hann/hana tilfinningalega 
 ,603  

60  Er tilfinningalega fjarlægur, lætur ekki í ljós tilfinningar sínar 
 ,494  

59  Er óhóflega tortrygginn 
 ,474  

46  Er óvenjulega alvarlegur á svipinn 
 ,459  

36  Á erfitt með að lynda við eða tengjast öðrum í fjölskyldunni 
 ,452  

11  Hefur gott sjálfstraust 
 ,446  

24  Á erfiðara með breytingar á venjum sínum en aðrir 
,385 ,437  

61  Er ósveigjanlegur, á erfitt með að skipta um skoðun 
 ,362  

3  Virðist sjálfsörugg(ur) í samskiptum við aðra 
 ,326 ,306 

43  Er fær um og hefur gaman af spjalli (hversdagslegum samræðum við aðra) 
 ,309  

38  Bregst við breytingum í skapi annarra á viðeigandi hátt (til dæmis þegar skap 

vinar breytist úr gleði i sorg) 

  ,622 

7  Áttar sig á því hvað aðrir eru að hugsa eða hvernig þeim líður 
  ,617 

21  Getur hermt eftir athöfnum annarra þegar slíkt er félaslega viðeigandi 
  ,609 

15  Áttar sig á og bregst við breytingum í raddblæ og svipbrigðum annarra á 

viðeigandi hátt 

  ,575 

40  Hefur auðugt ímyndunarafl án þess að missa tengsl við raunveruleikann 
  ,555 

26  Býður öðrum huggun þegar þeir eru daprir 
  ,522 

12  Getur tjáð öðrum tilfinningar sínar 
 ,394 ,497 

17  Áttar sig á því þegar eitthvað er ósanngjarnt 
,324  ,450 

48  Hefur kímnigáfu, skilur brandara 
,306  ,424 

45  Fær venjulega áhuga á því sem aðrir í nánasta umhverfi hans/hennar veita 

athygli 

  ,418 
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49  Stendur sig afar vel í nokkrum verkefnum sem reyna á greind eða reiknisgetu, 

en gengur verr með flest önnur verkefni 

   

Oblimin snúningur 
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Viðauki 4 

Skriðupróf DSIM-i listans 
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Viðauki 5 

Þriggja þátta lausn DSIM-i listans: Fylgnifylki 

 

 

 

Þáttur 

Spurningar úr DSIM-i listanum 1 2 3 

17  Hún/hann hefur gaman af að vera innan um fólk 
,725   

8  Hún/hann hefur gaman af að kynnast nýju fólki 
,704   

18  Henni/honum reynist auðvelt að eignast nýja vini 
,667 ,345  

28  Hún/hann hefur ánægju af að rabba við fólk 
,662   

15  Hún/hann á erfitt með að fitja upp á samræðum við fólk í þeim eina 

tilgangi að vera vingjarnlegur eða spjalla 

,628   

31  Hún/hann hefur lítil tengsl eða samskipti við fólk utan fjölskyldu 

sinnar 

,620   

20  Hún/hann svarar yfirleitt í fáum orðum þegar fólk talar við hann/hana 
,610   

34  Henni/honum reynist oft erfitt að halda uppi samræðum við fólk 
,609   

37  Feimni hefur alltaf valdið henni/honum miklum erfiðleikum 
,569   

41  Ef hún/hann á val kýs hún/hann fremur að grípa í bók en að fara í 

samkvæmi 

,534   

21  Hún/hann er ekki gefin(n) fyrir að flíka tilfinningum sínum 
,516   

14  Hún/hann laðast meira að hlutum en fólki 
,441 ,330 ,338 

9  Hún/hann á enga nána vini eða trúnaðarvini 
,427   

26  Henni/honum þykir óþægilegt að horfa beint í augun á fólki 
,414   

39  Hún/hann kann því betur að gera hlutina upp á eigin spýtur, heldur en 

með öðrum 

,397  ,389 
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27  Þegar hún/hann hefur ánægju af einhverju langar hana/hann að deila 

ánægjunni með öðrum 

,394 ,383  

44  Þegar hún/hann talar við fólk í síma á hún/hann erfitt með að finna 

hvenær er komið að henni/honum að segja eitthvað 

,377  ,353 

24  Hún/hann er fljótur að átta sig á því hvenær viðmælanda hannar/hans 

er farið að leiðast 

 ,660  

11 Hún/hann á auðvelt með að "lesa á milli línanna" í samtölum við fólk 
 ,657  

16  Hún/hann á auðvelt með að gera sér grein fyrir hvað fólk er að hugsa 

eða hvernig því líður með því að lesa í andlit þess 

 ,614  

30  Hún/hann á auðvelt með að hugga fólk sem líður illa 
,345 ,606  

32  Hún/hann er "diplómatískur" í samskiptum 
 ,569  

38  Hún/hann á auðvelt með að gera fleira en eitt í einu 
 ,564  

29  Í hópi fólks á hún/hann auðvelt með að fylgjast með fleiru en einu 

samtali í einu 

,307 ,533  

13  Hún/hann á erfitt með að setja sig í spor annarra 
 ,514 ,305 

10  Þegar hún/hann verður fyrir truflun á hún/hann auðvelt með að komast 

aftur af stað með það sem hún/hann var að gera 

 ,481  

43  Oft kemur fyrir að fólk reiðist eða fari hjá sér án þess að hún/hann átti 

sig á hvað hún/hann sagði eða gerði sem olli því 

 ,475 ,454 

33  Hún/hann brosir venjulega á móti þegar einhver brosir til hennar/hans 
,363 ,463  

45  Venjulega einbeitir hún/hann sér meira að heildarmyndinni en 

eintökum smáatriðum 

 ,389  

22  Vissa hluti verður hún/hann að gera á alveg ákveðinn hátt eða í 

ákveðinni röð 

  ,645 

23  Það kemur henni/honum úr jafnvægi ef dagleg rútína hennar/hans 

raskast 

  ,592 

19  Henni/honum þykir gott að gera hlutina á sama hátt aftur og aftur 
  ,522 
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fremur en að reyna nýjar leiðir til að gera þá 

40  Oft hættir henni/honum til að láta móðin mása um sama efnið 
 ,443 ,513 

42  Það kemur fyrir hana/hann að sökkva sér svo niður í eintök atriði að 

missa sjónar á öðrum 

 ,400 ,495 

25  Hún/hann hefur ánægju af að safna að sér þekkingu á afmörkuðum 

sviðum (t.d. um tegundir bíla, fugla, flugvéla eða hluta) 

  ,437 

12  Hún/hann er oft seinust/seinastur að skilja hvað er fyndið þegar 

brandarar eru sagðir 

  ,385 

35  Henni/honum finnst gaman að framkvæma strax það sem henni/honum 

dettur í hug í því augnabliki 

  -,344 

36  Þegar hún/hann talar notar hún/hann hendurnar mikið til að útskýra og 

leggja áherslu á mál sitt 

  -,330 

Varimax snúningur 
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Viðauki 6 

Skriðupróf fyrir DSIM-s listann 
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Viðauki 7 

Þriggja þátta lausn DSIM-s listans: Fylgnifylki 

 

 

 Þættir 

Spurningar úr DSIM-s listanum 1 2 3 

17  Ég hef gaman af að vera innan um fólk 
,697   

8  Ég hef gaman af að kynnast nýju fólki 
,683   

18  Mér finnst auðvelt að eignast nýja vini 
,656   

1  Ég hef lítil tengsl eða samskipti við fólk utan fjölskyldu 

minnar 

,649   

28  Ég hef ánægju af að rabba við fólk 
,645   

34  Mér finnst oft erfitt að halda uppi samræðum við fólk 
,621   

15  Ég á erfitt með að fitja upp á samræðum við fólk í þeim 

eina tilgangi að vera vingjarnlegur eða spjalla 

,619   

37  Feimni hefur alltaf valdið mér miklum erfiðleikum 
,584   

41  Ef ég á val kýs ég fremur að grípa bók en að fara í 

samkvæmi 

,583   

20  Ég svara yfirleitt í fáum orðum þegar fólk talar við mig 
,536   

9  Ég á enga nána vini eða trúnaðarvini 
,516   

14  Ég finn ég laðast meira að hlutum en fólki 
,486   

21  Ég er ekki gefin(n) fyrir að flíka tilfinningum mínum 
,470   

39  Ég kann því betur að gera hlutina upp á eigin spýtur, 

heldur en með öðrum 

,430 ,306  

26  Mér þykir óþægilegt að horfa beint í augun á fólki 
,321   



  

102 

 

44  Þegar ég tala við fólk í síma á ég erfitt með að finna 

hvenær er komið að mér að segja eitthvað 

,313   

27  Þegar ég hef ánægju af einhverju langa rmig að deila 

ánægjunni með öðrum 

   

22  Vissa hluti verð ég að gera á alveg ákeðinn hátt eða í 

ákeðinni röð 

 ,611  

40  Mér er oft sagt að mér hætti til að láta móðan mása um 

sama efnið 

 ,579  

23  Það kemur mér úr jafnvægi ef dagleg rútína mín raskast 
 ,571  

42  Það kemur oft fyrir mig að sökkva mér svo niður í 

einstök atriði að ég missi stjórn á öðrum 

 ,535  

43  Ég verð oft fyrir því að fólk reiðist eða fari hjá sér án 

þess að ég átti mig á hvað ég sagði eða gerði sem olli því 

 ,469  

35  Mér finnst gaman að framkvæma strax það sem mér 

dettur í hug á því augnabliki 

 -,431  

25  Ég hef ánægju af að safna að mér þekkingu á 

afmörkuðum sviðum (t.d. um tegundir bíla, fugla, flugvéla eða 

jurta) 

 ,403  

19  Mér þykir gott að gera hlutina á sama hátt aftur og aftur 

fremur en að reyna nýjar leiðir til að gera þá 

 ,389  

36 Þegar ég tala nota ég hendurnar mikið til að útskýra og 

leggja áherslu á mál mitt 

 -,370  

12  Ég er oft seinust/seinastur að skilja hvað er fyndið þegar 

brandarar eru sagðir 

   

11  Ég á auðvelt með að "lesa á milli línanna" í samtölum 

við fólk 

  ,697 

16  Ég á auðvelt með að gera mér grein fyrir hvað fólk er að 

hugsa eða hvernig því líðurmeð því að lesa í andlit þess 

  ,658 

24  Ég er fljótur að átta mig á því hvenær viðmælenda 
  ,628 
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mínum er farið að leiðast 

38  Ég á auðvelt með að gera fleira en eitt í einu 
  ,487 

29  Í hópi fólks á ég auðvelt með að fylgjast með fleiri en 

einu samtali í einu 

  ,483 

30  Ég á auðvelt með að hugga fólk sem líður illa 
  ,441 

32  Ég er "diplómatískur" í samskiptum 
  ,440 

10  Þegar ég verð fyrir truflun á ég auðvelt með að komast 

aftur af stað me það sem ég var að gera 

  ,421 

33  Ég brosi venjulega á móti þegar einhver brosir til mín 
  ,403 

13  Ég á erfitt með setja mig í spor annarra 
  ,376 

45  Venjulega einbeiti ég mér meira að heildarmyndinni en 

einstökum smáatriðum 

   

Oblimin snúningur 

 

 


