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Ágrip 

Hér verður fjallað um stúlkur í miðbernsku sem greinst hafa með Asperger-heilkenni 

og verður horft út frá femínísku sjónarhorni. Ástæða þess að við ákváðum að fjalla 

einungis um stúlkur er sú að hingað til höfum við séð fáar rannsóknir eða umfjöllun 

um þessar stúlkur og lítil áhersla verið lögð á stúlkur á einhverfurófinu í námi okkar. 

Við vildum nálgast þetta efni til þess að auka skilning okkar á raunveruleika þessara 

stúlkna sem og að vekja athygli á honum. Rannsóknir og fræðimenn hafa gefið til kynna 

að mun fleiri drengir greinist með heilkennið en stúlkur. Við veltum fyrir okkur 

hvort þær séu jafnvel fleiri en hingað til hefur verið talið en samfélagið taki ekki eftir þeim. 

Við munum skoða hvernig heilkennið birtist hjá stúlkum og hvort, og þá hvernig, það hefur 

áhrif á sjálfsmynd þeirra og líðan. Upplýsingaöflun fór fram í gegnum fræðilegar heimildir 

og greinar um rannsóknir á einhverfurófinu og Asperger-heilkenninu. Jafnframt munum 

við greina frá reynslusögum nokkurra stúlkna og kvenna með heilkennið í þeim tilgangi 

að styðja við fræðilega umfjöllun. Þær heimildir sem við skoðuðum benda til þess 

að einkenni Asperger-heilkennis geti birst misjafnlega á milli kynjanna og virðist 

samfélagið í mörgum tilvikum ekki taka eftir stúlkum með heilkennið fyrr en þær 

eru farnar að nálgast fullorðinsár. Og einmitt vegna þessa séu þær ósýnilegar með óörugga 

sjálfsmynd og sumar jafnvel með brotna sjálfsmynd. Með þessa vitneskju að leiðarljósi 

teljum við mikilvægt að fagfólk og aðrir opni augun fyrir stúlkunum til þess að þær 

fái þann stuðning og athygli sem þær þurfa til að geta notið sín í samfélaginu og þróað 

með sér sterka sjálfsmynd. Því teljum við verkefnið vera góða viðbót við þá þekkingu sem 

nú þegar er til staðar um þennan stúlknahóp hér á landi. Ennfremur getur verkefnið 

verið styrkur fyrir málefni fólks með Asperger-heilkenni.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni okkar til B.A. gráðu í þroskaþjálfafræðum við Háskóla 

Íslands og var unnin á haustmisseri árið 2014. Markmið okkar var að kynnast því betur 

hvernig Asperger-heilkenni birtist hjá stúlkum í miðbernsku og hver áhrif þess 

á sjálfsmyndina geta verið. Öll vinnan að baki ritgerðarinnar var mjög ánægjuleg 

þó hún hafi verið strembin á köflum og ýmislegt sem þurfti að sitja á hakanum fyrir vikið. 

Við viljum því þakka fjölskyldum okkar, og þá sérstaklega mökum og börnum, 

fyrir ómælda þolinmæði og stuðning meðan á skrifunum stóð. 

Leiðbeinandi okkar Kristín Lilliendahl, aðjúnkt á Menntavísindasviði, veitti okkur 

ómetanlega leiðsögn og leiðbeinandi stuðning og kunnum við henni bestu þakkir fyrir. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003) og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis 

sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, 

myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum 

hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við 

með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

________________________________         _________________________________  
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1 Inngangur 

Einhverfurófið hefur heillað okkur báðar verulega mikið allt frá því að við hófum nám við 

þroskaþjálfabraut haustið 2012. Frá þeim tíma höfum við öðlast mikla þekkingu 

á málefnum fatlaðs fólks og hefur okkur þótt gaman að þróast á þessum árum. Í náminu 

hefur áhugi okkar sérstaklega beinst að einhverfurófinu og höfum við hægt og bítandi 

aukið þekkingu okkar á þeirri röskun. Við vildum því nýta B.A. verkefnið til þess að dýpka 

skilning okkar á einhverfurófinu sem og þekkingu á stöðu kynsystra okkar sem eru með 

Asperger-heilkenni. 

Markmið okkar með ritsmíð þessari var að skoða kynbundin áhrif Asperger-

heilkennisins á sjálfsmynd og félagslega stöðu stúlkna í miðbernsku. Miðast verkefnið 

því að mestu út frá þeim aldri, 7-12 ára. Mikið hefur verið fjallað um börn 

á einhverfurófinu hér á landi en við höfum séð fáar rannsóknir sem beinast að stúlkum 

á rófinu. Femínísku sjónarhorni er beitt á efnið þar sem aðal umfjöllunarefni okkar 

eru stúlkur og munum við gera grein fyrir þessu sjónahorni strax í upphafi. 

Ástæða þess að við ákváðum að fjalla um stúlkur er sú að okkur hefur þótt lítil áhersla 

verið á áhrif kynferðis í umfjöllun um einhverfurófið í námi okkar. Stúlkur greinast 

með Asperger-heilkenni líkt og drengir og er því tilgangur verkefnisins að varpa ljósi 

á stöðu þessara stúlkna og í framhaldi af því að dýpka þekkingu okkar. 

Í fyrstu munum við greina frá almennum þroska barna á grunnskólaaldri. 

Stuðst er við kenningar fræðimannanna Erik H. Erikson og Urie Bronfenbrenner 

í þeim tilgangi að fá aukinn skilning á þroska barna og unglinga og sjá hvernig umhverfið 

hefur áhrif á einstaklinginn. Því næst verður fjallað um félagsþroska barna í miðbernsku 

en þroskinn á þeim árum er almennt mjög ör og því einna helst á þessum aldri sem börn 

með skerðingar dragast aftur úr jafnöldrum sínum. 

Fjallað verður lauslega um einhverfurófsraskanir og líkamlegar- og andlegar 

fylgiraskanir sem geta fylgt röskuninni. Í framhaldi af því munum við fjalla um Asperger-

heilkenni og sérstaklega stúlkur með heilkennið. Þó svo að ekki sé hægt að segja 

að börn breytist við það eitt að fá greiningu þá fylgja því ýmsir kostir að fá rétta greiningu 

og munum við greina frá nokkrum þeirra. Næst veltum við því fyrir okkur hvers vegna 

svo fáar stúlkur greinist með Asperger-heilkenni og munum þar greina frá kenningum 

og hugmyndum fræðimannanna Tony Attwood, Catherine Faherty og Sheila Wagner 

en þau hafa öll velt þessu fyrir sér. Síðan munum við segja frá reynslusögum nokkurra 
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kvenna með heilkennið og skoðuðum við bæði samfélagsmiðla og bækur í þeim tilgangi 

að fá betri innsýn í líf stúlkna og kvenna með heilkennið. Við munum nýta þessar sögur 

til þess að styðja við fræðilegar heimildir. 

Því næst munum við fjalla um sjálfsmyndina og hvaða þættir það eru sem hafa einna 

helst áhrif á mótun hennar. Þar munum við helst beina sjónum okkar að stúlkum 

í miðbernsku sem greinst hafa með Asperger-heilkennið og hvaða áhrif heilkennið getur 

haft á sjálfsmynd þeirra. Út frá sjálfsmyndinni munum við fjalla um sjálfsmat kynjanna 

en þróun sjálfsmyndarinnar getur haft mikið að segja varðandi sjálfsmat einstaklinga. 

Þá munum við velta því fyrir okkur hvort og þá hvernig kynferði hefur áhrif 

á sjálfsmynd fólks. 

Síðast en ekki síst fjöllum við um vinatengsl stúlkna með Asperger-heilkenni, 

það er hvernig þeim gengur í félagslegum aðstæðum og hvernig þeirra upplifun 

er af tengslum við jafnaldra sína. Jafnframt greinum við frá því hvar helstu veikleikar 

birtast varðandi félagsleg samskipti þessara stúlkna og munum þá beina sjónum okkar 

að því hvort þær verði jafnvel fyrir stríðni og/eða einelti. 

Í allri umfjöllun okkar um stúlkur munum við styðjast við reynslusögur nokkurra þeirra 

í þeim tilgangi að dýpka fræðilega umfjöllun. 
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2 Femíníska sjónarhornið 

Okkur þykir vanta meiri umfjöllun um stúlkur með Asperger-heilkenni og munum 

því beina sjónum okkar sérstaklega að þeim og þá einna helst stúlkum í miðbernsku eins 

og fram hefur komið, en alla jafna er talað um að miðbernska spanni aldursbilið 7-12 ára. 

Þar sem efni ritgerðarinnar beinist sérstaklega að stúlkum verður femínísku sjónarhorni 

beitt á viðfangsefnið. Markmiðið er að vekja athygli á algengi Asperger-heilkennisins 

meðal stúlkna, mögulegum áhrifum kynferðis þeirra og um leið miða að valdeflingu þeirra. 

Hér er með öðrum orðum skrifað um stúlkur og fyrir stúlkur. 

Femínískar nálganir hafa bent á að í líffræðilegum skilningi sé kyn aldrei bara kyn 

og vert sé að gera sér grein fyrir því að skilningur á því hvað felst í því að vera karl 

eða kona hefur ólíka merkingu frá einu samfélagi, hóp og/eða einstaklingi til annars. 

Femínískt sjónarhorn getur jafnframt gert það að verkum að rannsakandinn er meðvitaður 

um þann valdamun sem getur falist í kynhlutverkum (Þórana Elín Dietz, 2003). 

Fræðimenn hafa bent á mikilvægi þess að rannsóknir og fræðileg umfjöllun geti stuðlað 

að félagslegum breytingum, bættu lífi og aðstæðum kvenna og haft áhrif á stofnanir sem 

skipta konur máli (Stanley og Wise, 1983). Þar að auki hafa margir femínistar 

lagt áherslu á að afla þekkingar um sögulegan og félagslegan veruleika fólks út frá 

þeirra eigin sjónarhorni og skapa þannig rými fyrir raddir fólksins í þeim tilgangi að styrkja 

það við að takast á við úrelt viðhorf og staðalímyndir (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2010). Til 

þess að skapa rými fyrir raddir þessara stúlkna munum við leitast við að styrkja umfjöllun 

okkar með tilvitnunum í reynslusögur stúlkna og kvenna með Asperger-heilkenni. 

Lítið hefur verið fjallað um stúlkur með Asperger-heilkenni og stöðu þeirra 

í samfélaginu. Til að mynda höfum við einungis rekist á eina íslenska rannsókn sem skoðar 

þennan hóp en það er meistararitgerð Laufeyjar Ingibjargar Gunnarsdóttur frá árinu 2009. 

Það efni sem við höfum nú þegar kynnt okkur varðandi heilkennið hefur sýnt fram á 

að einkennin birtast yfirleitt ekki eins á milli kynjanna. Stúlkur virðast í mörgum tilfellum 

sýna önnur og vægari einkenni en drengir og eiga þar að auki oft auðveldara með 

að fela röskunina eða sneiða hjá athygli fullorðinna. Okkur þykir því mjög mikilvægt 

að styrkja stöðu stúlkna með Asperger-heilkenni í þeim tilgangi að fólk verði meðvitaðra 

um þær og skilningur samfélagsins á mannlegum fjölbreytileika aukist í kjölfarið. 
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3 Þroski barna á grunnskólaaldri 

Samkvæmt þroskasálfræðinni er þroskanum skipt niður í líffræðilegan-, sálfélagslegan- 

og vitsmunalegan þroska (Berger, 2008). Þar sem markmið okkar með þessari ritgerð er 

að komast að því hvaða áhrif Asperger-heilkennið hefur á sjálfsmynd stúlkna munum við 

gera grein fyrir sálfélagslegum þroska og félagsþroska barna í miðbernsku. 

Síðar í ritgerðinni munum við fjalla um þroska þess stúlknahóps sem við einblínum á 

í þeim tilgangi að bera saman hvort einhver munur sé þar á. 
3.1 Sálfélagslegur þroski 

Margir fræðimenn hafa í gegnum tíðina lagt áherslu á að rannsaka þær breytingar sem 

verða á huga, heila og hátterni einstaklingsins á ævinni og hvað hefur áhrif á hann í þeim 

efnum (Cairns, 1998). Þroskasálfræðingarnir Erik H. Erikson og Urie Bronfenbrenner eru 

þar með taldir og hér verður gerð grein fyrir kenningum þeirra. 

Þroskasálfræðingurinn Erik H. Erikson setti fram kenningu, árið 1963, um 

sálfélagslegan þroska fólks frá vöggu til grafar. Kenning hans leggur áherslu á að allir 

einstaklingar þurfi að takast á við ákveðin verkefni á hverju þroskaskeiði. Erikson skipti 

þroskaskeiðunum upp í átta mismunandi stig eftir aldri þar sem hvert stig einkennist af 

átökum á milli tveggja andstæðra póla. Hann horfði mikið til þess hvernig þarfir 

einstaklingsins breyttust með aldrinum en jafnframt því sá hann að hvert þroskastig birtist 

á mismunandi hátt hjá hverjum og einum. Því betur sem einstaklingi gengur að leysa 

verkefnin af hólmi þeim mun betur gengur honum á næsta þroskaskeiði (Berger, 2008). 

Samkvæmt Erikson er verkefni unglingsáranna til dæmis að móta örugga sjálfsmynd 

en hann taldi að jákvæð sjálfsmynd væri lykilþáttur velfarnaðar í framtíðinni. 

Erikson skoðaði sjálfsmyndina út frá félagslegu umhverfi og tengdi saman félagsfræðilega- 

og sálfræðilega nálgun. Þetta sést glögglega á fimmta stiginu þar sem verkefni 

unglingsáranna er mótun sjálfsmyndarinnar. Ef unglingnum tekst ekki sem skyldi er hætt 

við að hann lendi í hlutverkakreppu (Berger, 2008). 
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Sambönd og/eða tengsl á milli einstaklinga vara yfirleitt alla ævi. Hver og einn 

einstaklingur heyrir til einhvers föruneytis sem á í daglegum samskiptum sín á milli og 

spilar fjölskyldan þar veigamikið hlutverk. Fyrstu árin í lífi barns skipta foreldrarnir og 

samskipti við þá mestu máli. Þegar barnið kemst á unglingsárin verður það víðsýnna á lífið 

en þá eru það félagarnir sem skipta hvað mestu máli. Breytingin hefur þau áhrif að 

samskiptin og tengslin eiga ekki lengur rætur sínar að rekja til umönnunarþarfar heldur 

byggjast á vina- og tilfinningasamböndum (Berk, 2009). 

Farið verður lauslega yfir fyrstu þrjú þroskastigin í kenningu Erikson þar sem þau ná 

yfir fyrstu sex ár í lífi barna. Fjórða og fimmta stigið ná fram til unglingsaáranna og því 

verður farið dýpra í þau. Seinni þrjú stigin lúta að fullorðinsárunum og er ekki talið að 

þurfi að setja þau fram hér. Fyrsta stigið hefst við fæðingu og nær fram til eins árs en þar 

talar Erikson um að þroskaverkefnin snúi að trausti eða vantrausti. Annað stigið hefst um 

eins árs aldur og stendur til þriggja ára. Það einkennist af sjálfstæði eða ósjálfstæði. Á 

þessu stigi kemur í ljós hvort barnið þori að víkja frá foreldrum sínum í nýjum aðstæðum. 

Ef barnið nær að leysa verkefni annars stigs á fullnægjandi hátt getur það öðlast gott 

sjálfstraust. Þriðja stigið snýr að frumkvæði eða sektarkennd. Það hefst um þriggja ára 

aldur og nær til sex ára. Ef vel tekst til á þriðja stigi sýnir barnið frekar frumkvæði í leik og 

starfi og fyllist stolti (Berger, 2008). 

Fjórða stigið hefst þegar barnið er á sjötta aldursári og nær til tólf ára aldurs. 

Verkefni þessa stigs lúta að iðjusemi og minnimáttarkennd. Barnið vill læra nýja hluti og 

er farið að taka á sig aukna ábyrgð og ýmsar skuldbindingar. Það metur eigin getu og ber 

sig saman við aðra. Ef barnið nær ekki að leysa verkefni stigsins á fullnægjandi hátt getur 

það fundið til minnimáttarkenndar gagnvart öðrum og sjálfu sér, sem lýsir sér einna best 

þannig að það missir trú á eigin færni og getu (Berger, 2008). 

Fimmta stigið tekur á sjálfsmyndinni og hlutverkaruglingi og togstreitu þar á milli. 

Erikson taldi það hefjast þegar unglingsárin væru að ganga í garð eða um 12 ára aldur 

og standa jafnvel yfir til 19 ára. Á þessum árum eru unglingarnir að taka afstöðu til ýmissa 

mála, eins og kynímyndar og viðurkenningar jafningja (Berger, 2008). Kynímynd vísar til 

ríkjandi hugmynda í samfélaginu um hvað það þýðir að vera karl eða kona. Hvernig 

körlum og konum beri að haga sér, hvernig kynin eiga að líta út og hvað þau eiga og mega 

taka sér fyrir hendur. Sagt er að kynímynd, það er hvernig fólk skilgreinir sig sem 

manneskjur, sé stór hluti af sjálfsmynd fólks (Kynjamyndir í skólastarfi, 2005). 

Jafningjatengsl eru oft mikilvæg í þroska unglinganna og vinir geta haft mikil áhrif á þróun 



17	  

og þroska þeirra. Samband við foreldrana minnkar oft á þessum árum og unglingarnir þurfa 

minna á þeim að halda en áður en hafa þess í stað mun meiri þörf fyrir félagana. 

Sjálfsmyndin mótast í virku samspili einstaklingsins og umhverfisins. Ef unglingnum tekst 

vel til í sjálfsskoðuninni getur hann öðlast heilsteypta sjálfsmynd (Berger, 2008). 

Urie Bronfenbrenner er einn þeirra kenningasmiða sem hefur haft einna mest áhrif 

innan þroskasálfræðinnar. Hann setti fram mjög víðtækt líkan sem tekur til allra sviða 

samfélagsins. Kenning Bronfenbrenners kallast vistfræðilega kerfiskenningin og skiptist, 

eins og kenning Eriksons, í nokkur stig. Með kenningunni vildi hann meina að þroski hvers 

einstaklings yrði fyrir verulegum áhrifum samverkandi þátta. Megininntak kenningarinnar 

fjallar um tengsl einstaklingsins og umhverfisins (Berger, 2008). 

Bronfenbrenner flokkar helstu áhrifaþættina 

niður í fjögur lög sem eru nærkerfi, millikerfi, 

stofnanakerfi og lýðkerfi. Hann lýsir kerfunum 

á þann hátt að í innsta laginu er nærkerfið og þar 

hefðu fjölskyldan, félagarnir, leikskólinn 

og skólinn mest áhrif á einstaklinginn. Þeir sem 

eru innan nærkerfisins hjá einstaklingnum hafa 

samskipti hver við annan og mynda þar af leiðandi 

næsta lag sem er millikerfið. Í millikerfinu eru það 

samverkandi áhrif nærkerfisins sem hafa áhrif 

á þroska einstaklingsins. Þar er átt við hvernig 

heimili og skóli tengjast saman sem og samskipti einstaklingsins við félaga sína. Árangur 

barna í skóla má til dæmis oft tengja við góða samvinnu kennara og foreldra. Þriðja lagið 

kallar Bronfenbrenner stofnanakerfi en það er umhverfis millikerfið og styður við það. Í 

stofnanakerfinu eru það ytri kerfin sem hafa áhrif á einstaklinginn, til að mynda 

heilbrigðiskerfið og skólakerfið. Ysta og síðasta lagið sem hefur áhrif á einstaklinginn er 

lýðkerfið. Það er fjærst einstaklingnum en hefur menningarlegt gildi fyrir hann. Í 

lýðkerfinu er til dæmis verið að betrumbæta stjórnarskrá landsins, sem síðar hefur óbein 

áhrif á einstaklinginn (Berger, 2008). 

  

	  
Mynd 1 
Kerfiskenning Bronfenbrenners 

Milliker!

Stofnanaker!

L"#ker!

Nærker!
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3.2 Samantekt 

Eins og fram hefur komið er kynímynd stór hluti af sjálfsmynd einstaklinga. Samkvæmt 

Erikson taka börn í miðbernsku að bera sig saman við aðra og meta þannig eigin getu. 

Ef þau ná ekki að samsama sig vel við jafnaldra sína geta þau misst trú á eigin færni 

og getu. Verkefni unglingsáranna samkvæmt Erikson er til dæmis að móta örugga 

sjálfsmynd en hann taldi að jákvæð sjálfsmynd væri lykilþáttur velfarnaðar í framtíðinni. 

Erikson taldi jafnframt að á aldrinum 12-19 ára færu börn að taka afstöðu til kynímyndar 

sinnar. Þar sem tímarnir hafa heldur betur breyst frá því hann setti kenninguna sína fram 

árið 1963 er það okkar mat að mótun sjálfsmyndar og kynímyndar gæti hafist fyrr en hann 

taldi. Ef til vill getur tæknin og allar þær nýju samskiptaleiðir sem henni fylgja 

gert það að verkum að börn í dag taki fyrr afstöðu til kynímyndar sinnar og sjálfsmyndar. 

Kenning Bronfenbrenners lítur svo á að einstaklingurinn verði fyrir miklum 

samverkandi áhrifum af umhverfi sínu. Samkvæmt honum hefur millikerfið töluverð áhrif 

á þroska einstaklinga en innan þess eru til dæmis tengsl skóla og samskipta við heimili 

einstaklinga. Þannig má jafnframt velta fyrir sér hvort það að mæta endurteknu 

skilningsleysi frá samfélaginu geti leitt af sér að einstaklingar þrói með sér slaka 

og/eða brotna sjálfsmynd. 

3.3 Félagsþroski 

Miðbernskan hefur stundum verið kölluð „félagslegu árin“ vegna þeirrar ástæðu 

að á þessum aldri eru börn sérstaklega virk og opin og árekstrar við foreldra og umhverfi 

eru minni en á öðrum æviskeiðum. Á þessu tímabili þjálfa börnin ýmsa eiginleika og færni 

sem þau þurfa á að halda á fullorðinsárum og því er tímabilið mjög mikilvægt í þroskaferli 

þeirra. Þarna má oft greina að börn hafi mótað persónuleika sinn, til að mynda er hægt 

að sjá hvort barn er opinskátt eða hlédrægt. Persónuleikinn helst í hendur við 

félagsþroskann og félagsleg virkni og -áhugi eru sjaldan meiri en í miðbernskunni. 

Þá skiptir miklu máli fyrir börn að vera viðurkennd og metin af jafningjum sínum og þau 

sem ekki finna fyrir því upplifa sig oft einmana og útundan. Í miðbernskunni eru það 

oft jafnaldrar sem meta hvers virði hver og einn er og flest börn skynja mjög vel 

hver staða þeirra er innan um önnur börn. Þá er átt við hvort þau upplifi sig sem vinsæl 

eða óvinsæl, eftirsóknarverð og skemmtileg eða fráhrindandi og leiðinleg (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 
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Kunnáttan sem fylgir því að þekkja til og gera sér grein fyrir tilfinningum annarra 

er undirstaða félagslegs atferlis og réttlætiskenndar. Börn fara mjög snemma að geta 

sýnt samkennd í garð annarra þegar eitthvað bjátar á. Til þess að þau geti veitt fram aðstoð 

sína þurfa þau að hafa þá grunnþekkingu að geta sett sig í spor annarra (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993-a). Á aldursbilinu sex til tólf ára fara börn almennt að auka 

skilning sinn á samskiptum manna á milli en það sem mestu máli skiptir í þeim málum 

er að þau átti sig á að ekki hafa allir sömu skoðanir eða langanir og þau og að túlkun 

á sameiginlegri reynslu þarf alls ekki að vera sú sama. Á þessum árum má sjá 

að með auknum félagsþroska verða börnin mun þróaðri í samskiptum sínum við vini, 

jafnaldra og annað samferðafólk. Í kringum átta ára aldurinn fara börnin að ná tökum 

á að setja sig í spor annarra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993-b). 

3.4 Samantekt 

Í miðbernsku hafa flest börn mótað persónuleika sinn að miklu leyti og náð þeirri hæfni 

að geta sett sig í spor annarra. Með auknum félagsþroska eykst jafnframt skilningur þeirra 

á samskiptum fólks. Það er ljóst að ansi mikið er að gerast í félagsþroska í miðbernsku 

og kannski einna helst á þessum aldri sem börn með skerðingar dragast aftur úr jafnöldrum 

sínum vegna þess hversu ör félagsþroski er almennt á þessum árum.  
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4 Einhverfa 

Einhverfa er röskun sem verður í taugaþroska heila barns eða fósturs og getur 

haft hamlandi áhrif á hegðun barnsins. Einkennin geta verið breytileg eftir einstaklingum 

en það fer alfarið eftir því hvernig þau birtast, hvenær þau birtast og í hversu miklum mæli 

til að geta metið hvort um sé að ræða einhverfu og þá hvaða form af einhverfu 

sé um að ræða (Evald Sæmundsen, 2013). 

Ekki er hlaupið að því að lýsa einhverfu á einn ákveðinn hátt heldur samanstendur 

hún yfirleitt af mörgum einkennum af mismunandi styrkleikum, sem benda til þess 

að viðkomandi einstaklingur gæti verið með röskun á einhverfurófinu. Jafnvel þó svo 

að einstaklingar hafi fengið nákvæmlega sömu greiningu þá getur birtingarmynd 

einhverfunnar verið mjög ólík á milli einstaklinga (Ásgerður Ólafsdóttir, 2000). 

Ef barn er greint með röskun á einhverfurófi á það yfirleitt við mikla erfiðleika að etja 

í þremur ákveðnum þáttum. Það getur verið með skerta færni í samskiptum við aðra, 

máli og tjáskiptum og sýnir oft og tíðum sérkennilega og áráttukennda hegðun. 

Jafnframt eiga mörg börn erfitt með sveigjanlega hugsun (Einhverfusamtökin, 2012). 

Atferli og áhugamál þeirra verða bæði mjög fastmótuð og einhæf (Steindal, 1998). 

Flest börn á einhverfurófinu eru ofurnæm fyrir ýmiss konar áreiti, svo sem hávaða, áferð, 

bragði eða lykt en jafnframt geta þau átt í erfiðleikum með líkamsvitund. Barn sem 

er viðkvæmt fyrir hávaða getur til að mynda orðið órólegt í miklum hávaða eða þar sem 

er margt fólk (The National Autistic Society, e.d.). 

Einhverfurófið er orðið mjög vítt og þegar verið er að greina einhverfu er til að mynda 

horft til dæmigerðar einhverfu, ódæmigerðar einhverfu og Asperger-heilkennis. 

Þessi þrjú svið tilheyra öll einhverfurófinu og fer það alfarið eftir birtingarmynd 

einhverfunnar hjá viðkomandi, svo sem samsetningu og styrkleika einkenna, byrjunaraldri, 

þroska og þroskasögu, um hvaða svið röskunar er að ræða (Hyman og Towbin, 2007). 

4.1 Líkamlegar og andlegar fylgiraskanir einhverfurófsins 

Samkvæmt Hyman og Towbin er talað um að 50-70% barna á einhverfurófinu glími 

við einhvers konar svefntruflanir. Þær geta lýst sér sem erfiðleikar við að sofna á kvöldin, 

að vakna á næturna og að vakna fyrir allar aldir á morgnana. Svefntruflanir af þessu tagi 

geta valdið því að barnið eigi erfitt með að komast í gegnum daginn, að halda einbeitingu 
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og verði fljótt pirrað. Líkamlegir þættir eins og kviðverkir, hægðatregða, niðurgangur og 

uppþemba geta haft áhrif á andlega- og líkamlega heilsu barna með einhverfu. Óþægindi 

af þessu tagi geta því valdið breytingum á hegðun viðkomandi (Hyman og Towbin, 2007). 

Börn á einhverfurófinu eru talin útsett fyrir ýmsar geðraskanir svo sem skapsveiflur, 

kvíða, þunglyndi og athyglibrest með eða án ofvirkni (Hyman og Towbin, 2007). Það sama 

má segja um einstaklinga með Asperger-heilkenni (Tantam og Prestwood, 1999). 

Rannsókn sem meðal annars var unnin af Dr. Kim staðfestir þetta. Rannsóknin sem gerð 

var í Kanada, og birt árið 2000, sýndi fram á að þunglyndi væri algengara hjá einhverfum 

börnum og börnum með Asperger-heilkenni á aldrinum tíu til tólf ára heldur en 

hjá ófötluðum jafnöldrum þeirra. Samkvæmt rannsakendum var enginn munur meðal barna 

hvort sem þau voru með einhverfu eða Asperger-heilkenni (Kim, Szatmari, Bryson, 

Streiner og Wilson, 2000).  

Oft er því haldið fram að þau einkenni sem börn sýna þegar um er að ræða geðtruflanir 

séu oft mistúlkuð og þau tengd beint við fötlunina, það er að hegðunin sé afleiðing 

fötlunarinnar. Það á til að mynda mjög oft við um kvíða og er þá gjarnan túlkað sem svo 

að kvíðinn sé vegna þess að barnið sé með einhverfu en ekki að hann geti verið röskun ein 

og sér. Þar af leiðandi fá mörg þessara barna ekki viðeigandi þjónustu sem þau þurfa á að 

halda til að geta lifað sem bestu lífi. Þættir eins og lágt sjálfsmat hafa jafnframt gríðarleg 

áhrif á andlega heilsu þessara barna (The National Autistic Society, e.d.). 

4.2 Samantekt 

Hér hefur verið stiklað á stóru um helstu einkenni og fylgiraskanir sem geta fylgt röskun 

á einhverfurófi. Einhverfurófið er mjög breið röskun og birtingarmynd hennar misjöfn 

á milli fólks. Þó svo að einstaklingar á einhverfurófinu búi flestir við skerta færni 

á þeim þremur sviðum sem stuðst er við í greiningarferlinu ber að hafa í huga að einkennin 

eru oft mjög breytileg á milli fólks og ekki hægt að ganga að því vísu að þau séu eins 

á milli einstaklinga. Mikilvægt er að hafa í huga að þó svo að einstaklingur hafi verið 

greindur með röskun á einhverfurófi þá er ekki þar með sagt að greiningin útskýri allt 

í fari hans. Í þeim efnum þarf fagfólk til að mynda að vera vakandi fyrir andlegri líðan 

fólks þar sem fólk á einhverfurófinu er oft útsettara fyrir geðröskunum en aðrir. 
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5 Asperger-heilkenni 

Þegar fjallað er um Asperger er oft talað um Asperger-heilkenni. Samkvæmt íslensku 

alfræðiorðabókinni (1990) er orðið heilkenni notað þegar einstaklingur býr yfir ákveðið 

mörgum einkennum í fari sínu. Það var árið 1944 sem barnageðlæknirinn Hans Asperger 

varð fyrstur til að lýsa heilkenninu en það var svo ekki fyrr en á níunda áratugnum 

sem breskur vísindamaður að nafni Lorna Wing nefndi heilkennið eftir honum. 

Hans Asperger gerði grein fyrir hópi barna sem hann lýsti þannig að hegðun þeirra væri 

sérstök í töluðu máli, áhugamálum sem og hæfileikum. Hann taldi að heilkennið kæmi til 

vegna erfða en einkennin bæru með sér röskun á persónuleika barnanna (Steindal, 1998). 

Samkvæmt ICD-10, flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, er klínísk 

skilgreining þeirra á Asperger-heilkenni, F84.5, sú að þetta sé röskun á óvissu gildi. 

Röskunin sýnir erfiðleika í félagslegum athöfnum, samskiptum við aðra, sérkennileg 

áhugamál og sífelldar endurtekningar á ákveðnum athöfnum. Þetta er einmitt það sama 

og má sjá hjá þeim sem greindir eru með einhverfu. Það sem er frábrugðið við Asperger-

heilkenni og einhverfu er að einstaklingar með Asperger-heilkenni búa yfirleitt ekki 

við greindarskerðingu, seinkun á vitsmunaþroska eða seinkun í töluðu máli. Hreyfifærni 

þeirra á það þó til að vera klunnaleg og stundum aðeins á eftir þroska jafnaldra en það 

er sérstaklega áberandi hjá drengjum (World Health Organization, 1992). Talað er um 

að einstaklingar á einhverfurófinu teljist vera getumiklir (e. hig-functioning) 

ef greindarvísitala þeirra er 80 eða hærri. Þá þarf hæfnin til að tala, lesa og skrifa að vera 

til staðar. Sú skilgreining getur því átt við um einstaklinga sem búa ekki við skerðingu 

á vitsmunaþroska, til að mynda einstaklinga með Asperger-heilkenni (Synapse, e.d.). 

Þegar greina á hvort barn sé með Asperger-heilkenni er meðal annars horft til þess 

að barnið hafi góða sjálfshjálparfærni og að forvitni þess um umhverfið fyrstu þrjú ár 

ævinnar samsvari almennum viðmiðum um vitsmunaþroska barna á svipuðum aldri 

(Steindal, 1998). Til þess að barn sé greint með Apserger-heilkenni þarf það að uppfylla 

tvö af þeim þremur einkennum sem stuðst er við þegar börn eru greind með einhverfu. 

Þá er átt við að sérkennileg og/eða áráttukennd hegðun sé til staðar og að ákveðinn 

lágmarksfjöldi einkenna þurfi að vera til staðar í félagslegu samspili. Ekki er um að ræða 

marktæka skerðingu í mál- eða vitsmunaþroska þar sem börn með Asperger-heilkenni hafa 

alla jafna þroskast eðlilega fram að þriggja ára aldri og málþroski þeirra hefur verið 

eðlilegur (Páll Magnússon, 2012). Helsti munur á börnum með Asperger-heilkenni og 
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einhverfu er þroski þeirra þessi fyrstu þrjú ár ævinnar (Chakrabarti og Fombonne, 2005). 

Mun fleiri drengir greinast með heilkennið en stúlkur og talað hefur verið um að ein stúlka 

greinist á móti hverjum tíu drengjum (Attwood, 2006). Ekki er hægt að sjá á útliti þessara 

barna að eitthvað hefti þau í daglegu lífi og því má að sumu leyti segja að þau séu 

með nokkuð ósýnilega fötlun. Heilkennið er yfirleitt ekki greint hjá börnum fyrr en 

í fyrsta lagi um þriggja ára aldur en þá fara þau í auknum mæli að reka sig 

utan í samfélagið og sýna þess merki að eitthvað sé að valda þeim erfiðleikum (Bára 

Aðalsteinsdóttir og Laufey Gunnarsdóttir, 1996). 

Flest börnin búa yfir meðal- eða hárri greind. Vegna þess hversu bráðger þau geta verið 

komast þau oft langt í námsefni en svo geta komið upp hnökrar í félagslegum athöfnum 

bæði við jafnaldra og aðra. Börnin eiga það oft til að tala fullorðinslega og búa yfir miklum 

orðaforða en talandi þeirra er þó yfirleitt ýmist of hár eða of hljóður. Þau geta því virkað 

þroskaðri í augum hins fullorðna miðað við það sem aldur þeirra og þroski segir til um. 

Áhugasvið barna með Asperger-heilkenni eiga það til að vera sérkennileg, þröngsýn 

og stundum í allt aðra átt en það sem aðrir fjölskyldumeðlimir eða jafnaldrar hafa áhuga á. 

Þau verða oft algjörir sérfræðingar á þessu áhugasviði og læra utan bókar það sem hægt er 

þó þau skilji ekki endilega það sem þau hafa lært. Það sem hindrar þau svo í framtíðinni 

er að þau vita og muna ýmislegt en það er ekki þar með sagt að þau skilji merkingu 

orðanna. Það er þá sem fer að halla undan fæti hjá þessum börnum og þau finna fyrir 

vanmætti. Þegar börnin eldast er ósjálfrátt farið að krefjast meira af þeim í félagslegum 

athöfnum og samskiptum við aðra og það er þá sem þau fara að skilja sig enn frekar 

frá jafnöldrum sínum (Bára Aðalsteinsdóttir og Laufey Gunnarsdóttir, 1996). Einstaklingar 

með Asperger-heilkenni vilja í sumum tilfellum vera þátttakendur í félagslegum athöfnum 

en þá vantar gjarnan þá kunnáttu sem þarf til að geta verið virkir þátttakendur í félagslegu 

samspili (Steindal, 1998). Gott dæmi um þessa vankunnáttu í félagslegu samspili má sjá 

í bókinni Aspergirls eftir Rudy Simone. Þar lýsir stúlka sem kölluð er Polly því að hún 

eigi enga vini þrátt fyrir að hafa reynt ýmislegt, til dæmis gengið í ýmis félagasamtök 

(Simone, 2010). 

Um fjögurra ára aldurinn ná flest börn að setja sig í spor annarra og skilja að annað fólk 

hefur aðrar tilfinningar og upplifanir en það sjálft. Þá er talað um að þau hafi náð tökum á 

kenningunni um hugann (e. Theory of Mind) (Berger, 2008). Börn með Asperger-heilkenni 

geta átt í erfiðleikum með þessa hæfni. Þau gera sér yfirleitt ekki grein fyrir því að annað 

fólk getur haft aðra sýn á lífið en þau sjálf og geta þá ekki sett sig í spor annarra. Jafnframt 
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eiga þau erfitt með að lesa í tvíræðar merkingar tungumálsins, 

svo sem kaldhæðni eða grín, og taka því sem sagt er gjarnan bókstaflega. Þau gera sér 

til dæmis ekki endilega grein fyrir því að þegar einhver segist vera „fastur í vinnunni“ þá sé 

hann ekki límdur fastur heldur að hann komist ekki frá vegna anna. Þau eiga oft erfitt með 

að lesa í svipbrigði fólks og gera sér því sjaldnast grein fyrir því þegar fólk gefur merki 

með svipbrigðum (Attwood, 2008). Í myndbandi sem ung stúlka með Asperger-heilkenni 

setti á samfélagsmiðilinn YouTube árið 2012 koma þessir erfiðleikar einmitt fram. 

Stúlkan notar kenninafnið LynseyRose. 

Ég get ekki sett mig í spor annarra eða sýnt samúð með öðrum. (LynseyRose, 2012, 
0:39-0:44). [...]. Ég get ekki heldur séð hvort einhver er kaldhæðinn og get því ekki 
áttað mig á því hvort einhver sé að stríða mér eða leggja mig í einelti. (LynseyRose, 
2012, 1:07-1:19). 

Það sem einkennir erfiðleika í tjáskiptum hjá einstaklingum með Asperger-heilkenni 

snýr yfirleitt að blæbrigðum sem eiga það til að fylgja samskiptum manna á milli. 

Einstaklingar með heilkennið eiga gjarnan erfitt með að skilja og túlka slíkt, 

svo sem mismunandi svipbrigði, raddbeitingu og/eða handahreyfingar. Því er hægt að segja 

að þá vanti tilfinningar í svör sín og vegna þessa getur komið upp óviðeigandi val 

á umræðuefni (Steindal, 1998). 

Í bók Attwood, The Complete Guide to Asperger’s Syndrome (2008) er að finna frásögn 

Donnu Williams. Hún segist í raun engan áhuga hafa á að eiga í samræðum við aðra heldur 

talar hún til þess að hugsa og leysa ýmis vandamál: 

Þegar ég var málglöð fór ég oft að tala um eitthvað sem ég hafði áhuga á. Eftir því sem 
ég varð eldri þeim mun meira jókst áhugi minn og ég talaði lengur 
um áhugamálin. Í rauninni hafði ég ekki áhuga á að rökræða neitt né heldur bjóst ég 
við svörum eða áliti frá hinni manneskjunni og hundsaði hana jafnvel ef ég var trufluð. 
Það eina sem skipti mig máli var að tala af ákafa til þess að svara mínum spurningum, 
sem ég gerði oft. (Attwood, 2008, bls. 189). 

Jafnframt samræmist þetta frásögn stúlku með Asperger-heilkenni sem kallar sig 

WillowHope en hún hefur verið áberandi á samfélagsmiðlinum YouTube ásamt því að 

halda úti eigin bloggsíðu. Hún segir á YouTube síðu sinni: „Ég held að ég sýni mikið 

af svipbrigðum. En ég veit ekki hvort þau sýni þá tilfinningu sem ég er að reyna að láta 

í ljós.“ (WillowHope, 2013-a, 3:38-3:49). 

Talið er að Asperger-heilkenni sé að einhverju leyti arfgengt og yfirleitt má sjá einhvern 

einstakling í fjölskyldu viðkomandi sem býr yfir einkennum þess (Asperger, 1991). 
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Rannsakandi að nafni Gillberg styður hugmynd Hans Aspergers um að Asperger-heilkenni 

komi til vegna erfðafræðilegra orsaka. Hann hefur ásamt öðrum rannsakendum 

á þessu sviði vísað í rannsóknir þar sem staðhæft er að heilkennið sé ekki röskun sem komi 

til vegna sálrænna eða sálfélagslegra þátta frá umhverfis- eða uppeldisháttum (Gillberg, 

Gillberg, Råstam, Schaumann og Ehlers, 1990). 

Þar sem börn með Asperger-heilkenni eiga oft erfitt með að aðlaga sig félagslega, 

bæði í samskiptum og athöfnum, geta félagslegu vandamálin orðið svo mikil að þau 

skyggja á allt annað í fari einstaklingsins. Í sumum tilfellum yfirskyggir hins vegar 

há greind og djúp hugsun þessi vandamál sem leiðir til þess að einstaklingurinn getur notið 

gífurlegs velfarnaðar í framtíðinni. Þess vegna er mikilvægt að börn sem búa við 

einhverskonar raskanir af þessu tagi fái þann stuðning sem þau þurfa til að ná fram 

því besta sem þau búa yfir þegar kemur að námi þeirra. Ef rétt er farið að barninu, 

horft er á það sem það getur og það styrkt enn frekar getur það orðið framúrskarandi 

á áhugasviði sínu. Aðlaga þarf námið að þörfum hvers barns en ef ekki er komið til móts 

við þessa einstaklinga, til dæmis í skólanum, þá geta þeir átt mjög erfitt með að fóta sig 

í samfélaginu (Asperger, 1991). 

Í grein Páls Magnússonar er sagt frá lítilli íslenskri athugun sem benti til þess að algengi 

Asperger-heilkennis gæti verið 34 einstaklingar á móti hverjum 10.000. Ekki var þó gerð 

frekari grein fyrir þeirri athugun. Einungis fá ár eru síðan reglur varðandi greiningu 

á Asperger-heilkenninu voru samræmdar og því hefur ekki gefist tími til að gera 

áreiðanlegar langtímarannsóknir sem segja til um framvindu og horfur einstaklinga 

með Asperger-heilkenni. Talið er að geðrænir kvillar, svo sem þunglyndi, séu algengir 

meðal unglinga með heilkennið. Því þarf að gæta þess að greiður aðgangur 

sé að viðeigandi meðferð vegna geðrænna vandamála (Páll Magnússon, 2012). 

Vegna þess hve ósýnileg fötlunin getur verið þá mæta börnin með Asperger-heilkenni 

oft ekki skilningi frá samfélaginu (Bára Aðalsteinsdóttir og Laufey Gunnarsdóttir, 1996). 

Því er það oft vegna fáfræði sem fólk mætir fordómum í samfélaginu. Til að koma í veg 

fyrir það er nauðsynlegt að halda umræðunni á lofti og fræða almenning um Asperger-

heilkenni, þá einna helst félagslegu erfiðleikana sem fólk þarf oft að kljást við. 

Það getur veitt einstaklingum sem eru með Asperger-heilkenni ákveðið sjálfstraust 

að samfélagið skilji heilkennið og fyrir hvað það stendur. Ef samfélagið gerir ráð fyrir 

fjölbreytileika og umburðarlyndi getur einstaklingur með heilkennið þrifist vel 

og notið velfarnaðar (Steindal, 1998). 
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5.1 Samantekt 

Hér höfum við gert grein fyrir helstu einkennum Asperger-heilkennisins og skilgreiningu 

þess samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni WHO. Farið hefur verið yfir þá þætti 

sem greina einstaklinga með Asperger-heilkenni frá einstaklingum með einhverfu. 

Börn með Asperger-heilkenni búa sjaldnast við greindar- eða þroskaskerðingar heldur hafa 

þau oft greind um eða ofan við meðaltal og eru því gjarnan flokkuð sem getumikil 

(e. high-functioning). Vegna þess að börnin hafa engin útlitsleg sérkenni sem gefa til kynna 

að þau séu frábrugðin öðrum getur verið erfitt fyrir fólk að átta sig á sérstöðu þeirra. 

Líkt og með einhverf börn eiga börn með Asperger-heilkenni erfitt með aðstæður sem lúta 

að félagslegum samskiptum og geta átt í vandræðum með að setja sig í spor annarra. 

Fötlunin getur verið mjög ósýnileg og gert það að verkum að börnin mæti ekki skilningi 

frá samfélaginu. Að því sögðu teljum við nauðsynlegt að halda umræðunni um 

Asperger-heilkenni á lofti til þess að auka líkurnar á að þessi börn fái þá aðstoð sem þau 

þurfa á að halda.  
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6 Stúlkur með Asperger- heilkenni 

Rudy Simone segir í bók sinni Aspergirls að stúlkur með Asperger-heilkenni 

vilji: „[...] fylla huga sína af þekkingu, líkt og annað fólk fyllir maga sinn af mat.“ 

(Simone, 2010, bls. 23). Þrátt fyrir þessa miklu löngun í þekkingu þykir mörgum þessara 

stúlkna ekki skemmtilegt í skólanum. Sumum þykir skólinn of strangur á meðan öðrum 

þykir hann of hægur eða upplifa hann sem eins konar hindrun sem komi í veg fyrir að þær 

geti einbeitt sér að áhugamálum sínum (Simone, 2010). 

Margar stúlkur með Asperger-heilkenni eiga það sameiginlegt að verða gagnteknar 

af áhugamálum sínum en óvenjuleg eða sérstök áhugamál geta komið fram allt frá 

þriggja ára aldri. Þessi mikli áhugi tekur gjarnan allan tíma stúlknanna og þær verða 

eins konar sérfræðingar á áhugasviði sínu. Áhugamálin skiptast að mestu leyti í tvo flokka; 

annars vegar að sanka að sér upplýsingum varðandi ákveðið málefni og hinsvegar að safna 

hlutum sem tengjast áhugamálinu. Þær verða oft hugfangnar af dæmigerðu „stúlknadóti“, 

svo sem Barbie dúkkum, en áhugamál stúlkna með Asperger-heilkenni eru oft samþykkt 

sem „hefðbundin“ áhugamál stúlkna. Því getur verið hætt við að horft sé fram hjá 

þeim möguleika að stúlkurnar gætu verið með heilkennið. Munurinn á stúlku 

með Asperger-heilkenni og stúlku sem ekki er með heilkennið er þá einna helst fólginn 

í þessum miklu öfgum sem fylgja áhugamálinu. Stúlka með heilkennið gæti þá 

til að mynda átt mun fleiri dúkkur en aðrar stúlkur, flokkað þær eftir ákveðnu kerfi og 

hver dúkka gæti jafnvel verið ímynd ákveðinnar manneskju í lífi hennar (Attwood, 2008). 

Þær leika sér oft við ímyndaða vini ásamt því að leika sér í brúðuleikjum og líkist leikurinn 

oft leik hjá jafnaldra kynsystrum þeirra. Munur leiksins er yfirleitt að stúlkur 

með Asperger-heilkenni eru gjarnan stjórnsamar og eiga oft erfitt með að skilja 

gagnkvæmni í leik. Bæði stúlkur með heilkennið og þær sem ekki bera heilkennið geta 

átt það til að verða helteknar af Barbie dúkkum. Stúlkur með Asperger-heilkenni festast 

stundum í þessu áhugamáli langt fram eftir aldri en áhugi stúlkna sem ekki bera heilkennið 

minnkar oft þegar þær eldast eða eitthvað nýtt kemur í tísku (Attwood, 2006). 

Enn fremur ætti að vera hægt að greina mun á stúlkum með heilkennið og stúlkum 

sem ekki bera heilkennið á framkomu og áhugamálum. Stúlkur á einhverfurófinu 

verða yfirleitt ekki fyrir eins miklum áhrifum af staðalímyndum og aðrar stúlkur og sumar 

hverjar líta á sig sem nokkurs konar „strákastelpur“ (Shelly, 2004). Þær sýna margar 

hverjar snyrtivörum og tísku lítinn áhuga og vilja fremur klæðast því sem þeim þykir 
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þægilegt og á það jafnframt við um drengi með heilkennið. Þetta getur þó orðið erfitt þegar 

kemur að hreinlæti því börnin gera sér ekki endilega grein fyrir líkamslykt eins og svitalykt 

(Attwood, 2006). Þetta samræmist frásögn WillowHope en hún segist einungis klæðast 

fötum sem henni líður vel í og finnst þægileg (WillowHope, 2013-a). Ennfremur segir hún 

að ef henni líði illa þá klæði hún sig ekki svo dögum skipti (WillowHope, 2013-a). 

Almennt eru stúlkur mjög ungar þegar þær fara að hugsa um hvað sé í tísku, 

hvað sé flott og hvað ekki. Þær eru oft ungar þegar áhugi þeirra á drengjum eykst og þær 

fara að hugsa um að eignast kærasta. Þessir þættir geta yfirtekið hug þeirra en stúlkur með 

Asperger-heilkenni velta þó margar hverjar þessum þáttum ekki mikið fyrir sér 

og fjarlægjast fljótt jafnaldra kynsystur sínar hvað þetta varðar (Wagner, 2006). 

Þetta samræmist reynslusögu WillowHope á YouTube en hún segist fyrst hafa fundið 

fyrir því í miðbernsku að hún væri öðruvísi en aðrar stúlkur á hennar aldri vegna þess 

að þá breyttust stúlkurnar í kringum hana en hún sjálf breyttist ekki neitt: 

Stelpurnar í bekknum fóru að hafa meiri áhuga á förðun, tónlist og strákum en þetta 
var framandi fyrir mér því ég [...] vildi vera best í bekknum mínum. (WillowHope, 
2014, 3:45-4:10). [...] Ég átti erfitt með að eignast vini og vissi að mér gekk betur að 
umgangast strákana og var ánægð með að eiga í samskiptum við þá [...]. En á þessum 
aldri gekk það ekki upp að strákar væru vinir stelpna. Ég talaði þess vegna bara við þá 
í kennslustundum en var svo alltaf ein á milli kennslustunda. (WillowHope, 2014, 
5:27-5:50). [...] Ég vissi að ég væri öðruvísi en vildi samt ekki breyta mér því ég vissi 
ekki hvernig ég ætti að fara að því að vera venjuleg. (WillowHope, 2014, 6:52-6:58). 

Samfélagið myndar oft ákveðna sýn á það hvernig stúlkur „eiga“ að vera og ef einhver 

tekur ekki þátt í þessari menningu jafnaldra sinna getur hún til að mynda verið álitin 

saklaus og góð. Því getur skipt miklu máli hvernig samfélagið lítur á stúlkur. Í einhverjum 

tilfellum er það þannig að stúlkan sem ekki tekur þátt í þessari menningu býr ekki við aðra 

erfiðleika í lífi sínu og því ef til vill ekkert sem þarf að hafa áhyggjur af. Ef stúlkan glímir 

við fleiri erfiðleika aðra en félagslega, eins og; erfiðleikar með augnsamband, slök skrift, 

sérstök áhugamál, endurtekin hegðun, einangrun, stríðni frá jafnföldrum eða ef einkunnir 

fara versnandi ætti að skoða hvort um sé að ræða Asperger-heilkenni (Wagner, 2006). 

Þegar stúlkur með Asperger-heilkenni leika sér einar, til dæmis í brúðuleik, stjórna þær 

algjörlega leiknum og þar sem minni þeirra er oft mjög gott getur leikurinn jafnvel verið 

beint upp úr einhverri bók. Einmitt vegna þessarar áráttu fyrir því að stjórna leiknum getur 

orðið erfitt fyrir aðra að taka þátt í honum. Þessi sérstaki áhugi á að leika með brúður, 

ímyndaða vini eða uppröðun er talinn eðlilegur þáttur í uppvexti ungra stúlkna en hjá 
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stúlkum með Asperger-heilkenni er ekki víst að þessi þráhyggja hætti þó þær séu komnar 

á unglingsárin. Einmitt vegna þessa geta þær fengið ranga greiningu og eru jafnvel 

greindar með geðræna kvilla fremur en Asperger-heilkenni (Attwood, 2006). 

Í kafla Tony Attwood, í bókinni Asperger´s and Girls, vitnar hann í Liane Holliday-Willey 

þar sem hún rifjar upp leik sinn í æsku. 

Skemmtunin fólst í því að setja upp og skipuleggja dótið. Ástæða þess að ég sóttist 
aldrei eftir félagsskap jafnaldra minna er kannski þessi skipulagningarárátta fremur en 
leikurinn sjálfur. Aðrir vildu alltaf nota dótið sem ég hafði vandað mig við að raða 
upp. Þeir vildu endurskipuleggja það og leyfðu mér ekki að stjórna umhverfinu. 
(Attwood, 2006, bls. 5). 

Hér sést glögglega hvernig þessi mikla skipulags- og stjórnunarárátta getur komið 

í veg fyrir að stúlkur með Asperger-heilkenni sæki í félagsskap annarra. Stúlkurnar 

eiga það til að sökkva sér algjörlega ofan í hugðarefni sín, gleyma stað og stund og gleyma 

jafnvel að nærast (Simone, 2010). 

Í meistaraverkefni sínu í menntunarfræði árið 2009 gerði Laufey Ingibjörg 

Gunnarsdóttir litla rannsókn á Íslandi, á sex stúlkum á aldrinum 11-18 ára 

með Asperger-heilkenni og svipaðar raskanir á einhverfurófi. Áhugamál þessara stúlkna 

skiptu þær miklu máli. Þær nýttu þau að því er virtist til þess að bæta upp slaka félagslega 

hæfni og vinaleysi en allar voru þær meðvitaðar um að standast ekki þær félagslegu kröfur 

sem fólk setti á þær. Nokkrir sameiginlegir þættir einkenndu allar stúlkurnar. 

Þær voru allar með sjálfsprottin áhugamál, álit annarra skipti þær litlu máli, 

þær voru óháðar tískubylgjum og litu á sig sem strákastelpur. Þær áttu það 

allar sameiginlegt að sökkva sér frekar í áhugamál sín eða leita í félagsskap dýra heldur 

en að sækja félagsskap til annars fólks (Laufey Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2009). 

Þessi sterku áhugamál sem stúlkur með Asperger-heilkenni hafa oft geta ýmist hjálpað 

til í félagslegum samskiptum eða virkað sem hindrun. Jafnframt er hægt að nýta þau til 

þess að ýta undir velgengni í skóla og byggja upp starfsframa. Hans Asperger sagði að 

grunnurinn að velgengi fólks sem vísinda- eða listamaður væri „smá skvetta af einhverfu.“ 

Þannig geti einstaklingarnir einbeitt sér algjörlega að ákveðnu efni og orðið gífurlega færir 

á því sviði. Hann vildi því meina að það að geta átt sér sérstök áhugamál og náð að sökkva 

sér algjörlega ofan í þau væri náðargáfa (Attwood, 2008). Í því samhengi er vert 

að minnast á frásögn stúlku með Asperger-heilkenni á samfélagsmiðlinum YouTube sem 

kallar sig TheAnMish en hún segir að það séu margir góðir kostir við það að vera 

með Asperger-heilkenni. Til að mynda starfi heilinn þeirra öðruvísi sem geri 
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þeim auðveldara fyrir að sjá lausnir sem annað fólk sér ef til vill ekki. Þau geta einbeitt sér 

algjörlega að ákveðnum hlutum, sérstaklega ef þeir tengjast áhugamálum þeirra, 

og verið mjög skapandi á þeim sviðum. Jafnframt segir hún að einstaklingar 

með Asperger-heilkenni séu mjög heiðarlegir, tryggir og góðir vinir (TheAnMish, 2011). 

LynseyRose segist jafnframt líta á það sem náðargáfu að vera með heilkennið 

(LynseyRose, 2012). 

Attwood telur að ef jafningjahópur barna með Asperger-heilkenni samanstandi 

af stúlkum séu meiri líkur á því að þau séu tekin inn í hópinn og þeim veittur stuðningur 

(Attwood, 2006). Ef stúlka með Asperger-heilkenni veit ekki til hvers er ætlast af henni 

í félagslegum aðstæðum geta jafningjarnir komið sterkir inn, stutt hana og jafnvel 

bent henni á hvað hún eigi að segja og hvernig sé við hæfi að haga sér. Aftur á móti telur 

Attwood að drengir séu oft óþolinmóðir, sýni minni skilning gagnvart þeim börnum sem 

eru öðruvísi og að þeim sé hættara við að sýna árásargirni (Attwood, 2006). 

Þetta gæti verið ein af ástæðunum fyrir því að drengir með Asperger-heilkenni 

vilja frekar leika við stúlkur en drengi því samkvæmt Attwood eru þær í flestum tilvikum 

þolinmóðar og góðar (Attwood, 2006). 

Ein aðferð við að æfa félagsfærni hjá stúlkum er að leyfa þeim að fylgjast með þeim 

sem eru góðir í félagsfærni og fá þær síðan til að spegla sig í atferli þeirra og hátterni 

(Attwood, 2006). Í þessum tilvikum getur verið gott að leyfa þeim að horfa á 

leikið sjónvarpsefni. Þá ná þær oft að samsama sig persónum í sjónvarpinu og geta með því 

áttað sig á því hvaða hegðun er viðeigandi og óviðeigandi (Attwood, 2008). 
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6.1 Samantekt 

Stúlkur með Asperger-heilkenni hafa oft mikinn áhuga á „hefðbundnum“ áhugamálum 

stúlkna, svo sem brúðum en verða þó oft öfgakenndari í sambandi við áhugamál sín 

heldur en aðrar stúlkur. Eins og sjá má í þeim reynslusögum sem við höfum greint frá 

geta stúlkurnar komið sér upp ýmiss konar þráhyggju varðandi áhugamál sín og verið mjög 

stjórnsamar í leik. Þær sækja því síður í félagsskap annarra og aðrir sækja síður 

í félagsskap þeirra. Stúlkur með heilkennið eru oft óháðari tískubylgjum og verða ekki 

fyrir eins miklu áhrifum af staðalímyndum og aðrar stúlkur, eins og sjá mátti dæmi um 

hjá WillowHope. Við teljum mikilvægt að fagfólk gefi gaum að þeim stúlkum sem sýna 

einkenni Asperger-heilkennisins til þess að reyna að draga úr líkum á að þær gleymist og 

missi þar af leiðandi af þeirri aðstoð sem þær þurfa svo sannarlega á að halda. 

Þó má ekki gleyma að nefna kosti þess að vera með Asperger-heilkenni en tvær þeirra 

stúlkna sem við höfum sagt frá telja það mikla gæfu að hafa fæðst með heilkennið 

og það sé í raun náðargáfa.  
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7 Kostir þess að fá greiningu 

Börn með Asperger-heilkenni hafa yfirleitt ekki útlitsleg sérkenni sem gefa til kynna 

að þau séu á einhvern hátt frábrugðin öðrum (Attwood, 2013). Þannig getur það leitt til of 

mikilla væntinga annarra í félagslegum aðstæðum, sérstaklega ef barnið glímir 

við þroskaraskanir eða námserfiðleika. Þegar barn hefur fengið greiningu má oft greina 

mikla breytingu á viðhorfi fólks til þess. Kostir þess að börn með heilkennið fái greiningu 

eru ekki einungis þeir að geta hafið íhlutun heldur líka að draga úr áhyggjum annarra, 

svo sem ef fólk telur að börnin séu veik á geði. Börn geta átt erfitt með að ráða við 

aðstæður sem aðrir eiga auðvelt með og njóta jafnvel. Það getur til að mynda 

farið í taugarnar á fólki ef viðmælandinn heldur ekki augnsambandi en þegar það hefur 

verið útskýrt að hann sé með Asperger-heilkenni þá sýnir fólk því oft frekar skilning. 

Foreldrum léttir oft við að fá vitneskju um að hegðunin sé ekki vegna slaks uppeldis 

og geta leitað sér upplýsinga um heilkennið. Þeir geta loksins útskýrt fyrir öðrum 

í fjölskyldunni hvers vegna barnið hagar sér öðruvísi en aðrir og greiningin getur verið 

léttir fyrir systkini barnsins þar sem þau taka oft frekar eftir því ef einhver 

sker sig úr hópnum. Nauðsynlegt er að kennarar barnsins viti af greiningunni því þannig 

má aðlaga námsefnið og skólastofuna að þörfum þess. Kennarinn getur þá jafnframt útskýrt 

fyrir öðru starfsfólki og samnemendum barnsins hvers vegna það hagi sér öðruvísi en aðrir, 

hafi hann heimild foreldra til að gera það (Attwood, 2013). 

WillowHope segir að hvort sem einstaklingur með Asperger-heilkenni viti af því 

að hann hafi heilkennið eða ekki þá hafi hann það alltaf á tilfinningunni að hann 

sé frábrugðinn öðrum. Þar til fólk fái greiningu hafi það enga hugmynd um hvers vegna 

það sé öðruvísi og er stöðugt að áfella sig fyrir að geta ekki verið eins og allir aðrir. 

Hún segir að fyrir greiningu séu einstaklingar með heilkennið oft spurðir að því 

hvers vegna þeir séu ekki eins og aðrir eða hvers vegna þeir geti ekki verið ánægðir með 

eitthvað sem allir aðrir eru ánægðir með og að fólki þyki óþægilegt að vita ekki svarið 

(WillowHope, e.d.). 
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8 Hvers vegna greinast svona fáar stúlkur með Asperger-heilkenni? 

Dr. Svenny Kopp er sænskur barnageðlæknir sem á árunum 1999-2001 vann 

ásamt fleiri sérfræðingum að rannsókn í Svíþjóð, sem kallast „The 100 Girl Study.“ 

Markmiðið var meðal annars að komast að vandamálum stúlkna á einhverfurófi og 

draga að því athygli að þær séu líklegar til þess að vera rangt greindar eða jafnvel missa af 

greiningu. Rannsóknarhópurinn samanstóð af 100 stúlkum sem hafði verið vísað til 

sérfræðinga vegna gruns um vanda. Af þessum hóp fengu 46 stúlkur á aldrinum 7-16 ára 

greiningu á einhverfurófinu. Athyglivert þykir að af þessum 46 stúlkum höfðu 40% þeirra 

komið til athugunar fyrir fimm ára aldur en ýmist fengið ranga greiningu eða enga 

greiningu. Að meðaltali tók það fimm og hálft ár að fá rétta greiningu fyrir þessar stúlkur 

(Kopp, 2010). Í nýlegri íslenskri rannsókn sem birt var árið 2013, þar sem Dr. Evald 

Sæmundsen var meðal rannsakenda, kom jafnframt fram að eftir því sem börnin urðu eldri 

þá greindust fleiri stúlkur. Það sama átti þó ekki við um drengina (Sæmundsen, 

Magnússon, Georgsdóttir, Egilsson og Rafnsson, 2013). Flest sú þekking sem til er um 

einhverfurófið byggist á rannsóknum á drengjum. Stúlkur á einhverfurófinu sýna í mörgum 

tilfellum aðra félagslega hegðun en drengir, séu þær getumiklar, og virðist það að miklu 

leyti tengjast því að kynin eru í eðli sínu ólík (Kopp, 2010). 

Margir af helstu fræðimönnum sem fjallað hafa um stúlkur með Asperger-heilkenni 

hafa velt því fyrir sér hvers vegna svo fáar greinast. Þeir hafa komið fram með ýmsar 

hugmyndir varðandi ástæðu þess að stúlkur greinist síður en drengir, svo sem vegna 

staðalímynda og samþykktrar hegðunar kynjanna. Greint verður frá kenningum þriggja 

fræðimanna hér á eftir en þeir eru Dr. Tony Attwood, Catherine Faherty og Sheila Wagner. 

Dr. Tony Attwood hefur mikla þekkingu á einhverfurófinu. Hann hefur unnið 

mikið með einstaklingum á einhverfurófinu, skrifað um rófið og gefið út bækur sem selst 

hafa víða um heim. Hann er einn af þeim sem hefur velt mikið fyrir sér hvers vegna 

færri stúlkur greinast með Asperger-heilkenni heldur en drengir og veltir því fyrir sér 

hvort að raunin sé sú að mun fleiri strákar fæðist með heilkennið heldur en stúlkur. 

Eins og áður kom fram telur Attwood að ein stúlka greinist með Asperger-heilkenni 

á móti hverjum tíu drengjum en hann álítur þó að mun fleiri stúlkur fæðist með heilkennið 

heldur en þær sem greinast svo með það (Attwood, 2006). 
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Attwood (2006) segir að reynsla sín í vinnu með félagsfærni hjá báðum kynjum 

með Asperger-heilkenni bendi til að stúlkurnar séu bæði fljótari og áhugasamari að læra, 

en þetta á við um börn á svipuðu þroskastigi. Jafnframt er talið að þær eigi auðveldara 

með að viðhalda „lærðri“ félagsfærni til lengri tíma. Þetta gæti verið ein ástæða þess 

að stúlkur með Asperger-heilkenni eru ekki eins áberandi og drengir með heilkennið 

og þess vegna séu minni líkur á því að þær fái greiningu. 

Einkenni hjá stúlkum með Asperger-heilkenni virðast vera mjög svipuð og hjá 

drengjum en geta í sumum tilvikum verið vægari, það er þær láta oft sérkenni sín í ljós 

með vægara móti. Það getur verið ástæðan fyrir því að foreldrar fara seint eða jafnvel aldrei 

með stúlkurnar í greiningu. Fagaðilar gætu þá jafnframt hikað við að senda stúlkurnar 

í greiningu því þær falla oft betur að fyrirfram ákvörðuðum staðalímyndum. Í augum 

foreldranna og fagmannsins virðast einkennin því ef til vill ekki valda stúlkunum 

miklum auðsjáanlegum erfiðleikum (Attwood, 2006). 

Kynin hafa verið skilgreind út frá ákveðnum staðalímyndum varðandi hegðun 

sem einkennir stúlkur og drengi. Það er sjaldgæft að stúlkur sýni árásarkennda hegðun 

þegar kemur að neikvæðum tilfinningum og eiga þær oft auðveldara með að tjá tilfinningar 

sínar (Attwood, 2006). Ekki er vitað hvort það tengist menningu hvers lands fyrir sig 

þegar kemur að því að börn sem sýna ögrandi hegðun eða hegðun sem ekki þykir „eðlileg“ 

eru send í greiningarferli til að kanna hvort atferli þeirra stafi af þroskatruflun. 

Sem dæmi mætti nefna að drengjum með Asperger-heilkenni er oftar vísað til sálfræðings 

eða geðlæknis vegna hegðunarerfiðleika (Attwood, 2006). Ein ástæða þess að síður 

er tekið eftir stúlkunum gæti verið sú að hegðun drengjanna, svo sem að lemja frá sér 

í bræði, gæti verið meira samþykkt í samfélaginu. Það getur því verið auðveldara að greina 

drengi þar sem hegðun þeirra er oft meira áberandi heldur en hegðun stúlkna 

sem byrgja vanlíðan og pirring frekar inni í sér (Faherty, 2006). Þetta samræmist 

frásögn LynseyRose á samfélagsmiðlinum YouTube. Þar lýsir hún því að hún 

sé með ákveðið skipulag í huganum. Ef eitthvað gerir það að verkum að skipulagið raskast 

þá magnast reiðin og spennan upp, sem hún líkir við spennu í eldfjalli. Þegar þetta 

hefur gerst ítrekað og hún getur ekki byrgt spennuna lengur inni í sér kemur að því 

að hún „springur“ og reiðin brýst út (LynseyRose, 2012). 
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Catherine Faherty hefur mikið skoðað hvers vegna svo fáar stúlkur greinast 

með Asperger-heilkenni. Hún veltir því fyrir sér hvort ákveðin hegðun stúlkna sé samþykkt 

innan samfélagsins og einmitt vegna þess að samfélagið samþykkir hegðunina 

fer það framhjá fólki að eitthvað sé að hrjá stúlkurnar og þær fá því ekki greiningu. 

Hún hefur kynnst mörgum stúlkum á einhverfurófinu sem eru hugfangnar af prinsessum 

eða dýrum. Hún veltir því fyrir sér hvort ímyndaður leikur þeirra, sem verður oft mjög frjór 

og hugmyndaríkur, gæti verið mistúlkaður. Þráhyggja þeirra fyrir þessum þáttum 

gæti verið mistúlkuð vegna þess að það er talið eðlilegt að stúlkur ímyndi sér að þær 

séu prinsessur eða leiki með dýr og vegna þessa fá þær ekki greiningu (Faherty, 2006). 

Eins og fram kemur í þroskakenningu Erikson er mikilvægt fyrir börn (í miðbernsku) að 

geta samsamað sig jafningjum. Barnið ber sig þá saman við aðra og metur eigin getu út frá 

þeim samanburði (Berger, 2008). Faherty telur að til þess að öðlast sjálfsskilning sé 

nauðsynlegt bæði fyrir stúlkur á einhverfurófinu og fyrir jafnaldra kynsystur þeirra að geta 

séð spegilmynd sína. Það getur því hjálpað stúlkum með Asperger-heilkenni 

að hitta aðrar stúlkur með heilkennið eða lesa sér til um þær. Þannig geta þær samsamað 

sig við einhvern, speglað sig í þeim og með því jafnvel náð betri skilningi á eigin hugsun 

og framkomu (Faherty, 2006). 

Sheila Wagner hefur gagnrýnt það að starf í skólum sem beinist að börnum með 

Asperger-heilkenni byggist fyrst og fremst á námi fyrir drengi með heilkennið. Það er mjög 

algengt að stúlkur fái ekki greiningu fyrr en seint á unglingsárum og jafnvel ekki fyrr en 

á fullorðinsárum. Þá hafa þær jafnvel einangrast félagslega, hafa misst trúna á sjálfum sér, 

eiga fáa eða enga vini og hafa ef til vill þróað með sér ýmsa geðræna kvilla, til að mynda 

þunglyndi. Þessar stúlkur hafa jafnvel farið fram hjá mörgum kennurum og ekki 

fengið þann stuðning sem til þarf (Wagner, 2006). 

Ef til vill fara stúlkur með Asperger-heilkenni fram hjá kennurum og missa af greiningu 

á grunnskólaaldri vegna þess að þær draga oft ekki að sér eins mikla athygli í skólastofunni 

og drengir með heilkennið gera í sumum tilfellum. Ef til vill er frekar litið á þær sem 

rólegar heldur en stúlkur með félagslegar skerðingar. Wagner vill meina 

að bæði stúlkur og drengir með heilkennið geti átt erfitt með stærðfræði en að stúlkurnar 

veki síður athygli kennarans þar sem stúlkur eigi almennt erfiðara með stærðfræði 

heldur en strákar (Wagner, 2006). Skrift stúlknanna með heilkennið getur verið léleg 

og þær hafa jafnvel engan áhuga á því að skrifa og teikna. Þar aðskilja þær sig strax 

frá kynsystrum sínum sem sumar hverjar hafa mikla unun af því að lita og teikna 
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og því ætti þessi þáttur að vekja athygli kennarans. Það sem meira er að drengir 

með Asperger-heilkenni geta verið eins og stúlkurnar og sýnt lítinn áhuga á að lita 

og teikna en kennarinn gæti veitt því litla athygli þar sem drengir virðast almennt 

hafa minni áhuga á því að teikna og lita (Wagner, 2006). 

Enn ein ástæðan fyrir því að stúlkur sem bera heilkennið fá jafnvel ekki greiningu 

fyrr en seint gæti verið sú að samfélagið ákveði að þó þær eigi erfitt með hina ýmsu 

félagslegu þætti eins og að halda augnsambandi þá sé það einungis vegna þess að þær 

séu feimnar og/eða óframfærar ungar stúlkur (Wagner, 2006). Samkvæmt Attwood 

er nauðsynlegt að skoða stúlkur með Asperger-heilkenni og atferli þeirra enn frekar 

en á meðan það er ekki gert og fáir eru að rannsaka þennan hóp verður vitneskjan um þær 

lítil og þær halda sennilega áfram að fara framhjá fólki (Attwood, 2006). Vegna þessa 

er nauðsynlegt að fagfólk sem vinnur við að greina einstaklinga með Asperger-heilkenni 

þekki vel til þeirra einkenna sem geta verið til staðar hjá stúlkum sem mögulega 

gætu verið á einhverfurófinu (Faherty, 2006). 

8.1 Samantekt 

Hér hefur verið greint frá þremur fræðimönnum og kenningum þeirra varðandi það 

hvers vegna stúlkur greinast síður með heilkennið. Þær snúa meðal annars að 

staðalímyndum kynjanna, það er að stúlkur séu frekar samþykktar sem rólegar 

og hlédrægar og þess vegna sé síður tekið eftir þeim. Þar sem áhugamál þeirra skera sig 

ekki endilega frá áhugamálum annarra stúlkna getur jafnframt verið erfitt fyrir fólk 

að átta sig á því að þær séu að einhverju leyti öðruvísi. Það sem okkur þykir áhugavert hér 

er að allir virðast sammála um að það sé nauðsynlegt að meiri vitneskja verði til um stúlkur 

með Asperger-heilkenni en þó virðist lítið vera gert í því. 

Það er mikilvægt fyrir allar stúlkur að geta samsamað sig við jafnaldra kynsystur sínar. 

Samsömun gegnir stóru hlutverki í átt að betri sjálfsskilningi og því er nauðsynlegt 

fyrir stúlkur með heilkennið að geta borið sig saman við hvor aðra með einum eða öðrum 

hætti til þess að öðlast betri sjálfsskilning og sterkari sjálfsmynd. Þó má að sama skapi 

velta því fyrir sér hvort það að öðlast sterka sjálfsmynd geti falist í því að geta aðgreint sig 

frá öðrum og gert sér grein fyrir því að við erum öll ólík. 
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9 Reynslusögur stúlkna og kvenna með Asperger-heilkenni 

Við skoðuðum ýmsar bækur og samfélagsmiðla í þeim tilgangi að fá meiri innsýn 

í líf stúlkna og kvenna með Asperger-heilkenni og sjá hvort reynslusögur þeirra samræmist 

fræðilegri umfjöllun. Hér munum við greina frá nokkrum af þeim reynslusögum sem við 

fundum. Í kafla Catherine Faherty í bókinni Asperger´s and Girls (2006) lýsir hún 

meðal annars reynslusögum nokkurra kvenna með Asperger-heilkenni sem hún hefur unnið 

með í gegnum tíðina. Þær eru almennt sammála um að gerðar séu meiri kröfur til þeirra 

heldur en karla með sömu greiningu einungis vegna þess að þær séu konur (Faherty, 2006). 

Þá segja þær sérstaklega vera gerðar kröfur um eiginleika eins og næmni, samúð 

og/eða samkennd sem oft einkennir konur. Þar ættu konur með Asperger-heilkenni 

oft erfitt, þeim finnst kröfurnar ósanngjarnar og erfitt að mæta þeim. Þær finna fyrir 

miklum þrýstingi frá samfélaginu og telja hann vera meiri en þann sem beinist að körlum 

með heilkennið. Konurnar tala jafnframt um að foreldrar þeirra hefðu ofverndað þær 

þegar þær nálguðust fullorðinsár og að þeim liði oft eins og smábörnum. 

Samkvæmt Faherty virðist tilhneigingin einmitt vera sú að foreldrar séu meira á varðbergi 

gagnvart stúlkum sínum en drengjum (Faherty, 2006). 

Í formála bókarinnar Asperger´s and Girls segir Jennifer McIlwee Myers að það eina 

sem hún hafi átt sameiginlegt með drengjum með heilkennið var að þau pössuðu hvergi 

inn. Oft og tíðum vissi enginn hvað ætti að gera við hana eða hvernig ætti að tækla hana. 

Hennar upplifun var á þann veg að kynsystur hennar, skólakerfið og kennarar litu á hana 

sem „skrítna“ og að enginn gæti útskýrt hegðun hennar. Hún segir sennilegt að hún hefði 

fengið greiningu sína mun seinna ef ekki hefði verið fyrir þá tilviljun að bróðir hennar 

var með einhverfu, þó kemur ekki fram hversu gömul hún var þegar hún fékk greiningu. 

Hún veltir því fyrir sér hvað sé hægt að gera fyrir unga stúlku sem leikur sér ekki eins og 

„á að leika sér“ í mömmuleik þrátt fyrir að hafa lesið sér til um það hvernig 

á að umgangast ungbörn. Hún áleit að kynsystur hennar léku sér á gamaldags hátt og væru 

ekkert að hugsa út í það hvernig rétt umönnun ungbarna ætti að vera (Myers, 2006). 
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Eins og áður hefur komið fram eru stúlkur líklegri til þess að greinast seinna en drengir 

með Asperger-heilkenni (Attwood, 2006). Rose Whitson-Guedes er ung kona 

með Asperger-heilkenni sem hefur á samfélagsmiðlinum YouTube fjallað um líf sitt 

og hvernig það er að vera kona með heilkennið. Hún fékk til að mynda ekki greiningu 

fyrr en hún var komin yfir tvítugt. Hún hefur mikinn áhuga á förðun og safnar 

förðundardóti sem hún flokkar svo á skipulegan hátt. Jafnframt hefur hún haft áhuga á öðru 

dæmigerðu stelpudóti, svo sem blómum og bleiku skrauti. Vegna þess að hún hefur ekki 

verið með sérkennileg áhugamál segir hún að fólk eigi oft erfitt með að taka hana trúanlega 

þegar hún segist vera með Asperger-heilkenni. Enn fremur telur Rose sig ekki passa 

við staðalímyndina af jafnaldra kynsystrum sínum og segir það vera erfitt fyrir stúlkur 

með Asperger-heilkenni að fá viðurkenningu frá samfélaginu. Hún hefur mikla ánægju 

af félagsskap annarra en á erfitt með að taka skyndiákvarðanir, svo sem að ákveða í skyndi 

að fara út. Hún vill geta skipulagt allt fyrirfram sem gerir það að verkum að hún missir oft 

af félagslegum samskiptum og upplifir einmanaleika. Í því samhengi nefnir hún að það sé 

ekki algilt að fólk með Asperger-heilkenni sé andfélagslegt (Rose Whitson-Guedes, 2012). 

Nicole er rúmlega tvítug stúlka með Asperger-heilkenni en hún fékk greiningu 

fyrir tíu árum. Hún og móðir hennar útbjuggu myndband á YouTube undir notandanafninu 

MammafulZo. Þar svöruðu þær ýmsum spurningum sem þær höfðu fengið sendar 

í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Nicole tjáði sig ekki mikið að fyrra bragði og átti 

það til að horfa niður þannig að svo virtist sem henni leiddist en þær mæðgur útskýrðu 

að það væri einfaldlega heilkennið sem gerði það að verkum en ekki það að henni leiddist. 

Nicole á erfitt með að setja sig í spor annarra og skilja tilfinningar annarra. 

Henni þykir jafnframt óþægilegt ef fólk hagar sér óeðlilega, svo sem ef það er 

undir áhrifum áfengis eða eitthvað kemur upp á. Þær mæðgur tóku það sem dæmi 

að ef einhver missir nákominn ættingja og er sorgmæddur þá getur Nicole til dæmis 

spurt að því hvenær fólkið fari að haga sér eðlilega aftur. Nicole er mjög skipulögð 

og tekur eftir því ef einhver hlutur er færður úr stað. Hún á erfitt með að ráða við skær ljós, 

mikinn hávaða, tiltekna lykt og áferð (MammafulZo, 2014). En það eru einmitt allt 

einkenni sem fólk á einhverfurófinu getur glímt við (The National Autistic Society, e.d.). 

Þegar Nicole hafði verið greind með Asperger-heilkenni sagði hún móður sinni 

að hún hafi alltaf upplifað sig frábrugðna öðrum (MammafulZo, 2014).  
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9.1 Samantekt 

Hér höfum við greint frá reynslu nokkurra kvenna með Asperger-heilkenni sem voru 

sammála um það að upplifa sig frábrugðna kynsystrum sínum í æsku. Með þessum sögum 

höfum við reynt að veita lesendum meiri innsýn í líf kvenna með Asperger-heilkenni. 

Í öllum reynslusögunum kemur fram að heilkennið hafi haft talsverð áhrif á líf kvennanna 

hingað til, til dæmis hvað varðar félagsleg samskipti. Ein kvennanna talar jafnframt um 

að henni sé ekki alltaf trúað þegar hún segist vera með Asperger-heilkenni vegna þess að 

hún skeri sig ekki frá hópnum í útliti. Þarna sést glögglega hversu ósýnileg 

fötlunin getur verið og skilningsleysi samfélagsins þar af leiðandi.  
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10 Sjálfsmynd 

Allir einstaklingar búa yfir sjálfsmynd en hún er stór þáttur þegar kemur að andlegri líðan. 

Sjálfsmyndin er þó ekki meðfæddur eiginleiki heldur er hún í mótun allt lífið og 

kemur fram í ýmsum myndum hjá einstaklingum, andlegum og líkamlegum einkennum. 

Þessi einkenni eru eitthvað sem einstaklingarnir gera bæði meðvitað og ómeðvitað eins og 

hugsanir þeirra og tilfinningar (Gylfi Ásmundsson, 1993). Þeir sem hafa einna mest áhrif 

á sjálfsmynd einstaklinga eru þeir sem eru þeim nánastir en fyrirmyndir einstaklinga 

í lífinu geta þó jafnframt haft veruleg áhrif á sjálfsmyndina (Embætti landlæknis, e.d.). 

Sjálfsmyndin aðgreinir einstakling frá öðrum og á hún rætur sínar að rekja til þeirra 

hugmynda sem manneskjan hefur um sjálfa sig. Manneskja aðgreinir sjálfa sig frá öðrum 

með ýmsum hætti hvort sem það lýtur að; veraldlegri farsæld, hæfni eða leikni, 

líkamlegum-, sálrænum-, eða félagslegum eiginleikum eða siðrænum- og/eða pólitískum 

gildum. Þegar börn skilgreina sig sjálf nota þau misjöfn viðmið sem þróast með aldrinum 

en þó styðjast þau að mestu við þau viðmið sem talin voru upp (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

1993-c). Viðmót, viðhorf og væntingar annarra hafa mikil áhrif á sjálfsmyndina, bæði 

jákvæð og neikvæð. Við skilgreinum okkur að miklu leyti út frá því hvernig við teljum að 

aðrir meti okkur og sjálfsmyndin þróast þannig að miklu leyti í samskiptum við aðra 

(Aðalheiður Jónsdóttir, 2011). Uppbyggileg sjálfsmynd hefur góð áhrif á andlega heilsu en 

neikvæð sjálfsmynd hefur andstæð áhrif. Því getur skipt sköpum fyrir alla einstaklinga að 

sjálfsmynd þeirra sé uppbyggileg fremur en neikvæð (Gordon og Browne, 1996). 

Barn sem upplifir mikið mótlæti og erfiðleika er líklegra til að þróa með sér neikvæða 

sjálfsmynd en önnur börn. Einstaklingsbundnir þættir, svo sem meðfæddir styrk- og/eða 

veikleikar geta jafnframt haft áhrif á sjálfsmyndina. Hún þróast almennt á þá leið 

að við upphaf skólagöngu búa börn að jafnaði við mjög jákvæða sjálfsmynd en eftir því 

sem líður á skólagönguna dregur úr sjálfstrausti þeirra. Því hefur verið velt upp hvort 

um sé að ræða „leiðréttingu“ á óeðlilega jákvæðri sjálfsmynd barna í kjölfar þess 

að þau fari að taka tillit til áreiðanlegri ytri viðmiða en áður. Sú tilgáta að sjálfstraustið dali 

vegna neikvæðrar gagnrýni frá kennurum, foreldrum og félögum hefur jafnframt komið 

upp (Aðalheiður Jónsdóttir, 2011). 
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Fyrir sjö ára aldur aðgreina börn sig einna helst frá öðrum með líkamlegum eiginleikum 

eins og eftir kyni eða hárlit. Jafnframt aðgreina þau sig með einhverju sem þau eru góð í 

eða því sem þeim finnst gaman að gera. Eftir sjö ára aldurinn fara þau að greina sig frá 

öðrum með samanburði á borð við „ég er best í bekknum mínum í sundi“ og halda áfram 

að meta sig eftir þeim styrk sem þau búa yfir. Þegar börn nálgast seinni ár miðbernskunnar, 

tíu til tólf ára, eru þau flest komin með nokkuð skýra sjálfsmynd. Flest börnin eru meðvituð 

um þá styrkleika sem þau búa yfir, þekkja til veikleika sinna og eru þar að auki orðin 

nokkuð viss um hvað þau vilja og hvað ekki. Viðhorf þeirra og markmið eru á þessum 

tímapunkti í lífinu komin í nokkuð gott jafnvægi. Það sem fer að aukast á þessum árum er 

að þau verða meðvitaðari um hvaða álit aðrir hafa á þeim sjálfum og því sem þau taka sér 

fyrir hendur. Fyrst um sinn voru það viðmið og gildi foreldranna sem höfðu einna mest 

áhrif á mótun sjálfsmyndarinnar en þegar komið er á þessi ár eru það viðbrögðin frá 

félögum og jafningjum sem fara að hafa aukið vægi í mótun sjálfsmyndarinnar 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993-c). 

Í miðbernsku tekur sjálfsálitið oft dýfu og þá sérstaklega hjá þeim börnum sem eru 

á eftir jafnöldrum sínum að einhverju leyti, til að mynda í þroska. Börn verða uppteknari 

af eigin getu og getuleysi og sjálfsgagnrýni og sjálfsmeðvitund á það til að aukast, 

sérstaklega hjá þeim börnum sem einhverra hluta vegna standa höllum fæti (Berger, 2008). 

Börnum sem eiga við einhvern undirliggjandi vanda að stríða er hættara en öðrum til að 

þróa með sér lítið sjálfstraust. Það eru til dæmis börnin sem stríða við námserfiðleika, 

slakan vitsmunaþroska, eiga í félagslegum erfiðleikum eða hafa orðið fyrir einelti (Naillon, 

2004; Strauss, 2000). Þá eru börn með tilfinninga- og hegðunarraskanir jafnframt líkleg 

til þess að búa að neikvæðri sjálfsmynd (Shirk, Burwell og Harter, 2003). 

Það hversu ánægður einstaklingurinn er og hversu hamingjusamur hann getur orðið 

á fullorðinsárunum byggist að miklu leyti á því hversu góða sjálfsmynd hann hafði á sínum 

yngri árum. Því er mikilvægt í öllum forvörnum þar sem unnið er með börnum að 

brýna fyrir þeim að þau eigi rétt á að taka afstöðu og að hafa vald yfir eigin lífi, til dæmis 

með því að segja já eða nei. Með því að börn geti staðið fast á sínu og svarað fyrir sig 

má draga verulega úr líkum á að brotið verði á þeim (María Jónsdóttir, 2008). 

Á vefsíðunni My Apsergers Child (e.d.) má finna góðar upplýsingar sem eru ætlaðar 

foreldrum barna með Asperger-heilkenni og getumikilla einstaklinga á einhverfurófinu. 

Á þessari síðu er til dæmis grein sem ráðleggur foreldrum hvernig gott sé að stuðla að 

bættri sjálfsmynd. Eitt af góðum ráðum til foreldranna er að horfa á það jákvæða 
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í fari barnsins í stað þess að einblína á að barnið búi yfir ákveðinni skerðingu. Það hvernig 

foreldrarnir horfa á styrkleika barnsins birtist í sjálfsmynd þess. Ef barn finnur fyrir því 

eða heyrir að fólk hafi ekki trú á því og heyrir jafnvel einungis talað um sig á neikvæðan 

hátt hefur það áhrif á sjálfsmyndina (My Aspergers Child, e.d.). 

Röskun á einhverfurófinu á það til að hafa neikvæð áhrif á sjálfsmyndina og getur 

jafnvel haft það í för með sér að barn verður mjög sjálfsgagnrýnið og finni fyrir vanmættti 

og gremju. Þó ekki sé til fullkominn listi yfir þá þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd og 

sjálfsálit barna með Asperger-heilkenni þá hafa reynslusögur fólks með heilkennið 

gefið góða mynd af því. Einn af þáttunum eru litlar væntingar frá foreldrum og kennurum 

til árangurs í námi. Það hefur jafnframt verið talið að óöryggi í félagslegum aðstæðum 

hafi áhrif á sjálfsmyndina eins og hvenær á að hætta að tala eða hlæja í samtali. Ennfremur 

getur það haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd þessara barna þegar þau mistúlka tilfinningar 

annarra og eiga erfitt með að átta sig á því þegar hegðun þeirra er þreytandi fyrir aðra. 

Síðast en ekki síst þá getur sú tilfinning að upplifa sig óvinsælan, verða hafnað og jafnvel 

hundsaður af jafnöldrum valdið því að sjálfsmynd barnsins verður neikvæð (My Aspergers 

Child, e.d.). 

10.1 Samantekt 

Þegar börn eru komin í miðbernsku hafa þau oft öðlast meiri vitneskju um sig sjálf 

en fyrst um sinn snýr sjálfsmynd þeirra að því sem þau geta og í hverju þau eru best. Þegar 

þau eru komin á seinni ár miðbernskunnar hafa þau flest öðlast nokkuð skýra sjálfsmynd 

og eru orðin víðsýnni á sig og aðra. Hjá ungum börnum eru það væntingar foreldra og 

annarra uppalenda sem skipta mestu máli en þegar börnin eldast verða leik- 

og skólafélagar mikilvægir mótunaraðilar. Vitneskja þeirra um mat annarra á þeim sjálfum 

fer að aukast, sem getur svo haft áhrif á sjálfsmyndina. Í þeim efnum er mikilvægt 

að stuðla að jákvæðri upplifun vegna þess að sjálfsmynd yngri ára getur haft mikið að segja 

varðandi þá hamingju sem fólk nær að öðlast á fullorðinsárum. 
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11 Sjálfsmat kynjanna 

Sjálfsmynd fólks hefur áhrif á almenna líðan þess, hvernig það bregst við áskorunum 

í lífinu og nýtir hæfileika sína og tækifæri til þroska. Jafnframt hefur hún áhrif á 

þau markmið sem fólk setur sér og hvernig samskiptum fólks er háttað. Ef fólk býr yfir 

góðu sjálfstrausti á það yfirleitt auðveldara með að takast á við erfiðar aðstæður (Emler, 

2001). Slakt sjálfsmat er einn áhrifaþáttur varðandi ýmsa erfiðleika í lífinu en fólki 

með slakt sjálfsmat er til að mynda hættara við að glíma við ofþyngd, átraskanir, þunglyndi 

og erfiðleika í samskiptum (Strauss, 2000). 

Í grein Aðalheiðar Jónsdóttur sálfræðings kemur fram að sjálfsmati barna og fullorðinna 

hefur stundum verið skipt í tvo þætti; sjálfsmat á afmörkuðum sviðum og almennt 

sjálfsmat. Þá er annars vegar verið að horfa til þess hversu vel við metum frammistöðu 

okkar og hæfileika á afmörkuðum þáttum og hins vegar hver heildarmyndin verður þegar 

við leggjum ólíka þætti saman. Til að mynda gæti barn haft jákvæða mynd af sjálfu sér 

varðandi útlit, samskipti eða íþróttir en neikvæða sjálfsmynd gagnvart bóklegu námi. Þrátt 

fyrir einhverja veikleika getur heildar sjálfsmat þess samt sem áður verið gott. 

Lítill munur er á sjálfstrausti kvenna og karla nema þá einna helst á unglingsárunum 

(Aðalheiður Jónsdóttir, 2011). Öll höfum við mis meðvitaðar hugmyndir um 

persónueinkenni okkar, hegðun og viðmið um hvernig við ættum að vera. Talið er 

að sjálfsmat ákvarðist af mati okkar sjálfra á misræmi milli almenna sjálfsmatsins 

og sjálfsmats á afmörkuðum sviðum. Misræmi er eðlilegt ástand og hvetur fólk til athafna 

en ef heildar sjálfsmyndin er of fjarri almenna sjálfsmatinu getur það valdið fólki vanlíðan 

og erfiðleikum (Þorgerður Guðmundsdóttir, 2009). 

Í gegnum tíðina hefur verið reynt að sýna fram á að konur séu ekki eins greindar 

og karlmenn. Í því samhengi má nefna að á 18. öld var reynt að sanna að konur hefðu 

minni heila en karlar. Þannig var reynt að viðhalda þeirri orðræðu að skynsemin væri 

karllæg en tilfinningar og líkaminn kvenlæg (Schiebinger, 1989). Dr. Berglind Rós 

Magnúsdóttir gerði rannsókn á Íslandi árið 2003, á 46 tíundubekkjar nemendum í tveimur 

mismunandi bekkjum. Tilgangurinn var að orðræðugreina sjálfsmat kynjanna í skólastarfi 

og hvort einhver munur væri á milli þeirra. Þar kom fram að stúlkurnar mátu drengina 

almennt greindari en sig sjálfar og töldu að þeir myndu ná lengra en þær þegar 

á atvinnumarkaðinn væri komið þrátt fyrir að þær hefðu hærri einkunnir en drengirnir 
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og legðu meira á sig í náminu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Í því samhengi 

má nefna að rannsóknir hafa sýnt fram á að löng skólaganga og góður námsárangur stúlkna 

virðist ekki nægja til þess að þær öðlist sams konar virðingu og völd og drengir þegar 

út í atvinnulífið er komið (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). 

Samkvæmt rannsókn sem Guðný Guðbjörnsdóttir prófessor við Háskóla Íslands birti 

árið 1994 kom fram að stúlkur mætu sjálfa sig út frá námsárangri og drengir voru ánægðari 

með hæfileika sína (Guðný Guðbjörnsdóttir, 1994). Þetta kemur heim og saman 

við eigunarkenninguna (e. Attribution Theory). Hún snýst um það að drengir telji 

slakan árangur á prófum stafa af ytri þáttum svo sem lélegum kennara eða ósanngjörnu 

prófi. Stúlkur rekja hann hinsvegar til innri þátta eins og greindarskorts 

eða þekkingarleysis (Ames, 1984). 

11.1 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um sjálfsmat kynjanna og hvað það er sem skilur kynin helst 

að varðandi sjálfsmat. Stúlkur virðast telja drengi greindari en þær sjálfar, þrátt fyrir 

að námsárangur gefi annað til kynna. Þó svo að börn hafi slakt sjálfsmat á ákveðnum 

sviðum, svo sem í bóklegu námi, geta þau samt sem áður haft góða heildarsjálfsmynd 

þegar búið er að leggja saman sjálfsmat á afmörkuðum sviðum og almennt sjálfsmat. 

Þar sem lítill munur er á sjálfsmati kynjanna nema þá einna helst á grunnskólaárunum 

má velta því fyrir sér hvort það gæti tengst útlitsdýrkun og auknum kröfum um fullkomið 

útlit stúlkna. 
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12 Vinatengsl 

Þátttaka í félagslífi og það að eiga vini veitir mörgum einstaklingum lífsgleði og vellíðan. 

Báðir þessir þættir skipta mjög miklu máli og vinna saman að því að styðja og styrkja 

sjálfsmynd einstaklinga (Jobling, 2001). Börn á einhverfurófinu eiga oft í erfiðleikum 

með að mynda og halda vinatengslum og eru þar með í hættu á að einangrast félagslega 

(Pignone, 2010). Ísraelsk rannsókn sem unnin var meðal annars af Dr. Bauminger, 

á 18 getumiklum börnum á einhverfurófinu sýndi fram á tengsl milli lítils félagsskapar 

þessara barna og aukins einmanaleika. Rannsóknin var birt árið 2003 (Bauminger, 

Shulman og Agam, 2003). Það gefur til kynna að þau hafi áhuga á félagsskap annarra 

en skorti færnina til þess (Pignone, 2010). Sum börn eiga í erfiðleikum með að eignast vini 

því þau hafa ekki sömu áhugamál og flestir aðrir (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995). Því skal ætíð hafa í huga að þessi börn eru ekki endilega áhugalaus 

um félagsskap annarra heldur er félagsfærni þeirra oft á undanhaldi og þau geta verið 

klaufsk í samskiptum. Ef ekkert er að gert geta þau verið í mikilli hættu á að einangrast 

frá jafnöldrum sínum (Pignone, 2010). Þetta samræmist frásögn Rose Whitson-Guedes 

sem við höfum áður greint frá en hún sagðist einangrast frá öðru fólki vegna þess 

að hún ætti erfitt með að taka skyndiákvarðanir (Rose Whitson-Guedes, 2012). 

WillowHope orðaði það jafnframt vel hvernig Asperger-heilkennið getur haft áhrif 

á vináttu barna með heilkennið en hún segir að sú tilfinning sem gangi framar öðrum 

sé tilfinningin fyrir einmanaleika: 

Við vitum að við eigum erfitt með að eignast vini og þegar við eignumst loks vini þá 
líkar okkur það jafnvel ekki því það er mikil vinna að viðhalda vináttu. Það kemur þó 
ekki í veg fyrir að okkur langi að eiga vini. Kannski vegna þess að það er talið 
„venjulegt“ og við viljum vera venjuleg. Eða kannski vegna þess að við viljum deila 
áhugamálum okkar með einhverjum. Það getur verið erfitt að vinna úr þessum 
tilfinningum og við eigum það til að reiðast okkur sjálfum fyrir að neyða okkur ekki til 
þess að gera eitthvað. Reiðin getur gert það að verkum að við upplifum þunglyndi. 
(WillowHope, e.d.). 

Þegar börnum gengur illa að eignast vini en þrá félagsskap annarra gera þau sér 

gjarnan upp ímyndaða vini en það sést oft bersýnilega í brúðuleikjum stúlkna. 

Stúlkur með Asperger-heilkenni nota oft leiki sína til þess að herma eftir samskiptum fólks 

og geta verið ansi lunknar við að herma eftir samskiptum annarra (Attwood, 2013). Með 

eftirhermu ná þær oft að fela skilningsleysi sitt á aðstæðunum (Kopp, 2010). 
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Börn á einhverfurófinu sýna oft endurtekna hegðun og hafa lítinn áhuga á að ræða 

um annað en það sem tengist áhugamálum þeirra. Það gæti ýtt undir að jafnaldrar þeirra 

sækjast síður eftir félagsskap þeirra (Pignone, 2010). Jafnframt geta börnin sjálf haft 

lítinn áhuga á að leika við önnur börn þar sem þráhyggja þeirra er oft svo mikil 

að þeim getur þótt erfitt að hafa ekki fulla stjórn á umhverfinu (Attwood, 2013). 

Enn og aftur má tengja við frásögn WillowHope sem lýsir reynslu sinni af heilkenninu 

á YouTube síðu sinni en þar segir hún: 

Ég var alltaf með hæstu einkunnirnar í mínum bekk en það hjálpaði mér lítið [...] ég 
gat með engu móti eignast vini. Ég var líka frekar viðkvæm og brást líklega of 
harkalega við öllu eineltinu, það truflaði mig mun meira en ég tel að það hefði átt að 
gera. En feimnin gerði það að verkum að ég gat ekki staðið með sjálfri mér. 
(WillowHope, 2013-b, 0:25-1:02). 

12.1 Einelti 

Talað er um að einstaklingur sé lagður í einelti þegar hann verður fyrir endurteknu 

neikvæðu og óþægilegu áreiti frá einum eða fleiri einstaklingum og á erfitt með 

að verja sig. Einelti getur verið jafnt andlegt sem líkamlegt (Þorlákur H. Helgason, 2009). 

Samkvæmt Attwood sýndi nýleg rannsókn á 4-17 ára börnum með Asperger-heilkenni 

fram á að börn með heilkennið væru fjórum sinnum líklegri en aðrir jafnaldrar þeirra 

til þess að verða fyrir einelti. Jafnframt töldu mæður 90% barnanna í rannsókninni að þau 

hefðu orðið fyrir einhvers konar einelti á undanförnu ári. Eineltið lýsti sér sem útilokun 

frá jafnöldrum og þegar komið var fram á unglingsárin urðu þau jafnvel fyrir árás frá hópi 

jafnaldra sinna (Attwood, 2008). Þessum börnum má skipta í tvo hópa. Annars vegar 

eru það börnin sem halda sig til hlés, eru feimin og hafa lítið sjálfstraust. Hins vegar eru 

það börnin sem eru virk en eiga erfitt með að ráða við félagslegar aðstæður, kunna ekki 

að koma sér inn í hópleiki og annað slíkt. Þar sem börn með Asperger-heilkenni eru oft 

líkamlega og andlega uppgefin eftir kennslustundir leitast þau gjarnan við að vera ein 

á milli stunda. Þetta gæti verið enn ein ástæða þess að þau eru frekar lögð í einelti 

en önnur börn (Attwood, 2008). 
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Eins og fram hefur komið fjallar Erikson um iðjusemi og minnimáttarkennd á fjórða 

stigi í kenningu sinni um sálfélagslegan þroska einstaklinga. Þá fara börn oftar en ekki 

að bera sig saman við jafnaldra sína og ef barn upplifir sig öðruvísi getur það upplifað 

minnimáttarkennd og farið að efast um eigin hæfileika (Berger, 2008). Það hefur oft 

sýnt sig að þau börn sem skera sig úr hópnum eru líklegri til þess að verða fyrir stríðni 

en börn sem falla inn í hópinn. Af því má jafnvel leiða líkur að því að börn séu líklegri 

til þess að stríða eða leggja í einelti þau börn sem að einhverju leyti skera sig úr hópnum. 

Börn með Asperger-heilkenni sem verða fyrir einelti eru í aukinni hættu á að glíma við 

alvarlegar afleiðingar eineltisins, svo sem lágt sjálfsmat, kvíða, depurð, þunglyndi, 

einangrun og slakan námsárangur. Það kann að vera vegna þess að þau hafa gjarnan 

lítið sjálfstraust fyrir, eru gjörn á að vera kvíðin og eiga erfitt með að skilja hvers vegna 

þau eru lögð í einelti (Attwood, 2008). Líkur á geðrænum vandamálum á fullorðinsárum 

aukast jafnframt ef fólk hefur verið lagt í einelti og í alvarlegustu tilvikunum getur einelti 

leitt til sjálfsvígs (Sharp og Smith, 2000). Í Þessu samhengi er við hæfi að greina frásögn 

WillowHope á samfélagsmiðlinum YouTube þar sem hún segir: „[...] ég byrjaði í nýjum 

skóla þegar ég var 15 ára og yfirgaf hinn skólann minn því ég varð fyrir svo miklu einelti 

þar“ (WillowHope, 2013-a, 1:42-1:47). Ennfremur segir hún á bloggsíðu sinni: 

„[...] minningar mínar um þunglyndi ná aftur til þess tíma sem ég fékk taugaáfall vegna 

mikils eineltis og þess að ég mætti ekki í skólann (þrátt fyrir góðar einkunnir).“ 

(WillowHope, e.d.). 

12.2 Samantekt 

Börn með Asperger-heilkenni eiga oft í erfiðleikum með að skilja hið óræða í tungumálinu, 

svo sem líkamstjáningu og svipbrigði sem getur aukið hættuna á að þau útilokist frá 

jafnöldrum sínum og eignist síður vini. Þrátt fyrir þessa skertu hæfni til félagslegra 

samskipta er mikilvægt að hafa í huga að við fæðumst öll sem félagsverur og því 

er mikilvægt að þjálfa börnin í félagsfærni. Þannig má draga úr líkum á einelti og stríðni en 

eins og fram hefur komið eru börn með Asperger-heilkenni í miklum áhættuhópi hvað það 

varðar. Ennfremur má segja að það að vera lagður í einelti geti haft mikil neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd einstaklinga. 
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13 Lokaorð 

Í ljósi þess að við erum konur sem fjöllum um konur er vert að minna á að eins og fram 

kom í upphafi var femínísku sjónarhorni beitt á umfjöllunarefni okkar. Sem verðandi 

þroskaþjálfar var það mjög spennandi og áhugavert að kafa dýpra í reynsluheim kynsystra 

okkar með Asperger-heilkenni í þeim tilgangi að öðlast aukinn skilning á birtingarmynd 

heilkennisins hjá þeim. Öll vinna að baki verkefninu er dýrmæt fyrir okkur sem verðandi 

þroskaþjálfa og hefur skilað sér í betri þekkingu okkar á stöðu þessara stúlkna sem við 

vonumst til að geta nýtt bæði til þess að styðja við þær sem og upplýsa aðra um stöðu 

þeirra þegar við hefjum störf. 

Við fórum af stað með það markmið að kynna okkur betur hvernig Asperger-heilkenni 

birtist hjá stúlkum í miðbernsku og hver áhrif þess á sjálfsmyndina og félagslega stöðu geta 

verið. Miðað við þær heimildir og reynslusögur sem við höfum nú þegar greint frá virðast 

stúlkurnar oft og tíðum búa við slaka sjálfsmynd og standa höllum fæti félagslega. 

Upplifun þeirra af sjálfum sér er í flestum tilfellum á þann veg að þeim finnst þær vera 

öðruvísi en aðrar stúlkur á þeirra aldri og við teljum okkur geta ályktað að það hafi ekki 

góð áhrif á félagslega stöðu né sjálfsmynd fólks að vera sífellt óöruggt í félagslegum 

aðstæðum. Í því samhengi teljum við vert að minna á reynslusögu einnar stúlku með 

Asperger-heilkenni þar sem hún sagði að það eina sem hún hafi átt sameiginlegt með 

drengjum með heilkennið var að þau pössuðu hvergi inn. Oft og tíðum vissi enginn hvað 

ætti að gera við hana eða hvernig ætti að tækla hana og enginn gat útskýrt hegðun hennar. 

Hún hefði sennilega fengið greiningu sína mun seinna nema fyrir þá tilviljun að bróðir 

hennar var með einhverfu. Þessi frásögn styður þann grun að stúlkur með Asperger-

heilkenni séu ólíkar drengjum og hvernig samfélagið hefur tilhneigingu til að horfa framhjá 

þeim. Að okkar mati virðist sem öll vinnan við verkefnið hafi leitt okkur að þeirri 

niðurstöðu að einkenni heilkennisins birtist á annan hátt hjá stúlkum heldur en drengjum og 

einmitt vegna þessa séu þær ósýnilegar, með óörugga sjálfsmynd og sumar jafnvel með 

brotna sjálfsmynd. 

Út frá reynslusögum þeirra stúlkna og kvenna sem skoðaðar voru mátti sjá ýmislegt sem 

samræmist bæði fræðum um félagslegan- og sálfélagslegan þroska. Okkur þótti mjög 

áhugavert að sjá hvernig hugmyndir og kenningar fræðanna komu heim og saman við 

reynslusögur stúlknanna sem við greindum frá. Meðal annars töluðu þær margar um 

einmanaleika, að vera öðruvísi en aðrir og að mæta ekki skilningi frá samfélaginu. Þar sem 
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stúlkurnar eiga oft erfitt með kenninguna um hugann má segja að það hái þeim í félagslegu 

samspili því þær eiga erfitt með að setja sig í spor annarra og sýna samkennd. 

Ef horft er til kenningar Erikson um að börn beri sig saman við hvort annað og meti 

eigin getu út frá þeim samanburði má leiða líkur að því að aukin hætta sé á að stúlkur með 

Asperger-heilkenni búi við minnimáttarkennd. Þá sérstaklega ef þær eru ógreindar í langan 

tíma og gera sér ekki grein fyrir því hvers vegna þær séu ekki eins og aðrir. 

Samræmist þetta frásögn einnar stúlkunnar sem talaði um að áður en fólk með heilkennið 

fengi greiningu hefði það í flestum tilvikum á tilfinningunni að það væri frábrugðið öðrum, 

passaði hvergi inn og væri stöðugt að áfella sig fyrir að geta ekki verið eins og aðrir. Því 

teljum við okkur geta dregið þá ályktun að stúlkur með heilkennið séu sífellt að draga úr 

eigin getu. Þær eru að samsama sig við jafnaldra og innst inni þá upplifa þær sig jafnvel 

öðruvísi og skilja ekki hvers vegna. 

Það er mikilvægt fyrir fólk að hafa í huga að ekki er hægt að ætlast til þess að 

persónuleiki stúlknanna breytist við það eitt að fá greiningu. Það sem greiningin gerir fyrir 

þær er að útskýra hvers vegna þær upplifa sig öðruvísi en aðrir. Jafnframt gefur það þeim 

tækifæri til að sækja sér aðstoð varðandi þroska sinn og tilfinningar, meðal annars í þeim 

tilgangi að styrkja sjálfsmyndina. Ef stúlkurnar fá viðeigandi aðstoð þar sem horft er á 

styrkleika þeirra fremur en veikleika má auka líkurnar á að þær geti mótað sterka 

sjálfsmynd og farnast vel í lífinu. Ef umhverfið er ekki styðjandi geta þær átt erfitt með að 

öðlast jákvæða sjálfsmynd en grundvöllur þess að geta blómstrað í lífinu er meðal annars 

að hafa trú á sjálfum sér og eigin getu. 

Niðurstöður okkar út frá fræðilegum heimildum og reynslusögum stúlknanna benda til 

að stúlkur með Asperger-heilkenni geti verið í aukinni hættu á að týnast, þær geta átt í 

félagslegum erfiðleikum, orðið fyrir félagslegri einangrun og búa margar hverjar yfir 

lélegri sjálfsmynd. Einkennin sem stúlkurnar sýna eru oft væg sem getur gert það að 

verkum að fólk taki síður eftir þeim en drengjum, til dæmis geta þær verið góðar í að 

herma eftir samskiptum fólks og þannig náð að fela skilningsleysi sitt á aðstæðum hverju 

sinni. Stúlkurnar búa margar hverjar við brotna sjálfsmynd en við teljum að það megi 

meðal annars rekja til félagslegra þátta, svo sem óöryggis í félagslegum aðstæðum og 

slakrar samskiptafærni en einmitt vegna þessa er félagsleg staða þeirra ekki sterk. 
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Mikilvægi þess að börn fái rétta greiningu sem fyrst verður seint ofmetið og við teljum 

nauðsynlegt að halda umræðunni um Asperger-heilkenni á lofti. Þannig má auka líkurnar á 

að þessar stúlkur fái þá aðstoð sem þær þurfa á að halda til þess að þeim vegni vel í því 

sem þær kjósa að taka sér fyrir hendur. Þar að auki getur röskunin verið mjög ósýnileg og 

gert það að verkum að stúlkurnar mæti ekki skilningi frá samfélaginu. Þess vegna er einkar 

mikilvægt að samfélagið sé meðvitað um tilvist og stöðu þessara stúlkna en þannig má 

draga úr fordómum og skilningsleysi í garð þeirra. Í kjölfar skrifanna sitjum við eftir með 

þá spurningu og/eða vangaveltur hvort að ákveðin hegðun stúlkna sé samþykkt innan 

samfélagsins og einmitt vegna þess að samfélagið samþykkir hegðunina geti það yfirsést 

að eitthvað annað búi að baki og það sé eitthvað að valda þeim óþægindum í daglegu lífi.  
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