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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til MA gráðu til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Meginviðfangsefni hennar var að kanna hver reynsla foreldra einhverfra barna 

er af snemmtækri íhlutun og þjónustu. Rannsóknin var framkvæmd með eigindlegri 

rannsóknaraðferð með þeim hætti að sex einstaklingsviðtöl voru tekin og rýnt var í 

lýsingar fjögurra foreldra, sem tóku þátt í rýnihópum ásamt fagfólki. Viðmælendurnir 

áttu það sameiginlegt að eiga barn sem greindist yngra en sex ára gamalt með 

einhverfu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á jákvæða reynslu allra foreldranna af 

snemmtækri íhlutun og þeim framförum sem börnin höfðu sýnt með markvissri þjálfun. 

Ánægjan var mikil hjá foreldrunum gagnvart Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins en 

biðtíminn eftir að koma börnunum þar að reyndist foreldrunum erfiður. 

Þjónustustigsmunurinn sem varð hjá börnunum þegar þau fóru úr leikskóla yfir í 

grunnskóla var mikið gagnrýndur af foreldrunum. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á reynslu foreldra af snemmtækri íhlutun og 

þjónustu en þó finnast rannsóknir sem sýna fram á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og 

þeirrar þjónustu sem börn og fjölskyldur fá. Höfundur álítur að aukin þekking á 

málefnum einhverfra barna sé nauðsynleg og að aukin samfélagslega þörf sé fyrir fleiri 

rannsóknir á mikilvægi þjónustu og snemmtækrar íhlutunar fyrir einhverf börn. Þróun 

vísinda hefur áhrif á fjölgun rannsókna á sviði einhverfu. Höfundur vonast til þess að 

þetta framlag muni hjálpa til við að auka þekkingu og skilning á efninu.  

 

Lykilorð : einhverfa, snemmtæk íhlutun, þjónusta. 

 



4 

Abstract 

This paper is a final MA degree thesis for professional qualification in social work at the 

Faculty of Social Work, University of Iceland. It focuses on parents‘ experiences 

regarding early intervention and services for their autistic children. The study was 

conducted using a qualitative research method examing six individual interviews with 

parents and the results of four parents in focus groups. All of whom had a child younger 

than six years old when diagnosed with autism.  

The results of this study show that all the parents have made positive experiences 

with early intervention and the improvement of training programs for their children. 

While the parents seem very satisfied with the service provided at Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins (The State Diagnostic and Counselling Center), they state that they 

struggled during the waiting time needed to set up appointments. Additionally, the 

parents criticized the service level difference experienced after the children left 

kindergarten to attend elementary school.  

While there are numerous studies on the importance of early intervention and 

services for families with autistic children, little research has been conducted on 

parents‘ experiences of early intervention and services for autistic children. As sciences 

evolves, increasing research can be carried out in the field of autism. While it is crusial 

to analyse the effect of early intervention on autistic children, it is just as important to 

consider the parents‘ experiences in the process to be able to optimize service offered 

to autistic patients and their families. The author hopes that this contribution will help 

increase knowledge on and understanding of this subject. 

 

Key words: autism, early intervention, service.  
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Formáli  

Rannsókn þessi er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til MA gráðu til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Meginviðfangsefni hennar er að kanna hver reynsla 

foreldra einhverfra barna er af snemmtækri íhlutun og þjónustu. Ég vil byrja á að þakka 

viðmælendum mínum fyrir þátttöku í rannsókninni en án þeirra hefði verkefnið ekki litið 

dagsins ljós. Sérstaklega þakka ég þeim fyrir að gefa sér tíma í að hitta mig og deila með 

mér persónulegri reynslu sinni. Verkið var unnið undir leiðsögn Steinunnar Hrafnsdóttur, 

dósents við Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, og Guðrúnar Þorsteinsdóttur, 

félagsráðgjafa og sviðsstjóra á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og færi ég þeim 

mínar bestu þakkir fyrir faglega ráðgjöf og gagnlegar athugasemdir við gerð 

rannsóknarinnar. Þá vil ég koma þökkum á framfæri til fjölskyldu minnar, sem hefur 

ætíð hvatt mig áfram í öllu því sem ég tek mér fyrir hendur og veitt mér ómældan 

stuðning.
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1 Inngangur  

Greining einhverfu byggist á því að meta upplifun og viðbrögð einstaklingsins við 

umhverfi sínu í ólíkum aðstæðum. Einkenni einhverfu birtast á ólíkan hátt hjá 

einstaklingum en er skilgreind sem áskoranir í félagslegum samskiptum og boðskiptum, 

ásamt endurtekningarsamri hegðun og afmörkuðu áhugasviði (Evald Sæmundsen, 

2008). Í þessari ritgerð verður fjallað um eigindlega rannsókn á upplifun foreldra sem 

eiga það sameiginlegt að vera foreldrar einhverfra barna. Tekin voru sex viðtöl við 

foreldra einhverfra barna og rýnt var í niðurstöður úr tveimur rýnihópum í evrópsku 

samstarfsverkefni, Autism Spectrum Disorders in the Euoropean Union (ASDEU), sem 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins var aðili að. Skoðuð verður reynsla þeirra af 

snemmtækri íhlutun og þjónustu. Eigindlegar aðferðir eru notaðar til að skilja betur 

upplifun eða skilning ákveðins hóps einstaklinga á einhverri tiltekinni upplifun og hvaða 

merkingu þeir leggja í hana (Padgett, 2008).  

Með náminu síðastliðin ár hefur rannsakandi unnið með börnum með einhverfu og 

átt í samskiptum við foreldra þeirra. Við þá vinnu fékk höfundur áhuga á málefnum 

barna með einhverfu og þjónustunni sem þau fá. Þegar Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins óskaði eftir að þessi rannsókn yrði framkvæmd ákvað rannsakandinn að nýta sér 

tækifærið, þar sem honum finnst mikilvægt að kynnast reynslu og viðhorfi notendanna. 

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu foreldra sem eiga einhverf börn af 

snemmtækri íhlutun og þjónustu. Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður svara við 

eru:  

• Hver er reynsla foreldra, sem eiga einhverf börn, af snemmtækri íhlutun og 

þjónustu?  

• Álíta foreldrar einhverfra barna að bæta þurfi snemmtæka íhlutun og 

þjónustu?  

• Hvaða áhrif hefur snemmtæk íhlutun á einhverf börn að mati foreldra þeirra?  
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Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og samþykki frá 

Vísindasiðanefnd liggur fyrir til að skoða gögn úr rýnihópunum. 

Markmið snemmtækrar íhlutunar er að hafa áhrif á þroskaframvindu barnsins með 

markvissum aðgerðum. Snemmtæk íhlutun er ekki eingöngu metin út frá því hvort hægt 

sé að auka vitsmunaþroska eða færni, heldur einnig hvort unnt sé að koma í veg fyrir 

afturför í þroska og draga þannig úr áhrifum skerðingarinnar eða fötlunarinnar (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008). Mikilvægt er að rannsaka hver reynsla foreldra, sem eiga einhverf 

börn, er af snemmtækri íhlutun og þjónustu til að hægt sé að koma betur til móts við 

þarfir þeirra og sjá hvað betur má fara. Mikilvægi þess liggur einnig í því að sjá hver áhrif 

snemmtækrar íhlutunar hefur á börnin. Aukin þekking á málefnum einhverfra barna er 

nauðsynleg og felur í sér aukna samfélagslega þörf fyrir fleiri rannsóknir á mikilvægi 

þjónustu og snemmtækri íhlutun fyrir einhverf börn. 

1.2 Skilgreining á hugtökum 

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO) er einhverfa skilgreind sem 

samansafn ákveðinna einkenna í hegðun, sem birtist á þremur meginsviðum. Þar er um 

að ræða frávik í félagslegu samspili, tjáskiptafærni og sérkennilega og/eða áráttukennda 

hegðun (World Health Organization, 1993). 

Snemmtæk íhlutun er hluti af verklagi í þjónustu fyrir börn með þroskafrávik, þar 

með talið einhverfu og er sniðin að þörfum hvers barns fyrir sig og fjölskyldu þess. 

Snemmtæk íhlutun felur í sér markvissa og samræmda þjónustu, sem byrjað er að veita 

snemma í lífi barns með það að markmiði að hafa jákvæð áhrif á þroskaframvindu og 

framtíðarhorfur barnsins. Hún felur einnig í sér að styrkja uppeldishlutverk foreldranna. 

Snemmtæk íhlutun hefst um leið og grunur um frávik vaknar og miðað er við að tímabili 

snemmtækrar íhlutunar ljúki við upphaf grunnskólagöngu eða í kringum sex ára aldur. 

Snemmtæk íhlutun beinist aðallega að vitsmunaþroska, hreyfiþroska, félagslegum 

stuðningi við fjölskylduna og læknisfræðilegum þáttum (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b; 

Einhverfusamtökin, 2016). 

Þegar talað er um greiningarferli er átt við það þegar áhyggjur hefjast hjá foreldrum 

eða sérfræðingum um frávik í þroska hjá barni. Í kjölfar gruns fer ákveðið greiningarferli 

í gang, sem felur í sér ýmsar athuganir á þroska, hegðun, líðan og færni barnsins. Þegar 

greining liggur fyrir verður ljóst hvers konar þjónustu barnið þarf á að halda, auk þess 

sem greining getur stuðlað að sameiginlegum skilningi þeirra sem umgangast barnið á 

hegðun og þroska þess (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014).  
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1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla og eru þeir eftirfarandi: 

Á eftir inngangi, í kafla tvö, er fjallað um helstu hugtökin en þar er nánar farið yfir 

það hvað felst í hugtakinu einhverfu, snemmtækri íhlutun og greiningaferli einhverfu og 

þjónustu. Þriðji kaflinn hefur að geyma fræðilega hluta ritgerðarinnar en þar er fjallað 

um kenningarlegan bakgrunn. 

Fjórði kaflinn snýr að rannsóknaraðferðum og gagnasöfnun rannsóknarinnar. 

Þátttakendur eru kynntir og framkvæmd rannsóknarinnar útskýrð. Auk þess er farið inn 

á siðferðisleg álitamál og takmarkanir rannsóknarinnar. 

Í fimmta kaflanum eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram með því að skýra frá 

úrvinnslu niðurstaðna úr viðtölunum við þátttakendur og beinar tilvitnanir úr viðtölum 

notaðar til að lýsa betur viðhorfi eða reynslu þeirra. Áttundi kaflinn lýtur að umræðum, 

þar sem niðurstöður verða settar í samhengi við fræði og fyrri rannsóknir, sem tengjast 

málefninu og í níunda og síðasta kaflanum eru lokaorð höfundar sett fram. Að lokum 

eru fylgiskjöl: kynningarbréf, upplýst samþykki og viðtalsvísir. 

Afurð rannsóknarinnar er meistararitgerð í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Háskóla Íslands og mun rannsóknin birtast á vefsíðu Háskóla Íslands, skemman.is. Einnig 

ber að nefna að niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar á málþingi námsmanna sem 

verða í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf haustið 2018. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningar á tveimur hugtökum, sem koma að 

rannsóknarefninu en það eru hugtökin einhverfa og snemmtæk íhlutun. Einnig verður 

farið yfir það hvað felst í greiningarferli einhverfu og þjónustunni sem er í boði fyrir 

einhverf börn hér á landi.  

2.1  Hvað er einhverfa ? 

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin skilgreinir einhverfu sem röskun í taugaþroska, sem 

felur í sér samansafn ákveðinna einkenna í hegðun sem birtast á þremur meginsviðum. 

Þar er um að ræða frávik í félagslegu samspili, tjáskiptafærni og sérkennilega og/eða 

áráttukennda hegðun (World Health Organization, 1993). Fjöldi og styrkleiki einkenna 

ræðst af því hversu alvarlegt ástandið er en þessum breytileika er gjarnan lýst sem 

einhverfurófi. Aldur og þroski barnanna hefur að miklu leyti áhrif á birtingarform 

einkennanna. Algengt einkenni þegar kemur að frávikum í félagslegu samspili er skortur 

á augnsambandi, auk þess sem samskipti við jafnaldra þróast oft ekki með eðlilegum 

hætti. Boðskiptafrávik geta verið til staðar hjá einhverfum einstaklingi, sem sést til 

dæmis í skorti á bendingum og látbragði, frumkvæði, eftirhermu, ímyndunarleikjum og 

gagnkvæmni í samskiptum. Hann getur átt erfitt með að setja sig í spor annarra og miða 

hegðun sína við það hvað telst viðeigandi hverju sinni. Á seinni unglingsárum þrá 

einstaklingar með einhverfu oft vináttu en erfiðleikar þeirra við að bregðast við 

áhugamálum, tilfinningum og líðan annarra geta hindrað þau í að eignast vini. Seinkun í 

málþroska og erfiðleikar við að nota mál til tjáningar eru algeng. Auk þess getur verið 

erfitt að eiga samtal við þá, þar sem viðmælendur taka til greina og byggja ofan á það 

sem hinn aðilinn segir. Sérkennilegt talmál getur auk þess verið til staðar, eins og 

endurtekningar, fornafnarugl, nýyrðasmíði eða frasakennd máltjáning. Sérkennileg eða 

afmörkuð áhugasvið geta verið eitt einkenni sérkennilegrar og áráttukenndrar 

hegðunar. Athafnir einstaklingsins geta auk þess verið í óvenjulega föstu formi og hann 

kemst í uppnám sé ekki hægt að framkvæma þær í ákveðinni röð. Stundum eru 

sérkennilegar endurteknar handa- og líkamshreyfingar til staðar. Einstaklingar með 



16 

einhverfu eiga það einnig til að bregðast mikið eða lítið við skynjunaráreiti (t.d. við hljóði 

og sársauka) (Evald Sæmundsen, 2008). 

Í dag er aðallega stuðst við tvö flokkunarkerfi til greiningar á röskun á einhverfurófi. 

Það er annars vegar flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, ICD-10 og hins 

vegar flokkunarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna, DSM-5. Flokkunarkerfið ICD-10 

er notað hér á landi til greiningar á röskun á einhverfurófi. Samkvæmt ICD-10 eru fimm 

meginflokkar fyrir einhverfu, sem eru einhverfa, ódæmigerð einhverfa, Asperger-

heilkenni, aðrar gagntækar þroskaraskanir og gagntæk þroskaröskun, ótilgreind. 

Skilgreiningar á einhverfu voru mjög sambærilegar í ICD-10 og DSM IV, en í DSM IV voru 

einnig til staðar mismunandi flokkar einhverfu. Með tilkomu DSM-5 árið 2013 áttu sér 

stað töluverðar breytingar, sem fólust aðallega í því að einungis er talað um röskun á 

einhverfurófi og síðan er flokkað nánar eftir alvarleika einkenna og þjónustuþörf. Það 

má áætla að með tilkomu ICD-11, sem er væntanleg árið 2018, verði svipaðar breytingar 

(American Psychiatric Association, 2013; World Health Organization, 1992; World 

Health Organization, 1993).  

2.1.1 Erfðir og áhættuþættir 

Ýmsar tilgátur hafa verið settar fram um orsakir og áhættuþætti tengda einhverfu og 

rannsóknir hafa sýnt fram á að erfðir tengjast einhverfu. Rannsóknir á fjölskyldum, 

systkinum og tvíburum hafa rennt stoðum undir þá kenningu að einhverfa og skyldar 

raskanir á taugaþroska séu að einhverju leyti ættgengar. Í tvíburarannsóknum hefur 

samsvörun á milli eineggja tvíbura komið í ljós og niðurstöður sýnt fram á að ef annar 

tvíburinn er með einhverfu eru miklar líkur á að hinn tvíburinn sé einnig með einhverfu 

(Ingólfur Einarsson, 2014).  

Rannsóknir hafa bent til meiri samsvörunar hjá eineggja tvíburum en tvíeggja 

tvíburum, þó rannsóknum beri ekki öllum saman. Samsvörunin hjá eineggja tvíburum 

hefur verið á bilinu 36-70% en rannsakendur eru meðvitaðir um að fleiri þættir spila 

inní, eins og að foreldrar fjölbura eru eldri nú til dags en áður þegar þeir eignast börn, að 

aukin áhætta er á fjölburameðgöngu og að fleiri þættir geti valdið því að 

áhættuþættirnir verði fleiri en fjölskylduerfðaþættirnir einir og sér (Folstein og Rutter, 

1977; Hallmayer o.fl., 2011). Þar sem ekki hefur fundist 100% samsvörun hjá eineggja 

tvíburum getur það verið vísbending um að utanaðkomandi þættir hafi áhrif á þroska og 

það hvernig einhverfueinkennin birtast hjá einstaklingum með nákvæmlega sömu 
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arfgerð. Það má því áætla að einhverjir umhverfisþættir eða aðstæðubundnir þættir geti 

haft áhrif á tjáningu þeirra gena sem mynda arfgerð einstaklinga (Ingólfur Einarsson, 

2014). 

Einhverfa greinist oftar hjá piltum en stúlkum, en talið er að þrír til fjórir piltar 

greinist á móti hverri stúlku en hlutfallið er þó breytilegt eftir rannsóknum (Ingólfur 

Einarsson, 2014). 

Engin ein orsök virðist tengjast því að barn sé einhverft heldur eru orsaka- og 

áhættuþættirnir fjölmargir sem skýrir meðal annars fjölbreyttar birtingarmyndir 

einhverfu. Það er því oft talað um að samspil erfða og umhverfis hafi áhrif á þroska og 

hegðun einstaklingsins en nákvæmlega hversu mikið hvor þáttur vegur er enn óljóst 

(Ingólfur Einarsson, 2014). 

2.2 Áskoranir einhverfu fyrir barn og fjölskyldu þess 

Öll börn hafa sömu grunnþarfir en einhverf börn hafa að auki sérþarfir sem tengjast 

þroskaframvindu, einkennum einhverfunnar og möguleika umhverfisins á því að mæta 

grunnþörfum þeirra. Markmiðið með íhlutun barns með einhverfu er að hafa áhrif á 

framtíðarhorfur barnsins og auka lífsgæði þess og fjölskyldunnar. Börn með 

einhverfugreiningu læra ekki á umhverfið á sama hátt og önnur börn. Stór hluti 

íhlutunarinnar felst því í sérhæfðri kennslu og þjálfun en það er talinn vera einn 

mikilvægasti þátturinn þegar um börn með einhverfu er að ræða (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014b) 

Aðlögunarfærni einstaklinga með einhverfu er oft marktækt slakari en 

vitsmunaþroski gefur tilefni til og merkjanlegur munur kemur strax fram á 

grunnskólaaldri. Misræmið sem er gjarnan milli vitsmunaþroska og aðlögunarfærni 

beinir sjónum að því að færnin til þess að nýta vitsmunalegan styrk í daglegu lífi er oft 

verulega skertur. Það er því oft erfiðara fyrir barn með einhverfu að takast á við nýjar 

aðstæður og það sem þeim fylgir heldur en barni sem er ekki með slíka greiningu 

(Sigríður Lóa Jónasdóttir, 2014a). 

Einhverf börn þurfa aðstoð við að mynda vináttutengsl, þar sem þau átta sig oft ekki 

nægilega vel á aðstæðum. Erfiðleikar í félagslegum samskiptum og krefjandi hegðun 

barns með einhverfu getur valdið því að börnin einangrist í jafnaldrahópi og verða 

jafnvel fyrir einelti eða útilokun. Auk persónubundinna þátta hafa ýmsir þættir í 



18 

umhverfinu mikilvæg áhrif á það hve sjálfstæður einstaklingurinn verður á ýmsum 

sviðum og hvernig honum farnast almennt í lífinu (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014a). 

Rannsóknir benda til þess að foreldrar einhverfra barna séu undir meira álagi eða 

streitu en foreldrar barna sem eru með önnur þroskafrávik og foreldrar barna sem fylgja 

dæmigerðu þroskaferli. Ummönnun einhverfra barna getur verið krefjandi og því er oft 

flókið fyrir foreldra að sinna þörfum allra á heimilinu (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014). 

Foreldrar einhverfra barna virðast upplifa marktækt meira álag en foreldrar barna með 

annars konar þroskafrávik, eins og Downs (Dabrowska og Pisula, 2010). Niðurstöður 

rannsókna hafa auk þess sýnt fram á hærri tíðni þunglyndis og kvíða hjá foreldrum 

einhverfra barna en meðal foreldra annarra barna (Hayes og Watson, 2013). Foreldrar 

sem upplifa litla streitu eru líklegri til að leita óformlegs stuðnings og taka á 

aðstæðunum með áherslu á samþættingu og samvinnu fjölskyldunnar (Dabrowska og 

Pisula, 2010).  

Samkvæmt Sharpley og samstarfsfélaga hans er helsta birtingarmynd streitu sem 

foreldrar einhverfra barna upplifa tilkomin vegna varanleika ástandsins, afneitun á 

hegðun barnsins frá samfélaginu og fjölskyldumeðlimum og ófullnægjandi faglegum 

stuðningi (Sharpley, Bitsika og Efremidis, 1997).  

2.3 Snemmtæk íhlutun  

Hér áður fyrr var talið að ekki væri hægt að hafa áhrif á þroskaframvindu barna með 

inngripum eða sérkennslu en á síðari hluta tuttugustu aldarinnar fóru fræðimenn að sjá 

að hægt væri að hafa áhrif með markvissum aðgerðum sem hæfust snemma í lífi þeirra 

(Tryggvi Sigurðsson, 2001). Rannsókn Gyllenstein og samstarfsfélaga hans breytti 

þessum eldri viðhorfum snemma á sjöunda áratugnum þegar þeir uppgötvuðu 

marktækan mun á milli dýra sem voru í örvandi umhverfi á fyrstu mánuðum ævinnar og 

þeirra sem bjuggu við takmarkaða örvun. Túlkunin á þessum niðurstöðum var að hægt 

væri að hafa óbein áhrif á starfsemi heilans með örvun frá umhverfinu (Gyllenstein, 

Malmfors og Norlin, 1965). Seinni tíma rannsóknir hafa staðfest gildi þessara 

niðurstaðna hjá börnum, það er að segja að starfsemi heilans sé sveigjanlegri og 

ósérhæfðari á fyrstu mánuðum ævinnar en áður var talið (Tryggvi Sigurðsson, 2001). 

Það má rekja uppruna snemmtækrar íhlutunar til Bandaríkjanna, en þar skilgreindi 

bandaríska menntamálaráðuneytið hana sem íhlutun sem beinist að fötluðum börnum 

og  börnum í áhættuhópi vegna fatlana eða annarra erfiðleika frá fæðingu upp að sex 
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ára aldri. Íhlutunin getur einnig beinst að fjölskyldu barnsins, ekki einungis barninu 

sjálfu. Með ótvíræðum hætti sýna rannsóknir á sviði snemmtækrar íhlutunar fram á að 

ef markvisst er unnið með barninu er hægt að hafa áhrif á þroskaframvindu þess. Eitt 

einkenni snemmtækrar íhlutunar er að hafa áhrif á vitsmunaþroska eða greind, þar sem 

aukin áhersla er lögð á hegðun og félagslega færni af ýmsum toga (Tryggvi Sigurðsson, 

2001). Markmið snemmtækrar íhlutunar eru að efla leik og félagsleg samskipti, 

málhæfni og boðskipti, vitsmunafærni og hreyfifærni, auka sjálfstæði við athafnir 

daglegs lífs og kenna viðhlítandi hegðun í stað óviðeigandi hegðunar (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014b). 

 Nokkrir mikilvægir þættir hafa komið fram í rannsóknum á sviði snemmtækrar 

íhlutunar, sem sýna fram á hvernig hægt sé að tryggja besta hugsanlegan árangur af 

íhlutun. Eitt af því er mikilvægi þess að hefja íhlutun eins snemma og auðið er í lífi 

barnsins eða strax og grunur vaknar um einhverja erfiðleika í þroskaframvindu eða 

hegðun. Í öðru lagi má nefna mikilvægi þess að samstarf og samvinna sé sem mest við 

foreldra barnsins þegar kemur að íhlutun. Markmiðið er að hafa áhrif á samskipti 

foreldra og ungra barna með það fyrir augum að auðvelda foreldrum að örva þroska 

barna sinna og takast á við þá erfiðleika sem frávik í þroska og hegðun hafa alltaf á 

samskipti foreldris og barns. Í þriðja lagi er mikilvægt að sá sem veitir íhlutun hafi 

þekkingu á erfiðleikum þeirra barna sem íhlutun beinist að og aðferðum íhlutunar. 

Fagaðili sem vinnur með barn með einhverfu þarf að hafa þekkingu á eðli fötlunar 

barnsins og hvaða aðferðir eru líklegastar til að skila sem bestum árangri. Í fjórða og 

síðasta lagi hafa rannsóknir sýnt fram á að íhlutun sem á sér stað við sem eðlilegastar 

aðstæður í lífi ungra barna eru líklegri til að skila betri árangri en íhlutun sem á sér stað 

við „óvenjulegar“ og/eða „framandi“ aðstæður. Þegar talað er um eðlilegar aðstæður er 

átt við leikskóla eða heimili en með óvenjulegum aðstæðum er átt við að farið sé með 

barnið í umhverfi sem það þekkir ekki í daglegu lífi sínu (Tryggvi Sigurðsson, 2001). 

2.4 Greiningarferli einhverfu 

Þegar barn fæðist gera flestir ráð fyrir því að það sé heilbrigt, eðlilega skapað og muni 

þroskast á sama hátt og jafnaldrar þess. Því miður er reyndin ekki alltaf sú. Áhyggjur af 

þroska og aðlögun barna vakna gjarnan fyrst hjá foreldrum og oft löngu áður en fagfólk í 

heilsugæslu hefur komið auga á þroskafrávikin (Stefán J. Hreiðarsson, 2008). Flestir 

foreldrar einhverfra barna eru farnir að hafa áhyggjur af þroska barnsins áður en þau 

hafa náð tveggja ára aldri og nær allir fyrir lok þriðja aldursárs þeirra. Grunurinn vaknar 
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yfirleitt vegna áhyggja af málþroska og þá fyrst og fremst vegna seinkunar í tali. Næst 

algengast er að fyrstu áhyggjur foreldra vakni vegna frávika barnsins í félagslegum 

aðstæðum, hreyfiþroska, læknisfræðilegra vandamála líkt og heyrnar, svo og erfiðleika 

sem tengjast athygli, svefn- og matarvenjum (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b). Einhverfa 

er greind út frá ákveðinni samsetningu einkenna og alvarleika þeirra og því er talað um 

einhverfu sem heilkenni, þar sem hún er samansafn einkenna. Ekki er til neitt 

líffræðilegt próf sem hægt er að nota til að greina hana. Það getur verið erfitt að greina 

einhverfu, þar sem sum einkenni eiga einnig við um fleiri raskanir og er því mikilvægt að 

útiloka heyrnarskerðingu, tauga- og erfðasjúkdóma, litningargalla og fleiri þætti sem 

geta skýrt einkennin. Greining á einhverfu á Íslandi byggist á ICD-10, eins og áður hefur 

komið fram, en þar er kveðið á um að til að barn greinist með einhverfu þurfi einkenni 

einhverfu að koma fram á þremur sviðum. Það er í félagslegu samspili, í máli og 

tjáskiptum og í sérkennilegri og/eða áráttukenndri hegðun. Auk þess þarf ákveðinn fjöldi 

einkenna að koma fram á hverju sviði og þroskafrávik þurfa að koma fram fyrir 3 ára 

aldur. Út frá fyrrnefndum skilyrðum er mikilvægt að afla ítarlegra upplýsinga um hegðun 

og þroska barnsins frá foreldrum og öðrum umsjónaraðilum. Upplýsinga sem varða 

þroska og hegðun barnsins sem er yfirleitt aflað með greiningarviðtali. Einkenni 

einhverfu eru auk þess skoðuð og metin á kerfisbundin hátt til dæmis með beinu áhorfi 

hegðunar og með því að skoða myndband og/eða skriflegar upplýsingar um barnið 

(American Psychiatric Association, 2013; Sigríður Lóa Jónsdóttir og Evald Sæmundsen, 

2013; World Health Organization, 1993). 

Í breskri rannsókn Crane og samstarfsfélaga hans voru 80% barnanna strákar og 18% 

stúlkur og er það í samræmi við hærra hlutfall stráka en stúlkna sem greinast með 

einhverfu. Áhugaverðar niðurstöður í rannsókn þeirra var að í 96% tilfella voru það 

foreldrarnir sjálfir sem tóku eftir einhverju óvenjulegu í þroska barnsins. Tíminn sem leið 

frá því að foreldrarnir sóttu um aðstoð til heilbrigðisaðila og þar til greining var staðfest 

var að meðaltali 3,6 ár (Crane, Chester, Goddard, Henry og Hill, 2015). 

Aukin áhersla hefur verið lögð á það víða um heim að greina einhverfu í börnum. 

Hérlendis er fylgst með þroska barna í skólakerfinu og við reglubundnar komur á 

heilsugæslustöðvar í tengslum við ung- og smábarnavernd. Það hefur ekki verið skimað 

markvisst eftir einhverfu í leikskólum, grunnskólum né heilsugæslu (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014b; Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014). Sigríður Lóa Jónsdóttir, 
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sálfræðingur og sérfræðingur á sviði fötlunar, er að gera rannsókn á skimun einhverfu 

hjá ung- og smábörnum hér á landi. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort aukin 

fræðsla um einhverfu og notkun sérhæfðs skimunartækis í ung- og smábarnavernd 

stuðli að því að borin verði kennsl á einkenni einhverfu fyrr en nú er raunin (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2016). 

Ein af ástæðum þess að aukin áhersla hefur verið lögð á að greina einkenni 

einhverfu sem fyrst eru niðurstöður rannsókna í taugavísindum. Árangur í kennslu og 

þjálfun hafa að auki sýnt fram á að markviss kennsla sem hefst á unga aldri hefur jákvæð 

áhrif á þroska heilans og framvindu einhverfueinkenna (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b). 

Ef grunur vaknar um þroskafrávik og/eða hegðunarfrávik hjá barni, hvort sem það er hjá 

foreldrum, starfsfólki heilsugæslustöðva, leikskóla eða grunnskóla og óháð aldri barnsins 

ber að vísa barninu áfram í viðeigandi athuganir (Stefán J. Hreiðarsson, 2008). Einkenni 

koma að einhverju leyti fram fyrir 36 mánaða aldur en greinast þó yfirleitt eftir þann 

tíma. Á aldrinum 18-24 mánaða kemur fram tímabundin afturför hjá um það bil 

fjórðungi barnanna (Evald Sæmundsen, 2008). Snemmgreining getur haft mikla þýðingu 

fyrir framtíðarhorfur barna með því að stuðla að því að börnin njóti viðeigandi kennslu 

og annarrar íhlutunar strax á unga aldri. Börn sem greinast ekki fyrr en um eða eftir sex 

ára aldur hafa misst af tækifæri til þess að njóta sérhæfðrar íhlutunar á þeim árum 

þegar mests árangurs er að vænta. Snemmgreining er einnig mikilvægur þáttur fyrir 

foreldrana. Foreldrar sem fá vitneskju um að barn sé einhverft vegna snemmgreiningar 

öðlast fyrr skilning á þroska- og hegðunarfrávikum barnsins sem getur dregið úr þeirri 

streitu sem oft fylgir óvissunni um það hvort eitthvað sé að barninu (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014b). 

Á Íslandi fer greining á einhverfu og þroskafrávikum fram á nokkrum stofnunum. 

Greiningin fer aðallega fram hjá Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL), 

Þroska- og hegðunarstöð og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR). Á Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins er til staðar mikil sérþekking varðandi greiningu á einhverfu. 

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins heyrir undir Velferðarráðuneytið og starfar eftir 

lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003. Samkvæmt fyrstu grein 

þeirra laganna er markmið Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins: 

... að tryggja að börn með alvarlegar þroskaraskanir sem geta leitt til fötlunar fái 

greiningu, ráðgjöf og önnur úrræði sem miða að því að draga úr afleiðingum 

röskunarinnar, enn fremur að tryggja öflun, viðhald og miðlun fræðilegrar 

þekkingar á þessu sviði (Lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003).  
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Þjónustukerfinu hér á landi sem sinnir börnum með ýmiskonar frávik í þroska og 

hegðun má skipta í þrjú stig, sjá mynd 1. Þetta líkan gerir ráð fyrir að flestir fái þjónustu 

á fyrsta stiginu og fæstir á því þriðja, þar sem sérhæfðasta þjónustan er veitt. Fyrsta 

stiginu tilheyra til dæmis leikskólar, grunnskólar og heilsugæsla. Á öðru stiginu kemur 

inn sérfræðiþjónusta sveitarfélaga, sjálfstætt starfandi sérfræðingar og Þroska- og 

hegðunarstöð og á því þriðja Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og Barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014). 

Mynd 1 Þrjú stig þjónustu vegna þroska- og hegðunarfrávika (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 
2014, bls. 96). 

 

Þegar grunur vaknar um þroska- og hegðunarfrávik er barni oft vísað á annað 

þjónustustig til athugunar. Ef grunur vaknar þar um einhverfu er leitað markviss eftir 

einkennum hennar, farið er ítarlega yfir þroska- og heilsufarssögu barnsins og foreldrar 

beðnir um að svara spurningalistum, auk þess að aflað er upplýsinga frá starfsfólki 

leikskóla eða grunnskóla ef það á við. Þegar ákvörðun er tekin um það hvaða 

spurningalisti er lagður hverju sinni fyrir foreldra er tekið mið af þroska og aldri barns 

sem er til athugunar. Spurningarlistarnir duga þó ekki til þess að greina einhverfu en 

þeim er ætlað að afla gagna til að ákveða hvort vísa eigi barninu til frekari athugunar 

eða rannsókna. Þegar frumgreining bendir til að barnið sé með einhverfu er því vísað 

áfram á þriðja stigs stofnun, til dæmis á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (Svandís 

Ása Sigurjónsdóttir, 2014).  

Frumgreining skv. 17. og 18. gr. laga um málefni fatlaðra, nr. 59/1992, þarf að fara 

fram áður en hægt er að senda barnið til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins. 
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Frumgreining er fyrsta formlega athugunin sem gerð er á þroska og færni barns eftir að 

grunur um frávik í þroska hefur vaknað. Frumgreining fer til dæmis fram hjá 

barnadeildum sjúkrahúsa, sérfræðiþjónustu grunnskóla, ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu 

leikskóla, Heyrnar- og talmeinastöðinni og öðrum sérfræðingum (Lög um Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins nr. 83/2003; Stefán J. Heiðarsson, 2008). 

Innan Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins fer meginstarfsemin fram á þremur 

fagsviðum sem sinna beinni þjónustu við börn og fjölskyldur. Starfsemi fagsviðanna 

miðast við aldur barnanna. Eitt fagsviðið sér um yngri börnin frá 0-6 ára, annað fagsvið 

þjónustar eldri börnin sem eru 6-18 ára og þriðja fagsviðið er þjónustustig fyrir 

langtímaeftirfylgd (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.b) 

Þjónusta við yngri börnin skiptist í tvær skorir; smábarnaskor og leikskólaskor. 

Leikskólaskor skiptist í sérhæfða ráðgjöf og athuganir. Með þessum aldurshópi er unnið 

út frá snemmtækri íhlutun og fjölskyldumiðaðri þjónustu. Börn sem greinast á 

leikskólaaldri fara á þetta svið þjónustu en þegar þau síðan byrja í grunnskóla eru þau 

útskrifuð þaðan. Alla jafna sinnir Greiningar- og ráðgjafastöð ekki eftirfylgd til langs tíma 

með einhverfum börnum, nema í einstaka tilvikum þegar um mjög flókinn og fjölþættan 

vanda er að ræða. Þá fer sú eftirfylgd og ráðgjöf fram á fagsviði langtímaeftirfylgdar. 

(Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.b) 

Þegar barni hefur verið vísað á þriðja stigs stofnun er mikilvægt að mynda teymi 

sem stendur að heilstæðri þverfaglegri athugun á barninu. Margir fagaðilar koma að 

athugun á einhverfu en þar má nefna félagsráðgjafa, sálfræðinga, talmeinafræðinga, 

barnalækna, iðjuþjálfa og þroskaþjálfa. Þegar athugunarferlinu er lokið koma þessir 

sérfræðingar saman og bera saman upplýsingar sínar og vitneskju í þeim tilgangi að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu. Í kjölfarið er áhersla lögð á að kortleggja bæði 

hverjir styrkleikar og veikleikar barnsins eru, en hvort tveggja skiptir máli fyrir þá íhlutun 

sem barnið fær. Þarfir fjölskyldunnar varðandi úrræði og ýmiss konar stuðning og 

þjónustu eru einnig metnar. Röskun barnsins er síðan flokkuð eftir alþjóðlegum 

flokkunarkerfum en mikilvægt er að hafa í huga að greiningin þarf ekki að vera 

endanleg, þar sem barnið þroskast áfram og einkenni geta ýmist dvínað eða styrkst með 

tímanum. Það getur haft áhrif á það hvort endurmat fer fram á fyrri greiningu, sem 

ýmist fer fram á öðru eða þriðja þjónustustiginu (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir og 

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2013; Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014). 
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Greining felur í sér að skýrara verður hvers konar þjónustu barnið þarf á að halda. 

Því fyrr sem greining liggur fyrir því fyrr er hægt að veita barninu þjálfun og kennslu um 

leið og fjölskylda þess fær stuðning og aðgengi að þekkingu og ráðgjöf. Greining getur 

þó bæði verið léttir og áfall á sama tíma fyrir foreldra einhverfra barna. Léttir vegna þess 

að áhyggjur sem þau höfðu hafa verið staðfestar og óvissu hefur verið eytt að ákveðnu 

marki og áfall vegna þess hversu alvarleg sú greining vissulega getur verið. Greiningin 

tryggir einnig rétt barnsins og fjölskyldunnar til meiri og markvissari þjónustu (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, 2014; Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014). Í rannsókn Crane og 

samstarfsfélaga hans fengu 85% foreldranna skriflega skýrslu um greiningu barnsins 

þegar greining var staðfest en aðeins 56% fengu eftirfylgni. Að auki fengu aðeins 21% 

foreldranna beina aðstoð í greiningarferlinu. Því eldra sem barnið var því meiri var 

óánægja foreldra varðandi greiningarferlið og öll atriði sem tengdust því. Flestum fannst 

ferlið streituvaldandi og 56% svarenda fannst það mjög streituvaldandi, 26% töldu það 

streituvaldandi, 12% töldu það ekki mjög streituvaldandi og að lokum töldu 2% svarenda 

það alls ekki streituvaldandi (Crane o.fl., 2015). 

Foreldrar upplifa greininguna oft á mismunandi hátt og því skipta skjót viðbrögð við 

fyrstu áhyggjum þeirra máli. Þegar farið er yfir niðurstöður greiningarinnar með 

foreldrum skiptir viðmót fagaðila í garð þeirra miklu máli og mælt er með að veita 

foreldrum skriflegar upplýsingar um niðurstöður greiningarinnar, auk þess að gefa þeim 

tækifæri til að spyrja nánar út í hana. Þegar foreldrar hafa fengið niðurstöður vilja þeir fá 

vitneskju um það hverskonar þjónustu, fræðslu og ráðgjöf þeim stendur til boða. 

Foreldrar standa frammi fyrir því að þurfa að kynna sér einhverfu, læra á þarfir barnsins 

og tryggja að það fái þá þjónustu sem er viðeigandi (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014). 

Niðurstöður rannsóknar Braiden, Bothwell og Duffy (2010) benda til þess að upplifun 

meirihluti foreldra hafi verið jákvæð þegar þau voru spurð út í reynslu á mati og 

greiningu. Foreldrar vitnuðu í nokkur atriði sem stuðluðu að jákvæðri heildarupplifun í 

greiningarferlinu, en þeir þættir voru að hlustað sé á þau þegar þau greina frá fyrstu 

áhyggjum sínum, að fá vitneskju um greiningu barnsins í eigin persónu, að fá skriflegar 

upplýsingar og aðstoð til að geta nýtt sér þessar upplýsingar. Í þjónustukönnun 

Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins og Félagsvísindastofnunar á árunum 2010-2012 

kom fram að meirihluti foreldra barna sem nutu þjónustu Greiningar- og 

ráðgjafastöðvar ríkisins á þessum árum voru ánægðir með þjónustuna. Sérstök ánægja 

var meðal foreldrunum með aðkomu Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins að 

upplýsingum um barn þeirra, hve vel var hlustað á þau varðandi hvað þau höfðu að 
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segja um þroska, færni, líðan og hegðun barnsins. Foreldrunum fannst nærgætni 

starfsfólksins fagmannleg þegar farið var yfir niðurstöður athugana. Meirihluti 

foreldranna taldi auðvelt að skilja útskýringar fagfólksins á niðurstöðunum í skilaviðtali 

Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins. Meirihluti foreldranna var auk þess ánægður 

með símtal eða viðtal þar sem farið var nánar yfir þjónustuúrræði og/eða þegar rætt var 

um líðan foreldra eftir að niðurstöður lágu fyrir, en tæplega 30% foreldranna sögðu að 

þeim hafi ekki verið boðið slíkt viðtal (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir og Guðbjörg 

Andrea Jónsdóttir, 2013). Í rannsókn Crane og samstarfsfélaga hans kom fram að viðmót 

og upplýsingagjöf fagfólks í greiningarferlinu skipti máli. Niðurstöðurnar sýndu að 31% 

foreldranna töldu að upplýsingarnar sem þeir fengu við greiningu góðar en 19% voru 

frekar óánægðir. Flestum fannst fagfólkið sýna nærgætni og fagmennsku eða 66% 

svarenda sem voru mjög ánægðir og frekar ánægðir. Óánægja ríkti þó hjá 

meirihlutanum þegar kom að stuðningi eftir greiningu, þar sem 61% svarenda voru 

óánægðir og frekar óánægðir (Crane o.fl., 2015).  

2.5 Þjónusta  

Mikilvægt er að foreldrar hafa greiðan aðgang að upplýsingum um þjónustu og réttindi 

sín til að þeir geti óskað eftir þeim stuðningi sem fjölskyldan og barnið þurfa á að halda. 

Þjónustuframboð hér á landi getur verið mismunandi eftir landshlutum, sveitarfélögum 

og einstaklingum sem veita þjónustuna. Þjónustan er þó lögbundin en foreldrar eru oft í 

hlutverki talsmanna barna sinna til að tryggja að þau fái viðeigandi þjónustu (Guðrún 

Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir, 2014). 

Fyrir foreldra einhverfra barna er mikilvægt að þeir hafi aðgang að 

stuðningsúrræðum og fræðimenn hafa sýnt fram á að það dragi úr streitu í daglegu lífi 

þeirra. Stuðningur sem foreldrar fá getur verið bæði óformlegur og formlegur. 

Formlegur stuðningur felst í stuðnings- og þjónustuúrræðum á vegum ríkisins og 

sveitarfélaga eða sjálfstætt starfandi þjónustuaðila, sem eiga það sameiginlegt að geta 

hjálpað foreldrum að stuðla að betra heimilislífi. Óformlegur stuðningur sem 

foreldrarnir fá er ekki síður mikilvægur en í því felst stuðningur og skilningur frá nánasta 

umhverfi (Guðrún Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir, 2014). 

Þegar kemur að því að veita börnum þjónustu sem eru með þroskafrávik og 

fjölskyldum þeirra er mikilvægt að notuð sé heildræn sýn yfir þarfir barnsins á heimilinu, 

í skólanum og samfélaginu. Foreldrar barnanna hafa gagnrýnt þjónustuna fyrir það að of 

margir aðilar komi að henni sem valdi skorti á samráði og samvinnu og að þjónustan sé 
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of ósveigjanleg til að hana megi laga að þörfum hverrar fjölskyldu. Sérstaklega hafa 

foreldrar nefnt að samfellu vanti í þjónustu og upplýsingaflæði þegar börn með 

einhverfu færast milli skólastiga (Guðrún Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir, 2014). 

Mikilvægt er að endurmeta þarfir hverra fjölskyldu reglulega með viðeigandi 

matsaðferðum, þar sem þarfir og þjónusta barnanna breytist eftir aldri og þroska þeirra. 

Til að stuðningsúrræði eigi að gagnast til langs tíma þurfa þau að vera sértæk, hagnýt og 

mæta þörfum hvers og eins (Guðrún Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir, 2014). 

Mikilvægt er að hlusta á og virða gildi og skoðanir hverrar fjölskyldu þegar 

stuðningur við barnið og fjölskylduna er skipulagður. Miðað er við fjölskyldumiðaða 

þjónustu þegar snemmtæk íhlutun og þjónusta er skipulögð. Áhersla í fjölskyldumiðaðri 

þjónustu felur í sér að aðstoða hverja fjölskyldu til að takast á við aðstæður sínar, styðja 

hana í virku samstarfi við þjónustuaðila og ákvarðanatöku um þörf og val á þjónustu. 

Þegar barn hefur verið greint með einhverfu er mikilvægt að grípa strax til 

snemmtækrar íhlutunar og þar er leikskólinn oft fyrsti vettvangurinn í kennslu barnsins. 

Mikilvægt er að tekið sé mið af gildum sem ríkja innan fjölskyldunnar og unnið sé með 

styrkleika hennar (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Í þjónustukönnun Greiningar- og 

ráðgjafarstöðvar ríkisins og Félagsvísindastofnunar á árunum 2010–2012 kom fram að 

flestir foreldrar telja að teymisvinnan nýtist barni og fjölskyldu. Um 80% foreldranna 

sögðu að teymisfundir væru haldnir reglulega fyrir barn og fjölskyldu og í um 70% tilfella 

væru fundir tvisvar á ári eða oftar (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir og Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, 2013). 

Mismunandi aðferðir, nálgun eða hugmyndafræði við kennslu og þjálfun barna með 

einhverfu hafa þróast með tímanum og hér á landi er aðallega stuðst við 

atferlisgreiningu og skipulagða kennslu (TEACCH). Íhlutunin sem fólk velur byggist 

yfirleitt á skilningi þess á því hvað einhverfa sé (Sigrún Hjartardóttir og María 

Sigurjónsdóttir, 2014). Foreldrum finnst oft flókið að velja á milli mismunandi aðferða í 

kennslu og þjálfun og því er mikilvægt fyrir þá að hafa þekkingu á því hvaða árangri 

aðferðirnar hafa skilað og hversu langvarandi árangurinn af þeim. Mikilvægt er að velja 

aðferð sem hentar hverju barni og tekur tillit til styrkleika þess (Fleming, Hurley og 

Mason, 2015). 

2.5.1 Atferlisgreining 

Atferlisgreining er ekki sérstök tækni eða meðferð. Það er nálgun sem leggur áherslu á 

að efla færni til að auka athygli, samskipti, eftirhermu, leik, dagleg störf og félagsmótun. 
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Atferlisgreining er skipulög námsaðferð sem hægt er að mæla árangurinn af. Viðtæk 

markmið hennar eru að hámarka hegðunarviðmið barnsins og styrkja getu þess til að 

læra af kennslu og reynslu með jákvæðu styrkingarkerfi. Þessi íhlutunarstíll krefst 

mikillar uppbyggingar og styrkingar. Þó fleiri kennsluaðferðir feli einnig í sér aðferðir við 

hegðunarbreytingar, einkennist atferlisgreining af aðferðum sem miða að því að auka 

færni og skapa gott námsumhverfi. Aðferðin er sniðin að þörfum hvers barns með því að 

meta vandlega getu barnsins, þarfir, áhugamál og framfarir. Í heildstæðri atferlisíhlutun 

er áhersla lögð á að kenna barninu hvernig ýta megi undir viðeigandi þætti eins og 

athygli, hreyfiþroska, málþroska, leik, samskipti, sjálfshjálp og félagsfærni. Auk þess er 

lögð áhersla á að finna leið til að draga út óviðeigandi hegðun líkt og sjálfsmeiðandi 

hegðun, árásahegðun og ofsa. Atferlisíhlutun gengur út frá því að ef barn kallar með 

hegðun sinni (hvort sem um er að ræða óviðeigandi eða viðeigandi) strax á viðbrögð 

sem því þykja eftirsóknarverð sé líklegra að það endurtaki hana. Það er því mikilvægt 

þegar unnið er með barnið að hvetja eingöngu til hegðunar sem er eftirsóknarverð en 

ekki þeirrar hegðunar sem barnið á ekki að sýna. Þjálfunin skilar bestum árangri þegar 

hún er notuð mestan hluta dagsins hjá barninu og því er lögð áhersla á að foreldrar og 

starfsfólk í leikskólum/grunnskólum séu samtaka í því að vinna eftir sömu aðferðum 

(Brams, 2008; Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). Víðtæk gagnsemi og 

stuðningur sem atferlisgreining fær er að hluta til tilkomin vegna þess að niðurstöður 

hafa sýnt fram á að það er sú aðferð sem hefur hvað mest verið rannsökuð og sýnt 

árangur. Atferlisgreining er þó ekki nýtt fyrirbæri þar sem hún á rætur sínar að rekja til 

B. F. Skinner og byggist á meginreglum um hegðun (Fleming, Hurley og Mason, 2015; 

Tews, 2007). 

Atferlisþjálfun er heildstæð aðferð, þar sem unnið er með þá færni sem skiptir 

barnið og fjölskyldu þess máli. Þjálfunin er mismunandi eftir þörfum hvers og eins barns 

og einstaklingsáætlun er því gerð fyrir hvert barn fyrir sig. Íhlutunin byggist á því að 

brjóta ferli niður í minni einingar til þess að barnið nái að tileinka sér færnina og kenna 

barninu síðan smám saman að bæta við sig. Í lokin er barninu kennt að notfæra sér 

þessa færni í sínu daglega lífi (Zachor, Ben-Itzchak, Rabinovich og Lahat, 2007).  

Flest einhverf börn hér á landi fá að mestu leyti kennslu í atferlisþjálfun í leikskólum. 

Þar er rými sem hægt er að vinna með þeim einum eða í hópi. Þjálfunin þarf þó að fara 

fram við mismunandi aðstæður eftir hegðun og færni barnsins. Markmiðið er að 



28 

þjálfunin færist yfir í daglegar aðstæður barnsins í leikskólanum, heima hjá því og á 

öðrum stöðum sem barnið fer á. Það er því mikilvægt að þegar barnið hefur náð 

ákveðinni færni við flestar aðstæður í þjálfuninni að áhersla sé lögð á að það nái þeirri 

færni utan þjálfunartímanna og viðhaldi henni. Það er því mikilvægt að yfirfæra færni 

sem barnið kann í einum aðstæðum yfir á aðrar aðstæður. Áhersla er einnig lögð á það í 

atferlisíhlutun að allir þeir sem vinna með barninu hittist reglulega á teymisfundum, þar 

sem farið er yfir aðferðir sem er verið að nota með barninu og áherslur eru samræmdar 

(Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 

2.5.2 Skipulögð kennsla - TEACCH 

Skipulögð kennsla (e. structured teaching) nefnist kennsluaðferð sem á uppruna sinn að 

rekja til Norður-Karólínu í Bandaríkjunum og er hluti af TEACCH hugmyndafræðinni 

(Treatment and Education of Autism and related Communication handicapped 

Children). Dr. Eric Schopler og samstarfsfélagar hans þróuðu aðferðina árið 1972 og þeir 

litu á TEACCH hugmyndafræðina sem heildstætt líkan um þjónustu fyrir einhverfa 

einstaklinga og fjölskyldur þeirra (Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 

Skipulag er þróað út frá stöðu hvers barns, getu, áhugamálum og þörfum þess. 

Áherslan er því á einstaklinginn og í þjónustuáætlun er gerð einstaklingsnámskrá. Þá er 

einnig lögð áhersla á styrkleika einstaklingsins og áhugasvið fremur en veikleika hans 

(Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 

Þrír grundvallarþættir eru hafðir að leiðarljósi í þessari hugmyndafræði en það eru 

þekking á einhverfu með stöðugri og ítarlegri fræðslu og ráðgjöf, foreldrasamvinna og 

að lokum heildstæð þjónusta alla ævi. Það er því lögð áhersla á að þeir sem koma að 

þjónustu við barnið hafi mikla reynslu og þekkingu á einhverfu og litið er á foreldrana 

sem samstarfsaðila sem taka virkan þátt í kennslu og þjálfun heima fyrir. Að lokum er 

gert ráð fyrir því að einhverf börn muni í meira eða minna mæli þurfa að takast á við 

einhverfu allt sitt líf. Áhersla er því lögð á samfellda þjónustu til frambúðar þar sem 

markmiðið er að einstaklingurinn taki eins mikinn þátt í samfélaginu og kostur er (Sigrún 

Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 

Meginmarkmiðin eru tvö. Í fyrsta lagi að auka þekkingu einstaklingsins og færni og í 

öðru lagi að gera umhverfið honum skiljanlegt. Til að þessum markmiðum sé náð er 

mikilvægt að hanna kerfi og kennsluaðferðir sem taka tillit til einkenna einhverfu og taka 

þarf tillit bæði til styrkleika og veikleika sem hafa áhrif á daglegt nám og hegðun 

barnsins (Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 
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Lykilhugtakið í aðferðafræði TEACCH hugmyndafræðinnar er skipulag. Með því að 

skipuleggja umhverfið á sem skýrastan hátt, til að það myndi fyrirsjáanlega rútínu, er 

hægt að draga verulega úr hamlandi einkennum líkt og ringulreið, ótta og óöryggi sem 

einkennir oft hugsun og hegðun einhverfra einstaklinga. Mikilvægt er að umhverfið í 

daglegum aðstæðum barnsins sé hvetjandi og að til staðar sé skipulögð sjáanleg dagskrá 

fyrir barnið, til dæmis upp á vegg eða öðrum hentugum stað. Barnið fær ákveðið 

vinnukerfi sem veitir því upplýsingar um innihald kennslunnar/vinnunnar en það hvetur 

barnið til þess að vinna verkefnin sín á sjálfstæðan hátt og sýna frumkvæði. Lykilatriði er 

að hafa rútínu en það auðveldar barninu að flytja sig úr einum aðstæðum í aðrar með 

tilliti til sveigjanleika, en þá er átt við að athafnir geti breyst þótt ákveðin rútína haldist. 

Þar að auki er mikilvægt að við verkefnavinnu viti barnið til hvers er ætlast af því og því 

þarf að huga að því að hafa skýrt upphaf og endi. Þessir þættir sem nefndir hafa verið 

hér að framan eru síðan útfærðir nánar og framkvæmd þeirra skilgreind í 

einstaklingsnámskrá hvers barns (Sigrún Hjartadóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 

 Samkvæmt Schopler eiga margir einhverfir einstaklingar auðveldara með að skilja 

sjónrænar upplýsingar en þær sem þeir heyra eingöngu. Mikilvægt er því að skipuleggja 

aðstæður og tíma sjónrænt með hlutum, myndum, táknum eða skriflegum 

leiðbeiningum fyrir hvern og einn einstakling til að hann skilji nákvæmlega hvernig 

dagarnir hans líta út (Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). Til að mynda 

er oft stuðst við sjónræna stundaskrá. Auk þess eru aðstæður og umhverfi barnsins 

skipulögð á þann hátt að það sést hvar vinna eigi ákveðin verkefni, hvar barnið á að sitja 

þegar það borðar og þess háttar. Sjónræna skipulagið veitir því öryggi, eykur einbeitingu 

og stuðlar að betri sjálfstjórn (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur 

Svavarsdóttir, 1994.)  

Leik- og grunnskólar hér á landi hafa margir stuðst við þessa kennsluaðferð (Sigrún 

Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 

2.5.3 Frá leikskóla í grunnskóla 

Í Aðalnámskrá leikskóla og Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram mikilvægi þess að 

samstarf sé milli starfsmanna skólanna þegar börn ljúka leikskóla og byrja í grunnskóla 

til að halda samfellu í þeirri þjónustu og menntun sem þau hafa fengið. Mikilvægt er því 

að hafa skýr skil á milli skólastiga til að nemendur geti flust eðlilega á milli þeirra í 

samræmi við einstaklingsbundna námsstöðu og þroska (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Samkvæmt 17. gr. laga um grunnskóla (2008) skulu skólar vera án aðgreiningar og 

veita á öllum börnum jöfn tækifæri til náms. Þegar talað er um „skóla án aðgreiningar“ 

er átt við skóla sem leggur áherslu á að mæta námsþörfum og félagslegum þörfum allra 

barna. Í fyrirrúmi er sveigjanleiki, hvetjandi námsumhverfi og fjölbreyttir kennsluættir. 

Námstilboð fyrir börn með einhverfurófsröskun þurfa að vera fjölbreytt og 

kennsluaðferðir vel skipulagðar. Úrræði milli skóla eru þó misjöfn og geta verið allt frá 

því að vera stuðningur í almennum bekk, sérdeild, námsver, þátttökubekkur eða 

sérskóli. Kennsla barnsins er yfirleitt í höndum ákveðins teymis sem samanstendur af 

kennara, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa. Teymið sér um kennslu, þjálfun og stuðning 

fyrir barnið. Innan grunnskólans er barninu úthlutað stuðningsfulltrúa, sem hefur það 

hlutverk að skapa námsumhverfi þar sem samskipti og samvinna eigi sér stað og 

nemandinn getur tekið virkan þátt í sem flestu (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós 

Jóhannsdóttir, 2014).  

Sérstaklega þarf að huga að því þegar börn með einhverfu hefja grunnskólagöngu að 

þörf er á undirbúningi og samstarfi allra sem sinnt hafa barninu í leikskólanum og þeirra 

sem koma til með að vinna með því í grunnskólanum. Mikilvægt er að hefja 

skólagönguna vel þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að árangursrík skólabyrjun hefur 

góð áhrif á skólagönguna, líðan og árangur barnsins (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008). 

Þegar barn með einhverfu hefur grunnskólagöngu er mikilvægt að samstarf liggi 

fyrir strax á milli leikskóla og grunnskóla, stoðþjónustu og foreldra. Leikskólinn skilar af 

sér þeirri þekkingu og aðferðum sem voru notuð þar til að hægt sé að yfirfæra og nýta 

það sem gengið hefur vel í grunnskólanum. Í grunnskólanum er síðan mikilvægt að 

myndaður sé samstarfshópur sem hittist reglulega og fer yfir mál barnsins (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2008). 
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3 Kenningarlegur bakgrunnur 

Fræðilegu sjónarhorni var beitt við vinnslu rannsóknarinnar til að greina upplifun 

foreldra einhverfra barna. Í þessum kafla verður fjallað um kerfiskenninguna í tengslum 

við heildarsýn félagsráðgjafa en hún er mikið notuð til að skýra samspil kerfa í 

samfélaginu. Auk þess verður farið yfir læknisfræðilega sjónahornið, félagslega 

sjónahornið og norræna tengslaskilninginn en það eru þau líkön sem eru ríkjandi í 

fötlunarfræði. Að lokum verður fjallað um kreppukenninguna þar sem staðfesting á 

greiningu einhverfu getur haft andleg áhrif í för með sér, eins og fram hefur komið, og 

það verður til þess að aðstoð fagfólks verður nauðsynleg.  

3.1 Kerfiskenning 

Í kerfiskenningu er áhersla lögð á að einstaklingurinn verði fyrir áhrifum frá öllum 

kerfum sem hann er hluti af. Áhrifaþættir úr mörgum þáttum í umhverfi einstaklingsins 

hafa áhrif á hann en einstaklingurinn mótast meðal annars af fjölskylduþáttum, 

umhverfisþáttum og menningarþáttum (Beckett og Taylor, 2010). 

Upphafsmaður kerfiskenningarinnar er talinn vera Ludwig Von Bertalanffy. Hann leit 

á kerfið sem flókið samspil þátta eða gagnvirkra afla sem mynda eina heild. Hann leit 

svo á að ekki væri hægt að skilja einstakling án þess að skoða kerfin í kringum hann, 

samspil hans og umhverfisins. Hann taldi að um víxlverkandi áhrif væri að ræða þar sem 

kerfin hafa áhrif á einstaklinginn og einstaklingurinn hefur áhrif á kerfið og því hafa allar 

breytingar innan kerfisins áhrif á allt kerfið. Hegðun einstaklings getur því breyst í 

samræmi við breytingar í öðrum kerfum (Beckett og Taylor, 2010). 

Kerfi inniheldur víxlverkunarþætti og einhverfa barnið hefur því áhrif á umhverfið 

sitt og umhverfið hefur einnig áhrif á það. Hugmyndafræði félagsráðgjafa í starfi með 

einstaklingum byggist á kerfiskenningu og heildarsýn. Félagsráðgjafar vinna eftir 

kerfiskenningum þar sem þeir skoða samspil minni og stærri kerfa, auk þess sem áhersla 

er lögð á að nálgast einstaklinga út frá heildarsýn. Félagsráðgjafi metur þarfir einhverfs 

barns út frá fjölskyldunni, leikskólanum/skólanum og samfélaginu og þegar tillit er tekið 

til allra þessara þátta er árangursríkasta útkoman tryggð. Þar sem hver manneskja er 

margbreytileg og sérstök þarf að horfa á aðstæður hennar frá öllum hliðum og í 

samhengi við umhverfið (Casey og Elswick, 2011; Vigdís Jónsdóttir, 2006). 
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3.2 Líkön innan fötlunarfræði 

Mismunandi líkön eða sjónarhorn eru til í fötlunarfræðum og er þá verið að vísa til 

félagslega líkansins, læknisfræðilega líkansins og líkansins sem ýmist er vísað til sem 

norræna tengslaskilningsins eða norræna tengslalíkansins. Í læknisfræðilega líkaninu er 

litið til þess að þörf sé á að greina fötlun, skoða hvað sé að, hvað sé hægt að vinna með, 

örva og hvernig sé hægt að ná sem mestum framförum. Í því er lögð áhersla á að 

lagfæra það sem hægt er að laga. Auk þess sem þar er byggt á þjálfun, sérkennslu, 

erfðaráðgjöf, að skoða fylgiraskanir og fyrirbyggja frekari vanda (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

Félagslega líkanið er nálgun sem mótaðist á áttunda áratugnum og kom þá fram ný 

sýn á fötlun sem beindist að þjónustu við fatlað fólk en ekki bara greiningu á fötluninni. 

Umræðan átti sér stað víða á Norðurlöndunum og var þess krafist að leggja ætti niður 

stofnanir og að fólk ætti að búa á heimilum sínum. Áhersla félagslega sjónahornsins er 

að ýta burtu þeirri stimplun sem fatlaðir einstaklingar fá í samfélaginu vegna útlits og 

athafna. Samkvæmt þessu sjónarhorni er áherslan á að eðlilegt sé að líta öðruvísi út og 

haga sér öðruvísi. Félagslega líkanið ruddi sér braut þegar raddir fólks urðu háværar um 

að þjónusta við fatlað fólk væri ekki nægilega góð og farið var að vekja athygli á því að 

samfélagið þyrfti að aðlaga sig að því að fólk sé ekki allt eins (Dóra S. Bjarnason, 2001; 

Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Samkvæmt breska félagslega líkaninu, sem er róttækasta félagslega sjónahornið, er 

fólk ekki fatlað vegna skerðingar sinnar heldur vegna þess að samfélagið búi til hindranir 

og valdi þar með fötluninni. Aðgengi í samfélaginu sé ábótavant og þörfum fatlaðs fólks 

sé ekki mætt en ef aðgengi fatlaðra yrði bætt þá myndi fötlunin hverfa eða minnka. 

Félagslega sjónarhornið lítur á fötlun sem fullkomlega eðlilegan hluta af samfélaginu og 

að það verði að gera ráð fyrir margbreytileika mannlífsins. Það er ekki skerðingin sem 

fatlar fólk heldur er það hið félagslega, efnahagslega og menningarlega umhverfi, auk 

viðhorfa í samfélaginu til fötlunar sem býr til fötlunina. Samkvæmt þessu sjónarhorni 

þarf að ryðja hindrunum úr vegi í samfélaginu til þess að allir geti verið fullgildir þegnar 

þess. Viðhorf og virðing skipta því meginmáli og þörf er á að vinna gegn fordómum og 

neikvæðum viðhorfum (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Á Norðurlöndunum ríkir norræni tengslaskilningurinn þar sem farið er bil beggja 

sjónarhornanna. Að fötlun sé fremur misgengi milli krafna samfélagsins og ástands 

hinna fötluðu einstaklinga. Áherslan er á þjónustu og notaðar eru hugmyndir bæði úr 
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læknisfræðilegu og félagslegu sjónarhornunum. Í norræna tengslalíkaninu er lögð 

áhersla á að mikilvægt sé að fatlaðir einstaklingar fái læknisaðstoð, þjálfun og kennslu 

eftir þörfum. Auk þess er talið mikilvægt að huga að félagslegri stöðu fólks og þörfum 

þess (Rannveig Traustadóttir, 2006; Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

3.3 Kreppukenningar 

Þegar barn greinist með fötlun geta foreldrar upplifað ákveðið áfall eða kreppu. Ýmsir 

fræðimenn telja að við þessar aðstæður gangi foreldrar í gegnum nokkur stig til þess að 

takast á við kreppuna. Foreldrarnir upplifa kreppu þegar ástand skapast sem felur í sér 

óvissu um framhaldið (Andrés Ragnarsson, 1997). Tilfinningaleg viðbrögð við kreppu eru 

eðlileg viðbrögð sem flestir finna fyrir og getur bæði verið um að ræða skammtíma og 

langtíma viðbrögð við kreppu. Viðbrögð einstaklinga tengjast sálfélagslegu ástandi 

þeirra fyrir áfallið. Áfall veldur breytingum á fyrri aðstæðum sem einstaklingur syrgir og 

hann lendir í svokölluðu kreppuástandi vegna þess að áfallið veldur óvissu í lífi 

viðkomandi einstaklings (Stroebe, Hansson, Schut og Stroebe, 2008). Kreppukenning 

Cullbergs byggist á fjórum stigum en þau eru loststig, viðbragðs- eða varnarstig, 

úrvinnslustig og skilningsstig. Viðbrögð einstaklinga eru þó mismunandi og því þarf að 

hafa í huga að misjafnt er hvernig fólk fer í gegnum þessi stig (Cullberg, 1990). 

Loststig varir frá örstuttu andartaki allt upp í nokkra daga. Einstaklingurinn notar alla 

sína krafta til þess að halda raunveruleikanum frá sér og á seinna erfitt með að muna 

hvað var sagt og gert. Fólki finnst aðstæðurnar vera óraunverulegar. Það trúir ekki að 

þetta sé að gerast og finnst þetta vera draumur og upplifir lamandi tilfinningar og leitar 

að töfralausnum. Á þessu stigi er mikilvægt að vera til staðar fyrir foreldrana og veita 

þeim eftirfylgni þegar þau hafa áttað sig á hlutunum og skýra vel út fyrir þeim hver staða 

barnsins er (Cullberg, 1990) 

Viðbragðs- eða varnarstig er það ferli þegar einstaklingurinn tekst á við 

raunveruleikann. Allir kraftar einstaklingsins fara í að ná tökum á og skilja það sem gerst 

hefur eða komi til með að gerast. Þetta stig varir yfirleitt lengur en það fyrra eða allt frá 

nokkrum vikum til nokkurra mánaða. Á þessu stigi er algengt að foreldrar setji upp 

varnarhætti og algengasti varnarháttur þeirra er afneitun. Þessi varnarháttur getur falist 

í því að afneita niðurstöðum greiningarinnar og tilfinningunum sem tengjast 

atburðinum. Aðrir algengir varnarhættir eru til dæmis bæling, vitsmunavörn og frávarp. 

Foreldrar eiga það til að skapa sér fjarlægð með því til dæmis að sökkva sér ofan í 
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fræðilegt efni um fötlunina. Frávarp felst til dæmis í því þegar foreldrar kenna öðrum 

um greiningar barnsins. Á þessu stigi er mikilvægt að aðstoða foreldrana við að takast á 

við sorgina og leyfa þeim að gera það á sínum hraða þar sem engir tveir bregðast eins 

við. Foreldrar nota hugsanlega mismunandi varnarhætti eða fara á mismunandi hraða í 

gegnum ferlið. Algengt er að foreldrarnir upplifi reiði og ásakanir sem beinast að þeim 

sérfræðingum sem greindu barnið eða sögðu þeim frá greiningarniðurstöðunum eða að 

öðrum fjölskyldumeðlimum fyrir að hafa ekki trúað þeim. Reiðin getur einnig beinst að 

þeim sjálfum eða hinu foreldrinu. Á þessu stigi getur verið mikilvægt að fagfólk sé 

duglegt að hringja í eða hitta foreldrana og athuga hvernig þeim líður. Foreldrarnir hafa 

hugsanlega þörf fyrir svör frá fagfólki við spurningum sem fylgja þessu stigi áfallsins 

(Cullberg, 1990; Hrönn Björnsdóttir, 2008). 

Úrvinnslustigið varir frá nokkrum mánuðum upp í um það bil tvö ár en þar verða 

varnarhættirnir minna áberandi og einstaklingarnir fara að skilja aðstæðurnar á réttan 

hátt. Tilfinningasveiflum fækkar og bjartsýni kemur fram hjá einstaklingunum. 

Einstaklingarnir finna leið til að lifa við staðreyndina og hugsunarhátturinn „hvað get ég 

gert í stöðunni eins og hún er núna“ kemur upp í huga þeirra. Það þarf þó lítið til að 

tilfinningasveiflur komi fram, þar sem ýmislegt getur vakið upp gamlar tilfinningar. Á 

þessu stigi getur fólk enn verið eins og með opið sár og ákaflega auðsært. Hagsýni gerir 

þó vart við sig og hugsunin eða tilfinningin að það sé hægt að takast á við þetta og 

ákveðinn léttir gerir vart við sig hjá foreldrunum. Á þessu stigi þurfa foreldrar stuðning 

og reynslu frá öðrum sem hafa upplifað það sem þeir eru að ganga í gegnum (Cullberg, 

1990). 

Skilningsstigið er síðasta stigið en það á sér engan skýran endi. Einstaklingarnir eru 

farnir að horfa fram á veginn og jafnvægi er komið á. Kreppan verður hluti af lífsreynslu 

einstaklingsins og hverfur ekki. Sumir taka greininguna í sátt á meðan aðrir líta á hana 

sem áskorun til að takast á við. Á þessu stigi er samstaða fjölskyldunnar alltaf 

mikilvægur þáttur. Það er auk þess mikilvægt að foreldrarnir læri að hugsa um sjálfa sig, 

vina- og makasamband (Cullberg, 1990). 
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4 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá aðferðum rannsóknarinnar, markmiði hennar, 

rannsóknarspurningum, rannsóknaraðferðum, úrtaki, gagnasöfnun, auk þess sem 

þátttakendur verða kynntir. 

4.1 Forsaga  

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins er aðili að evrópsku samstarfsverkefni, Autism 

Spectrum Disorders in the European Union (ASDEU), sem er á vegum 

Evrópusambandsins. Alls taka 14 lönd þátt í verkefninu. Tilgangur verkefnisins er meðal 

annars að afla og miðla upplýsingum um „algengi einhverfu, snemmtæka greiningu og 

íhlutun, auk þess að skilgreina þarfir og þjónustu sem varða umönnun, meðferð og 

stuðningsúrræði fyrir fólk á einhverfurófi“ (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.a). 

Einn liður verkefnisins var að gera úttekt á því hvernig staðið væri að þjónustu við börn 

með einhverfu og fjölskyldur þeirra í hverju landi fyrir sig. Það var meðal annars gert 

með því að í hverju landi voru myndaðir þrír rýnihópar sem hver um sig hafði 

mismunandi hlutverk. Tveir hópanna fjölluðu um það hvaða leiðir gætu skilað betri 

árangri til að finna börn með einhverfu snemma og einn hópurinn fjallaði um 

snemmtæka íhlutun (Gómez o.fl., 2017). 

Skilyrði fyrir þátttöku í rýnihópum verkefnisins var að viðkomandi væri í beinum 

tengslum við einhverf börn yngri en 6 ára. Foreldrar ungbarna og leikskólabarna sem 

voru yngri en sex ára og sérfræðingar með beina reynslu af því að vinna með þennan 

aldurshóp tóku þátt í rýnihópunum. Þátttakendur komu frá 10 löndum í Evrópu og voru 

samtals 226 einstaklingar. Íslenskir þátttakendur voru 25 talsins, foreldrar og fagaðilar. 

Gagnasöfnunin fór fram árið 2016 (Gómez o.fl., 2017). 

Þegar farið var að rýna í niðurstöður úr rýnihópunum komu fram áhugaverðar 

upplýsingar, meðal annars um það hvernig þjónustukerfið virkar og hvernig það virkar 

ekki eftir atvikum. Fulltrúar Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins í 

samstarfsverkefninu töldu að þessar upplýsingar um þjónustukerfið gætu nýst bæði 

hagmunaaðilum og þeim sem skipuleggja og stýra þjónustunni og mikilvægt væri að 

niðurstöðurnar yrðu skoðaðar nánar (Gómez o.fl., 2017). Með það að leiðarljósi óskaði 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins eftir því við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands að 



36 

námsmaður úr deildinni myndi skoða niðurstöður íslenska hópsins frekar og þá 

sérstaklega upplifun foreldranna. Honum var jafnframt ætlað að taka viðtöl við foreldra 

einhverfra barna til að fá meiri dýpt á viðfangsefnið. 

Í þessari rannsókn verður því annars vegar greint frá þeim niðurstöðum úr 

samstarfsverkefninu sem komu hjá foreldrunum í íslensku rýnihópunum. Þær 

niðurstöður byggjast á viðhorfum og reynslu þeirra fjögurra foreldra sem tóku þátt í 

verkefninu. Hins vegar verður greint frá niðurstöðum úr eigindlegum viðtölum sem tekin 

voru við sex foreldra einhverfra barna en fjögur þeirra höfðu tekið þátt í rýnihópunum. 

4.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu foreldra sem eiga einhverf börn af 

snemmtækri íhlutun og þjónustu. 

Rannsóknarspurningarnar eru:  

• Hver er reynsla foreldra, sem eiga einhverf börn, af snemmtækri íhlutun og 

þjónustu?  

• Álíta foreldrar einhverfra barna að bæta þurfi snemmtæka íhlutun og þjónustu ?  

• Hvaða áhrif hefur snemmtæk íhlutun á einhverf börn að mati foreldra þeirra? 

Mikilvægt er að rannsaka hver reynsla foreldra einhverfra barna er af snemmtækri 

íhlutun og þjónustu. Niðurstöðurnar er síðan hægt að nýta til að bæta þjónustuna og 

finna hvar þörf er fyrir útbætur og jafnframt er mikilvægt að skoða áhrif snemmtækrar 

íhlutunar á börnin.    

4.3 Rannsóknaraðferðir 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative), þar sem 

þær eru taldar vera hentugasta leiðin þegar kemur að því að skoða reynslu foreldra sem 

eiga einhverf börn. Kostir eigindlegra rannsóknaraðferða er að þær gefa dýpt og aukinn 

skilning á viðfangsefninu og henta vel til að mæla huglæga þætti. Rannsóknaraðferðin 

hefur einnig þann kost að hægt er að kanna viðhorf og reynslu þátttakenda og sýn þeirra 

á eigin upplifun. Eigindlegar rannsóknir einkennast af ferli sem ekki er fyrirfram ákveðið 

og niðurstöður rannsóknar birtast samhliða gagnaöfluninni ólíkt megindlegum 

niðurstöðum, þar sem lagt er upp með tilgátu í upphafi rannsóknarinnar (Padgett, 

2008).  
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Til að ná fram réttmæti og áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum þarf að gæta 

þess að samræmi sé á milli rannsóknarspurninga og rannsóknaraðferða. Huga þarf 

einnig að því að úrtakið endurspegli þýðið á sem bestan hátt. Jafnframt er mikilvægt að 

rannsóknin sé í stöðugri þróun á meðan hún er unnin, til dæmis með því að greina 

gögnin um leið og þeirra er aflað og bæta við þekkingu jafnóðum, til dæmis með því að 

bæta við nýjum spurningum í viðtalsvísi ef þörf er fyrir það (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Áhersla var lögð á að skoða reynslu einstaklinga af ákveðnu fyrirbæri og var því 

notast við fyrirbærafræðilega nálgun (e. phenomenological). Markmiðið með því að 

notast við fyrirbærafræðilega nálgun er að dýpka skilning og auka þekkingu á 

fyrirbærinu sem er verið að rannsaka. Þegar rannsakandi notast við slíka aðferð er 

mikilvægt að hafa það í huga að rannsóknin er á stöðugri hreyfingu og þróun frá upphafi 

til enda. Rannsakandinn þarf að gera sitt besta til að skilja og túlka niðurstöður 

upplifunar viðmælenda sinna þar sem fyrirbærafræðileg nálgun horfir á sjónarhorn 

einstaklingsins varðandi sína upplifun en ekki annarra. Nálægðin við viðmælendur gerir 

rannsakandanum því kleift að túlka látbrögð, þagnir og líkamstjáningu á meðan á 

viðtalinu stendur (Padgett, 2008).  

Í þessari rannsókn var notast við niðurstöður rýnihópa en í þeim voru fagfólk og 

foreldrar einhverfra barna. Þar var áherslan á sjónahorn fjölskyldna og sérfræðinga á 

snemmgreiningu, snemmtækri íhlutun og þjónustu fyrir börn. Í þessari rannsókn verður 

eingöngu greint frá niðurstöðum tveggja rýnihópa, sem fjölluðu um snemmgreiningu og 

snemmtæka íhlutun. Í rannsókninni notar rannsakandi einungis svör foreldra einhverfra 

barna úr rýnihópunum en ekki svör sérfræðinganna. Rannsakandi tók jafnframt viðtöl 

við sex foreldra einhverfra barna til að fá meiri dýpt í reynslu þeirra af snemmtækri 

íhlutun og þjónustu. 

4.4 Gagnasöfnun og greining gagna 

Í rannsóknum sem unnar eru eftir fyrirbærafræðilegri nálgun er gert ráð fyrir að 

viðmælendur séu sex til tíu og hafi reynslu af fyrirbærinu. Rannsakandinn ber ábyrgð á 

því að meta hversu marga viðmælendur þarf til að niðurstöður rannsóknarinnar séu 

marktækar. Í of stóru úrtaki getur orðið mettun og nýir þættir hætta að koma fram en í 

of litlu úrtaki getur vantað fyllri mynd af rannsóknarefninu (Padgett, 2008).  
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Rannsakandi notaði hálfstaðlaðan viðtalsvísi (sjá viðauka 3) en með hálfstöðluðum 

viðtölum (e. semi-structured) er reynt að fá fram ákveðin þemu, en hann gefur 

þátttakendum einnig svigrúm til að segja sína sögu. Rannsakandi hafði viðtalsvísi til 

hliðsjónar sem byggist á markmiði rannsóknarinnar, fyrri rannsóknum og 

kenningarlegum ramma til að tryggja að hann, ásamt viðmælenda héldu sig við efnið. 

Með samtali við þátttakendur, fyrir utan fyrirfram ákveðnar spurningar, skapaðist rými 

til að fá fram dýpt og betri innsýn inn í reynsluheim þeirra (Rabionet, 2011). 

Viðtalsvísirinn inniheldur opnar spurningar um reynslu foreldra á snemmgreiningu, 

snemmtækri íhlutun og þeirri þjónustu sem barnið hefur fengið. Áherslan var á að 

einstaklingar gætu fengið tækifæri til að tjá sig óhindrað um sína reynslu af málefninu 

(Padgett, 2008).  

Í rannsókninni voru tekin viðtöl við sex foreldra. Rannsakandi áætlaði að hvert viðtal 

stæði yfir í 40 – 60 mínútur og notaði diktafón til að hljóðrita viðtölin. Viðtölin voru 

síðan afrituð, kóðuð og að lokum þemagreind. Það sem fram kom í hverju viðtali var 

kóðað eftir lit. Til dæmis var grunur og greining litað með rauðum lit, snemmtæk íhlutun 

með grænum lit og svo framvegis. Rannsakandi notaði auk þess niðurstöður úr tveimur 

rýnihópum, eins og fyrr segir og skoðaði ummæli foreldra einhverfu barnanna en í 

hópunum voru tvær mæður og tveir feður. Aðrir sem tóku þátt í þeim hópum var fagfólk 

en ekki verður greint frá þeirra ummælum í þessari rannsókn. Allt sem kom fram á um 

það bil 90 mínútna fundi hvors rýnihóps var afritað og ummæli foreldranna tekin til 

hliðar, þau kóðuð og loks þemagreind. 

Kóðun og þemagreining eru algengustu greiningaraðferðir í eigindlegum 

rannsóknum. Flestir eigindlegir rannsakendur byrja með opna kóðun. Í opinni kóðun 

nálgast rannsakandi textann með eins fáum forsendum og mögulegt er. Notast var við 

opna kóðun þannig að hægt var að fá fram reynslu þeirra á sameiginlegu fyrirbæri sem 

var í þessu tilfelli snemmtæk íhlutun og þjónusta. Rannsakandi leitaðist þá eftir því að 

finna þemu út frá gögnunum sem hafði það að markmiði að lýsa reynslu þátttakenda. 

Því næst er beitt markvissri kóðun út frá þeim þemum sem þá voru til staðar. Þannig var 

hægt að sjá það sem var sameiginlegt og hvað ólíkt meðal viðmælenda (Padgett, 2008; 

Esterberg, 2002). 

4.5 Þátttakendur  

Þegar viðmælendur eru valdir er mikilvægt að þeir búi yfir ákveðinni persónulegri 

reynslu af því fyrirbæri sem er áætlað að skoða (Padgett, 2008). Skilyrði fyrir þátttöku í 
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rannsókninni var að eiga barn sem greindist yngra en sex ára með einhverfu. Hliðvörður 

(e. gatekeeper) rannsóknarinnar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, hafði samband 

við þá foreldra sem höfðu tekið þátt í alþjóðaverkefninu ASDEU fyrir hönd Íslands á 

síðasta ári og óskaði eftir þátttöku þeirra í þessari rannsókn. Fjórir viðmælendanna í 

viðtölunum voru úr rýnihópunum og tveir voru að auki tilnefndir af Greiningar– og 

ráðgjafarstöð ríkisins sem foreldrar nýgreindra barna. Að auki var ákveðið að rýna í 

niðurstöður úr tveimur hópum rýnihópanna og skoða niðurstöður foreldranna 

sérstaklega og í þeim hópi voru fjórir foreldrar, eins og fram hefur komið. Því var notast 

við markvisst úrtak, þar sem leitað var eftir ákveðnum hópi (Padgett, 2008). Þegar 

samþykki viðmælendanna lá fyrir hafði rannsakandi samband símleiðis eða með 

tölvupósti við þátttakendurna og skipulagði viðtal við þá. Þátttakendum var afhent 

kynningarbréf (sjá viðauka 1), auk þess sem þeir voru látnir skrifa undir upplýst 

samþykki (sjá viðauka 2) áður en viðtal hófst. Hópurinn skiptist þannig að þrír 

þátttakendur voru konur og þrír voru karlar. Viðtölin voru mislöng, allt frá því að vera 

rúmar 15 mínútur upp í klukkutíma.  

Í rannsókninni var ekki notast við þeirra réttu nöfn til að afmá allar 

persónuupplýsingar. Viðmælendurnir fengu allir dulnefni, þeirra réttu nöfn verða því 

ekki notuð hér eftir. Anna er móðir 10 og 8 ára drengja, Lárus er faðir 6 ára drengs, 

Hildur er móðir 6 ára drengs, Heiðar er faðir 10 og 5 ára drengja, Margrét er móðir 4 ára 

drengs og Arnar er faðir 10 ára drengs. Í rýnihópunum eru ekki upplýsingar um aldur 

barnanna né kyn foreldranna og því verða þeim ekki gefin dulnefni. Það verður þó tekið 

fram þegar ummæli koma frá þeim með því að tengja þau við rýnihópinn.  

4.6 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Rannsóknarvinna hófst við fræðilega gagnasöfnun og rannsóknaráætlun vorið 2017. 

Viðtalsvísir var unnin í september og viðtöl við viðmælendurna voru tekin í september 

og október 2017. 

Rannsakandi hitti viðmælendurna á þeim stöðum sem hentaði hverjum og einum 

einstaklingi. Í viðtalsherbergi í Þjóðarbókhlöðunni, á vinnustað þeirra eða heimili. 

Viðtölin voru jafnóðum afrituð, kóðuð og að lokum þemagreind, eins og fram hefur 

komið. Á sama tíma var rannsakandinn að kóða og þemagreina afritunina úr 

rýnihópunum. Þegar gagnaúrvinnslu var lokið og þemagreiningin tilbúin voru 

niðurstöðurnar settar fram á skipulagðan hátt.  
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4.7 Siðferðisleg álitamál og takmarkanir 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og með því var gagnsæi hennar aukið en ekki 

þótti þörf á að sækja um sérstakt leyfi til að framkvæma hana (Lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins hafði 

áður sótt um og fengið leyfi  Vísindasiðanefndar til vinnslu á gögnum úr rýnihópunum, 

skv. lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014. 

Rannsakandi mun fylgja lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 

nr. 77/2000. Samkvæmt þeim mun hann eyða gögnum um leið og rannsóknarvinnu 

lýkur og fara með gögnin af fagmennsku. Rannsakandi mun hafa siðareglur 

félagsráðgjafa að leiðarljósi í rannsókn sinni meðal annars til að forðast það að fara í 

manngreinarálit og virða réttindi hvers einstaklings (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Þátttakendur voru upplýstir um rétt sinn að þeim væri ekki skylt að taka þátt og 

gætu á hvaða tímapunkti rannsóknarinnar hætt við þátttöku. Nafnleynd og trúnaði var 

einnig heitið og þeim var gerð grein fyrir að á engan hátt væri hægt að rekja svörin til 

þátttakenda.  

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins sinnti hlutverki hliðvarðar í rannsókninni þar 

sem fulltrúar hennar sáu um að útvega leyfi og aðstoða rannsakanda við að fá aðgengi 

að vettvangi  gagna (Padgett 2008). Hafa þarf því í huga að félagsráðgjafi innan 

Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins valdi viðmælendurna og getur það haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar, til dæmis út frá jákvæðri sýn gagnvart Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins. 

Þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki, eins og fram hefur komið, sem er leið 

rannsakandans til að útskýra eðli og markmið rannsóknarinnar en slíkt form eykur 

gagnkvæmt traust milli rannsakanda og þátttakanda (Sigurður Kristinsson, 2013). Hafa 

þarf einnig í huga að það getur tekið á foreldrana tilfinningalega að ræða um þetta 

tímabil í lífi sínu þar sem viðtalið getur vakið upp erfiðar tilfinningar og því þarf að hafa í 

huga að hafa aðstoð fyrir þau eftir viðtalið ef þörf er á (Padgett, 2008). 

Hlutleysi rannsakanda er mikilvægt og reyndi hann eftir fremsta megni að vera 

hlutlaus þegar hann aflaði gagna um málefnið, auk þess þegar kom að því að kóða og 

þemagreina viðtölin. Viðbragðshæfni getur einnig hafa haft áhrif þar sem rannsakandinn 

getur haft áhrif á þátttakendur og þarf því að huga að því þegar viðtölin eru tekin 

(Padgett, 2008). 
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Í rannsókn þessari var hugað að gagna- og upplýsingamettun. Gagnamettun er 

þegar nýjar upplýsingar hætta að koma fram en þá á sér stað mettun því náðst hefur að 

safna upplýsingum sem uppfylla skilyrði um gæði og magn. Upplýsingamettun á sér hins 

vegar stað þegar litlar eða engar nýjar upplýsingar koma fram sem taldar eru skipta máli 

hvað varðar heildarmynd af fyrirbærinu sem rannsakað er (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Eftir fimm viðtöl í þessari rannsókn var komin ákveðin mettun en 

snemma komu fram sömu skoðanirnar í viðtölunum og sömu þemu komu fram í 

gagnagreiningu. Í rannsókn þessari var því, líkt og í mörgum öðrum eigindlegum 

rannsóknum, unnið að gagnagreiningu áður en gagnasöfnun var lokið. Rannsakendur 

bæta iðulega þátttakendum við úrtakið þangað til að mettun næst. Ef mettun næst ekki 

er oft um of lítið úrtak að ræða, sem ógnar trúverðugleika rannsóknar (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Hugsanleg vandamál við gerð rannsóknarinnar voru nokkur. Úrtaksstærðin var lítil 

og því erfitt að yfirfæra yfir á stærri hópa en rannsóknin gefur þó vísbendingar um 

reynslu einstaklinganna þrátt fyrir það. Markmiðið var því frekar að auka skilning á 

reynslu þeirra einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni frekar en að alhæfa um 

niðurstöður hennar (Padgett, 2008).  

Með tilliti til þess hóps sem tók þátt í gerð rannsóknarinnar voru allir þessir þættir 

hafðir til hliðsjónar við vinnslu hennar.  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður úr viðtölunum og rýnihópunum kynntar. Svör 

þátttakendanna voru að mörgu leyti lík og við greiningu gagnanna með tilliti til 

markmiða rannsóknarinnar og rannsóknarspurninganna komu fram fimm meginþemu. 

Fyrsta þemað var frá grun til greiningar og annað var snemmtæk íhlutun. Það þriðja var 

þjónusta en þar var undirþemað breytingar á högum vegna þjónustu, fjórða þemað var 

þjónustuskortur og það fimmta og síðasta var gagnrýni. 

5.1 Frá grun til greiningar 

Það var sameiginlegt hjá fimm viðmælendum að grunur um að eitthvað væri öðruvísi við 

þroska barnanna kom fram á aldursbilinu eins til rúmlega tveggja ára. Önnu grunaði 

ekkert fyrr en eldri drengurinn hennar var um fjögurra ára. Ástæðuna fyrir því að 

grunurinn kom svona seint fram hjá hennar dreng taldi hún vera þá að þau bjuggu 

erlendis á þessum tíma. Anna og Heiðar eiga bæði tvo einhverfa drengi og voru þau því 

meðvitaðri um að fylgjast vel með þroskaframvindu þeirra. Þau ræddu það bæði að 

auðveldara hefði verið að taka eftir þeim einkennum hjá yngri drengnum vegna fyrri 

þekkingar. Skortur á þekkingu á einkennum einhverfu kom iðulega fram í umræðum við 

viðmælendur þegar rætt var um hvenær þá hafi farið að gruna að eitthvað gæti verið að 

og lýsti eitt foreldri því svona í rýnihópunum: 

Svona þekking gerist alltaf eftirá og ég skal fúslega viðurkenna að ég hafði enga 

hugmynd um hvernig einhverfa væri en ég vissi ekki neitt áður. Þar af leiðandi get 

ég spólað tilbaka og séð hversu lítið ég vissi og yfirfært það á þorra landsmanna. Ég 

held að það sé stór hluti af greiningarvandamálinu. Fólk þekkir þetta ekki neitt 

þannig að þegar fyrstu einkennin koma í ljós að þá er enginn að ýta á að þetta sé 

mögulega vandamálið. Það að labba á tánum er bara fimleikastelpa eða eitthvað. 

Það er algjör vanþekking í gangi, því miður. 

Lárus, Hildur og Arnar áttu það sameiginlegt að þau eða maki þeirra var með 

menntun og/eða fyrri þekkingu á einhverfu sem gerði það að verkum að grunur þeirra 

kom fljótt fram um að eitthvað gæti verið að í þroskaframvindu barnsins sem þyrfti að 

athuga nánar. Hildur lýsti sínum gruni svona: 

Ég hef sjálf unnið með fötluðum börnum og annað þannig ég kom snemma auga á 

að það var ekki allt með felldu og samhliða með vinkonum mínum þegar við vorum 

að hittast með börnin okkar og annað þá sá ég að hann var talsvert eftirá í tali og sá 



44 

reyndar aldrei neitt varðandi hreyfigetu hans, hann hefur alltaf verið með góða 

hreyfigetu. En talið og svona hvernig hann tengdist svona lítið börnunum og svona 

það var allt annar bragur í kringum hann. 

Margrét ræddi að hún hefði gert lítið úr sínum grun og hélt honum fyrir sig og 

nefndi að hún hafi verið í afneitun til að byrja með. Grunur hennar kom fram þegar 

drengurinn hennar var um eins árs, en það var ekki fyrr en ári seinna sem hún ræddi 

grun sinn við einhvern og þá hófst ferlið, en hún lýsir þessu svona: 

Ég svona geymdi þetta svona smá bara með mér og bara pæla í þessu svo 

náttúrulega maður býst við því að eignast heilbrigt barn og maður fær það í 

hendurnar og þetta er bara heilbrigt barn. 

Anna og eiginmaður hennar upplifðu að auki afneitun vegna þekkingarleysis síns á 

því hvað einhverfa væri.  

Við vissum ekki hvað það var og við vissum í rauninni bara ótrúlega ekkert um 

einhverfu. Ég var, við vorum bæði með mjög miklar ranghugmyndir um það hvað 

einhverfa væri. Við vorum með mjög ýktar hugmyndir um það hvað þetta væri sem 

kannski sýnir sig á því hvað við fórum í mikla afneitun fyrst. 

Eitt foreldri í rýnihópunum talaði um að þau hafi grunað að drengurinn þeirra væri 

með einhverfu, en móðirin er sálfræðimenntuð og því hafði hún mikla þekkingu á 

einhverfu. Þegar greiningin var staðfest kom það þeim því lítið á óvart en hins vegar átti 

amma barnsins erfiðara með að viðurkenna greininguna. Hún neitaði að trúa að 

greiningin væri rétt því miðað við hennar þekkingu gæti ömmudrengurinn hennar ekki 

flokkast undir skilgreiningu á einhverfu sem hún þekkti. Hún lýsir viðbrögðum móður 

sinnar við fréttunum á eftirfarandi hátt:  

Þannig að já, svo reyndi svo sem ekkert á þessa afneitun annarra af því að við 

vissum þetta bara. Við börðum þetta bara í gegn en þetta var, þetta var, mamma 

mín til dæmis hún bara öskraði á mig og skellti á mig í símann þegar ég sagði henni 

þetta. Af því að hún var föst í staðalímynd frá því hún vann sjálf ung kona á (nefnir 

gamlan vinnustað), þar var einhvers konar, og fyrir henni voru algeng þessi 

staðalímynd af Kelunum okkar. Ef hann er ekki eins og Keli (úr myndinni 

Sólskinsdrengurinn) þá er hann ekki með einhverfu, skilurðu, og fyrir henni voru 

börn þess tíma kringum 80 bara virkilega, virkilega fötluð börn sem að hérna þessi 

drengur passaði engan veginn inn í og læknarnir og allir voru bara að ljúga að okkur 

og þetta er bara ekki lengra frá mér en móðir mín. Þannig að það er alls konar 

vanþekking og afneitun held ég að sé sem að stýrir því að fólk dregur þetta 

óþarflega lengi. 

Anna og eiginmaður hennar upplifðu þó greiningarferlið í öðru landi og telur Anna 

að ekki hafi verið nógu faglega staðið að því þegar greint var frá niðurstöðum 

greiningarinnar. Það spilaði auk þess inn í að þau höfðu sérstaklega athugað með hvort 
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eitthvað væri að þegar þau bjuggu á Íslandi og var þeim þá tjáð að ekki væri um 

einhverfu að ræða. Þau fóru í mikla afneitun og viðurkenndu ekki greininguna fyrr en 

þau voru komin heim til Íslands og voru búin að kynna sér hvað einhverfa væri. Þá sáu 

þau að ef eldri drengurinn væri með einhverfu þá væri yngri drengurinn þeirra líka með 

hana. Í kjölfar greiningarinnar ákváðu þau að koma heim til Íslands sem fyrst þar sem 

þau töldu að hérlendis væru fleiri úrræði í boði. Hún lýsir upplifun sinni á niðurstöðu 

greiningarinnar svona: 

Það var greint úti og þegar hann sem sagt greinist þá fórum við í mjög mikla 

afneitun af því að við höfðum farið í tékk sérstaklega áður en við fluttum út og 

okkur var sagt að og við spurðum sérstaklega um einhverfu og það var eiginlegt 

sagt nei það lítur ekki út fyrir það þannig að við fórum bara í rosalega mikla 

afneitun og bara vorum mjög ósammála þessari niðurstöðu og förum heim og 

byrjum bara strax að lesa okkur til um þessa greiningu og fleira og eftir því sem að 

við lásum okkur meira til um að þá áttuðum við okkur á því að ef að sá eldri væri 

einhverfur þá væri sá yngri það alveg pottþétt vegna þess að hann var með kannski 

miklu týpískari, almennari einkenni. Hann var mikið að stimma, snúa sér í hringi, 

flakka höndum þannig að hann tapaði niður málfærni og fleira. 

 Greiningarferli viðmælendanna var að mörgu leyti svipað en undartekning var 

upplifun Önnu þar sem hún fór í gegnum greiningarferlið erlendis, þar sem fjölskyldan 

var búsett. Greiningarferlið tók um 1,5 til 3 ár hjá börnunum og hófst það hjá öllum 

börnunum þegar þau voru komin inn á almennan leikskóla þar sem grunur þeirra var 

staðfestur og athuganir hófust á þroska þeirra.  

5.2 Snemmtæk íhlutun 

Rannsakandi spurði foreldrana um fyrri þekkingu þeirra á hugtakinu „snemmtæk 

íhlutun“ og í ljós kom að fjórir foreldrar höfðu heyrt hugtakið áður en greiningarferli 

barnsins þeirra hófst og þekktu til hugtaksins. Aftur á móti höfðu tveir foreldrar aldrei 

heyrt hugtakið nefnt áður og vissu ekki hver meiningin á bak við það væri fyrr en að 

greiningarferlið var hafið. Allir foreldrarnir voru þó á sama máli um mikilvægi 

snemmtækrar íhlutunar og notuðu sterk jákvæð lýsingarorð um hve mikilvægt þeim 

fannst inngripið. Ítrekuðu þau hve ánægð þau voru með að gripið var inn í hjá börnum 

þeirra með snemmtækri íhlutun áður en greiningin var staðfest. Hildur komst vel að orði 

í svari sínu þegar hún var spurð um það hvaða skoðun hún hefði á snemmtækri íhlutun. 

Maður bara veit það að það skiptir máli að bregðast fljótlega við og hérna ég var 

líka bara dugleg að afla mér upplýsinga á netinu og í gegnum bækur og annað og 

þar auðvitað kom þetta alltaf fram hvað það skiptir miklu máli að byrja strax að 

vinna með barnið því það sé ekki komin staðfesting á greininguna. Það gerðum við 
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bara, við vorum líka mjög dugleg heima og hérna í samráði við leikskólann. Unnum 

þetta vel saman.  

Eftir að grunur kom fram hófst ferli hjá öllum börnunum þar sem leikskólinn greip 

inn í og byrjað var að vinna með færni barnanna eins og hægt var án staðfestingar á 

greiningunni. Íhlutunin var þó misjöfn en í öllum tilfellum var brugðist við gruninum og 

gripið inn í að einhverju leyti. Heiðar ítrekaði mikilvægi snemmtækrar íhlutunar með því 

að nefna að snemmtæk íhlutun hafi aldrei neikvæð áhrif hvað sem svo kemur út úr 

greiningunni. Það er alltaf betra að hefja inngrip og taka strax á málunum frekar en að 

bíða hugsanlega í eitt og hálft ár þar til staðfesting kemur eða þar til barnið byrjar í 

grunnskóla og hefja þá inngrip.  

Reynsla allra foreldranna var að snemmtæk íhlutun hefði haft mjög jákvæð áhrif á 

þroskaframvindu barna þeirra. Með þeirri íhlutun sem gripið var til hafi geta barnanna 

aukist og framfarir fljótlega farið að koma fram. Þegar greining á einhverfu var staðfest 

var snemmtæk íhlutun eitt af fyrstu hugtökunum sem foreldrarnir sáu í fræðibókunum, 

þar sem mikilvægi hennar er ítrekað. Það hafði því mikil áhrif á að þau skoðuðu öll 

úrræði sem í boði voru og voru á þeirri skoðun að snemmtæk íhlutun væri besta 

úrræðið fyrir börnin þeirra. Eitt foreldrið nefndi að áhrifin sem snemmtæk íhlutun hefur 

haft á líf drengsins síns væru mjög jákvæð. Hann talaði um það að barnið hans hefði 

getað orðið „stofnanabarn“ ef ekki hefði verið gripið inn í með íhlutun. Þetta er barn 

sem hefur mjög mikinn áhuga á allskyns hlutum í dag og hafi með stífri íhlutun frá 

ungum aldri náð að læra hluti sem foreldrana hafði ekki órað fyrir að möguleiki væri að 

honum myndi takast. En með markvissri þjálfun frá unga aldri hafi hann náð að tileinka 

sér styrkleika sína sem hjálpa honum í dag. 

5.3 Þjónusta 

Allir foreldrarnir fóru á fund til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins til að hlusta á 

fagfólkið greina frá niðurstöðum greiningarinnar. Upplifun allra foreldranna af fundinum 

var jákvæð en nokkrir foreldrar nefndu að erfitt hafi verið að meðtaka allar þær 

upplýsingar sem fram komu á fundinum. Fimm foreldrar höfðu sótt námskeið á vegum 

Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins í kjölfar staðfestingarinnar til að afla sér meiri 

upplýsinga um hvað einhverfa væri. Eitt foreldrið átti eftir að fara á slíkt námskeið en 

ástæðan fyrir því var að greiningin hjá hennar dreng var nýlega staðfest og ekki hafði 

gefist tími til að fara á slíkt námskeið. 
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Foreldrarnir voru allir sammála um jákvæða upplifun af Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins. Móttökurnar sem þau fengu voru góðar og upplýsingarnar sem þau fengu þaðan 

voru hjálplegar. Lárus notaði þessi sterku lýsingarorð til að lýsa sinni upplifun: „Það er 

bara magnað að sjá hvað þeir gera,“ en nefnir í framhaldinu að alltaf mætti betur gera 

en hann telur skort á fjármagni hafa áhrif. Eina neikvæða umfjöllunin sem kom fram hjá 

öllum foreldrunum var biðtíminn frá því að sótt var um fyrir barnið og þar til greiningin 

var staðfest. Foreldrarnir nefndu samt að þeir gerðu sér fulla grein fyrir því að allir væru 

að reyna að gera sitt besta. Margrét lýsti sinni reynslu svona: 

Mér finnst Greiningarmiðstöð frábær, mér finnst ömurlegt að hafa þurft að bíða 

svona lengi eftir að komast þarna inn en hvernig var tekið á móti okkur og öll 

umgjörðin og eftirfylgnin alveg frábær. 

Þegar spurt var um eftirfylgni frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins eftir 

staðfestingu á greiningu barnanna töluðu foreldrarnir um að námskeiðin hafi verið 

mikilvæg eftirfylgni. Þekking þeirra á einhverfu var misjöfn eftir fundinn hjá Greiningar- 

og ráðgjafarstöð ríkisins og fóru þau flest öll heim að kynna sér einhverfu enn betur, eitt 

foreldrið lýsti þessu svona: 

Við vorum ekki alveg skilin eftir í myrkrinu eða neitt svoleiðis, en mikið til held ég að 

þetta hafi ráðist af því hversu mikið við dembdum okkur í að læra um þetta sjálf. 

Stuðningur sem börnin fengu í leikskóla og grunnskóla virtist hafa vera mismikill. 

Margrét var sú eina sem átti barn sem ennþá var í leikskóla og hefur upplifun hennar 

verið mjög jákvæð af stuðningnum sem drengurinn hennar fær þar. Barnið hennar fékk 

stuðning um leið og grunur kom fram og eftir staðfestinguna fékk barnið enn 

markvissari þjálfun. Margrét lýsir hér sinni upplifun af þjónustunni þegar drengurinn 

hennar var að byrja í leikskóla:  

Það var löngu byrjað að vinna með hann í leikskólanum áður en hann fékk nokkurn 

stimpil á sig þá fékk sérkennslustjórinn það í gegn að hann fengi 4 sérkennslutíma 

án þess að vera með stimpil sem gerist eiginlega ekki. Þannig þú sérð það að barnið 

mitt, þú sást á honum að hann þyrfti á aðstoðinni að halda og það var barist fyrir 

því. Oft er þetta kannski svona ef þau eru á rófinu þá byrjar þetta ekkert strax 

vegna þess að það er ekki víst hvað er í gangi hjá barninu en hjá honum var það 

alveg augljóst sko. 

Þau börn sem voru með stuðning í grunnskólanum voru þó ekki með 

stuðningsfulltrúa sem var fagmenntaður og voru foreldrarnir ekki sáttir við það. Arnar 

nefndi að hann upplifði að einstaklingarnir sem sinna þessu starfi geri það af því að 

starfið sé þægilegt og gefandi, en vinni bara við það í eitt ár, en síðan kveðjast allir. Anna 
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ræddi um það hve heppnir drengirnir hennar hafi verið þegar kemur að aðilunum sem 

eru með þá í stuðningi innan skólans þrátt fyrir að þeir séu ólærðir. En hún nefndi líka að 

það tekur samt tíma fyrir þá sem eru ófaglærðir einfaldlega að átta sig á því hvað þeir 

eru að glíma við. Hún benti á að: 

Samkvæmt lögum þá eiga þeir rétt á stuðningi í skólann frá faglærðum aðila en 

nánast undantekningarlaust þá eru þetta krakkar sem eru kannski nýútskrifaðir úr 

menntaskóla. 

 Sonur Lárusar og yngri sonur Heiðars voru einu börnin sem ekki fengu 

stuðningsfulltrúa í skólanum en báðir eiga þeir rétt á því samkvæmt lögum. Mikil 

óánægja ríkti hjá foreldrum þeirra drengja um þann skort en ástæðan fyrir því að þeir 

fengu ekki þessa þjónustu var einfaldlega sú að það var ekki búið að finna manneskju í 

stöðuna og skortur var á starfsfólki. Eldri sonur Heiðars var fyrst á þessu ári að fá 

stuðning inn í skólann eftir mikla þrautagöngu, orðinn 10 ára gamall, þrátt fyrir að óskað 

hefði verið eftir því að hann fengi stuðning frá 6 ára aldri. Mismunandi var eftir 

börnunum hve mikinn stuðning þau fengu, hvernig stuðning og hvort börnin fengu 

kennslu að öllu leyti inn í bekknum sínum eða að hluta til. Foreldrarnir voru samt 

ánægðir með það fyrirkomulag sem hvert barn fékk og búið var að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu um hvað hentaði hverju barni.  

Foreldrarnir nýttu sér flestir stuðningsúrræðið liðveislu. Auk þess höfðu foreldrarnir 

nýtt sér úrræðin að fá stuðning heim, kennsluráðgjöf og stuðningsfjölskyldu. Misjafnt 

var eftir foreldrum hvað þau vildu nýta sér af úrræðunum sem þeim stendur til boða en 

flest þeirra nefndu að mikilvægast í þessu öllu saman væri að vita hvaða réttindi maður 

hefur og fá síðan að ákveða sjálfur hvað hentar sínu barni og fjölskyldu. 

5.3.1 Breytingar á högum út frá þjónustu 

Nokkuð var um að foreldrar færðu börn sín á annan leikskóla og ástæðurnar voru þær 

að þeir töldu að þar væri betri þjónustu að fá fyrir börnin, að betri þekking væri á 

einhverfu og að betri aðstaða væri til að vinna með barninu. Það sem hafði einnig mikil 

áhrif á þá ákvörðun þeirra var hvaða kennsluaðferð var notuð í leikskólunum í tengslum 

við vinnu með barninu. Flestir foreldranna höfðu kynnt sér bæði atferlisgreiningu og 

TEACCH aðferðina og höfðu þeir ákveðnar skoðanir varðandi þær og hvaða 

kennsluaðferð þeir töldu vera betri og henta sínu barni. 

Nokkrir foreldrar færðu börnin sín á leikskóla þar sem notast var við atferlisþjálfun, 

en leikskólinn sem börnin voru á áður aðhylltist TEACCH aðferðina. Þegar Anna bjó 
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erlendis var notast við TEACCH aðferðina en þau voru bæði á því að setja drengina sína í 

atferlisþjálfun og fóru þau því strax að leita að leikskóla með góða reynslu af 

atferlisþjálfun þegar þau fluttu til Íslands. Lárus og Hildur höfðu kynnt sér báðar 

nálganirnar og aðhylltust atferlisþjálfun frekar en þau studdust við fyrri rannsóknir þegar 

þau voru að velja á milli aðferðanna. Hildur lýsti reynslu sinni svona: 

Ég hérna las mig mikið til um þetta og það var svona mín niðurstaða í samræmi við 

minn mann þá vildum við atferlisþjálfun. Þannig við óskuðum eftir flutning á annan 

leikskóla og þar var honum tekið mjög vel, svona já við vorum ekki nógu ánægð 

með hvernig þetta var unnið á hinum leikskólanum þau voru alveg að gera sitt 

besta en ég var ekki hlynnt aðferðinni. Ég hafði meiri trú á hinni. 

Leikskólar tveggja barnanna sem unnu eftir TEACCH aðferðinni ákváðu að gera 

undanþágu þegar foreldrarnir óskuðu eftir því að unnið væri eftir kennsluaðferðum 

atferlisgreiningar. Það var þó andstaða gagnvart því í leikskólunum þar sem þjálfararnir 

innan þeirra neituðu að þjálfa eftir henni því þeir trúðu ekki nægilega á atferlisþjálfun. 

Báðir foreldrarnir gáfu þessu þó tækifæri í 6-12 mánuði en hvorugt barnanna fékk 

þjálfun í atferlisgreiningu eins og lofað hafði verið í upphafi. Í báðum tilfellunum fannst 

foreldrunum ekki nógu vel staðið að þjálfuninni og á endanum skiptu þau um leikskóla 

til að fá betri þjálfun fyrir barnið út frá kennsluaðferðum atferlisgreiningar og vildu að 

börnin væru á leikskóla sem samþykkir þá námsaðferð að fullu. Eitt foreldri úr 

rýnihópunum lýsir sinni reynslu svona : 

Það var samþykkt á einhverjum fundi þarna að þau myndi gera undanþágu um það 

að hann myndi fá atferlisþjálfun, en það mætti miklu mótlæti innan leikskólans. Það 

voru starfsmenn sem neituðu að þjálfa hann af því að þeir trúðu ekki á 

atferlisþjálfun. Endaði með því að við náðum að eyða rúmu ári þarna í þjálfun sem 

var eytt í TEACCH og svona atferlisþjálfun sem var ekkert alveg að virka af því að 

það voru ekki allir sem vildu þjálfa hann. Þannig að það tók alveg ár þar sem eyddist 

bara þjálfunin upp þangað til við fluttum hann yfir á leikskóla og fengum fullan 

stuðning leikskólans í atferlisþjálfun. Á hálfu ári erum við búin að sjá miklu meiri 

framfarir hjá honum en á einu og hálfu ári í TEACCH. 

Það var sameiginlegt hjá öllum foreldrunum að þeir höfðu ákveðnar skoðanir á því 

hvora aðferðina þau vildu að unnið væri eftir með barninu þeirra eftir að þau höfðu 

kynnt sér báðar aðferðirnar. 

5.4 Þjónustuskortur 

Umræðan um þau skörpu skil sem áttu sér stað þegar börnin fóru úr leikskóla yfir í 

grunnskóla voru mikil að mati þeirra foreldra sem höfðu reynsluna af því, en það var 

einungis ein móðir sem átti barn sem var enn á leikskólaaldri, eins og fram hefur komið. 
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Allir foreldrarnir höfðu fyrirfram haft áhyggjur af því hvernig breytingarnar frá 

leikskólastiginu yfir í grunnskólastigið myndu verða vegna upplifunar þeirra af 

umræðunni í samfélaginu um þetta málefni. Auk þess nefndi foreldrið sem enn á barn á 

leikskóla að hún kviði örlítið fyrir því þegar barnið hennar kæmist á grunnskólaaldur, þar 

sem hún óttaðist að sú góða þjónusta sem hann fær í dag í leikskólanum myndi minnka 

þegar hann færi yfir í grunnskóla. Foreldarnir töluðu allir um það að þau upplifðu 

úrræðaleysi í grunnskólunum gagnvart börnum þeirra. Þeir nefndu aðstöðuleysi í 

grunnskólanum og að einhvernvegin um leið og barnið byrjar í grunnskóla útskrifar 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins þau og hættir að veita þeim þá þjónustu sem þau 

þurfa á að halda. Foreldrarnir töluðu um hve gott utanumhald væri í leikskólanum, þar 

sem leikskólinn hafði samband við foreldrana og bókaði þá á fundi. Aftur á móti var 

upplifun þeirra af grunnskólanum á þá leið að þau þyrfti að hafa meiri stjórn á hlutunum 

og ýta á eftir þeim. Hildur gaf góða lýsingu á sinni upplifun: 

En það svona kannski það sem við erum að lenda í núna að við þurfum auðvitað 

svoldið að stýra þessu. Við þurfum að óska eftir fundunum og við þurfum að athuga 

hvort þetta sé ekki gert og þessu viðhaldið. Það er ekkert mikið að koma frá 

skólanum miðað við að leikskólinn var miklu meira með þetta fannst mér. Við 

vorum upplýst um hvenær næsti fundur er. En núna erum við að óska eftir hvenær 

erum við að fara á næsta fund, verður teymisfundur? Og þar eftir götunum þannig 

að jú þar finnur maður muninn. 

Heiðar nefndi að í grunnskólanum hjá sínum strák væri góð aðstoð en að hún hafi 

ekki verið til staðar á þeim tíma sem hann byrjaði heldur hafi þau þurft að berja í borðið 

nokkrum sinnum. Það kom í ljós að því eldri sem börnin verða því meira virtist aðstoðin 

innan grunnskólans dvína. Börnin koma vel undirbúin inn í fyrsta bekkinn frá 

leikskólanum en svo fellur þjónustan um sjálfa sig og það virðist gleymast að endurmeta 

reglulega, bæta því við sem þörf er á og þess háttar. Upplifun hans var sú að skólinn sé 

ekki tilbúinn til að takast á við verkefnið. Starfsfólk frá Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins kemur og heldur skilafund í skólanum og skipuleggur hvað starfsfólkið þar eiga 

að gera fyrir barnið. Hann taldi að síðan sé í raun og veru ekkert gert ef grunnskólinn 

gerir ekkert þar sem því er ekkert fylgt eftir af Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, eins 

og hann hafði upplifað að gert væri innan leikskólans. 

Hildur ræddi sína upplifun af dagforeldrum og þeirri bið að komast inn á leikskóla. 

Drengurinn hennar komst seint inn á leikskóla og vitneskja dagforeldranna var lítil um 
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þennan málaflokk og því var gripið inn í hlutina seinna en hefði getað verið þar sem ekki 

leið á löngu eftir að drengurinn byrjaði á leikskóla að gripið var inn í aðstæðurnar. 

Sko kannski bara það að það er ekkert illa meint gagnvart dagforeldrum en ég var 

rosa ósátt við hvað hann var orðinn gamall þegar hann kemst inná leikskóla. Og er 

alveg viss um það að ef hann hefði komist aðeins fyrr inn þá hefðum við getað 

byrjað fyrr að vinna. Þau svosem höfðu ekki neina þekkingu eða tól dagforeldrarnir, 

það var ekki hægt að ætlast til neins af þeim hvað þetta varðar. Hann fékk líka litla 

örvun sjálfur orðinn rúmlega tveggja ára með hálfs árs gömlum börnum. Þannig að 

umhverfið sem hann var í var ekkert örvandi í einhvern tíma þannig það var kannski 

eitthvað sem að svona, þegar ég hugsa tilbaka sem ég tel að hefði eflaust haft líka 

eitthvað að segja. 

Fram komu þau viðhorf að gott væri ef Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins opni 

aftur leikfangasafnið sem þau voru með hér á árum áður. Þar sem hægt var að koma og 

skipta á þroskaleikföngum til að örva þroska barnsins með nýjum leikföngum.  

Umræða skapaðist milli foreldranna í rýnihópunum um mikilvægi þess að stytta 

biðtímann, þar sem hægt væri auk þessa að skipuleggja betri samskipti á milli þeirra 

þjónustuaðila sem koma að börnunum. Þá var sérstaklega rætt um biðtímann eftir 

talmeinafræðingum en tveir foreldrar í rýnihópnum biðu enn eftir að komast að með 

börnin hjá talmeinafræðingi ári eftir að þau sóttu um þá þjónustu. Anna kom inn á þessa 

þörf á samstarfi milli þjónustuaðila: 

Hefðbundin þjálfun, talþjálfun, iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun. Yfirleitt eru þessir krakkar 

í einhverju af þessu eða öllu og að það skuli vera algjört rof á milli þessara aðila og 

ekkert samstarf er algjörlega út í hött. Það er bæði flókið fyrir foreldrana að vera 

alltaf að hlaupa úr vinnu og alltaf að vera hlaupa til og frá til þess að koma 

krökkunum í þetta og það slítur líka í sundur daginn fyrir krakkana til þess að vera í 

þjálfun. Bara allur þessi akstur á milli staða. 

Auk þess taldi Anna að með meiri samvinnu sérfræðinganna myndi einnig aukast 

þekking allra aðila á máli barnsins sem myndi hugsanlega verða til þess að hægt væri að 

vinna markvissara með barninu þegar sérfræðingarnir þekkja betur til fleiri aðstæðna 

barnsins. 

5.5 Gagnrýni  

Stéttaskipting og mismunun milli barna kom upp í nokkrum viðtölunum og innan 

rýnihópsins en þau upplifðu að mismunun væri milli barna á þeirri þjónustu sem þau fá 

eftir því hversu ákveðnir foreldrarnir eru að afla sér upplýsinga og sækjast eftir 

þjónustunni. Eitt foreldrið í rýnihópunum komst svona að orði þegar umræðan snérist 

um það að eitt foreldrið þekkti til aðila sem fékk tíma fyrir barnið hjá talmeinafræðingi 
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viku eftir að hafa sótt um tímann fyrir barnið á meðan hans barn hafði beðið í eitt ár 

eftir að komast að hjá talmeinafræðingi: 

Þarna er verið að mismuna börnum eftir því hvernig foreldrarnir standa að vígi, 

hvort þeir þekkja einhvern hefur getu eða burði til að. Það er auðvitað eitthvað sem 

má ekki tala um en er til staðar. Þau hafa ekkert um það að segja, krakkarnir 

Annað foreldri kom inn á að mikilvægt væri að athugun á grun á einhverfu færi með 

auknum mæli fram hjá fagaðilum. Þar sem sum börn hafa minni möguleika en önnur á 

að fá aðstoð ef foreldrar þeirra, sem eru sjálfir að glíma við vandamál, eða einfaldlega 

hafa ekki orku eða getu í að eltast við þjónustu eða jafnvel hafa ekki þekkingu á 

einkennum einhverfu. Anna nefndi að henni fyndist ósanngjarnt að hugsa til þess að 

þessir krakkar verði af einhverri þjónustu sem strákarnir hennar fá vegna sinnar 

þrautseigju. 

Foreldrarnir gagnrýndu flestir að það virðist vera leikskólanna að velja hvað stefnu 

þeir fari eftir í kennsluaðferðum. En í raun og veru ættu það að vera foreldrarnir sem 

fengju að velja aðferðina og leikskólinn myndi síðan fara eftir þeirra óskum en ekki 

öfugt. Mikil óánægja var innan foreldrahópsins með skoðun og stefnu leikskólanna til 

kennsluaðferða. 

Anna ræddi hve mikilvægt henni fyndist að sveitarfélögin myndu markaðssetja 

liðveislu og stuðningsfjölskyldu betur þar sem gífurlegur skortur er á mannskap í þau 

störf. Strákarnir hennar hafa verið heppnir og fengið slíka þjónustu en í öll þau skipti 

sem þau hafa nýtt sér hana hafa þau sjálf útvegað aðila sem hafa komið inn og veitt 

þjónustuna þó vissulega sjái sveitarfélagið síðan um að borga þjónustuna. Hún hefur 

farið þá leið að skrifa uppfærslu á Facebook síðu sína og skrifað texta um drengina undir 

mynd af þeim og óskað eftir einstaklingi, sem er tilbúinn að taka að sér starfið, og í öll 

skiptin fékk hún ótal deilingar og athugasemdir undir myndina frá fólki sem hafði áhuga. 

Ég held að út frá því að það er gríðarlegur skortur á þessu og langir biðlistar og það 

eru ekkert allir kannski með stuðningsnet eða getuna til að geta sett saman 

einhvern góðan texta. Þarna þarf bara að markaðssetja. Það þarf bara að setja fólk 

sem er gott að búa til texta, það þarf að velja einhverja fallega mynd og það þarf 

bara auglýsa þetta á samfélagsmiðlum ekki bara í bæjarblaðinu. Ekki bara á vefsíðu 

sveitarfélaganna. 

Anna ítrekaði mikilvægi þess að nútímavæða þetta form og með því yrði biðlistinn 

hugsanlega ekki jafn langur og þeir einstaklingar sem hafa lítið tengslanet myndu fá 

þjónustuna fyrr. 
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5.6 Samantekt 

Foreldrarnir höfðu allir svipaða reynslu þegar kom að snemmtækri íhlutun. Öll höfðu 

þau fengið jákvæða upplifun af þeirri aðstoð sem börnin þeirra fengu þegar 

greiningarferlið hófst. Ítrekuðu þau hve mikilvægt þeim fannst að gripið var strax inn í 

og byrjað að vinna markvisst með börnin. Foreldrarnir upplifðu öll jákvæða reynslu af 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Þar upplifðu þau mikinn skilning, jákvæðni og 

fagmennsku. Almennt voru foreldrarnir sáttir með þjónustu innan leikskólanna en þegar 

kom að þjónustu innan grunnskólanna fóru flestir foreldrarnir að verða ósáttir, þar 

fannst þeim fannst skortur á þjónustu. Kennsluaðferðir sem notaðar voru í vinnu með 

börnunum skipti alla foreldrana miklu máli og voru þeir ákveðnir í því hvaða aðferð 

barnið þeirra fengi og sóttu um að unnið væri eftir þeim aðferðum sem þau höfðu 

mesta trú á.  
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6 Umræða 

Í þessum kafla verða dregnar ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar í tengslum við 

rannsóknarspurningarnar og þann fræðilega grunn sem hún byggist á. Fyrst og fremst 

var rannsókninni ætlað að beina athyglinni að reynslu foreldra einhverfra barna af 

snemmtækri íhlutun og þjónustu. Niðurstöðurnar eru byggðar á viðtölum við sex 

viðmælendur sem áttu það sameiginlegt að vera foreldrar einhverfra barna og 

niðurstöðum úr ummælum fjögurra foreldra í rýnihópunum. 

Eins og fram hefur komið voru í upphafi rannsóknarinnar lagðar fram þrjár 

rannsóknarspurningar. Hver er reynsla foreldra, sem eiga einhverf börn, af snemmtækri 

íhlutun og þjónustu? Álíta foreldrar einhverfra barna að bæta þurfi snemmtæka íhlutun 

og þjónustu? Hvaða áhrif hefur snemmtæk íhlutun á einhverf börn að mati foreldra 

þeirra. Þá verða á grundvelli rannsóknarspurninganna settar fram tillögur um það sem 

betur má fara þegar kemur að snemmtækri íhlutun og þjónustu við einhverf börn og 

fjölskyldur þeirra. 

Styrkleikar rannsóknarinnar felast í því hve viljugir þátttakendur voru að taka þátt og 

tala um sína persónulegu reynslu. Hér á landi hefur reynsla foreldra einhverfra barna af 

snemmtækri íhlutun og þjónustu sem börnin þeirra og fjölskyldan fá ekki áður verið 

rannsökuð með þessum hætti. Til að hægt sé að gera enn betur þegar kemur að 

þjónustu við einhverf börn og fjölskyldur þeirra er mikilvægt að fá upplýsingar um 

viðhorf og reynslu notendanna á því hvað þeim finnst ábótavant, sem og jákvætt.  

6.1 Greiningarferlið 

Talað er um upphaf greiningarferlis þegar foreldra fer að gruna að um frávik í 

þroskaframvindu barns sé að ræða. Fimm af sex viðmælendum í viðtölunum var farið að 

gruna að eitthvað gæti verið að þegar börnin voru á aldursbilinu eins árs til rúmlega 

tveggja ára. Það samræmist því sem fræðin segja en þar er talið að flestir foreldrar 

einhverfra barna séu farnir að hafa áhyggjur af þroska barnsins áður en þau hafa náð 

tveggja ára aldri og nær allir fyrir lok þriðja aldursársins (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b).  

Í rannsókn Crane og samstarfsfélaga hans (2015) kom í ljós að foreldrarnir sem tóku 

þátt í þeirri rannsókn biðu að meðaltali í 3,6 ár frá því að þá fór að gruna að eitthvað 

óvenjulegt væri að varðandi þroska barnsins þar til greining var staðfest. Það er svipaður 
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biðtími og var hjá börnum viðmælendanna í þessari rannsókn en hjá þeim var biðin allt 

frá einu og hálfu ári upp í þrjú ár. 

Rannsóknir á erfðatengdum þáttum og einhverfu hafa sýnt fram á að engin ein 

orsök er fyrir einhverfu, heldur eru orsaka- og áhættuþættirnir fjölmargir. Samspil erfða 

og umhverfis hefur áhrif á þroska og hegðun einstaklingsins og einhverfa greinist oftar 

hjá piltum en stúlkum (Ingólfur Einarsson, 2014). Athyglisvert var að hjá þeim sex 

foreldrum sem tóku þátt í rannsókninni voru öll börnin drengir, auk þess voru tvö 

systkinapör innan hópsins. 

Kreppukenningar fara inn á þá óvissu sem myndast hjá foreldrum þegar greining er 

staðfest og viðmælendurnir töluðu flestir um það hvað ákveðið tímabil í ferlinu hafi 

verið mikið óvissustig. Kreppukenning Cullbergs byggist á fjórum stigum. Miðað við 

lýsingu nokkurra foreldranna á upplifun sinni á viðtalinu hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins má áætla að þau hafi verið á loststigi þegar greiningin lá fyrir. Þau tóku fram að 

erfitt hafi verið að meðtaka allar þær upplýsingar sem þar komu fram. Það er eitt af 

einkennum lostsigs að einstaklingar eiga erfitt með að muna hvað var sagt. Annað stigið 

er viðbragðs- eða varnarstig en það er þegar einstaklingurinn er að takast á við 

raunveruleikann. Tveir foreldrar upplifðu af eigin reynslu afneitun, eins og lýst er á öðru 

stiginu og þau neituðu að trúa niðurstöðum greiningarinnar og afneituðu tilfinningunum 

sem tengdust atburðinum. Allir foreldrarnir virðast vera komnir á lokastigið, eða 

skilningsstigið, þar sem þeir eru farnir að horfa fram á veginn og jafnvægi hefur náðst 

(Andrés Ragnarsson, 1997; Hrönn Björnsdóttir, 2008). 

6.2 Snemmtæk íhlutun 

Meirihluti foreldranna í rannsókninni þekkti til hugtaksins „snemmtæk íhlutun“ og höfðu 

lesið sér mikið til um það. Allir foreldrarnir ítrekuðu hve mikilvægt þeim fannst að 

snemmtæk íhlutun væri notuð sem fyrst og með markvissum hætti fyrir 

þroskaframvindu barnsins. Í kjölfar staðfestingar á einhverfu fóru allir foreldrarnir að 

kynna sér einhverfu og nefndu þau að eitt það fyrsta sem vakti áhuga þeirra úr 

fræðibókunum hafi verið ítrekunin á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar hjá börnum upp 

að sex ára aldri. Í fræðunum er ítrekað tekið fram mikilvægi þess að fagaðili vinni með 

börnin þegar kemur að snemmtækri íhlutun, að einstaklingurinn hafi þekkingu á 

erfiðleikum þeirra barna sem íhlutunin beinist að, aðferðum íhlutunar og hvaða aðferðir 

eru líklegastar til að skila sem bestum árangri (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014c). Í 
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viðtölunum við foreldrana kom fram að fagaðilar voru í öllum tilfellum til staðar í 

leikskólunum en þar fer snemmtæka íhlutunin fram.  

Eitt af því sem fram kemur í fræðunum er að það sé mikilvægast fyrir 

þroskaframvindu barnsins að íhlutunin hefjist eins snemma og auðið er í lífi barnsins eða 

strax og foreldra fer að gruna að um einhverja erfiðleika sé að ræða í þroskaframvindu 

og hegðun barnsins. Börn sem greinast ekki fyrr en um eða eftir sex ára aldur hafa misst 

tækifærið til þess að njóta sérhæfðar íhlutunar á þeim árum þegar mesta árangurs er að 

vænta. Allir foreldrarnir í rannsókninni ræddu um það málefni að því fyrr sem hægt sé 

að byrja að vinna með barninu því betra. Snemmgreining getur því haft mikla þýðingu 

fyrir framtíðarhorfur barna með því að stuðla að því að börnin njóti viðeigandi kennslu 

og annarrar íhlutunar strax á unga aldri (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b; Tryggvi 

Sigurðarson, 2001). Eitt foreldrið lýsti þeim gífurlegu áhrifum sem snemmtæk íhlutun 

hafði á barnið hans. Þau bjuggust aldrei við að hann gæti gert það sem hann gerir í dag. 

Snemmtæka íhlutunin hefur því mjög mikil áhrif á framtíðarhorfur barna. 

Þegar kemur að snemmtækri íhlutun er mikilvægt að samstarf og samvinna sé sem 

mest við foreldra barnsins, en allir foreldrarnir í þessari rannsókn tóku virkan þátt í 

íhlutun barna sinna (Tryggvi Sigurðsson, 2001). 

6.3 Þjónusta 

Mikilvægt er að hlusta á og virða gildi og skoðanir hverrar fjölskyldu þegar stuðningur 

fyrir barnið og fjölskylduna er skipulagt. Að aðstoða hverja fjölskyldu við að takast á við 

aðstæður sínar, styðja hana í virku samstarfi við þjónustuaðila og ákvarðanatöku um 

þörf og val á þjónustu (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Foreldrarnir höfðu allir jákvæða 

reynslu af fundinum hjá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins þegar niðurstöður 

greiningarinnar voru kynntar. Þeir voru sammála um að faglega hafi verið tekið á móti 

þeim þegar þeim var sagt frá niðurstöðunum og að þeir hafi fengið faglega aðstoð 

varðandi það sem tæki við. Í niðurstöðu þjónustukönnunar Greiningar- og 

ráðgjafarstöðvar ríkisins og Félagsvísindastofnunar árið 2012 var svipuð niðurstaða og í 

þessari rannsókn þar sem meirihluti foreldra barna sem nutu þjónustu Greiningar- og 

ráðgjafastöðvar ríkisins voru ánægð með þjónustuna (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir og 

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2013). Í rannsókn Crane og samstarfsfélaga hans kom fram 

mikilvægi viðmóts og upplýsingagjafa fagfólks í greiningarferlinu (Crane o.fl., 2015). 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins býður upp á námsskeið fyrir foreldra barna sem 
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nýlega hafa greinst með einhverfu, þar sem þeir fá kynningu á því hvað einhverfa er og 

um ýmis atriði sem geta nýst foreldrum þessara barna. Fimm foreldrar af sex höfðu nýtt 

sér þessa þjónustu og eitt foreldrið var á leiðinni á slíkt námskeið.  

Eins og fram hefur komið var biðtíminn frá gruni til staðfestingar á greiningu frá einu 

og hálfu ári til þrjú ár. Þessi bið reyndist öllum foreldrunum streituvaldandi, löng og olli 

óvissu um framhaldið. Í rannsókn Crane og samstarfsfélaga hans (2015) kom í ljós að ef 

streita var til staðar á meðan á greiningarferlinu stóð var það mikilvægasta vísbendingin 

um heildaránægju foreldra á greiningarferlinu. Biðtíminn var eini neikvæði þátturinn 

sem kom fram hjá foreldrunum sex þegar þeir voru spurðir út í þjónustuna á 

greiningarferlinu. Foreldrarnir tóku þó fram að þeir gerðu sér grein fyrir því að allir 

reyndu sitt besta til að flýta fyrir greiningu barnsins. 

Í flest öllum fræðum sem fjalla um þær breytingar sem verða þegar barn með 

einhverfu fer úr leikskóla í grunnskóla kemur fram hve mikilvægt sé á að samstarf liggi 

strax fyrir milli leikskóla og grunnskóla. Ítrekað er mikilvægi þess að leikskólinn skili af 

sér þeirri þekkingu og aðferðum sem þar hafi verið notaðar til að hægt sé að yfirfæra og 

nýta það sem nýttist vel í leikskólanum (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008). Þrátt fyrir að 

mikil vitneskja sé til um þau skörpu skil sem geta orðið þegar barn flyst milli skólastiga 

virðist lítið vera gripið inn í. Allir foreldrarnir sem rætt var við sem áttu barn á 

grunnskólaaldri nefndu að þau hafi fyrirfram haft áhyggjur af því hvaða áhrif það myndi 

hafa á þjónustu barna þeirra þegar þau myndi fara úr verndaða umhverfinu í 

leikskólanum yfir í grunnskóla. Allir foreldarnir upplifðu úrræðaleysi og aðstöðuleysi í 

grunnskólanum og einhvern veginn upplifðu þeir að um leið og barnið byrjaði í 

grunnskóla útskrifi Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins þau frá sér, en það er raunin. 

Upplifun foreldranna var að þau þyrftu að hafa stjórn á hlutunum í grunnskólanum og 

ýta eftir því að fá upplýsingar og óska eftir fundum. Það var töluverð breyting frá 

leikskólunum þar sem leikskólinn hafði samband við foreldrana, bókaði á fundi og hélt 

vel utan um mál barnanna. Mikil þörf er því á að bæta þetta þjónustustig á milli leik- og 

grunnskóla, bæta þarf verulega samfellu og samþættingu milli þessara skólastiga. Að 

auki virtist þjónusta innan grunnskólanna fara minnkandi því eldra sem barnið varð, 

þjónustan hættir af hálfu grunnskólans eftir fyrstu árin og það virðist gleymast að 

endurmeta reglulega, bæta því við sem þörf er á og þess háttar. Mikilvægt er að 

endurmeta þarfir hverra fjölskyldu reglulega með viðeigandi matsaðferðum, þar sem 

þarfir og þjónusta barnanna breytist með aldri og þroska þess (Guðrún Þorsteinsdóttir 
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og Þóra Leósdóttir, 2014). Upplifun foreldranna var að skólarnir virtust tilbúnir til að 

takast á við verkefnið þegar Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins kemur og heldur 

skilafund í skólanum til að setja upp hvað þeir eigi að gera. Reynsla foreldranna var hins 

vegar sú að ekkert var gert og ef grunnskólinn gerir ekkert þá kemur enginn frá 

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins og grípur inn í eins og gert væri ef leikskólinn myndi 

ekki sinna þessu hlutverki sínu. Þessi skörpu skil sem foreldrarnir upplifðu hjá 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins má tengja við það að barn sem greinist á 

leikskólaaldri með einhverfu fer á leikskólaskor innan stofnunarinnar, en þegar þau 

síðan byrja í grunnskóla eru þau útskrifuð þaðan (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 

e.d.b). Þetta fyrirkomulag gagnrýndi eitt foreldrið. Að ekkert annað taki við þegar börnin 

sem greinast á þessu fagsviði fara í grunnskóla. Þá er öllum afskiptum Greiningar- og 

ráðgjafarstöðvar ríkisins lokið og þau fá ekki áframhaldandi þjónustu þaðan.  

Í Aðalnámskrá leikskóla og Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um mikilvægi samtarfs 

milli starfsmanna skólanna þegar börn ljúka leikskóla og byrja í grunnskóla til að halda 

samfellu í þeirri þjónustu sem börnin hafa fengið og menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Þrátt fyrir 

að þetta standi í lögunum er þetta því miður ekki upplifun foreldranna í þessari 

rannsókn. Þau upplifðu flest öll skörp skil á milli skólastiganna. Þjónustan sem börnin 

höfðu fengið í leikskólanum minnkaði hjá þeim öllum þegar þau færðust yfir á næsta 

skólastig. Í lögunum stendur einnig að stuðningsfulltrúar í grunnskólum landsins eigi að 

vera fagmenntaðir einstaklingar en raunin var sú að ekki eitt barn var með 

stuðningsfulltrúa sem var fagmenntaður. Þó þessi skilyrði hafi ekki verið uppfyllt í neinu 

tilviki höfðu allir foreldrarnir góða hluti að segja um þá einstaklinga sem störfuðu í 

þessari stöðu með þeirra barni. Þrátt fyrir að foreldrarnir væru ánægðir með 

stuðningsfulltrúana þá þarf eitthvað að breytast til þess að starfandi stuðningsfulltrúar í 

grunnskólum landsins séu fagmenntaðir á þessu sviði eins og lögin kveða á um. Í 

leikskólunum hins vegar var í öllum tilvikunum fagmenntaður einstaklingur sem veitti 

barninu þá þjónustu sem það átti rétt á. 

Í niðurstöðum rannsókna hefur komið fram að foreldrum getur fundist flókið að 

velja á milli þeirra aðferða sem eru í boði í kennslu og þjálfun (Fleming, Hurley og 

Mason, 2015). Hér á landi er aðallega stuðst við atferlisgreiningu og TEACCH aðferðina. 

Íhlutunin sem fólk velur er yfirleitt undir þeim áhrifum hver skilningur foreldranna er á 

því hvað einhverfa sé (Sigrún Hjartardótir og María Sigurjónsdóttir, 2014). Mismunandi 

er eftir leikskólum hvort notuð er atferlisgreining eða TEACCH aðferðin til að þjálfa og 
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kenna einhverfum börnum og sumir foreldranna færðu börnin á annan leikskóla þar 

sem foreldrarnir töldu að betri þjónustu, þekkingu og aðstöðu væri að fá fyrir þau. 

Helsta ástæðan fyrir flutningi á annan leikskóla var þó yfirleitt byggð á því hvaða 

kennsluaðferð foreldrar barnanna vildu að þau myndu fá. Foreldrarnir höfðu ákveðnar 

skoðanir á því hvaða kennsluaðferð þau vildu að væri notuð í kennslu og þjálfun barna 

sinna. Fjórir foreldrar færðu barn sitt um leikskóla til að það fengi kennslu og þjálfun 

eftir aðferðum atferlisgreiningar og eitt foreldrið sótti sérstaklega um leikskóla þar sem 

atferlisgreining var notuð. Víðtæk gagnsemi og stuðningur sem atferlisgreining hefur 

fengið í fræðunum er að hluta til vegna þess að niðurstöður hafa sýnt fram á að það sé 

sú aðferð sem hefur hvað mest verið rannsökuð og sýnt árangur (Fleming, Hurley og 

Mason, 2015). Það má því álykta að skoðun foreldranna byggist á niðurstöðum fyrri 

rannsókna þegar þau standa frammi fyrir því að þurfa velja á milli þessara tveggja 

kennsluaðferða. 

Í kerfiskenningunni er áhersla lögð á að einstaklingurinn verði fyrir áhrifum frá öllum 

kerfum sem hann er hluti af. Barnið verður því fyrir áhrifum frá fjölskyldunni, 

umhverfinu og samfélaginu. Það er því mikilvægt að hlusta á óskir og virða skoðanir 

hverrar fjölskyldu þegar stuðningur fyrir barnið og fjölskylduna er skipulagt (Beckett og 

Taylor, 2010: Hrönn Björnsdóttir, 2008). Foreldrarnir ræddu að þeim hafi þótt 

mikilvægast að vita hvaða þjónustu þau eiga rétt á og fá síðan sjálf að ákveða hvaða 

þjónustu þau kjósa að nýta sér. 

6.4 Gagnrýni 

Foreldrarnir álitu að bæta þyrfti snemmtæka íhlutun með þeim hætti að skima fyrr eftir 

einhverfu einkennum. Eitt foreldrið ræddi það vandamál sem er í samfélaginu í dag, að 

börn komast seint inn á leikskóla. Börnin eru því lengur hjá dagforeldrum, þar sem lítil 

þekking og aðferðir eru til staðar til að grípa inn í og auk þess fá börnin minni örvun því 

eldri sem þau verða hjá dagforeldrunum vegna þess að þau eru í umhverfi með yngri 

börnum og skortur er því á örvun.  

Álit foreldranna var að bæta þurfi athugun á gruni á einhverfu og að mikilvægt sé að 

slík vinna sé í auknum mæli hjá fagaðilum. Þar sem sum börn hafa minni möguleika en 

önnur á að fá aðstoð ef foreldrar þeirra hafa ekki þekkingu á einkennum einhverfu eða 

hafa jafnvel ekki orku eða getu til að huga að slíku.  
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Foreldrunum fannst þörf á betri samfellu í þjónusta barna þeirra. Þá kom einnig 

fram að foreldrarnir upplifðu að um stéttaskiptingu og mismun væri að ræða sem sýni 

sig í því að börnin fá mismunandi þjónustu eftir því hversu ötulir foreldrarnir eru að afla 

sér upplýsinga og sækjast eftir þjónustunni. Það fannst þeim óviðunandi, þar sem öll 

börn hafa sama rétt samkvæmt lögum og það á ekki að þurfa að berjast fyrir þeim 

réttindum. 

Nokkuð var rætt um þann skort sem er á því að fá aðgang að skiptimarkaði á 

þroskaleikföngum, en Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins lokaði sínu leikfangasafni fyrir 

mörgum árum og hefur ekkert komið í staðinn fyrir það. Þangað fóru foreldrar og sóttu 

leikföng til að örva þroska barna sinna og leikfanginu var síðan skilað og skipt út fyrir 

nýtt leikfang til að þróa örvun barnsins. 

Markaðssetning sveitarfélaganna var gagnrýnd þegar kom að því að því ráða 

starfsfólk í liðveislu og finna stuðningsfjölskyldur. Þörfin er mikil fyrir slíka þjónustu en 

vegna manneklu er erfitt að fá þjónustuna ef foreldrarnir finna ekki sjálfir einstakling í 

stöðuna, sem sveitarfélagið greiðir síðan laun. Þess eru dæmi að foreldrar barnanna taki 

upp á sitt einsdæmi að auglýsa eftir einstaklingum í þessar stöður á Facebook aðgangi 

sínum. Þörf er á því að sveitarfélögin nútímavæði þetta form. 
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7 Lokaorð 

Það er von höfundar að rannsókn þessi verði til þess að umræða á almennum vettvangi 

aukist um málefni einhverfra barna. Rannsóknin hefur vakið upp spurningar og 

vangaveltur hjá höfundi til að dæmis um það af hverju þessi mikli þjónustumunur sé á 

milli skólastiganna. Hvernig er hægt að bæta þjónustuna þegar kemur að því að 

snemmgreina einhverfueinkenni og hefja snemmtæka íhlutun? Auk þess veltir höfundur 

því fyrir sér af hverju stuðningsfulltrúar barna í grunnskólum séu ekki fagmenntaðir eins 

og lögin kveða á um? Raunveruleikinn virðist hins vegar vera sá að grunnskólarnir 

virðast í engum tilvikum getað uppfyllt þau lögbundnu réttindi barnanna. 

Aukin þekking á snemmtækri íhlutun er mikilvæg til að ítreka mikilvægi hennar. Auk 

þess er aukin þekking á þjónustu einhverfra barna undirstaða þess að hægt sé að veita 

þeim betri stuðning og þjónustu. Áhugavert væri að gera þjónustukönnun (jafnvel 

megindlega og eigindlega) meðal foreldra annars vegar leikskólabarna og hins vegar 

grunnskólabarna til að kanna mismunandi viðhorf þeirra til aukinnar þjónustu fyrir 

einhverf börn. Það væri jákvætt ef þessi rannsókn myndi stuðla að frekari rannsóknum á 

málefninu. Það er óhætt að segja að með betri þekkingu og markvissari snemmgreiningu 

á einhverfu eykst þörf fyrir fleiri rannsóknir og þekkingu á einhverfu og þá þætti sem 

tengjast greiningunni og álítur höfundur að æskilegt væri að rannsaka stöðu þessara 

barna frekar. 

Það var tilfinning höfundar að viðmælendurnir sem tóku þátt í rannsókninni væru 

vel menntaðir og hefðu góða þekkingu á einhverfu og hafi þurft að vera mjög ákveðnir 

og eyða mikilli orku og tíma til að fá betri þjónustu fyrir börn sín. Áætla má að þeim hafi 

þótti mikilvægt að taka þátt í rannsókn eins og þessari til að láta heyra enn betur í sér. 

Athyglisvert væri því að framkvæma rannsókn sem væri sambærileg þessari og reyna að 

ná til foreldra einhverfra barna sem tilheyra ýmsum þjóðfélagsstéttum, eru með 

mismunandi menntunarstig og ná til þátttakenda alls staðar af landinu til að kanna hvort 

munur er á baráttuþreki foreldranna fyrir þjónustu fyrir börnin eftir þessum 

bakgrunnsbreytum.   

 

____________________________________ 

Nafn höfundar 
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Viðauki 1 - Kynningarbréf  

Kynningarbréf til þátttakenda 

Beiðni um þátttöku 

Reykjavík, september 2017 

 

Kæri viðtakandi, 

Ég heiti Inga Sigríður Björnsdóttir og vinn að gerð lokaverkefnis í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Háskóla Íslands. Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins benti mér á 

þig/ykkur sem mögulegan þátttakanda í rannsókn minni. Erindi þessa bréfs er því beiðni 

um þátttöku þína í rannsókninni. Leiðbeinandi og ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er dr. 

Steinunn Hrafnsdóttir, dósent í félagsráðgjöf og aðstoðarleiðbeinandi er Guðrún 

Þorsteinsdóttir félagsráðgjafi og sviðstjóri hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 

Ég er að leita að viðmælendum sem eru foreldrar einhverfra barna með reynslu af 

snemmtækri íhlutun. Tilgangur og markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu 

foreldra sem eiga einhverf börn af snemmtækri íhlutun og þjónustu. Rannsóknin er hluti 

af alþjóðalegu rannsóknarverkefni sem heitir ASDEU WP, þar liggja fyrir gögn úr 

rýnihópum við fagfólk og foreldra. 

Með samþykki þínu er óskað eftir upplýsingum um reynslu þína um málefnið. 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn þar sem hálfstöðluð viðtöl verða tekin við 

viðmælendur. Eitt viðtal verður tekið við hvern þátttakanda og áætlað er að hvert viðtal 

taki um það bil eina klukkustund. Viðtölin verða hljóðrituð og í framhaldinu afrituð. 

Stefnt er að því að taka viðtölin í lok september og byrjun októbers og áætlað er að 

rannsókninni verði lokið í lok nóvember. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og verið samþykkt. Þátttaka 

viðmælenda er forsenda þess að rannsókn verði framkvæmd en þátttakendum er 

heimilt að hætta þátttöku án frekari útskýringa. Farið verður með persónuupplýsingar 

og skráningu þeirra í samræmi við Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga. Nafnleynd og trúnaði verður gætt og hvergi mun nafn viðmælenda 

koma fram, öllum gögnum mun verða eytt að rannsókninni lokinni. 
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Ef einhverjar athugasemdir eða spurningar vakna varðandi rannsóknina er þér 

velkomið að hafa samband við rannsakanda á netfangið isb14@hi.is eða í síma 774-

6420. 

 

Kær kveðja,  

____________________________________ 

Inga Sigríður Björnsdóttir 

Meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands 

Netfang: isb14@hi.is 
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Viðauki 2 – Upplýst samþykki  

Upplýst samþykki þátttakenda 

Ágæti viðtakandi, 

Ég leita til þín og óska eftir samþykki þínu til þátttöku í meistara rannsókn minni um 

reynslu foreldra einhverfra barna á snemmtækri íhlutun og þjónustu.  

Þátttaka í rannsókninni felur í sér eitt viðtal sem mun taka um eina klukkustund. 

Stuðst verður við viðtalsvísi með helstu spurningum sem rannsakandi leitar svara við. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt við vinnslu rannsóknarinnar. Þátttakandi má hætta 

þátttöku á hvaða stigum rannsóknarinnar sem er og er auk þess ekki skylt að svara 

spurningum sem hann vill ekki svara. 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið kynningarbréf rannsóknarinnar 

og að mér hefur verið kynnt í hverju þátttaka mín felst. Mér hefur verið kynnt að 

trúnaðar verði gætt og ekki verði hægt að rekja svör til einstakra þátttakanda. Útskýrt 

hefur verið fyrir mér að viðtalið sé hljóðritað og er mér ljóst hvernig nýta á gögnin. 

Ef nánari upplýsinga er óskað, vinsamlegast hafið samband við Ingu Sigríði 

Björnsdóttur, isb14@hi.is eða í síma 774-6420 eða við Steinunni Hrafnsdóttur dósent 

við Háskóla Íslands, steinhra@hi.is.  

 

Dagsetning: _______________ 

 

____________________________________  

Undirskrift þátttakenda    

    

____________________________________   

Undirskrift rannsakanda      
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Viðauki 3 – Viðtalsvísir 

 

• Kyn og aldur foreldris 

• Kyn og aldur barns  

• Hvað var barnið gamalt þegar grunur um einhverfu vaknaði ? 

• Hjá hverjum vaknaði grunurinn fyrst ? 

• Hvernig fannst þér tekið á móti ykkur þegar áhyggjur vöknuðu og 

greiningarferli fór af stað? 

• Hvernig fannst þér þjónustan við ykkur á þeim tíma ? 

• Hver er reynslan þín á þeim tíma meðan beðið var eftir að komast að hjá 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins ? 

• Hversu langt leið þar til grunurinn kviknaði og þar til snemmtæk íhlutun 

hófst? 

• Hafðirðu heyrt um snemmtæka íhlutun áður ? 

• Hver er reynslan þín af snemmtækri íhlutun? 

• Er eitthvað sem þér finnst að megi betur fara þegar kemur að snemmtækri 

íhlutun einhverfra barna ? 

• Þegar greiningin var staðfest, hvernig fannst þér þjónustuaðilar taka á móti 

ykkur? 

• Er eitthvað sem þér finnst að megi betur fara þegar kemur að þjónustu 

einhverfra barna ? 


