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án hennar aðkomu hefði hugmyndin að þessari ritgerð aldrei orðið til. Að lokum vil ég 

þakka þátttakendum rannsóknarinnar fyrir gott samstarf og frábærar samverustundir. 

 

  



 

 

Ágrip 

Einhverfa hefur fylgt manninum frá örófi alda. Ríkjandi staðalímynd einhverfs 

einstaklings er fámáll sérvitringur með gífurlega þekkingu á afmörkuðu efni sem gjarnan 

tengist tölum. Staðreyndin er þó sú að minnihluti einstaklinga með raskanir á 

einhverfurófi fellur að þessari staðalímynd. Einkenni einhverfu birtast á ótal mismunandi 

vegu, ekki síst í tungumálinu. Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á 

fjölbreyttar birtingarmyndir mállegrar tjáningar hjá einhverfum einstaklingum og skoða 

áhrif ýmissa algengra meðraskana á máltjáningu og samskiptafærni. Fjallað er um málleg 

einkenni sem tengjast röskunum á einhverfurófi og meðröskunum en einnig er fjallað um 

sögu einhverfunnar á Íslandi og lögð sérstök áhersla á þróun kennslu- og 

meðferðarúrræða fyrir einhverfa einstaklinga og áhrif þeirra á lífsgæði. Með hliðsjón af 

þeirri umfjöllun er mál fjögurra fullorðinna einstaklinga með raskanir á einhverfurófi og 

ólíkar meðraskanir skoðað. Í málsýnum sem tekin voru snemma árs 2018 má sjá 

margvísleg málleg einkenni sem borin eru saman með það að leiðarljósi að sýna fram á 

fjölþættar birtingarmyndir máls, tals og samskipta hjá einstaklingum með raskanir á 

einhverfurófi en þær mótast bæði af genatengdum og umhverfistengdum þáttum. 
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1. Inngangur 

Einhverfa er gerð þroskafrávika í mannsheilanum sem var fyrst lýst árið 1943 af 

geðlækninum Leo Kanner. Þó hefur hún, eins og önnur þroskafrávik, fylgt manninum alla 

tíð en skilningur á henni hefur lengst af verið lítill (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín 

Guðmundsdóttir, 2014b:17). Börn með einhverfueinkenni hafa valdið læknum 

heilabrotum í gegnum tíðina, sér í lagi vegna fjarrænnar hegðunar, tilhneigingar til að 

einangra sig og sýna öðru fólki litla athygli, vegna takmarkaðrar notkunar máls til 

tjáskipta og óvenjulegrar skynjunar á hita og kulda, hljóðum, snertingu og sjónrænu áreiti. 

Áráttu- og þráhyggjuhegðun er sömuleiðis áberandi í hegðun einhverfra ásamt sérstæðum 

og oft ákaflega einhæfum áhugamálum. Kenningar um orsakir einhverfu hafa verið af 

ýmsum toga og hefur sökinni verið skellt á allt frá geðveiki til sinnuleysis mæðra. Allt 

fram undir miðjan áttunda áratug síðustu aldar þótti sjálfsagt að börn með alvarlegar 

einhverfuraskanir væru tekin frá foreldrum sínum og lögð inn á stofnanir (Andrea Katrín 

Guðmundsdóttir og Evald Sæmundsen, 2014:57-58). 

 Nú á dögum er almennur skilningur mun meiri gagnvart röskunum á einhverfurófi. 

Í leik- og grunnskólum landsins er skimað fyrir einhverfurófsröskunum og ýmis 

meðferðar- og þjálfunarúrræði eru í boði. Síðan á fimmta áratug síðustu aldar hafa orðið 

miklar framfarir í rannsóknum á greiningu, orsökum og meðferð fyrir börn en það sama 

á ekki við um fullorðna með einhverfurófsröskun. Framfarahorfur fullorðinna 

einstaklinga með einhverfurófsraskanir og möguleg inngrip eða úrræði hafa lítið verið 

rannsökuð. Markmið þjálfunar og meðferðar fyrir einhverf börn, hvort sem þau hafa 

aðeins röskun á einhverfurófi eða glíma einnig við meðraskanir á borð við þroskahömlun 

eða málþroskaröskun, er að auka almenn lífsgæði. Í því felst að auka möguleika 

einstaklinganna á að lifa sjálfstæðu lífi með liðveislu og taka eigin ákvarðanir, vera í skóla 

og vinnu, hafa sjálfstæða búsetu, mynda félagsleg tengsl, eiga samskipti við annað fólk 

og stofna fjölskyldu. Í því felst einnig að geta sinnt eigin grunnþörfum á borð við 

hreinlæti, innkaup og eldamennsku. Sú kynslóð einstaklinga með alvarlegar 

einhverfurófsraskanir sem nú er á miðjum aldri var lögð inn á stofnanir í æsku og fékk 

ekki sömu úrræði og bjóðast í dag. Í raun má segja að um sé að ræða einhvers konar 

gleymda kynslóð þar sem nýjustu úrræði og rannsóknir beinast nánast eingöngu að 

börnum en umfjöllun um fullorðna einstaklinga á einhverfurófinu er mjög takmörkuð. 

 Í þessari ritgerð er fjallað um raskanir á einhverfurófi, orsakir þeirra og hina 

fjölbreyttu einkennaflóru sem þeim fylgir. Sérstakri athygli verður beint að þeim 
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einkennum sem tengjast tungumálinu: Málnotkun, formi málsins og félagslegu samspili. 

Fyrir þessa ritgerð voru tekin málsýni frá fjórum fullorðnum einstaklingum sem hafa 

raskanir á einhverfurófi og fylgiraskanir á borð við þroskahömlun, kvíðaröskun og 

málþroskaröskun. Þessi málsýni sýna þann mikla fjölbreytileika sem er í máli einhverfra 

einstaklinga. Einnig er fjallað um áhrif umhverfis, kennslu og þjálfunar á 

einhverfueinkenni og athygli vakin á þeim áhrifum sem takmörkuð úrræði geta haft á 

málfærni einhverfra. Sérstaklega er fjallað um þann úrræðaskort sem hefur lengi einkennt 

sögu einhverfunnar á Íslandi en þátttakendur rannsóknarinnar tilheyra einmitt þeirri týndu 

kynslóð sem fyrr var nefnd. 

 Ritgerðin skiptist í átta meginhluta. Í öðrum hluta hennar er almenn umfjöllun um 

einhverfu, orsakir hennar og einkenni. Sá þriðji fjallar nánar um þau einkenni einhverfu 

sem tengjast tungumálinu en sá fjórði um meðraskanir, þar á meðal málþroskaröskun, 

þroskahömlun og kvíða. Í fimmta kafla er stiklað á stóru um sögu einhverfu og fötlunar á 

Íslandi í samhengi við þróun þjónustuúrræða, mannréttindi fólks með fatlanir og afdrif 

fullorðinna einstaklinga á einhverfurófi. Sjötti hluti ritgerðarinnar fjallar almennt um 

málsýnatöku en það er sú rannsóknaraðferð sem var valin fyrir þessa rannsókn. 

Rannsóknin sjálf er kynnt í sjöunda kafla, sem og þátttakendur hennar, og fjallað verður 

um málsýnin í samhengi við persónulega sögu hvers og eins, það er út frá frávikum og 

röskunum hvers þátttakanda og því hvaða úrræði þeim hafa boðist í gegnum tíðina. Í 

áttunda kafla eru lokaorð og í viðauka má finna málsýnin. 
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2. Taugaþroskaröskunin einhverfa 

Almennur skilningur á einhverfu er frumfosenda þess að skilja tengsl hennar við 

tungumál og tjáningu. Einhverfa er líffræðileg röskun á taugaþroska. Þegar raskanir á 

einhverfurófi eru greindar þarf að skoða og meta ýmis hegðunarfrávik sem koma fram 

þegar einhverfuröskun er til staðar (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014:95-99). Einkenni 

koma fram vegna röskunar á heilastarfsemi en þar sem ýmis ólík ferli í heilanum geta 

raskast geta einkenni verið breytileg milli einhverfra einstaklinga. Greining á röskunum 

á einhverfurófi fer fram á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins en þar er einna helst notast 

við tvö greiningarkerfi, DSM-5 og ICD-10. DSM-5 eða Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders 5 er fimmta útgáfa bandaríska greiningarkerfisins fyrir 

geðsjúkdóma og er gefin út af Ameríska geðlæknafélaginu (American Psychiatric 

Assosiation, 2018). ICD-10 eða The Classification of Mental and Behavioral Disorders 

(áður International List of Causes of Death) er greiningarkerfi gefið út af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (e. World Health Organization, WHO) í samstarfi við 

Sameinuðu þjóðirnar (World Health Organization, 2018). Greiningarkerfin innihalda 

flokkun á geðsjúkdómum og einkennalýsingar sem auðvelda greiningu þeirra. Í 

greiningarferli einhverfurófsraskana felst, auk athugunar á einhverfueinkennum og 

öðrum hegðunarröskunum, læknisskoðun, mæling á aðlögunarhæfni, vitsmuna- og 

málþroska, heyrnarmæling og jafnvel athugun á skyn- og hreyfiþroska (Robledo og Ham 

– Kucharski, 2008:25). Ekki er hægt að greina einhverfurófsraskanir með líffræðilegum 

prófum. Samkvæmt nýlegri íslenskri rannsókn greinast 120,1 af hverjum 10.000 

íslenskum börnum með röskun á einhverfurófi og er stærstur hluti drengir eða 2,8 drengir 

fyrir hverja stúlku. Þar af er rúmlega helmingur eða 54,7% með þroskahömlun (Evald 

Sæmundsen og fleiri, 2013:2-4). 

2.1 Starfsemi einhverfs heila 

Þar til nýlega var talið að einhverfa væri staðbundin röskun og bundin við miðtaugakerfið. 

Svo virðist þó ekki vera heldur valda dreifðar breytingar á heilastarfsemi skerðingu á 

samstarfi heilasvæða (Ingólfur Einarsson, 2014:123-126). Rannsóknir á þessari breyttu 

starfsemi heilans byggjast einkum á lífsýnatöku úr heila látinna einstaklinga sem greindir 

voru með einhverfu í lifanda lífi. Lífsýni úr nýlegri slíkri rannsókn sýndu óeðlilegar 

tengingar milli taugafruma í heilaberki og hafa slíkar tengingar líklega raskað eðlilegri 

starfsemi og boðskiptum milli taugafrumnanna (Chung, K., Wallace, J. og fleiri, 2013, 
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tilvísað í gegnum Ingólf Einarsson, 2014). Heilabörkurinn kemur að ýmissi starfsemi, 

meðal annars færni til að eiga viðeigandi samskipti við annað fólk, geyma minningar, 

skipta frá einni athöfn yfir í aðra og hugsa flóknar hugsanir (Ingólfur Einarsson, 

2014:124). Þessi virkni gerir manninum kleift að mynda samfélag og vera hluti af 

félagslegu umhverfi. 

2.2 Einkenni einhverfu 

Hegðunarfrávikin sem fylgja einhverfu eru mörg, mismunandi og misjafnlega alvarleg. 

Þau skiptast milli tveggja meginsviða og geta verið vægari á öðru en hinu. Annars vegar 

ná einkennin til sviðs félagslegra samskipta, málnotkunar, félagsfærni o.þ.h., og hins 

vegar geta þau birst sem áráttukennd hegðunarmynstur og óvenjuleg, oft einhæf 

áhugamál. Til þess að barn sé greint með dæmigerða einhverfu þurfa einkenni á að 

minnsta kosti öðru greiningarsviði röskunarinnar að hafa komið fram fyrir þriggja ára 

aldur og að einhverju leyti á báðum sviðum síðar meir (Robledo og Ham – Kucharski, 

2008:21). Ef einkenni ná aðeins til annars sviðsins eða koma ekki fram fyrr en eftir þriggja 

ára aldur er talað um ódæmigerða einhverfu. Ólíkum einhverfuröskunum er raðað upp í 

róf eftir alvarleikastigi. Á öðrum enda rófsins er dæmigerð einhverfa sem nær til beggja 

greiningarsviða og hefur fjölda einkenna en á hinum endanum eru vægari raskanir með 

færri og vægari einkenni, til dæmis Asperger-heilkenni (Evald Sæmundsen og Andrea 

Katrín Guðmundsdóttir, 2014b:24-26).   

2.3 Snemmtæk íhlutun 

Þar sem þroskaframvinda einhverfra barna er ódæmigerð hafa þau, auk þeirra grunnþarfa 

sem öll börn hafa, ákveðnar sérþarfir (Sigríður Lóa Jónsdóttir 2014c:207). Börn með 

einhverfu eru oft ófær um að læra af umhverfi sínu á sama hátt og börn með dæmigerðan 

þroska og því er mikilvægt að einhverfu barni og fjölskyldu þess standi til boða markviss 

og sérhæfð þjónusta strax frá upphafi. Markviss þjónusta af þessu tagi kallast íhlutun (e. 

intervention) og til þess að sem mestum árangri sé náð þarf íhlutun að hefjast um leið og 

grunur vaknar um einhverfurófsröskun, áður en greining á sér stað. Sérhæfð kennsla og 

þjálfun eru mikilvægir þættir íhlutunar en hugtakið nær einnig yfir aðra þjónustu, eftir því 

sem við á. Íhlutun byggir á viðurkenndu verklagi og aðferðum sem hafa reynst bera 

árangur við endurteknar rannsóknir og prófanir. Snemmtæk íhlutun (e. early intensive 

intervention) er hnitmiðuð þjálfunaraðferð sem miðar að því að hafa jákvæð áhrif á þroska 
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barnsins en einnig er miðað að því að styðja og styrkja foreldra þess til þess að taka þátt 

í þjálfun barnsins. Almennt er miðað við að snemmtæk íhlutun þurfi að eiga sér stað fyrir 

upphaf grunnskólagöngu (Scott og Baldwin, 2005:174). 

 Erfiðleikar einhverfra barna við að læra af umhverfi sínu stafa af minni taugaþjálni 

(e. neuroplasticity) heilatauganna, það er færni heilans til þess að mynda nýjar tengingar 

(Sigríður Lóa Jónsdóttir 2014c:208). Taugaþjálni er genabundin. Með snemmtækri 

íhlutun er hægt að hafa áhrif á þroska heilans og hafa sumir fræðimenn jafnvel haldið því 

fram að ef atferlisþjálfun hefst áður en einhverfueinkenni hafa birst að fullu, yfirleitt á 

fyrsta aldursári, megi hafa áhrif á genatjáningu ungra barna og hægja á því þroskaferli 

heilans sem leiðir til einhverfu (Dawson, 2008:781). 

Genatjáning er allar þær upplýsingar sem lesnar eru af genasvæðum litninganna 

og birtast í líkamlegum eiginleikum lífveru. Umhverfisþættir hafa áhrif á tjáninguna og 

því getur inngrip á borð við kennslu og þjálfun sem á sér stað nægilega snemma,  haft 

áhrif á tjáningu þeirra gena sem valda einhverfueinkennum. Samkvæmt sumum 

efðafræðikenningum eru vissar gerðir einhverfu tilkomnar vegna þess að samspil 

ákveðinna gena sín á milli og við umhverfið eykur næmi gagnvart 

einhverfurófsröskunum. Nýlegar rannsóknir benda til að með snemmtækri íhlutun megi 

hvetja ákveðna þætti genatjáningar til þess að bæta upp fyrir þá starfsemi sem heila 

einhverfra einstaklinga vantar (Dawson, 2008:781). Heilastarfsemi barna sem hófu 

snemmtæka heildstæða atferlisþjálfun vegna einhverfueinkenna mælist sambærileg 

heilastarfsemi barna með dæmigerðan þroska þegar á öðru og þriðja aldursári. Framfarir 

í þroska og hegðun voru marktækt meiri í rannsókn Dawson en hjá samanburðarhópi 

einhverfra barna sem fékk hefðbundna meðferð. Ekki eru allir fræðimenn sammála um 

yfirburði snemmtækrar íhlutunar þar sem ekki er hægt að vita hve alvarleg 

einhverfueinkennin hefðu orðið án inngripsins. Þó eru flestir sammála um að viðurkennd 

og prófuð íhlutunarúrræði af einhverju tagi séu nauðsynleg til að ná árangri.  

Íhlutun getur stórlega aukið færni og lífsgæði einhverfra barna sem og foreldra 

þeirra og annarra fjölskyldumeðlima. Með meðferð er hægt að ná fram miklum 

framförum í félagslegri þátttöku, sjálfstæði og sjálfstjórn í eigin lífi, félagslegri og 

vitsmunalegri færni sem og aðlögunarfærni. Einnig hefur snemmtæk íhlutun mikil áhrif 

á getu einhverfra barna í yrtum og óyrtum samskiptum og getur dregið úr 

hegðunarerfiðleikum þeirra. Félagsleg samskipti eru jafnan talin mikilvægasta 
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viðfangsefnið í kennslu og þjálfun einhverfra barna en einnig það erfiðasta. Þeir þættir 

sem hægt er að þjálfa upp eru margvíslegir. 

Þjálfunarþáttum er jafnan skipt niður í fimm ólík færnisvið (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir 2014c:212-214). Getan til þess að beina athygli að umhverfinu og afla sér 

þannig upplýsinga er innan fyrsta færnisviðsins en í því felst meðal annars að gefa gaum 

að öðru fólki, svipbrigðum þess, tali og látbragði, sem og því áreiti sem annað fólk veitir 

eftirtekt en það er kallað samhygli. Undir annað færnisvið fellur getan til þess að herma 

eftir tali, hreyfingum og athöfnum annarra. Þannig tileinka börn sér félagslega færni en 

sú tileinkun á sér meðal annars stað í leik. Getan til að skilja tungumál og nota það er 

þriðja færnisviðið en þar sem börn á einhverfurófi sýna samskiptum lítinn áhuga er fyrsta 

áskorunin sú að koma barninu í skilning um tilgang boðskipta. Einnig þarf að kenna og 

þjálfa félagslega málnotkun, byggja upp orðaforða, setningamótun og að lesa í óyrt 

skilaboð, svo sem líkamstjáningu og svipbrigði. Þar sem börn með einhverfu nota gjarnan 

leikföng á einhæfan máta og taka lítinn þátt í ímyndunarleikjum er fjórða færnisviðið sem 

þjálfað er getan til að nota leikföng á viðeigandi hátt. Fimmta og síðasta færnisviðið er 

síðan hæfnin til þess að eiga í félagslegum samskiptum við annað fólk. Samskipti við 

jafningja eru mikilvægur hluti þessa sviðs. Nái barnið tökum á þessum sviðum hefur það 

ágætan grunn fyrir flóknari félagslega færni, svo sem að eiga frumkvæði að samskiptum 

og að setja sig í spor annarra (Sigríður Lóa Jónsdóttir 2014c:214). Í framhaldinu má einnig 

byggja á þessari færni til þess að auka getu barnsins til þess að takast sjálft á við ýmsa 

erfiðleika við daglegar athafnir, svo sem skipulag, óþægindi vegna breytinga í daglegum 

venjum eða að takast á við skynúrvinnsluerfiðleika. 

2.4 Áráttur, þráhyggjur og skynúrvinnsla 

Einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar (e. obsessive compulsive disorder) koma oft fram 

hjá einstaklingum með röskun á einhverfurófi en sérfræðingar eru ósammála um hvort 

þau séu hluti einhverfunnar eða röskun sem skuli greina sérstaklega (Ingibjörg 

Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:146-147). Þráhugsanir eru 

hugsanir, hvöt eða hugmyndir sem koma endurtekið upp í hugann en áráttuhegðun er 

endurtekin hegðun eða athafnir, til dæmis að slökkva og kveikja á ljósum eða þvo 

hendurnar aftur og aftur. Getumiklir einstaklingar hafa oft einhæf áhugamál og 

umræðuefni en getuminni einstaklingar hafa frekar áráttu gagnvart athöfnum. Þessi 
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munur sést greinilega á milli getumeiri og -minni þátttakenda þessarar rannsóknar eins 

og rætt verður í köflum 6 og 7. 

 Þegar reynt er að greina á milli áráttu- og þráhyggjuröskunar og áráttu- og 

þráhyggjueinkenna sem tengjast einhverfu er einkum miðað við hvernig tilfinningar 

þessar hugsanir og athafnir vekja hjá einstaklingnum sem upplifir þær (Ingibjörg 

Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:147). Ef hugsanirnar eru 

ágengar, óæskilegar eða pirrandi eru þær greindar sem áráttu- og þráhyggjuröskun en ef 

svo er ekki teljast þær hluti einhverfueinkenna. Af skiljanlegum ástæðum er erfitt að 

greina þarna á milli þegar einstaklingar eiga erfitt með að tjá tilfinningar sínar en þótt 

einkennin valdi ekki streitu eða vanlíðan geta þau samt sem áður verið hamlandi í daglegu 

lífi og meðferð verið nauðsynleg, til dæmis hugræn atferlismeðferð eða lyfjameðferð. 

 Margir einhverfir einstaklingar glíma við erfiðleika og óstöðugleika í 

skynúrvinnslu. Skynjun einhverfra einstaklinga á sama skynáreiti, svo sem hlutum, 

hljóðum eða fyrirbærum, getur verið mismunandi dag frá degi. Þeir sem ekki eru á 

einhverfurófinu skynja þessi fyrirbæri nokkurn veginn eins frá degi til dags, þeirra 

skynúrvinnsla er stöðug og þeir eiga ekki í sömu erfiðleikum með að aðgreina áreiti, 

meðtaka upplýsingar og gera fleiri en einn hlut í einu (Bjarnveig Bjarnadóttir, 2007:19). 

Einhverfir með skynúrvinnsluerfiðleika á einu eða fleiri sviðum skynjunar nota gjarnan 

önnur skilningarvit, til dæmis snertingu í stað sjónar eða lyktar- og bragðskyn í stað 

heyrnar. Sumir þola til dæmis ekki ákveðna lykt, sterkt ljós, hávaða eða létta snertingu en 

virðist aftur á móti þykja önnur hljóð, svo sem tónlist og þétt snerting, róandi (Bjarnveig 

Bjarnadóttir, 2007:21). Margir einhverfir einstaklingar sem eiga við 

skynúrvinnsluerfiðleika að etja gera það sem kallað er að „stimma“ (úr ensku, stimulate) 

til þess að ná tökum á aðstæðum (Mash og Wolfe, 2010:308-309). Sjálfsörvandi hegðun 

getur verið af mörgum gerðum og örvað ólík skynfæri. Oft er um að ræða einhvers konar 

hreyfingar og algengt er að rugga sér fram og til baka eða baða út höndum, af offorsi. 

Sumir einhverfir einstaklingar nota sjónræna sjálfsörvun og horfa til dæmis beint í ljós 

eða á eigin hendur, sumir tala, hrópa eða framkalla hljóð með öðrum hætti og sumir nota 

jafnvel lyktarskynið og þefa af hlutum í umhverfi sínu (Mash og Wolfe, 2010:308-309). 

Ekki er vitað hvers vegna þessi hegðun birtist hjá einhverfum en hugsanlega er um að 

ræða aðferð til þess að útiloka áreiti frá umhverfinu með því að örva taugakerfið. 
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2.5 Upplausnarþroskaröskun 

Eitt málsýnanna sem fjallað er um í þessari ritgerð er frá fullorðnum einstaklingi með 

upplausnarþroskaröskun (e. childhood disintegrative disorder, áður Heller‘s syndrome). 

Upplausnarþroskaröskun (UÞR) er nú til dags yfirleitt talin undirtegund 

einhverfurófsraskana þó svo að einkennin komi fram með öðrum hætti. Þegar öll einkenni 

UÞR eru komin fram svipar þeim mjög til einkenna einhverfra barna á svipuðu 

greindarstigi. Börn með UÞR þroskast eðlilega fyrstu 2-4 árin og jafnvel lengur. Í sumum 

tilvikum virðast þau þroskast eðlilega allt til 10 ára aldurs en þá hefst skyndileg hugræn 

afturför (Hendry, 2000:78-80). Röskunin veldur einkennum einhverfu og alvarlegu tapi á 

fyrri færni. Getu til félagslegra samskipta og málhæfni hrakar, fram koma miklir 

erfiðleikar við skynúrvinnslu og bera fer á áráttu- og þráhyggjuhegðun. Fyrstu einkenni 

afturfarar birtast sem skapofsi, pirringur, grát- og bræðisköst en áframhaldandi aukin 

árásargirni fylgir röskuninni (Hendry, 2000:78-80). Ofskynjanir og hraðfara vitglöp fylgja 

í kjölfarið og innan fárra mánaða eru færni til sjálfsbjargar og málfærni horfnar. Öðrum 

einhverfurófsröskunum getur fylgt afturför þar sem einhverft barn missir niður færni, til 

dæmis orðaforða, sem það hafði áður tileinkað sér (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b:83). 

Hugræn afturför einstaklinga með UÞR er þó mun hraðari en hefðbundin 

einhverfuafturför og upphaf hennar er oft greinilega markað af ákveðnum atburði, gjarnan 

flogakasti. 
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3. Einhverfa og tjáning 

Einhverfir einstaklingar geta átt í miklum erfiðleikum með að tjá hugsanir sínar og 

tilfinningar. Málerfiðleikar barna á einhverfurófinu skiptast í meginatriðum í tvennt. 

Erfiðleikar við aðstæðubundna málnotkun, það er félagslega notkun málsins, eru 

sameiginlegir flestum einstaklingum á einhverfurófinu, þótt málgeta þeirra sé mjög ólík 

og nái allt frá algerlega óyrtri tjáningu yfir í mikla mállega færni (Ingibjörg Bjarnadóttir, 

Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:132-133). Málkerfislegir erfiðleikar eru 

óalgengari en félagslegir erfiðleikar en ef þeir koma fram virðast þeir vera svipaðs eðlis 

og erfiðleikar barna með sértæka málþroskaröskun (Paul og Norbury, 2012:17). 

3.1 Félagsleg málþroskafrávik einhverfra barna 

Allt frá tveggja daga aldri hafa börn sem ekki eru einhverf grunngetu til þess að mynda 

augnsamband og með tímanum læra þau sífellt betur og betur að lesa í augnaráð og 

svipbrigði, skilja bendingar og aðra líkamstjáningu (Paul og Norbury, 2012:17). Einhverf 

börn hafa oft ekki þennan meðfædda hæfileika og eiga þess vegna í miklum erfiðleikum 

með að mynda félagsleg tengsl, setja sig í spor annars fólks og eiga samskipti við það, 

hvort sem er með orðum eða eftir öðrum leiðum. Einhverf börn eru jafnan sein til máls 

og ef þau nota málið er talandinn einsleitur og börnin skynja ekki þær reglur sem gilda 

um samtöl, hvenær þau eigi að tala og hvenær ekki, svo þau grípa oft fram í eða þagna 

jafnvel alveg (Paul og Norbury, 2012:18). Þau sýna oft ekki viðleitni til þess að deila 

áhugamálum sínum með öðrum og geta illa fylgt fjölþættum leiðbeiningum eða 

fyrirmælum (Webster, 1980:9). 

 Málþroskafrávik eru oft fyrst til að vekja áhyggjur hjá foreldrum einhverfra barna 

þar sem einhverf börn eru yfirleitt sein til máls. Fyrstu orðin mynda þau yfirleitt um 

tveggja ára aldur, ári eldri en börn með eðlilega máltöku (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald 

Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:132). Máltaka einhverfra barna er ekki jafn 

regluleg og hjá börnum með eðlilegan málþroska svo erfitt er að segja til um þróun hennar 

framan af. Börn sem eingöngu glíma við málhamlanir reyna gjarnan að bæta sér upp 

skortinn á málfærni með annars konar tjáningu, til dæmis svipbrigðum og öðru látbragði, 

en það gera einhverf börn almennt ekki (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og 

Brynja Jónsdóttir, 2014:132). Þau virðast því ekki meðvituð um eigin skort á málfærni 

eða að tjáning þeirra sé óvenju lítil og miða sig ekki við málfærni jafnaldra með 

dæmigerðan þroska. 
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3.2 Blæbrigði málsins 

Hljómfall tals tjáir spurningar, staðhæfingar, grín og kaldhæðni. Einhverfum 

einstaklingum þykir oft erfitt að skilja þennan blæbrigðamun í máli annarra og beita 

honum síður sjálfir (Paul og Norbury, 2012:17-18). Þar af leiðandi virðist tal þeirra oft 

eintóna, flatt og vélrænt. Framburður orða getur verið ofvandaður og hvert einasta hljóð 

borið skýrt fram. Þetta er almennt ekki raunin hjá dæmigerðum málhöfum en málhljóð 

renna gjarnan saman í náttúrulegu tali. Ennfremur eiga einhverfir einstaklingar það til að 

aðlaga ekki raddstyrk sinn að aðstæðum hverju sinni eða viðmælanda sínum (Ingibjörg 

Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:134). Börn sem ekki hafa 

einhverfuraskanir virðast skilja ómeðvitað tilgang samskipta en erfiðleikar einhverfra 

barna felast oft í því að þau skilja ekki tilgang boðskipta (Hale og Tager-Flusberg, 

2005:519). 

Einhverf börn eru ákaflega ólík hvað varðar málleg einkenni ekki síður en önnur 

einhverfueinkenni. Nýlegar rannsóknir sýna að um 15-30% einhverfra barna ná aldrei 

tökum á tali en þetta breiða bil skýrist af ólíkum skilgreiningum á því að vera án tals 

(Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:133). Þetta hlutfall 

hefur lækkað úr um 50% miðað við fyrri rannsóknir, bæði vegna þess að 

einhverfuraskanir eru almennt greindar fyrr og gripið inn í með betur viðeigandi hætti en 

áður var, en einnig vegna þess að greiningarviðmið fyrir einhverfu hafa breyst. Fleiri fá 

einhverfugreiningu og fólki með þroskahamlanir hefur fækkað hlutfallslega innan hóps 

einhverfra. Þrátt fyrir að sumir tjái sig aldrei í mæltu máli hefur bætt aðgengi að tölvum 

hjálpað mörgum og sífellt algengara verður að ungt fólk með einhverfu tjái sig í rituðu 

máli með hjálp tækninnar (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja 

Jónsdóttir, 2014:134). 

3.3 Málnotkun, skilningur og tjáning 

Börn með eðlilegan málþroska skilja yfirleitt fleiri orð en þau geta myndað sjálf og það 

sama á við um fullorðið fólk sem lærir ný tungumál. Einhverf börn eiga aftur á móti í 

erfiðleikum bæði með málskilning og tjáningu og nokkuð algengt er að erfiðleikar við 

skilning séu meiri en tjáningarlegir erfiðleikar (Tager-Flusberg, Paul og Lord, 2005:650-

681). Málnotkun einhverfra einkennist í langflestum tilfellum af erfiðleikum með 

félagslega notkun málsins sem samskiptatækis, takmarkaðri málnotkun og jafnvel ber á 
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málnotkun sem hefur ekki boðskiptalegan tilgang (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald 

Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:136). Boðskipti felast ekki eingöngu í eiginlegri 

málnotkun heldur einnig ýmsum öðrum samskiptatengdum atriðum og einhverfir eiga 

yfirleitt í erfiðleikum með þau atriði líka. Það sem átt er við er m.a. að beita röddinni 

öðruvísi eftir því við hvern er talað, að skiptast á að tala, ná augnsambandi, skilja 

svipbrigði, látbragð og líkamsstöðu og að bera skyn á það hvort viðmælandi hafi áhuga á 

umræðuefninu og hvernig honum líði. Einhverf börn hafa gjarnan bókstaflegan skilning 

á máli og nota háfleyg eða ofurnákvæm orð í samræðum. Þau leita iðulega frekar í 

samskipti við fullorðna heldur en börn þar sem börn eru ófyrirsjáanlegri. Þeim þykir oft 

erfitt að skynja ólík merkingarblæbrigði setninga og orða eftir samhengi þeirra, til dæmis 

samheiti orða, það er að orð geti haft fleiri en eina merkingu (Volden o.fl., 2009:388-393). 

 Börn eiga það almennt til að spyrja í sífellu um það sama en slíkt er enn meira 

áberandi í máli einhverfra barna. Sum börn sýna merki vanlíðunar sé spurningunni ekki 

svarað, enda þótt þótt henni hafi verið svarað stuttu fyrr (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald 

Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:135). Mörgum einhverfum þykir óvissa óþægileg 

og kvíðavaldandi og þráspyrja um það sem í vændum er, sérstaklega ef það er áhugavert 

eða spennandi, og getur það valdið enn meiri kvíða. Stundum eru síendurteknar 

spurningar líka eins konar kækur. Þetta er annar endi öfganna, hinar öfgarnar eru á þann 

veg að sum börn spyrja aldrei neins og svara jafnvel ekki spurningum sem beint er til 

þeirra. 

 Sum einhverf börn tjá sig með sérstökum orðum eða orðasamböndum sem hafa 

ákveðna merkingu fyrir þeim en aðra eða jafnvel enga merkingu fyrir öðrum. Þá er talað 

um sérviskulegt málfar. Stundum er um að ræða nýyrði, það er orð sem eru ekki til í 

málinu, en þá fellur orðið yfirleitt vel að málkerfi móðurmálsins (Ingibjörg Bjarnadóttir, 

Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:135). 

3.4 Bergmæli 

Bergmæli (e. echolalia) er algengt hjá einhverfum einstaklingum. Eins og nafnið gefur til 

kynna felur bergmálstal í sér endurtekningu á orðum eða setningum sem einstaklingurinn 

hefur heyrt í umhverfi sínu, eins konar bergmál (Prizant og Rydell, 1984:183). Þessi 

endurtekning getur átt sér stað beint í kjölfar þess að orðin eru sögð en einnig getur liðið 

lengri tími. Dagar, mánuðir eða ár geta liðið frá því orðin eru upphaflega mælt þar til þau 

eru endurtekin, gjarnan nákvæmlega eins og þau voru sögð og jafnvel með sama tónfalli, 
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áherslum eða hiki. Bergmæli er hluti af eðlilegri máltöku og hjá börnum með dæmigerðan 

málþroska hverfur það yfirleitt af sjálfu sér en sum einhverf börn hætta því ekki heldur 

halda því áfram alla ævi. Einstaklingur sem bergmálstalar mikið getur verið fær um að 

endurtaka heil samtöl með viðeigandi hljómfalli og áherslum án þess að skilja innihald 

þess sem hann segir (Robledo og Ham – Kucharski, 2008:47). Bergmæli hefur oft engan 

tjáskiptalegan tilgang, það getur verið samhengislaust og átt sér stað þótt enginn annar sé 

á staðnum. Sum einhverf börn nota bergmæli sem sjálfsörvunaraðferð, þegar áreiti í 

umhverfinu verður yfirgnæfandi. Það getur líka verið vísir að munnlegum samskiptum og 

hægt er að vinna með bergmálstal einhverfra þannig að bermálstalandi einstaklingar læri  

að nýta sér það til að tjá sig (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja 

Jónsdóttir 2014:134). 
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4. Meðraskanir 

Einkenni meðraskana einhverfu geta verið jafn margbreytileg og einhverfueinkennin 

sjálf. Ef vel er fylgst með hugsanlegum meðröskunum og gripið til aðgerða þegar þess 

þarf má bæta lífsgæði og framfararmöguleika einhverfra eitthvað. Einstaklingar sem 

greindir eru með raskanir á einhverfurófi hafa ólíkar og misalvarlegar hamlanir. 

Meðröskunum má skipta í raskanir á taugaþroska, geðraskanir og aðrar meðraskanir 

(Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:131). Mörkin milli 

þessara gerða meðraskana eru þó ekki skýr, orsakir þeirra skarast og með aukinni 

þekkingu kemur sífellt betur í ljós hve ógreinilegar línur er um að ræða. 

4.1 Heili og málþroski 

Um miðja 19. öld áttuðu læknar sig fyrst á tengslum ákveðinna svæða í heilanum við 

tiltekna færni. Ein sérhæfing vinstra heilahvels er tungumálið og málsvæði heilans eru í 

vinstra heilahveli hjá langflestum málhöfum. Almennt er miðað við að tvö svæði séu 

mikilvægust, Broca-svæðið og Wernicke-svæðið, þó svo að það sé, miðað við nýrri 

rannsóknir, töluverð einföldun (Sigríður Magnúsdóttir, 2005:657). Skemmdir á þessum 

svæðum, til dæmis vegna áfalla á borð við hjartaáfall eða vegna slysa, geta leitt til 

málstols. Skaði í vinstra ennisblaði veldur erfiðleikum við tjáningu, svokölluðu tjástoli 

eða Broca-málstoli, og einnig stundum málfræðistoli (e. agrammatism). Sskaði á efri 

hluta vinstra gagnaugablaðs veldur erfiðleikum við skilning, skilningsstoli eða Wernicke-

málstoli. Sjúklingur með tjástol á í erfiðleikum við byggingu setninga, beygingar og hefur 

höktandi talanda. Sjúklingur með skilningsstol talar aftur á móti reiprennandi og með 

eðlilegum talanda en setningarnar geta verið samhengislausar og sjúklingur skilur ekki 

það sem er sagt við hann. 

 Málstol, hvort sem það nær til tjáningar eða skilnings, er eitt form mállegra 

erfiðleika og er ólíkt þeim mállegu erfiðleikum sem einhverfir glíma við. Ólíkt því sem á 

við um málstolssjúklinga má ekki sjá orsakir málerfiðleika sem orsakast af einhverfu við 

krufningu og í raun er lítið vitað um taugalífeðlisfræðilegar orsakir þeirra. Vegna þeirra 

gífurlega ólíku einkenna sem fylgja einhverfurófsröskunum og erfiðleika við að greina 

megineinkenni raskananna frá hliðareinkennum þeirra hefur sömuleiðis reynst erfitt að 

einangra ákveðið gen sem veldur einhverfu (Wilsey og State, 2015:92). Fjölbreytilegum 

máleinkennum einstaklinga með einhverfu getur þó svipað til annarra raskana sem sumar 

eru genatengdar. Þeirra á meðal er málþroskaröskun en tveir þeirra einstaklinga sem tóku 
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þátt í málsýnatöku fyrir þessa ritgerð bera einkenni málþroskaröskunar (kaflar 7.4.2 og 

7.4.3). Því er við hæfi að gera henni nánari skil. 

4.2 Málþroskaröskun 

Málþroskaröskun er heiti yfir mállega erfiðleika sem lýsa sér í hömlun eða seinkun á 

málþroska, m.a. erfiðleikum við málfræði móðurmálsins. Málþroskaröskun getur komið 

fram með öðrum röskunum eða verið sértæk en þá er engin önnur hömlun á þroska til 

staðar. Erfiðleika barna með málþroskaröskun er þó ekki hægt að rekja til annarra orsaka 

á borð við heyrnarskerðingu eða heilaskaða. Röskunin virðist vera genatengd og á tíunda 

áratug síðustu aldar, í kjölfar rannsókna á heilli fjölskyldu þar sem flestir 

fjölskyldumeðlimir höfðu einkenni sértækrar málþroskaröskunar, tókst vísindamönnum 

að einangra fyrsta málgenið (Gopnic og Crago, 1991, tilvísað í gegnum Sigríði 

Sigurjónsdóttur, 2013). Genið ber nafnið FOXP2 og veldur margvíslegum erfiðleikum 

við mál. Börn með málþroskaraskanir eiga erfiðara en jafnaldrar með hljóðkerfislega 

flókin orð, beygingar, smáorð, myndun setninga og bullorð. Þau eiga erfiðara en 

jafnaldrar með úrvinnslu málfræðilega flókinna setninga, til dæmis tilvísunar- og 

atvikssetningar eða þolmyndarsetningar. Þau nota sjaldnar nafnliði með ákvæðisorðum 

og setningar sem innihalda forsetningarliði og eiga auk þess erfitt með ýmis 

beygingarfræðileg atriði á borð við miðstig og efsta stig lýsingarorða og orðhlutafræðileg 

atriði svo sem forskeyti og viðskeyti orða (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004:22-23). 

 Orðaforði barna á skólaaldri með málþroskaröskun er oft minni en jafnaldra með 

dæmigerðan málþroska en ekki er ljóst hvort það sé vegna lestrarerfiðleika eða af öðrum 

ástæðum. Mörg börn með málþroskaraskanir eiga í meiri erfiðleikum en önnur með að 

halda uppi samræðum. Skilningur þeirra er jafnframt oft afar bókstaflegur, þau skilja síður 

orsakasamhengi og gengur illa að draga ályktanir. Frásagnir barna með málþroskaraskanir 

eru að meðaltali styttri, samhengi síður skiljanlegt og söguþráðurinn einfaldari (Ester 

Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004:16-18). 

 Málþroskaraskanir virðast geta leitt af sér félagslega erfiðleika og einangrun sem 

má rekja til erfiðleika við notkun málsins í félagslegum samskiptum (Ester Sighvatsdóttir 

og Sigríður Magnúsdóttir, 2004:16-18, Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004:22-23). Þetta hefur 

slæm áhrif á lífsgæði og framtíðartækifæri barnanna. Það gefur því að skilja að samanlögð 

einkenni einhverfu og málþroskaröskunar getur haft veruleg áhrif á framtíð einstaklinga 

og færni þeirra til þess að taka þátt í samfélagi sínu. 
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4.2.1 Sértæk málþroskaröskun (e. specific language impairment) 

Málþroskaröskun telst ekki sértæk nema búið sé að útiloka hamlanir í öðrum þroska. 

Einnig þarf að vera misræmi milli málþroska barnsins og annars þroska og 

greiningarviðmið segja að málþroski þurfi að vera skertur miðað við aldur en óyrt greind, 

heyrn, taugaþroski, talfæri, félagslegur og tilfinningalegur þroski eðlilegur (Ester 

Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004:16-18). Til þess að fá greiningu með 

sértæka málþroskaröskun þarf barn að hafa frávik eða seinkun í að minnsta kosti tveimur 

þáttum málþroskans en frávik geta komið fram í öllum þáttum með mismunandi hætti og 

í mismiklum mæli á þeim öllum. 

Til þess að greina sértæka málþroskaröskun eru lögð fyrir stöðluð málþroskapróf 

sem reyna á ólíka þætti málfræðinnar. Með útkomum úr þáttum málþroskaprófanna er 

reiknuð svokölluð málþroskatala og ef hún mælist ákveðið langt frá meðalgetu jafnaldra 

telst barnið hafa SM, ef aðrir þættir eru í lagi (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður 

Magnúsdóttir, 2004:16-18). Málþroskapróf prófa mikilvægustu þætti málsins, það er 

hljóðkerfisfræði, setningafræði, beygingarfræði og merkingarfræði í hlustun og tali barna. 

Óyrt greind, það er greind sem ekki tengist máli eða málskilningi, þarf einnig að vera 

óskert til þess að málþroskaröskun teljist sértæk (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður 

Magnúsdóttir, 2004:16-18).  

4.2.2 Málþroskaröskun og lögun heilans 

Í grein sinni Defining language phenotypes in autism sem birtist árið 2006 gerir Helen 

Tager-Flusberg ráð fyrir að til sé undirhópur einhverfra barna sem glímir bæði við röskun 

á einhverfurófi og málþroskaröskun (Tager-Flusberg, 2006:219-220). Meðal einkenna 

sem þessi undirhópur á sameiginleg með SM-börnum eru nokkrar takmarkanir á  

orðaforða og hljóðkerfisvitund en öllu meiri erfiðleikar á sviði setningafræði og 

merkingarfræði. Geta beggja hópa í að endurtaka bullorð er slæm og einnig eru greinileg 

merki um erfiðleika við hljóðaúrvinnslu, meðallengd segða er svipuð og óyrt greind 

mælist sambærileg. Ekki er vitað hvort orsakir erfiðleika beggja hópa eigi sama uppruna  

eða hvort um sé að ræða ólíkar raskanir með sömu ytri einkenni. Þessir hópar eiga þó 

ýmislegt sameiginlegt og með heilaskönnun má finna sambærilega uppbyggingu í 

heilanum. Framanvert ennisblað í vinstra heilahveli (Broca-svæði) og efsti og aftasti hluti 

gagnaugablaðs í heila barna sem ekki eiga við sértæka málþroskaröskun að stríða er 

yfirleitt stærra en sama svæði hægra megin (Tager-Flusberg, 2006:222). Hjá börnum með 

sértæka málþroskaröskun og börnum með einhverfu og málþroskaröskun er þessu öfugt 
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farið og stærri svæðin eru hægra megin. Börn sem aðeins hafa einhverfu en ekki 

málþroskaröskun eru svipaðri börnum með dæmigerðan þroska að þessu leyti. Þetta 

bendir til þess að auk þess sem hægt er að greinast með raskanirnar hvora fyrir sig sé 

mögulegt að hafa þær báðar. 

4.3 Tengsl einhverfu og þroskahömlunar 

Þroskahamlanir geta haft margskonar áhrif á mállega færni einhverfra einstaklinga og 

aukið mállegan breytileika. Einhverfu einstaklingarnir sem tekin voru málsýni frá fyrir 

þessa ritgerð hafa allir verið greindir með mismikla hömlun í þroska til viðbótar við 

einhverfuófsraskanir. Þroskahömlun er nokkuð víðtækt hugtak og nær samkvæmt 

hefðbundum skilgreiningum yfir hóp raskana með ýmsar ólíkar orsakir. Þessar raskanir 

hafa truflandi áhrif á heilastarfsemi og valda vitsmunalegum takmörkunum. Nýrri 

skilgreiningar gera ráð fyrir að til þess að einstaklingur sé greindur með þoskahömlun 

þurfi hann að vera 18 ára eða yngri. Röskunin þarf að birtast sem verulegar takmarkanir 

í vitsmunastarfi og aðlögunarfærni og koma fram í daglegri, félagslegri og hugrænni færni 

(Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:137). Við greiningu 

þroskahömlunar er miðað við frammistöðu á stöðluðum greindarprófum en einnig þarf að 

meta aðra þætti, svo sem aðlögunarfærni. Þroskaprófanir eru að auki endurteknar og 

skoðað hvernig frammistaðan sem liggur að baki heildarniðurstöðum þeirra dreifist. 

Orsök þroskahömlunar er óþekkt hjá meirihluta þeirra sem greinast með hana en 

einstaklingur sem mælist með greindarvísitölu undir 70 telst þroskahamlaður (Ingibjörg 

Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:137). Sé greindarvísitala á 

bilinu 50-69 er þroskahömlunin væg en alvarleg undir greindarvísitölu 50. Líkur á að 

þroskahömlun hafi þekktar orsakir eru margfalt meiri þegar um alvarlega hömlun er að 

ræða en væga og einnig eru meiri líkur á að meðraskanir fylgi, svo sem flogaveiki, sjón- 

og heyrnaskerðing, erfiðleikar við taltjáningu, skert hreyfigeta og geðraskanir (Ingibjörg 

Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014:138).  Þjónustuþörf 

einstaklinga með alvarlega þroskahömlun er mun meiri. Einstaklingar með væga hömlun 

geta náð töluverðri færni og sjálfstæði og haft fasta vinnu. Algengi þroskahömlunar 

samhliða einhverfu er hærra eftir því sem einhverfurófsröskunin sjálf er alvarlegri. 
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4.4 Einhverfa og kvíði 

Kvíðaeinkenni eru algeng hjá einhverfum einstaklingum á öllum aldri, svo algeng að ekki 

eru allir sammála um hvort greina skuli kvíðaröskun sérstaklega hjá einhverfum eða líta 

á kvíðann sem eitt einkenna einhverfu (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og 

Brynja Jónsdóttir, 2014:145). Kvíði hefur ekki bein áhrif á málfærni einhverfra 

einstaklinga en hann getur haft mikil áhrif á málnotkunina, allt frá því að val á 

umræðuefni stjórnist af kvíða yfir í að kvíði og fælni hindri einstaklinga í að tjá sig. 

Algengasta kvíðaeinkenni einhverfra er fælni, til dæmis gagnvart háum hljóðum eða 

hundum, oft í tengslum við skynúrvinnsluerfiðleika. Kvíðaeinkenni eru misalvarleg eftir 

undirflokki einhverfuraskana og mest hjá þeim sem hafa Asperger-heilkenni en minnst 

hjá börnum greindum með dæmigerða einhverfu. Aðrar raskanir á einhverfurófi raðast 

þar á milli. Kvíðaeinkenni eru jafnframt skýrari hjá þeim sem hafa hærri útkomu úr 

vitsmunaþroskaprófum (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 

2014:145). 

 Kvíði hefur ólíkar birtingarmyndir og einkennin koma fram við ólíkar aðstæður. 

Börn glíma gjarnan við aðskilnaðarkvíða en þeir sem eldri eru kvíða oft breytingum í 

umhverfinu. Kvíðinn einstaklingur kemst auðveldlega í uppnám, grætur af litlu tilefni, er 

spenntur, pirraður eða feiminn. Við ákveðnar aðstæður getur kvíðinn gert einkenni 

einhverfu meira áberandi, aukið þörf fyrir vanafestu í daglegu lífi, orsakað stífni í hugsun 

og sérkennilega hegðun, til dæmis endurteknar hreyfingar eða orð sem sefa viðkomandi 

ellegar að hann lokar sig af (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja 

Jónsdóttir, 2014:146). Kvíði getur þannig aukið einangrun þar sem kvíðnir einstaklingar 

eru líklegri til þess að forðast mannamót, heimsóknir, búðarferðir eða jafnvel skóla og 

vinnu. Ef einkenni kvíðaröskunar eru nógu alvarleg til þess að hamla einstaklingum er 

mikilvægt að greina og meðhöndla röskunina, til dæmis með þjálfun í að takast á við 

kvíðavaldandi þætti. Einnig er mikilvægt að greina hvaða umhverfisþættir valda 

kvíðanum og aðlaga umhverfið eins og hægt er. Myndrænt skipulag getur reynst gagnlegt, 

sem og sálfræði- og lyfjameðferð (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja 

Jónsdóttir, 2014:146). 
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5. Þróun úrræða fyrir fatlaða á Íslandi 

Í þessum kafla verður fjallað um sögu og réttindabaráttu fólks með fatlanir Íslandi. Fjallað 

verður um þjónustu við fötluð börn, bæði einhverf og börn með annars konar fötlun og 

úrræði á borð við sólarhringsstofnanir. Einnig verður fjallað um jafnrétti til menntunar 

fyrir fötluð börn, félaga- og hagsmunasamtök fólks með einhverfurófsraskanir og 

aðstandenda þeirra, baráttumál þeirra og fleira. 

5.1 Þróun samfélagslegrar stöðu einstaklinga með fatlanir 

Uppbygging vistunarúrræða og skólaþjónustu fyrir einstaklinga með fatlanir á Íslandi á 

sér ekki langa sögu en hún hófst á fjórða áratug tuttugustu aldar og byggði lengst af á 

varanlegri stofnanavistun, yfirleitt án kennslu eða þjálfunar (Andrea Katrín 

Guðmundsdóttir og Evald Sæmundsen, 2014:58-60). Einhverfa var óþekkt röskun þar til 

um miðja 20. öld, einhverfir einstaklingar voru taldir vangefnir eða geðveikir og fengu 

litla eða enga þjálfun eða kennslu sem gæti gagnast þeim og aukið lífsgæði þeirra. Réttur 

fatlaðra til skólagöngu og þjálfunar hefur lengi verið baráttumál en úrræðum fyrir 

einhverfa hefur ekki fjölgað í samræmi við þann fjölda sem greinist með raskanir á 

einhverfurófi á ári hverju. Hægfara þróun úrræða er sérstaklega alvarleg í ljósi þess hve 

mikilvæg kennsla og þjálfun er fyrir sjálfsbjargar- og tjáningarfærni einhverfra og fólks 

með aðrar fatlanir. Með snemmtækri íhlutun og góðri þjálfun barna með 

einhverfurófsraskanir má ná betri árangri og meiri færni en hægt er að ná síðar á lífsleið 

þeirra, eins og fjallað var um í kafla 2.3. 

5.2 Stofnanavæðing 

Barnaheimilið Sólheimar í Grímsnesi var fyrsta sólarhringsstofnunin á Íslandi og var 

stofnað árið 1930. Hlutverk þess var að veita veikluðum og vanræktum börnum uppeldi 

en einnig var því heimilt að taka „fávita“ til umönnunar. Lög nr. 18/1936: Lög um 

fávitahæli gerðu ráð fyrir skólaheimili fyrir „vanvita eða fávita“ en það voru börn sem 

gátu lært eitthvað, hjúkrunarheimili fyrir „örvita“ og aðra sem ekki gátu lært eða unnið 

og vinnuhæli fyrir fullorðna sem ekki töldust geta unnið fyrir sér (Lög um fávitahæli nr. 

18/1936, tilvísað í gegnum: Andrea Katrín Guðmundsdóttir og Evald Sæmundsen, 

2014:57). Kópavogshælið hóf starfsemi sína árið 1952 og Skálatúnsheimilið árið 1953. 

Skálatúnsheimilið hét fyrst um sinn Barnaheimili Templara og þar var gert ráð fyrir 17 

börnum og ungmennum en vegna mikillar aðsóknar bjuggu þar 23 einstaklingar. Í 
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kringum árið 1960 höfðu 52 börn og unglingar aðsetur á Skálatúni og Sólheimum (Andrea 

Katrín Guðmundsdóttir og Evald Sæmundsen, 2014:57). 

 Árið 1967 voru sett ný lög um málefni fatlaðra sem sögðu til um að ríkið skyldi 

reka eitt aðalhæli og jókst stofnanavæðing úrræða fyrir fatlaða til muna (Lög um 

fávitastofnanir nr. 53/1967, tilvísað í gegnum: Andrea Katrín Guðmundsdóttir og Evald 

Sæmundsen, 2014:57). Börn með fatlanir voru í auknum mæli tekin frá fjölskyldum 

sínum og lögð inn á hæli til frambúðar. Fullorðið fólk með fatlanir hafði lítinn eða engan 

sjálfsákvörðunarrétt um eigið líf og var svipt ferðafrelsi, tækifærum til atvinnuþátttöku 

og fjölskyldulífs, sjálfstæðrar búsetu og almennrar þátttöku í íslensku samfélagi.  

Kópavogshælið varð fyrir valinu sem aðalhæli ríkisins. Það skyldi vera 

hjúkrunarhæli sem og uppeldis-, kennslu- og vinnuhæli en í húsnæði þess hafði áður verið 

hæli fyrir berklasjúklinga og holdsveikraspítali. Allt að 200 manns bjuggu á 

Kópavogshælinu þegar mest var og aðbúnaður var misjafn. Samkvæmt skýrslu 

vistheimilisnefndar sem kannaði vistun fatlaðra barna á Kópavogshæli sköpuðu aðstæður 

á hælinu „verulega hættu á að börn vistuð á Kópavogshæli hafi þurft að þola illa meðferð 

eða ofbeldi meðan á vistun þeirra stóð.“ (Skýrsla nefndar samkvæmt lögum nr. 26/2007, 

2016:309). 

 Loks árið 1975 var lögð fram þingsályktunartillaga um aukna aðstoð við 

fjölfatlaða og vangefna þess efnis að hjálparstofnanir skyldu hjálpa til við að létta álagi 

af foreldrum og koma í veg fyrir stofnanavistun. Þessu fylgdu langþráðar 

viðhorfsbreytingar gagnvart hælisinnlögnum og frelsisskerðingu fólks með fatlanir 

(Andrea Katrín Guðmundsdóttir og Evald Sæmundsen, 2014:58). Eins og aðrar 

samfélagsbreytingar taka slíkar viðhorfsbreytingar þó langan tíma og var fyrsta 

meðferðarheimilið fyrir einhverfa ekki stofnað fyrr en árið 1982. Það var 

herbergjasambýli en slíkt fyrirkomulag er skref í átt að sjálfstæðri búsetu og frá 

hælisinnlögn. Elstu einstaklingarnir sem tóku þátt í málsýnarannsókn fyrir þessa ritgerð 

eru fæddir árið 1970 og 12 ára gamlir voru þeir meðal barnanna sem fluttu á þetta 

meðferðarheimili. Af þeim börnum sem þangað fluttu komu öll nema eitt af legudeild 

Geðdeildar Barnaspítala Hringsins og höfðu mörg hver verið þar árum saman (Evald 

Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014a:39). Auk þess að hafa legið inni á 

Geðdeild Barnaspítala Hringsins sem börn hafa þátttakendur rannsóknarinnar allt frá 

barnæsku verið í dagvistun og legið inni á stofnunum, meðal annars á Kópavogshælinu. 
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5.3 Menntun einhverfra og fatlaðra barna 

Þrátt fyrir að almenn skólaskylda hafi komist á fyrir 10-14 ára börn árið 1907 náði hún 

ekki til barna sem læknir vottaði að gætu ekki stundað nám með öðrum börnum vegna 

andlegra og líkamlegra erfiðleika (Andrea Katrín Guðmundsdóttir og Evald Sæmundsen, 

2014:60). Með nýjum lögum um fræðslu barna sem tóku gildi árið 1946 var í fyrsta skipti 

gert ráð fyrir að börnum sem höfðu ekki heilsu til að stunda nám í almennum barnaskólum 

væri gefinn kostur á vist í skóla eða stofnun sem veitti þeim uppeldi og fræðslu við hæfi. 

Höfðaskóli var einna fyrstur til að þjónusta einhverfa en þar hófst kennsla fyrir fötluð 

börn árið 1961. Einhverfir stunduðu líka nám við Skóla fjölfatlaðra, Öskjuhlíðarskóla og 

Safamýrarskóla. Sérkennsluúrræði fyrir einhverfa voru ekki gerð markviss fyrr en með 

reglugerð um sérkennslu árið 1977 og árið 1988 tók fyrsta sérdeildin fyrir einhverf börn 

til starfa við Dalbrautarskóla (Andrea Katrín Guðmundsdóttir og Evald Sæmundsen, 

2014:61). 

5.4 Einhverfa og lífsgæði á fullorðinsárum 

Yfirgnæfandi meirihluti umfjöllunar um einhverfu, hvort sem um er að ræða rannsóknir, 

þjálfunarúrræði eða stuðning í daglegu lífi, námi og starfi, beinist að einhverfum börnum. 

Líklega má rekja þessa takmörkun á viðfangsefni til gífurlega framfara á sviði 

einhverfurannsókna á undanförnum árum en eldri rannsóknir eru einfaldlega ekki 

sambærilegar við þá starfsemi sem á sér stað í dag. Þar að auki, ef tillit er tekið til 

mikilvægis snemmtækrar íhlutunar, er eðlilegt að sérfræðingar vilji beina rannsóknum 

sínum þangað sem mestar líkur eru á að þær beri árangur. Með tímanum verður einhvers 

konar útjöfnun en þangað til koma hópar sem þurfa jafnmikið, og stundum meira, á aðstoð 

að halda verr út. Þetta birtist til að mynda í því að fá vönduð og vel rannsökuð úrræði eru 

til staðar fyrir einhverfa einstaklinga á fullorðinsaldri. Viðeigandi úrræði voru einfaldlega 

ekki til þegar þessi aldurshópur var á barnsaldri en jafnvel í dag, þegar úrræðum fer 

fjölgandi, eru enn ákaflega fáir valkostir í boði fyrir hópinn. Fullorðnir einstaklingar með 

raskanir á einhverfurófi eru því ólíklegri til þess að bæta lífsgæði sín og ná betri árangri. 

 Hugtakið árangur (e. outcome) er eitt það mikilvægasta þegar reynt er að 

skilgreina hvað það þýðir að vegna vel á fullorðinsaldri en árangur er metinn út frá því 

hversu mikið sjálfstæði fólk öðlast. Sjálfstæði í námi, sjálfstæð búseta, atvinna og 

vinasambönd mynda grundvöll þess sem átt er við þegar talað er um að ná árangri á 

unglings- og fullorðinsaldri (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014a:193). Árangri má skipta 
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gróflega í flokkana góður, sæmilegur og lítill. Til góðs árangurs telst allnokkurt eða fullt 

sjálfstæði í daglegu lífi og vinnu og ef einstaklingurinn á vini og/eða kunningja. 

Sæmilegur árangur næst ef einstaklingurinn þarfnast stuðnings í daglegu lífi og/eða vinnu 

en sýnir sjálfstæði á afmörkuðum sviðum. Einstaklingur sem náð hefur sæmilegum 

árangri getur ekki átt vini en er fær um að eiga kunningja. Lítill árangur telst það þegar 

einstaklingur þarf stuðning við flestar athafnir daglegs lífs (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 

2014a:193). Þessar skilgreiningar eru fremur takmarkaðar þar sem þær ná ekki til 

upplýsinga um líðan einstaklinganna en þær geta gefið vísbendingar um breytingar og 

þróun á lífsgæðum þeirra og sjálfstæði. 

5.5 Þróun lífsgæða og greiningarviðmiða 

Samkvæmt erlendum langtímarannsóknum sem gerðar voru fyrir árið 1980 höfðu 

einungis 10% einhverfra fullorðinna og unglinga náð góðum árangri samkvæmt 

ofangreindum skilgreiningum. Um árið 2000 hafði þetta hlutfall hækkað upp í 20% og í 

þeim hópi voru einstaklingar sem gátu stundað vinnu eða nám, lifað sjálfstæðu lífi og 

myndað náin tengsl. Hlutfall þeirra sem töldust hafa náð sæmilegum árangri hélst svipað 

en lækkaði þó úr 30% í 25% en hlutfall þeirra sem náðu litlum árangri og þuftu mikla 

aðstoð við athafnir daglegs lífs lækkaði úr 65% í 46% á sama tímabili (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014a:193). Samkvæmt nýrri rannsóknum halda lífsgæði einhverfra og góður 

árangur áfram að aukast. Í því samhengi þarf að hafa í huga bætt úrræði fyrir þennan hóp 

en einnig að greiningarviðmið og skilgreiningar á einhverfuröskunum hafa breyst. Í dag 

greinast fleiri en áður með væga einhverfu samhliða lítið skertum eða óskertum 

vitsmunaþroska en þátttakendur í elstu rannsóknunum voru upp til hópa með alvarlega 

dæmigerða einhverfu (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014a:194). 

 Þrátt fyrir góðan vitsmunaþroska er algengt að einhverfir einstaklingar sem jafnvel 

hafa lokið sérhæfðu háskólanámi eigi í erfiðleikum með að fá og halda atvinnu við hæfi. 

Vissulega býðst í dag mun meiri stuðningur en áður fyrr fyrir einhverfa en enn skortir 

úrræði þegar greining á þroskahömlun bætist við. Engar sambærilegar íslenskar 

rannsóknir við þær sem nefndar voru hér að ofan eru til þar sem fylgst er með hópi 

einhverfra einstaklinga frá barnæsku til fullorðinsára en töluverður munur getur verið 

milli landa. Sem dæmi má nefna að í einni langtímarannsókn mældist atvinnuþátttaka 

einhverfra í Japan umtalsvert hærri en í sambærilegum könnunum. Þetta gæti stafað af 

góðu efnahagsástandi í landinu á þeim tíma en skiljanlega eru aðstæður í löndum heimsins 
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ekki alls staðar eins á sama tíma (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014c:194). Auk stærri 

rannsókna hafa verið birtar ýmsar frásagnir af lífshlaupi einhverfra einstaklinga í gegnum 

tíðina, ævisögur, klínískar lýsingar og frásagnir frá brjósti þeirra sjálfra um eigin 

sjálfsmynd, ýmsa erfiðleika og sigra (Bjarnveig Bjarnadóttir, 2007:55-56). 
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6. Málþroskamat einhverfra barna 

6.1 Stöðluð málþroskapróf 

Þegar málþroski barna er metinn koma til margir ólíkir þættir til þess gerðir að meta sem 

flesta þætti máls og tals. Best er að hafa aðgang að bakgrunnsupplýsingum, gögnum úr 

tilviksrannsóknum (e. case study), gögnum sem innihalda mál og tal í náttúrulegu 

umhverfi, svo sem málsýni af sjálfsprottnu tali, sem og gögnum úr óformlegum 

athugunum (Logi Pálsson, 2017:31). Við þetta bætast upplýsingar úr stöðluðum 

málþroskaprófum. Stöðluð málþroskapróf eru algengasta aðferðin við málþroskamat en 

þau henta alls ekki ákveðnum hluta einhverfra barna. Það er ekki síst vegna þess að 

málþroskapróf krefjast færni í því að taka próf en einnig skortir marga einhverfa 

einstaklinga hvatningu til próftöku. Erfiðleikar á borð við sjálfsörvun og kvíðatengda 

hegðun (sjá umfjöllun í köflum 2.4 og 4.4) geta einnig haft áhrif á próftökuna en 

hugsanlega tengjast slík vandkvæði skerðingu á færni í félagslegum samskiptum. 

Staglhegðun getur einnig valdið erfiðleikum en mörg einhverf börn sýna sérstök 

hegðunarmynstur sem lýsa sér þannig að þau endurtaka ákveðna hegðun í sífellu. Þannig 

gæti einhverft barn átt til að svara sama prófatriði mörgum sinnum í röð í stað þess að 

svara næsta lið prófsins. Einnig gæti sjónrænt áreiti, til dæmis smáatriði á mynd í prófi, 

valdið staglhegðun á borð við síendurteknar bendingar en slík hegðun er ekki endilega 

lýsandi fyrir skilning barnsins á prófatriðum (Logi Pálsson, 2017:32-35). Verkefnum á 

mörgum stöðluðum málþroskaprófum er svarað með bendingum en vegna staglhegðunar 

gefa slík svör oft ekki rétta mynd af málskilningi próftaka. Staglhegðun einskorðast ekki 

við sjónrænt áreiti. Þegar spurningar eru bornar fram munnlega og krefjast munnlegra 

svara geta líka komið fram síendurtekin svör en þannig birtist hugsanlega skekkt mynd 

bæði af skilningi einhverfa einstaklingsins og tjáningu hans . 

Við mat á máltjáningu einhverfra barna getur ekki síður komið fram ofmat heldur en 

vanmat. Í sumum prófverkefnum er gerð krafa um endurtekningu orða og setninga. 

Einstaklingar með einkenni bergmælis hafa óvenjulega færni til þess að læra og endurtaka 

ný orð en hafa ekki endilega færni til þess að nota þau í samskiptum (Logi Pálsson, 

2017:35). Sama færni til endurtekningar getur síðan valdið vandræðum í verkefnum sem 

krefjast botnunar setninga þar sem einstaklingurinn endurtekur upphaf setningarinnar í 

stað þess að botna hana. Því getur komið fram mikið misræmi á milli ólíkra prófþátta sem 

þó meta að einhverju leyti sömu undirliggjandi málþætti. Að sama skapi þarf að hafa í 
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huga að einhverfutengd einkenni og erfiðleikar eru ákaflega mismunandi milli 

einstaklinga svo að sömu vandamál við próftöku eiga ekki við öll einhverf börn. 

6.2 Málsýni af sjálfsprottnu tali 

Engar staðlaðar leiðir hafa verið hannaðar til þess að athuga málþroska eða málkunnáttu 

einhverfra einstaklinga á fullorðinsaldri. Málstolspróf eru stöðluð fyrir fullorðna en 

orsakir málerfiðleika málstolssjúklinga eru ekki þær sömu og hjá einhverfum auk þess 

sem tjáning og kunnátta þessara tveggja hópa er ekki sambærileg, samanber umfjöllun 

um málþroskaröskun í kafla 4.2. Málsýni af sjálfsprottnu tali eru oft notuð samhliða 

stöðluðum prófum og þegar unnið er með fullorðnum einstaklingum með einhverfu eru 

þau sá valkostur sem á mestan rétt á sér. Málsýni hafa þann kost að auðvelt er að 

framkvæma þau í náttúrulegum aðstæðum, þar sem ekki er ætlast til að þátttakendur sýni 

af sér ákveðna hegðun og auðveldara er að mæla færni einstaklinga sem eiga við 

hegðunarerfiðleika að stríða (Logi Pálsson, 2017:38). Auk þess hafa erlendar rannsóknir 

á einhverfum börnum sýnt að þau eru líklegri til þess að tala í aðstæðum sem þau þekkja 

og við viðmælanda sem þau þekkja. Í flestum athugunum á notkun málsýna og annarra 

málþroskamælitækja fyrir einhverf börn hafa þátttakendur ennfremur verið einhverfir 

einstaklingar sem hafa ágæta virka málnotkun og eru samvinnuþýðir en þeir sem stríða 

við erfiðari hegðunarvanda taka síður þátt í rannsóknum af þessu tagi. Sjálfsprottið tal 

einhverfra barna er þar að auki almennt minna en hjá börnum með dæmigerðan þroska, 

dagamunur getur verið mikill og jafnvel ómögulegt að segja til um hversu dæmigerð 

málnotkun barnsins er þann dag sem sýnið er tekið. Málsýni hafa þann kost fram yfir 

stöðluð próf að engin takmörk eru á því með hversu stuttu millibili má taka þau en stöðluð 

próf má aðeins leggja fyrir með einhverra mánaða fresti því annað getur skekkt 

niðurstöður þeirra (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015:3). 

 Erfitt getur reynst að nálgast aldurstengd viðmið fyrir þá þætti sem málsýni meta 

og því er vandkvæðum bundið að nota gögn úr þeim til samanburðar við jafnaldra. Þegar 

málsýni eru notuð er venja að mæla fjóra þætti, meðallengd segða, (MLS) heildarfjölda 

orða (HFO), fjölda mismunandi orða (FMO) og hlutfall málfræðivillna (Jóhanna T. 

Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015:3-7). MLS er ýmist mæld í orðum eða 

myndönum og er reiknuð þannig að fjölda orða eða myndana (e. morpheme) er deilt með 

heildarfjölda segða en segð er skilgreind sem málsgrein, setning eða setningarbrot sem 

sagt er í einu lagi. Hærri MLS er vísbending um betri kunnáttu í málfræði og færni til að 
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mynda lengri setningar. Ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á mælieiningunni MLS 

benda til þess að sömu þættirnir séu mældir hvort sem mælt er í orðum eða myndönum. 

HFO og FMO athuga þætti sem snúa að því hversu fjölbreyttan orðaforða mælandinn 

hefur en einnig hversu liðugt honum er um mál. HFO er talning á öllum þeim orðum sem 

koma fyrir í málsýni, óháð því hve oft sama orðið kemur fyrir. FMO er aftur á móti 

mældur þannig að hvert orð er talið einu sinni. Að lokum getur hlutfall málfræðivillna 

gefið hugmynd um málfræðilegan þroska og vísbendingar um hvort málþroskaröskun sé 

til staðar. 
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7. Rannsókn á máli fullorðinna einstaklinga með raskanir á 

einhverfurófi 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða mállegan fjölbreytileika hjá fullorðnum 

einstaklingum með raskanir á einhverfurófi, bæði þann breytileika sem orsakast af ólíkum 

birtingarmyndum einhverfu sem og þann sem ólíkar meðraskanir og einkenni þeirra 

valda. 

7.1 Mælitæki 

Til þess að afla gagna sem sýnt gætu fram á hugsanlegan fjölbreytileika í máli einhverfra 

einstaklinga á miðjum aldri voru tekin málsýni af sjálfsprottnu tali. Ákveðið var að nota 

þá rannsóknaraðferð þar sem hún virðist mest viðeigandi fyrir þennan hóp málhafa, 

samanber umfjöllun í kafla 6. Málþroskapróf eru ekki við hæfi þar sem um fullorðna 

einstaklinga er að ræða en slík próf eru stöðluð fyrir börn. Málstolspróf á borð við Boston 

Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) sem mælir skilning, tjáningu, lestur, skrift og 

reikning eða Boston Naming Test (BNT15) sem kannar orðminni eru heldur ekki við hæfi 

og gagnast lítið einstaklingum sem ekki hafa málstol. Þar að auki henta mælingar á formi 

prófa oft illa fyrir einhverfa einstaklinga þar sem málnotkun þeirra getur verið mjög háð 

aðstæðum og þeir geta átt í erfiðleikum með að taka próf. Hjá flestum þátttakendum 

rannsóknarinnar á hvort tveggja við. Málsýnataka virðist henta þessum einstaklingum 

betur. Þrátt fyrir að notkun staðlaðra prófa við athuganir á frávikum í málþroska sé 

algengari en notkun málsýna virðast rannsóknir á tengslum málþroskaprófa og málsýna 

benda til að rannsóknaraðferðirnar meti að einhverju leyti sömu þætti málkunnáttunnar. 

Þó ber að hafa í huga að fáar rannsóknir hafa verið gerðar á fullorðnum einstaklingum 

með raskanir á einhverfurófi hérlendis og erlendis. 

7.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru fjórir fullorðnir karlmenn með misjafnlega alvarlegar 

raskanir á einhverfurófi og meðraskanir. Þrír þeirra eru á miðjum aldri, tveir eru 47 ára 

og einn 42 ára, en sá fjórði er nokkru yngri eða 33 ára. Þeir búa allir á íbúðasambýli, 

búsetukjarna fyrir fólk með fötlun, þar sem höfundur ritgerðarinnar hefur unnið um 

nokkurra mánaða skeið. Vegna einhverfueinkenna sinna tala mennirnir minna en ella í 

návist fólks sem þeir ekki þekkja. Þeir þekkja þó höfund ágætlega og treysta honum og 

því eru aðstæður til töku málsýna af sjálfsprottnu tali einstaklega góðar. Þátttakendur eru 
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allir sjálfráða og gáfu samþykki sitt fyrir töku málsýnanna. Þeir starfsmenn sem voru á 

vakt þegar málsýnataka fór fram gáfu einnig samþykki sitt. Rannsóknin var gerð í samráði 

við forstöðumann búsetukjarnans, yfirþroskaþjálfa og þar sem það þótti eiga við var 

einnig haft samband við aðstandendur til þess að láta vita af rannsókninni. Þátttakendum 

og starfsmönnum hafa verið gefin gervinöfn til þess að vernda friðhelgi einkalífs þeirra. 

7.2.1 Aðstæður þátttakenda 

Á heimilum sínum fá mennirnir sólarhringsþjónustu og þá aðstoð sem þeir þurfa við 

athafnir daglegs lífs, svo sem hreinlæti, heimilisstörf, tómstundir og innkaup. 

Meginmarkmið starfsmanna þeirra er að stuðla að auknu sjálfstæði og lífsgæðum í 

daglegu lífi, jafnt í stóru sem smáu. Eldri mennirnir þrír hafa átt heima á ýmsum 

stofnunum, meðal annars á BUGL og Kópavogshælinu, en í kjölfar breyttrar stefnu og 

minnkandi stofnanavæðingar á Íslandi breyttust aðstæður þeirra undir lok síðustu aldar 

(sjá kafla 5.2). Þeir bjuggu lengi vel saman á herbergjasambýli, þar sem hver og einn fékk 

eigið herbergi en önnur rými voru sameiginleg, en slík búsetuæurræði eru nokkurs konar 

millivegur milli stofnunar og sjálfstæðrar búsetu með stuðningi. Fyrir örfáum árum fengu 

þeir loks hver sína íbúð og aukna þjónustu en það bætti eins og gefur að skilja lífsgæði 

þeirra stórlega. 

7.3 Rannsóknaraðferð og framkvæmd 

Tekin voru fjögur málsýni af sjálfsprottnu tali, eitt frá hverjum þátttakanda, og hvert um 

sig er um þrjár mínútur. Ákveðið var að miða frekar við tímalengd málsýnanna heldur en 

að þau innihéldu ákveðinn fjölda segða þar sem magn tals á ákveðinni tímaeiningu við 

sambærilegar aðstæður getur gefið vísbendingar um færni einstaklinganna. Sem fyrr segir 

eru frávik í félagslegri og samskiptalegri notkun málsins eitt einkenna einhverfu og 

skortur á tali getur gefið mikilvægar upplýsingar. Málsýnin voru tekin á heimilum 

þátttakenda í marsmánuði 2018. Við töku þriggja þeirra voru þátttakendur í afslöppun 

heima hjá sér og ýmist sátu eða stóðu og spjölluðu við höfund. Þar sem yngsti þátttakandi 

rannsóknarinnar er virkari og sjálfstæðari en hinir var hans málsýni tekið á meðan 

þátttakandinn og höfundur hjálpuðust að við að elda kvöldmat. Þær aðstæður geta haft 

áhrif á magn tals sem kom fram en niðurstöður úr öðrum mældum þáttum sýnisins bæta 

að nokkru leyti upp fyrir það. 

 Málsýnin voru tekin upp á upptökutæki í snjallsíma af gerðinni iPhone 5S. 

Líklegra þótti til árangurs að upptökutækið væri smár, hversdagslegur hlutur en ekki 
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aðskotahlutur þar sem slíkt gæti reynst truflun fyrir þátttakendur. Þegar hljóðupptökur 

höfðu verið gerðar voru málsýnin skrifuð upp í tölvu með notkun ritvinnsluforritsins 

Word og sett upp á hefðbundinn hátt. Því næst vann höfundur tölfræðileg gögn handvirkt 

og skráði í töflu með hjálp töflureiknisins Excel en þar sem málsýnin eru af viðráðanlegri 

stærð þótti óþarfi að nota málgreiningarforrit við úrvinnsluna. Þeir þættir sem ákveðið var 

að athuga voru fjöldi segða (FS), heildarfjöldi orða (HFO), fjöldi mismunandi orða 

(FMO), hlutfall villna af þremur gerðum: óskiljanleg orð, framburðarvillur og 

persónuvíxl, meðallengd segða (MLS) í myndönum talið og lengsta segð (LS). Til 

persónuvíxla teljast bæði notkun fornafna í rangri persónu, til dæmis önnur persóna 

eintölu þú í stað fyrstu persónu eintölu ég, og sagnir beygðar í rangri persónu, til dæmis 

þú vilt í stað ég vil. Persónuvíxl eru algeng í máli einhverfra og eru gjarnan eitt einkenni 

bergmælis. Niðurstöður athugunarinnar eru settar fram í töflu 1. 

Tafla 1: Niðurstöður málsýnatöku, yfirlit. 

 Garðar (33) Gísli (42) Pétur (47) Fannar (47) 

Fjöldi segða 15 43 24 47 

Heildarfjöldi orða 39 68 28 61 

Fjöldi mismunandi orða 24 15 19 15 

Villur: óskiljanleg orð 0% 0% 14,3% 0% 

Villur: framburðarvillur 26% 86,8% 57,1% 0% 

Villur: persónuvíxl 0% 0% 0% 9% 

Meðallengd segða 4,93 1,77 2,46 1,79 

Lengsta segð 10 4 5 7 

Nánar er fjallað um niðurstöður með tilliti til ólíkra meðraskana og einkenna hvers og 

eins þátttakanda í næsta kafla. Í kafla 7.5 er svo fjallað almennt um og gerður 

samanburður á niðurstöðum þátttakenda. 

7.4 Þátttakendur 

Í þessum kafla er fjallað nánar um hvern þátttakanda fyrir sig. Þar sem sértæk áhugamál 

þeirra geta haft mikil áhrif á máltjáningu er við hæfi að segja stuttlega frá þeim sem og 

daglegu lífi þeirra, atvinnuhögum og þátttöku í félagsstarfi. Tölfræðilegar niðurstöður 

málsýnatöku eru settar fram í einstaklingsumfjöllun um þátttakendur en einnig er 

samantekt og samanburður helstu niðurstaðna í kjölfar einstaklingsumfjöllunar. Sagt er 
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frá helstu einhverfueinkennum þátttakenda og áhrifum einhverfurófsraskana þeirra á 

máltjáningu út frá umfjöllun í köflum 2 og 3. Meðröskunum hvers og eins er einnig lýst 

og umfjöllun um þær tekur mið af umfjöllun um meðraskanir í kafla 4. 

7.4.1 Garðar 

Garðar er 33 ára karlmaður með einhverfurófsröskun og þroskahömlun. Hann stundar 

skapandi vinnu á vernduðum vinnustað fyrir fullorðið fólk með þroskahömlun. Garðar 

hefur gaman af að taka alls konar námskeið, svo sem matreiðslunámskeið, sækir viðburði 

á vegum menningarhópa fyrir fatlaða og stundar kirkjustarf. Hann hefur mikinn áhuga á 

bílum og ljósmyndun, finnst gott að elda og borða gamaldags staðgóðan heimilismat og 

leggur mikla rækt við vini sína og kunningja. Þegar málsýni Garðars var tekið voru hann 

og höfundur að elda kvöldmat en Garðar sér sjálfur um að skipuleggja matseðil vikunnar 

og kaupa í matinn. Garðar hefur vægari skerðingu en aðrir þátttakendur rannsóknarinnar 

og lifir þar af leiðandi sjálfstæðara lífi, með liðveislu starfsmanna sinna. 

 Heildarfjöldi segða í málsýni Garðars var töluvert lægri en annarra viðmælenda 

eða 15 segðir alls eins og sýnt var í töflu 1. Það stafar ekki síst af því að 

kvöldmatarundirbúningur var í fullum gangi og Garðar á erfitt með að einbeita sér að 

mörgum ólíkum hlutum í einu. Segðir Garðars voru aftur á móti að meðaltali töluvert 

lengri en annarra viðmælenda eða 4,93 myndön, samanborið við 2,46 myndön hjá Pétri 

og 1,7 og 1,79 hjá Gísla og Fannari. Fjöldi mismunandi orða var einnig meiri eða 24 

mismunandi orð og lengsta segð Garðars var sú lengsta sem mældist eða 10 myndön. 

Engin orð voru óskiljanleg og engin persónuvíxl komu fram en öll r í máli Garðars eru 

úfmælt (hljóðritað: [ʀ]), það er hann skrollar. Ekki var þó um aðrar framburðarvillur að 

ræða og ólíkt því sem sést hjá Pétri og Gísla er atkvæðagerð Garðars dæmigerð og án 

brottfalla, innskota eða hljóðavíxla. Engin önnur skiptihljóð koma fram í máli hans, engin 

samlögun verður milli hljóða og framburðurinn er stöðugur og án misræmis. Raddgæði 

Garðars eru aftur á móti skert, hljómur raddarinnar hrjúfur og stundum höktandi og 

áreynslumikill. Höfundur hafði ekki aðgang að gögnum um orsakir þessara skertu 

raddgæða en hugsanlegt er að Garðar fái væga raddbandakrampa (e. spasmodic 

dysphonia). Þegar hreyfingar raddbandanna eru óstöðugar eða óeðlilegar af 

taugafræðilegum ástæðum en engin einkenni eru sjáanleg í hvíld er það kallað 

raddbandakrampar (American Speech-Language-Hearing Association, 2018). Loft á það 

einnig til að koma út í gusum og hann gefur gjarnan frá sér aukahljóð. 
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(1)  h: Ertu að fara að gera eitthvað skemmtilegt í 

vikunni? 

 G: Já  

  h: Hver er að vinna með þér á morgun? 

 G: Kalli  

  h: Finnst þér Kalli skemmtilegur? 

 G: Já  

  h: Já hann er skemmtilegur 

  h: Eru svo ekki franskar með matnum? 

 G: Jú  

Garðar á auðvelt með tjáningu og virðist ekki eiga í erfiðleikum með að skilja tilgang 

tjáskipta. Hann tekur ágætt frumkvæði í samskiptum, er áhugasamur um viðmælendur 

sína og spyr mikið, þá sérstaklega út í bíla og mataræði. Þegar hann sjálfur er spurður eru 

svör við spurningum þó oft takmörkuð og gjarnan á formi já/nei svara eða stuttra setninga 

og setningahluta, eins og sjá má af (1) sem er brot úr málsýni Garðars. Hann er aftur á 

móti fær um að mynda flóknari setningar eins og sjá má af (2a-e), úr málsýni hans. 

(2) a. Það þarf að fara niður að sækja 

 b. Ég er búinn að skera 

 c. Ég er að koma 

 d. Má ég setja? 

 e. Þetta er alltof mikið 

Á (2a-e) sést að Garðar er fær um að mynda setningar með gervifrumlagi (2a), nota 

nafnháttarsambönd (2a-c), háttarsagnir (2a) og tengisagnir (2b-c), mynda já/nei-

spurningar (2d) og nota flókna setningarliði, til dæmis liði með tveimur 

nafnháttarsamböndum (2a) og lýsingarorðsliði með ákvæðislið (2e). Garðar er ekki með 

einkenni málþroskaröskunar og hefur góða færni til að umorða setningar ef hann er 

spurður hvað hann hafi verið að segja. Hann ruglar ekki persónufornöfnum eða 

beygingum sagna og ekki ber á bergmæli í tali hans. Helsta einhverfueinkennið í tali 

Garðars eru endurteknar spurningar um áhugamál hans, þá sérstaklega bíla og samgöngur, 

en Garðar veit vel hvernig bíla vinir hans og kunningjar eiga og hvaða strætóleiðir þeir 
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taka. Það veldur honum þó ekki miklu hugarangri ef viðmælendur hafa ekki svör á reiðum 

höndum við spurningum hans. 

7.4.2 Gísli 

Gísli er 42 ára karlmaður og er greindur með sjaldgæfa undirtegund einhverfurófsraskana 

sem kallast upplausnarþroskaröskun. Upplausnarþroskaröskun, eins og fjallað var um í 

kafla 2.4, birtist ekki þegar á fyrsta aldursári heldur er þroski eðlilegur fyrstu æviárin, þar 

til skyndileg andleg afturför á sér stað (Hendry, 2000:78). Algengast er að afturför eigi 

sér stað um 3-4 ára aldur en hún getur komið fyrir hjá börnum allt að 10 ára. Í tilviki Gísla 

varð afturför um þriggja ára aldur. Fram að því hafði Gísli verið rólegt barn sem svaf 

yfirleitt vel, hafði góðan hreyfiþroska og lék sér á skapandi hátt í ímyndunarleikjum. 

Þegar röskunin kom fram fór Gísli að eiga í erfiðleikum með svefn og hann missti 

einbeitingarfærni til dundurs og leikja sem hann hafði áður haft. Hegðun hans varð 

glannalegri og fór að bera á töluverðri ofvirkni og erfiðum skapsveiflum. Um þriggja og 

hálfs árs aldur hafði hann misst ýmsa færni sem hann hafði náð tökum á, svo sem að hjóla, 

nota salerni og mynda stuttar setningar. Gísli býr í dag á íbúðasambýli fyrir fullorðna 

einhverfa einstaklinga þar sem hann fær sólarhringsaðstoð. Hann stundar vinnu í um 3 

tíma á dag með stuðningi starfsmanns en þar að auki stundar hann mikla hreyfingu, svo 

sem sund og gönguferðir, og finnst gaman að hlusta á tónlist og syngja. 

 Í málsýni Gísla eins og fram kemur í töflu 1 voru 43 segðir alls og heildarfjöldi 

orða (HFO) var 68 orð. Þrátt fyrir að HFO-gildi Gísla hafi verið það hæsta í könnuninni 

var fjöldi mismunandi orða (FMO) sá lægsti eða aðeins 15 ólík orð. Í máli Gísla er mikið 

um framburðarvillur og hafa 86,8% orða ódæmigerðan framburð. Þó voru engin orð í 

sýninu með öllu óskiljanleg en það gæti stafað af fábreytilegum segðum og miklum 

endurtekningum á sömu segðunum með sömu framburðarvillum. Framburðarvillurnar 

virðast nokkuð reglulegar af málsýninu að dæma  en mest er um brottfall endasamhljóða. 

Til stuðnings þessu má nefna að Gísli segir orðið brauð alls 28 sinnum í málsýninu. Í 26 

tilvikum af 28 ber Gísli orðið fram [prœi] eða með örlitlum greinanlegum fráblæstri, 

[prœih]. Í tveimur tilvikum af 28 ber Gísli orðið fram [prœiθ] með önghjóðið þ [θ] í 

bakstöðu, en afröddun bakstöðuhljóða er algeng í máli flestra íslendinga. Engin 

persónuvíxl eru í málsýni Gísla og samkvæmt reynslu höfundar af starfi sínu með honum 

koma þau ekki fyrir í máli hans í notkun persónufornafna auk þess sem sagnir í máli Gísla 

standa yfirleitt í nafnhætti eða fyrstu persónu eintölu. Meðallengd segða (MLS) í málsýni 
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Gísla var 1,77 myndön í hverri segð en það er lægsta gildi MLS í rannsókninni. Lengsta 

segð hans í myndönum talið var jafnframt styst, 4 myndön. 

Máltjáning Gísla er undir ríkum áhrifum frá áráttu- og þráhyggjuhegðun sem 

fylgir upplausnarþroskaröskun. Áráttuhegðun Gísla beinist einkum að kaffidrykkju, 

reykingum, mat og sætindum en hann er mikill matgæðingur og kann best að meta ítalska 

matargerð. Eins og sjá má á máldæmi 3, broti úr málsýni Gísla, er mikið um 

endurtekningar á því sem hugurinn girnist og það er skýr tilgangur með talinu. Flestöll 

samskipti snúast þó um þarfir hans og langanir. Tilgangur talsins virðist því fremur vera 

að uppfylla eigin þarfir en að spjalla um daginn og veginn en slík samskipti eru dæmigerð 

fyrir einstakling með einhverfurófsröskun. 

(3)  h: Langar þig kannski í vatnsglas? 

 G: kaffi [khafːɪ]  

  h: Viltu kaffi? 

 G: kaffi [khafːɪ]  

  h: Frekar en vatn? 

 G: kaffi [khafːɪ]  

  h: En finnst, hvað finnst þér um djús? 

  h: Finnst þér djús gott? 

 G: kaffi [khafːɪ]  

Í flóknari segðum er framburður Gísla oft fremur óskýr. Hann fellir gjarnan út 

atkvæði og einfaldar samhljóðaklasa auk þess sem orðaskil eru ógreinileg. Þegar Gísli 

notar heilar setningar til þess að tjá sig virðast þær yfirleitt vera endurtekningar á 

ósundurgreinanlegum hljóðastrengjum, fremur en að um sé að ræða setningar með 

málfræðilegri byggingu. Orðin renna saman og iðulega endurtekur Gísli sömu 

orðasamsetningar, sem einnig virðist benda til þess að um heila hljóðastrengi sé að ræða 

í hans huga, fremur en setningar. Gísli skilur skilaboðin sem felast í þeim hljóðastrengjum 

sem hann notar en skortir sköpunarmátt málsins til þess að umorða hlutina á nýjan hátt, 

til dæmis með kjarnafærslu. Umorðanir hans felast frekar í því að sleppa einu eða fleiri 

orðum, bæta orðum við eða nota eingöngu inntaksorð, eins og sést á dæmum (4a-g). Gísli 

notar oft stök inntaksorð til þess að tjá merkingu heillar setningar, samanber dæmi (4c), 

„svangur, brauð“, borið fram [sɔŋkʏ prœi], í stað „Ég er svangur, mig langar í brauð“. Í 

þessum tilvikum virðist eitt orð geta borið merkingu heillar setningar. Kerfisorð eru 
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líklegri til þess að renna saman eða falla niður í máli Gísla. Þetta minnir á fyrstu stig í 

máltöku barna, tveggja orða stig og nafnháttarstig, en flest börn með dæmigerðan 

málþroska byrja að setja saman orð í setningar þegar þau hafa lært 50-200 orð, yfirleitt á 

öðru aldursári (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013:120-123). Þessi setningarlegu einkenni má 

til dæmis sjá glöggt á dæmasetningum (4a) og (4g) þar sem frumlag fyrstu persónu eintölu 

vantar eða á dæmi (4e) þar sem bæði vantar frumlag fyrstu persónu eintölu og 

samtenginguna og. Víxl milli (4d) og (4e) benda til að það skipti litlu máli hvort kemur á 

undan, brauð eða smjör. Notkun forsetninga er takmörkuð, og þar af leiðandi lítið um 

úthlutun falls. Hvort tveggja getur þetta bent til takmarkaðrar undirliggjandi formgerðar.  

(4) a. Langar í kex [lɔŋ i chɛsː] 

 b. Búa til kaffi [putɪkaffɪ̥h] 

 c. Svangur, brauð [sɔŋkʏ prœi] 

 d. Ég vil smjör brauð [jɛːvɪ sjœprœi] 

 e. Vil brauð smjör [vɪprœi smœ] 

 f. Brauð [prœi] 

 g. Vil brauð [vɪ prœi] 

Gísli notar tákn með tali sér til stuðnings í samskiptum og á oft auðveldara með 

að skilja annað fólk þegar tákn með tali fylgja. Tákn með tali er ekki málfræðilega 

fullkomið táknmál heldur er það notað til stuðnings munnlegri tjáningu. Megininntak 

hverrar setningar er táknað en aðrir hlutar hennar ekki. Þau tákn standa yfirleitt fyrir 

inntaksorð fremur en kerfisorð. Til inntaksorða teljast þeir orðflokkar sem ný orð geta 

bæst í, það er nafnorð, sagnir aðrar en hjálparsagnir, lýsingarorð og háttaratviksorð. Til 

kerfisorða teljast aftur á móti fornöfn, hjálparsagnir, atviksorð önnur en háttaratviksorð, 

forsetningar, töluorð og samtengingar. Þegar setning á borð við „Mig langar í brauð“ er 

sögð og táknuð með táknum með tali fylgir þar af leiðandi táknið fyrir brauð og ef til vill 

táknið fyrir að langa þar sem tilgangur setningarinnar er að tjá löngun í brauð. Það kæmi 

ekki að miklu gagni að tákna eingöngu kerfisorðin „mig“ eða „í“ þar sem þau skipta ekki 

meginmáli merkingarlega séð heldur þjóna kerfislegum tilgangi. Þessi samskiptalegi 

stuðningur tákna með tali er að forminu til ekki ósvipaður mestallri yrtri tjáningu Gísla. 

Framburðarfrávik Gísla og máltjáning eru að mörgu leyti sambærileg einkennum 

málþroskaröskunar. Börn með upplausnarþroskaröskun geta þó náð góðri málfærni og 

haft dæmigerðan málþroska áður en hugræn afturför verður og það á einnig við um Gísla. 
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Hjá börnum með málþroskaröskun verður ekki sambærileg afturför heldur hafa þau 

einkenni málþroskaröskunarinnar alla ævi, þó svo einkennin þróist og breytist með 

málþroska barnanna. Því er líklegra að málleg einkenni Gísla séu hluti 

upplausnaþroskaröskuninni en sem segir í kafla 2.5 fylgir upplausnarþroskaröskun 

yfirleitt missir á mállegri færni. 

7.4.3 Pétur 

Pétur er 47 ára karlmaður sem greindur er með einhverfu, þroskahömlun og kvíða. Áráttu- 

og þráhyggjutengd einkenni Péturs eru mikil og tengjast kvíðanum nánum böndum. 

Höfundur hefur ekki aðgang að gögnum sem gætu staðfest hvort áráttu- og 

þráhyggjuröskun hefur verið greind sérstaklega hjá Pétri. Ef miðað er við þau 

greiningarviðmið sem voru til umfjöllunar í kafla 2.3 er þó ljóst að slík greining er 

möguleiki þar sem einkennin valda Pétri miklum kvíða og vanlíðan. Pétur stríðir að auki 

við mikla mállega erfiðleika sem snerta hljóðkerfi, beygingar og setningafræði sem standa 

honum fyrir þrifum í nauðsynlegum daglegum samskiptum, til dæmis í vinnunni. Hann 

stundar fulla vinnu á vernduðum vinnustað fyrir fatlaða og hefur mikla ánægju af. Í frítíma 

sínum finnst Pétri gaman að fara á kaffihús, í bíltúr eða í gönguferð en Pétur fer reglulega 

út með gönguhópnum sínum í alls konar göngur, þar á meðal fjallgöngur. 

 Tölfræðilegar niðurstöður úr málsýni Péturs sem fram komu í töflu 1 eru sem hér 

segir. Fjöldi segða í málsýni Péturs er 24 og heildarföldi orða (HFO) er 28 orð. Miðað 

við HFO er fjöldi mismunandi orða (FMO) hár eða 19 orð og 67,85% orðanna eru 

aðeins sögð einu sinni. Það eru helst já/nei-svör við beinum spurningum sem koma fyrir 

oftar en einu sinni. Pétur segir já alls 8 sinnum í sýninu, það er 28,57% allra segða, en 

neitandi svar kom aðeins fyrir einu sinni í sýninu. Þetta kemur heim og saman við 

almenna málnotkun Péturs samkvæmt reynslu höfundar af starfi með honum. Pétur á í 

töluverðum erfiðleikum með íslenskt hljóðkerfi og myndar ekki setningar með 

persónubeygðum sögnum, hvorki flóknar né einfaldar. Þar af leiðandi notast starfsmenn 

hans mikið við beinar spurningar, það er spurningar sem krefjast svara á forminu já eða 

nei, til þess að staðfesta við Pétur líðan, hvað hann vill og hvað honum finnst hverju 

sinni. Pétur á sömuleiðis erfitt með að svara spurningum sem krefjast flóknari svara en 

eins orðs, til dæmis ef spurning krefst útskýringa. Þetta sést á (5) sem er brot úr málsýni 

Péturs. 
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(5)  h: Var gaman í vinnunni í dag? 

 P: Já  

  h: Já, varstu að gera eitthvað skemmtilegt? 

 P: Vinna [ɪna]  

Pétur svarar ekki síðari spurningu höfundar einfaldlega með já/nei-svari sem gæti gefið 

til kynna áhugaleysi á samskiptunum eða skilningsleysi á tilgangi spurningarinnar. Hann 

svarar þó heldur ekki með útskýringu á því hvað hann hafi gert í vinnunni sem honum 

þótti skemmtilegt. Pétri þykir skemmtilegt að vinna en er ófær um að útskýra það nánar 

með málfræðilega flóknum setningum svo hann lætur sér nægja að svara einfaldlega 

„vinna“. 

 Í málsýni Péturs var hlutfall óskiljanlegra orða 14,3%. Ef lagt er saman hlutfall 

óskiljanlegra orða og hlutfall já/nei-svara kemur í ljós að slík svör eru 46,42% af 

heildarfjölda orða í málsýni Péturs og aðeins rúmur helmingur sýnisins er skiljanleg orð 

önnur en já og nei. Engin persónuvíxl eru í málsýninu en þess ber að geta að alls engar 

persónubeygðar sagnir, persónufornöfn eða önnur orð sem kalla á sambeygingu í persónu 

komu fram í máli hans svo aðstæður fyrir persónuvíxl voru ekki til staðar. Meðallengd 

segða (MLS) í myndönum talin er 2,46 myndön og lengsta segð var 5 myndön. Flestar 

segðirnar voru aðeins eitt orð en eina segðin sem var fleiri en eitt orð þar sem öll orðin 

voru skiljanleg var „Á Akureyri“ sem sjá má í málsýnisbroti 6. 

(6)  h: Fékkstu þér að borða þegar þú komst heim? 

 P: Já  

  h: Hvað fékkstu þér? 

 P: K-kjöt [c cʰœ]  

  h: Þegar þú komst heim úr vinnunni? 

  s: Pétur, hvað ætlarðu að gera í sumar? 

 P: Flugvél [hʏvjɛ]  

  h: Er það? Ætlarðu að fara í flugvél? 

 P: Já  

  h: Hvert ætlarðu að fara? 

 P: Á Akureyri [au akiki]  
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 Einhverfueinkenni Péturs valda honum töluverðum erfiðleikum í daglegu lífi og 

þá sérstaklega við að eiga samskipti við annað fólk. Pétur er tiltölulega opinn og tjáir 

skoðun sína og vilja með virkum hætti en á erfitt með að gera sig skiljanlegan fyrir þeim 

sem ekki þekkja hann vel. Málnotkun Péturs ber merki um fremur takmarkaða málfræði 

og töluverða erfiðleika við hljóðmyndun. Þekking á setningagerð virðist vera mjög slök 

og setningamyndun er engin en Pétur myndar þó stöku setningarliði, yfirleitt 

forsetningarliði, samanber (7e). Orðmyndun hans einkennist af einföldum og oft 

endurteknum opnum atkvæðum. Hljóðkerfi Péturs er takmarkað og mörg málhljóðin 

bjöguð. Mál Péturs einkennist af ýmsum hljóðferlum sem einfalda málið hljóðfræðilega, 

samanber máldæmi (7a-e). 

(7) a. Pulsur [pʏpʏ] 

 b. Nammi [mamɪ] 

 c. Gott [koh] 

 d. Flugvél [hʏvjɛ] 

 e. Á Akureyri [au akiki] 

Í segðum (7a-e) eru dæmi um samlögun (7a, 7b, 7e), einföldun samhljóðaklasa (7a, 7b, 

7d), aðblástursleysi (7a), brottfall atkvæða (7e), brottfall hljóða í bakstöðu (7a, 7c, 7d) og 

skiptihljóð (7d, 7e). Vitað er að Pétur á erfitt með ýmsar  fínhreyfingar vegna vægrar 

líkamlegrar fötlunar, til dæmis að skera mat í bita og smyrja brauð. Ekki er vitað hvort 

fötlunin nær til talfæra sem myndi auka erfiðleika við framburð eða hvort taugafræðileg 

röskun á talhreyfingum sé hugsanlega til staðar. Málkerfislegir erfiðleikar Péturs ná þó til 

mun fleiri þátta en framburðar og hljóðkerfis og bendir það sterklega til 

málþroskaröskunar. Höfundur hafði ekki aðgang að gögnum sem gætu staðfest slíka 

greiningu. 

7.4.4 Fannar 

Fannar er 47 ára karlmaður sem nýtur þess einkum að fara í bíltúr eða hafa það náðugt 

heima við, hlusta á tónlist og fá sér kaffi og góða osta. Einhverfueinkenni og 

þroskahömlun Fannars hamla honum töluvert í daglegu lífi þar sem hann á erfitt með að 

eiga frumkvæði í samskiptum. Fannar stundar vinnu í vernduðu vinnuumhverfi fyrir 

fatlaða en sækir að auki ýmis námskeið, svo sem matreiðslunámskeið og tölvunámskeið. 

 Einhverfueinkenni Fannars ná til beggja einkennasviða og eru fremur hefðbundin. 

Yrt tjáning er takmörkuð og einkum á formi bergmælis og já/nei-svara. Bergmælið virðist 
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að reynslu höfundar einnig skiptast í tvennt, annars vegar orð og setningar sem hann notar 

gagngert í þeim tilgangi að tjá sig og gefa til kynna ósk eða vilja og hins vegar er hópur 

setninga sem hann segir við sjálfan sig, bæði í einrúmi og í félagsskap annarra, en þær 

setningar virðast ekki hafa tjáskiptalegan tilgang. Fannar notar óhefðbundnar 

tjáskiptaleiðir til að auðvelda sér tjáningu. Hann á spjaldtölvu þar sem hann hefur aðgang 

að forriti sem býður upp á ritaða og myndræna framsetningu upplýsinga. Þeir starfsmenn 

sem starfa með Fannari nota forritið til þess að setja fram ýmsa valmöguleika sem hann 

getur valið á milli, til dæmis hvaða meðlæti skuli vera með kvöldmatnum eða hugmyndir 

að dægrastyttingu. Möguleikarnir eru settir fram á formi myndar, texta og upptöku af 

valmöguleikanum og Fannar snertir á skjánum þann valmöguleika sem honum hugnast. 

Einnig finnst Fannari gott að fara skipulega í gegnum athafnir daglegs lífs með rituðum 

og munnlegum hætti. Starfsmaður skrifar þá niður verkefnið sem er fyrir höndum, til 

dæmis að gera sig tilbúinn fyrir vinnuna, í númeruðum þrepum og fer samtímis munnlega 

yfir ferlið. Þetta fyrirkomulag auðveldar Fannari að taka frumkvæði að ýmsum athöfnum 

sem hann hefur líkamlega færni til að sinna, til dæmis að klæða sig, án munnlegrar 

stýringar starfsmanns á meðan á athöfninni stendur. 

 Málsýni Fannars hefur hæstan heildarfjölda segða af öllum þátttakendum 

rannsóknarinnar, 47 segðir, og næstmestan heildarfjölda orða, 61 orð, eins og fram kom í 

töflu 1. Fjöldi mismunandi orða var aftur á móti lægstur eða einungis 15 orð og stafar það 

einkum af áráttutengdri máltjáningu og sítekningu orða. Fannar ítrekar gjarnan það sem 

honum er efst í huga og gefur vilja sinn skýrt til kynna, eins og sjá má á (8) sem er brot 

úr málsýni hans. 

(8)  h: Hvað ætlarðu að gera á eftir/ 

 F: /Bíltúr  

  h: Já, ætlarðu með Þórunni? 

 F: Bíltúr  

  h: Já, á eftir 

 F: (hm)  

  h: Hver ætlar með þér? 

 F: Langar þig í bíltúr?  

  h: Já, langar þig í bíltúr? 

 F: Já/  

  h: /Ekki núna, manstu, með Þórunni. 

 F: Nei  
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Bergmæli er einnig stór hluti af máltjáningu Fannars en því var nánar lýst í kafla 3.4. 

Bergmælissetningar Fannars eru misgamlar að sögn starfsmanna hans en sumar þeirra eru 

margra ára og jafnvel áratuga gamlar. Eins og sést á (9a-c) eru fornafnavíxl hluti af 

bergmæli hans og hann notar gjarnan fornafn annarrar persónu eintölu, þú, í stað fyrstu 

persónu eintölu, ég, yfir sjálfan sig. Í starfi sínu með Fannari hefur höfundur einnig heyrt 

hann vísa til sjálfs sín í þriðju persónu eintölu, ýmist með því að nota nafnið sitt eða 

fornafnið hann. Bergmælið er oft á formi spurninga sem beint hefur verið til hans sjálfs 

en oft er einnig um að ræða stök orð eða orðapör. 

(9) a. Langar þig í bíltúr? 

 b. Þarftu að pissa? 

 c. Langar þig að pissa? 

Þær setningar sem birtast í bergmæli Fannars eru yfirleitt einfaldar en þær geta einnig 

verið málfræðilega flóknar og virðist það benda til þess að hann stríði ekki við 

hefðbundna málþroskaröskun. Framburður Fannars er að auki skýr og mál hans 

auðskiljanlegt. Engar málfræðilega flóknar segðir er að finna í málsýni Fannars en 

höfundur hefur starfað á heimili hans við að aðstoða hann og því kynnst honum nokkuð 

vel. Í gegnum tíðina hefur höfundur heyrt einhverjar málfræðilega flóknar setningar í máli 

Fannars, meðal annars aðalsetningar með undirskipuðum atvikssetningum, svo sem 

tíðarsetningum. Síðastliðið haust sagði Fannar (10) við starfsmann sinn en í segðinni vísar 

hann til sín og starfsmanns með fornafni fyrstu persónu fleirtölu, við, notar sögnina geta 

með aðalsögn í lýsingarhætti þátíðar og atvikssetningu með tíðaraukatengingunni þegar. 

Því er ljóst að Fannar hefur meiri málfræðilega færni en er sjáanleg í meirihluta 

máltjáningar hans. 

(10) Getum við farið í bíltúr á eftir þegar Sigurður kemur heim? 

Eitt þeirra mállegu einkenna sem stundum fylgja einhverfu er sérviskulegt málfar 

og óvenjulegur skilningur á orðum. Í huga Fannars er sterk orsakatenging milli þess að 

nota salernið og fara í bíltúr þar sem hann notar alltaf salernið áður en hann fer út í 

ökuferð. Umræðurnar eru oft á þann veg sem sést á (10). Fannar hefur sjálfur frumkvæði 

að salernisferðum án þess að hafa orð á því við starfsmann ef hann hefur ekki í huga að 

fara út í ökuferð. Þegar Fannar spyr starfsmann sinn hvort hann þurfi að nota salernið er 
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það aftur á móti merki um að hann langi í bíltúr. Það er hugsanlegt að merking orðanna 

sé einfaldlega önnur í huga Fannars en hún er í hefðbundnu máli. Ef það er tilfellið þá 

hefur það að fara á salernið þá merkingu að fara í bíltúr og salernisferðin er hluti af því 

ferli í stað þess að vera sérstök athöfn. Einnig er þó hugsanlegt að í hans huga sé 

orsakasamhengið ekki á þann veg að salernisferð sé nauðsynlegur aðdragandi bíltúrs 

heldur að salernisferð leiði beinlínis af sér bíltúr. Óvenjulegur og sérviskulegur 

orðaskilningur sem þessi er dæmigerður fyrir einstakling með einhverfurófsröskun. 

(10) F: Þarftu að pissa?  

  h: Þarftu að pissa? 

 F: Jú  

  h: Þú getur farið að pissa 

 F: Jú  

  h: Ertu svangur? 

 F: Þarftu að pissa?  

  h: Hvað ætlarðu að hafa í kvöldmat? 

 F: Langar þig að pissa?  

  h: Já, farðu að pissa 

  Aths: Fannar gerir sig líklegan til þess að fara í útiföt 

  h: En við ætlum ekki að fara í bíltúr núna, þú 

ætlar að fara á eftir með Þórunni 

 F: (mm) Jú  

Fannar hefur ýmis einkenni á sviði áráttu- og þráhyggjuhegðunar en áráttuhegðun 

hans beinist einkum að drykkju vökva, þá einna helst kaffidrykkju, og bíltúrum. Vegna 

þessa endurtekur Fannar orðin „kaffisopa“ og „bíltúr“ oft yfir daginn, ýmist stök eða í 

setningum, óháð því hversu langt er síðan hann hellti sér síðast upp á kaffi eða fór í bíltúr. 

Fannar hefur óheftan aðgang að kaffivél en skortir frumkvæði til að hita sér kaffi. Hann 

biður gjarnan starfsmenn um aðstoð við það, þótt hann sé fær um það sjálfur. 

Aðstoðarþörfin er þó mismikil, stundum virðist nóg að starfsmaður fylgi Fannari inn í 

eldhús og leiðbeini honum við kaffigerðina. Hið sama gildir um athafnir daglegs lífs. 

Fannar er líkamlega fær um að framkvæma þær en hefur sjaldan frumkvæði til þess án 

leiðbeiningar starfsmanna sinna, þó það komi vissulega fyrir. Auk einhverfueinkenna á 

báðum greiningarsviðum og þroskahömlunar var Fannar lengi á lyfjum við flogaveiki. 
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Þar sem hann hafði ekki fengið flog svo árum skiptir hætti hann að taka þau síðastliðið 

sumar og í kjölfar þess jókst málleg tjáning hans og almenn atorkusemi til muna. 

7.5 Samanburður tölfræðilegra niðurstaðna 

Eins og sést á töflu 1 er fjöldi segða í hverju málsýni fyrir sig ákaflega breytilegur og nær 

frá 15 segðum upp í 47 segðir. Mál þeirra þátttakenda sem sögðu flestar segðir einkenndist 

einkum af ítrekuðum endurtekningum sömu orða. Mestur fjöldi segða mældist hjá 

Fannari, 47 segðir og næstmestur hjá Gísla, 43 segðir. HFO var einnig hár hjá þeim báðum 

en FMO var aftur á móti sá minnsti sem mældist, einungis 15 mismunandi orð. Af þessu 

má ráða að áhrif áráttu- og þráhyggjueinkenna á máltjáningu séu töluverð í tilvikum Gísla 

og Fannars. Þannig geta svipuð málleg einkenni birst hjá tveimur einstaklingum með 

ákaflega ólíkar raskanir. Garðar skar sig töluvert úr hópnum. Fjöldi segða í málsýni hans 

var einungis 15 segðir, minnstur fjöldi segða sem mældist. Það er 9 segðum minna en 

næstlægsta gildið og tæpur þriðjungur af hæsta gildi. HFO var þó 39 orð og MLS hjá 

Garðari var þar af leiðandi lengst, 4,93 myndön. Næsthæsta gildi MLS mældist hjá Pétri, 

2,46 myndön og MLS-gildi Gísla og Fannars voru 1,77 og 1,79. Lengsta segð Garðars 

var einnig lengst, 10 myndön, en minni munur var á lengd lengstu segðar en á meðallengd 

segða. Lengsta segð Fannars var 7 myndön, 5 myndana segð var lengst hjá Pétri og 4 

myndana hjá Gísla en það var lægsta gildið. Á þessu má sjá að Garðar hefur meira vald á 

setningamyndun en aðrir þátttakendur en einnig ríkari hömlur á tali en engar 

þráhyggjukenndar endurtekningar er að finna í málsýni Garðars. Mál annarra þátttakenda 

einkennist fremur af mörgum stuttum segðum og endurtekningu stakra orða en minna er 

um setningamyndun. 

 Framburðarvillur mældust í máli allra þátttakenda nema Fannars en þær voru 

ákaflega ólíks eðlis. Framburðarvillur Garðars eru kerfisbundnar og takmarkaðar við 

úfmælt r (skroll) á meðan framburðarvillur Gísla og Péturs eru margvíslegar. Hlutfall 

villna í máli þeirra síðarnefndu er jafnframt töluvert hærra en í máli Garðars. Hjá Garðari 

mældust framburðarvillur í 26% orðanna en hjá Pétri í 57,1% og Gísla í 86,8%. Í máli 

Péturs birtust jafnframt einu villurnar þess eðlis að orð væru óskiljanleg. Hið háa hlutfall 

framburðarvillna í máli Gísla skýrast einkum af ítrekuðum endurtekningum sömu villna 

en sem fyrr segir var FMO í máli Gísla minnstur þrátt fyrir að HFO væri mestur. Villur á 

formi persónuvíxla var eingöngu að finna í máli Fannars enda er hann eini þátttakandinn 



41 

 

sem sýnir mállega einkennið bergmæli. Hlutfall villnanna var þó fremur lágt, 9% af HFO 

61, þar sem bergmælissetningar voru fáar en stök endurtekin orð mörg. 

 Málsýnin sem tekin voru fyrir þessa rannsókn sýna mikla mállega breidd hjá 

einstaklingum með einhverfurófsraskanir og aðrar meðraskanir, bæði hvað varðar 

málfræði og félagslega samskiptafærni, ásamt því að leiða í ljóst hve villandi áhrif 

meðraskana á máltjáningu geta verið. Þó svo að Garðar og Fannar hafi hvorugur einkenni 

málþroskaröskunar er málleg tjáning þeirra ákaflega ólík. Málfræðileg færni þeirra er 

sambærileg að mörgu leyti, eins og sjá má á málsýnum þeirra og svipaðri lengd lengstu 

segða sem fram kemur í töflu 1. Garðar hefur þó meiri færni á sviði félagslegra samskipta 

en Fannar sem hefur minna frumkvæði og takmarkaðri færni til félagslegs samspils.  

Pétur og Gísli hafa ýmis sameiginleg einkenni sem virðast samt sem áður eiga 

uppruna í ólíkum röskunum, málþroskaröskun og upplausnarþroskaröskun. Einkenni 

sömu raskana geta einnig birst á ólíkan hátt eftir því hvaða meðraskanir eru til staðar. 

Allir hafa þátttakendurnir einhæf áhugamál eins og dæmigert er fyrir einhverfa 

einstaklinga. Í tilviki Garðars, getumesta þátttakanda rannsóknarinnar, hefur einhæfur 

áhugi hans á bílum áhrif á val umræðuefnis en í tilvikum annarra getuminni þátttakenda 

valda þau áráttu- og þráhyggjuhegðun. Sú hegðun birtist einnig á ólíkan hátt, hjá Fannari 

birtist hún sem endurteknar spurningar en í tilviki Gísla sem síendurtekin orð. Muninn 

má skýra með tilliti til ólíks málþroska. Upplausnarþroskaröskun Gísla veldur einkennum 

málþroskaröskunar en málfræðileg færni Fannars er ekki hömluð á sama hátt og þar af 

leiðandi hefur hann tök á flóknari málfræði. Það er því ljóst að birtingarmyndir 

einhverfurófsraskana í máli, tali og samskiptum eru bæði líkar og ólíkar en jafnframt að 

tengsl raskana og einkenna eru flókin og fjölþætt, tiltekin röskun leiðir ekki sjálfkrafa af 

sér sömu mállegu einkenni í öllum tilfellum. 
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8. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um einkenni einhverfu, málleg sem og annars eðlis. 

Auk þess að hafa einkenni sem tengjast tungumálinu á beinan hátt geta 

einhverfurófsraskanir haft áhrif á málfærni og máltjáningu með öðrum, óbeinum hætti. 

Fyrir einhverfa einstaklinga getur það skipt sköpum að fá viðeigandi kennslu og þjálfun 

til þess að takast á við alla þessa þætti og geta slík úrræði ekki aðeins auðveldað 

einhverfum lífið og aukið lífsgæði eftir að einkenni hafa komið fram heldur beinlínis haft 

áhrif á heilastarfsemi barna með einhverfueinkenni þannig að komið sé í veg fyrir 

einhverfugreiningu. Einnig var rætt um ýmsar meðraskanir og áhrif þeirra á mállega 

færni, bæði málfræðilega og færni til félagslegra tjáskipta. Sama meðröskun getur haft 

ólíkar birtingarmyndir og ólíkar raskanir geta virst eins á yfirborðinu. 

 Einnig hefur verið fjallað um þróun meðferðarúrræða fyrir einhverfa og mikilvægi 

þeirra fyrir málgetu og lífsgæði. Lauslega var fjallað um sögu einhverfuraskana á Íslandi 

og um ríkjandi viðhorf til mannréttinda fólks með fatlanir og þau takmörkuðu úrræði sem 

því stóðu lengi vel til boða. Í ljósi þess að þau meðferðarúrræði sem bjóðast í dag hafa 

mælanleg áhrif á bæði heilastarfsemi og færni einhverfra á ýmsum sviðum er ljóst að 

erfiðleikar margra fullorðinna einstaklinga með einhverfu eru mun meiri en þeir hefðu 

þurft að vera. 

 Meginmarkmið þessarar ritgerðar var að skoða raunveruleg dæmi um mállegan 

fjölbreytileika fjögurra fullorðinna einstaklinga á einhverfurófi. Þar sem um einstaklinga 

af holdi og blóði er að ræða þarf að skoða málleg einkenni þeirra frá fleiri hliðum en þeim 

sem tiltekin eru í greiningarkerfum og handbókum. Aðstæður þeirra eintaklinga sem hér 

hefur verið rætt um í barnæsku og á uppvaxtarárum eru einnig mikilvægir áhrifaþættir 

sem ber að taka tillit til. Rannsókn á máli þeirra fór fram með töku málsýna af 

sjálfsprottnu tali en sú greiningaraðferð reynist mörgum einstaklingum með raskanir á 

einhverfurófi betur en notkun hefðbundinna málþroskaprófa. Niðurstöður 

málsýnatökunnar sýna glöggt þann mikla mállega breytileika sem einhverfurófsraskanir 

og meðraskanir hafa í för með sér. Mikilvægi fjölbreyttra, sérhæfðra og snemmtækra 

úrræða verður seint ofmetið, sem og sá skaði sem hlýst af stofnanavæðingu, 

hælisinnlögnum og úrræðaleysi. 
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Viðauki 

 

Málsýni 1 

3. mars 2018 - Garðar (33) 

 

Garðar Höfundur ATHUGASEMDIR 

 

  Garðar og höfundur eru að elda 

  kvöldmat. 

 h: ertu að fara að gera eitthvað skemmtilegt í vikunni? 

G: já 

 h: hver er að vinna með þér á morgun? 

G: Kalli 

 h: finnst þér Kalli skemmtilegur? 

G: já 

 h: já hann er skemmtilegur 

 h: eru svo ekki franskar með matnum? 

G: jú 

  Garðar gefur frá sér aukahljóð, 

  lítið hróp. 

 h: það líst mér vel á 

G: settu álpappír 

G: settu álpappír 

 h: já ég skal gera það, er hann í skúffunni 

G: já 

 h: hinni skúffunni kannski 

 h: já bíddu nú við  

 h: ertu viss um að þú eigir álpappír? 
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G: nei 

  Hljóðstyrkur rykkjóttur. 

 h: ég held að þú eigir hann kannski ekki til 

G: það þarf að fara niður að sækja/ 

  Syngjandi hljómfall. 

 h: /já 

G: ég er búinn að skera 

 h: frábært, heyrðu þá skulum við geyma kjúklinginn þarna 

 á meðan við erum að hita pönnuna og svona. 

 h: ég ætla að sækja álpappír/ 

G: /já 

 h: þú hendir hönskun og plastinu 

  Höfundur fer fram að sækja álpappír, 

  kemur skömmu síðar aftur inn. 

G: ég er að koma 

G: ég er að koma 

G: má ég setja? 

 h: já 

G: þetta er allt of mikið 

 h: þetta er svolítið mikið já, eigum við að hafa kannski 

 bara helminginn?   
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Málsýni 2 

15. mars 2018 - Gísli (41) 

Auk Gísla og höfundar (h) er viðstaddur starfsmaður Gísla (s) 

 

Gísli Aðrir ATHUGASEMDIR 

 

  Gísli, höfundur og starfsmaður Gísla 

  sitja í sófum á heimili Gísla, skömmu 

  fyrir kaffitíma. 

 h: hvað segirðu, hvað langar þig í? 

G: langar í kex [lɔŋ i chɛsː] 

 h: langar þig í kex? 

G: kex [chɛsː] 

 h: það þýðir ekki að tala um það við mig, ég er ekki 

 að vinna með þér í dag 

G: ég vil kex [jɛː vɪ chɛsː] 

 h: viltu kex? 

G: ke, kex [chɛ chɛsː] 

 s: hvað viltu meira? 

G: ke [cɛ] 

 s: kex og... 

G: brauð [prœi] 

 h: mm, hvað viltu hafa ofan á brauðinu? 

G: ost [ɔs] 

 h: viltu hafa ost? 

 h: segðu aðeins hærra, má ég heyra 

G: ég vil ost [jɛː vɪ ɔst] 

 h: viltu ost? viltu líka smjör? 

 h: hvað finnst þér best á brauð? 

 h: er það kannski kavíar? 
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G: kavíar [khavja] 

 h: ertu hrifinn af kavíar? 

G: brauð [prœi] 

 h: Já, brauð með kavíar 

G: brauð [prœh] 

  Gísli reyndi að strjúka höfundi um 

  hárið skömmu eftir að hafa borað í nefið. 

 h: ég sá þig bora í nefið, ekki pota í mig (hlær) 

 h: hvað er uppáhalds maturinn þinn? 

 h: hvað finnst þér best, best að borða? 

G: ég vil brauð [jɛː vɪ prœi] 

 h: viltu brauð? 

G: brauð [prœi] 

 h: ahh 

G: vil brauð [vɪ prœi] 

 h: hvað vil/ 

 s: /hvað ætlum við að fá í kvöldmat? 

G: k-mat brauð [kmat prœi] 

G: brauð [prœi] 

 h: ætlarðu að fá brauð í kvöldmat 

G: brauð [prœih] 

G: vil brauð smjör [vɪprœi smœ] 

 h: brauð og smjör 

G: smjör [smœ] 

 

G: brauð [prœih] 

G: búa til kaffi [putɪkaffɪ̥h] 

 h: hvað segirðu 

G: ég vil smjör brauð [jɛːvɪ sjœprœi] 

G: brauð [prœih] 
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 h: langar þig í kannski í vatnsglas? 

G: kaffi [khafːɪ] 

 h: viltu kaffi? 

G: kaffi [khafːɪ] 

 h: frekar en vatn? 

G: kaffi [khafːɪ] 

 h: en finnst, hvað finnst þér um djús? 

 h: finnst þér djús gott? 

G: kaffi [khafːɪ] 

 h: jæja þar fór það (hlær)  

G: kaffi [khafːɪ] 

 h: ég er ekki með neitt kaffi 

 h: ég er bara alveg kaffilaus 

G: brauð [prœi] 

 h: ég er líka alveg brauðlaus, ég er ekki með nógu stóra vasa 

G: svangur, brauð [sɔŋkʏ prœi] 

 h: ertu svangur? 

G: brauð [prœi] 

 h: mh. ertu þyrstur? 

G: brauð ég vil brauð [prœi ɛːvɪprœi] 

 h: ætlarðu að fá páskaegg um páskana? 

G: brauð [prœi] 

G: brauð [prœi] 

 h: ertu hættur við kexið? 

G: súpu og brauð [supɔprœih] 

 h: súpubrauð? 

G: brauð [prœi] 

G: brauð [prœih] 

G: brauð [prœiθ] 

G: brauð [prœi] 
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  Gísli strauk höfundi um hárið og 

  vangann og hló. 

 h: (hlær) þú ert nú svolítill húmoristi 

(flissar og hlær)  

G: brauð [prœih] 

G: brauð [prœiθ]  

G: brauð brauð/ [prœih prœi] 

 s: /gerði þetta einu sinni í strætó/ 

G: /brauð/ 

 s: /og konan við hliðina á honum fríkaði út 

 h: (hlær) 
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Málsýni 3 

15. mars 2018 - Pétur (47) 

Auk Péturs og höfundar (h) er viðstaddur starfsmaður Péturs (s) 

 

Pétur Aðrir ATHUGASEMDIR 

 

 Pétur og starfsmaður hans sitja og standa 

 í íbúð Péturs og spjalla saman. Pétur er á 

 töluverðri hreyfingu um íbúðina. 

 h: ég var ekki búin að sjá hvað íbúðin er orðin fín, 

 Pétur, ertu ánægður með hana? 

P: já 

 h: já 

 s: viltu sitja hérna, Pétur? 

P: nei 

 h: jæja, það er allt í lagi 

 h: hvað ætlið þið að hafa í kvöldmat? 

P: pulsur [pʏpʏ] 

 s: hvað ætlarðu að hafa segirðu? 

P: pulsur [pʏpʏ] 

 s: pulsur? já ókei 

 h: já ókei, hvað viltu hafa á pulsunum þínum? 

P: „mamam“ 

  Merking óljós. 

 h: ertu búinn að ákveða hvað þú ætlar að fá þér að drekka 

 í kvöld með matnum? 

P: „agu gugu“ kók [akʏ kʏkʏ khou] 

  Merking óljós. 

 h: já ertu að hugsa um það? 

P: já 
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 s: já ókei. Pétur, hvað er langt í páskana? 

P: ha? 

 s: ætlarðu að sýna mér mynd, sýna mér myndina? 

 s: hvað er á myndinni? 

  Pétur sækir páskaeggjaauglýsingu. 

P: nammi [mamɪ] 

 h: Mm, hvað er þetta? 

P: egg 

  Starfsmaður Péturs talar ógreinilega 

  í bakgrunni upptökunnar. 

 h: ertu hrifinn af páskaeggjum, Pétur? 

P: (mhm) 

 h: hvað finnst þér besta páskaeggið? 

P: gott [koh] 

 h: ertu hrifinn af súkkulaði 

P: já 

  Pétur fer fram á bað. 

 s: (hlær) erfitt að vera kyrr 

 h: Pétur? 

P: já 

 h: ertu... var gaman í vinnunni í dag? 

P: já 

 h: já, varstu að gera eitthvað skemmtilegt? 

P: vinna [ɪna] 

 h: já 

 h: fékkstu þér að borða þegar þú komst heim? 

P: já 

 h: hvað fékkstu þér? 

P: k-kjöt [c cʰœ] 

 h: þegar þú komst heim úr vinnunni? 
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 s: Pétur, hvað ætlarðu að gera í sumar? 

P: flugvél [hʏvjɛ] 

 h: er það? ætlarðu að fara í flugvél? 

P: já 

 h: hvert ætlarðu að fara? 

P: á Akureyri [au akiki] 

 h: aha 

 s: Akureyri 

 h: Akureyri já 

 h: hlakkarðu til? 

P: já 

 s: hvað ætlarðu að gera á Akureyri, Pétur? 

P: nótt [nɔh] 

  „Nótt“ merkir að gist verði þar yfir nótt. 

  Pétur gengur fram og til baka, fram á 

  gang og inn á bað. 

 h: hvað sagðirðu? 

P: no- nótt. [nɔ nɔh] 

 s: hver er að vinna í nótt? 

P: „a-atá“ [a atau] 

  Merking óljós en hljómaði líkara 

  stami/hiki en tveimur orðum. 
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Málsýni 4 

21. mars 2018 – Fannar (47) 

 

Fannar Höfundur ATHUGASEMDIR 

   

  Fannar og höfundur sitja í stofu 

  Fannars og spjalla, ABBA tónlist í 

  bakgrunni. 

 

 h: ætlarðu að fara út á eftir? 

 h: hvað ætlarðu að gera á eftir/ 

F: /bíltúr 

 h: já, ætlarðu með Þórunni? 

  Þórunn er einn starfsmanna Fannars. 

F: bíltúr 

 h: já, á eftir 

F: (hm) 

 h: hver ætlar með þér? 

F: langar þig í bíltúr? 

 h: já, langar þig í bíltúr? 

  Fannar stendur á fætur. 

F: já/ 

 h: /ekki núna, manstu, með Þórunni. 

F: nei 

 h: jújú 

 h: ég fer eftir 10 mínútur, og þegar ég er farin, þá ætlið 

 þú og Þórunn að fara í bíltúr 

F: skó 

 h: ekki núna, ertu búinn að fá þér kaffi? 

F: þarftu að pissa? 
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 h: þarftu að pissa? 

F: jú 

 h: þú getur farið að pissa 

F: jú 

 h: ertu svangur? 

F: þarftu að pissa? 

 h: hvað ætlarðu að hafa í kvöldmat? 

F: langar þig að pissa? 

 h: já farðu að pissa 

  Fannar gerir sig líklegan til þess að fara 

  í útiföt. 

   

 h: en við ætlum ekki að fara í bíltúr núna, þú ætlar að fara 

 á eftir með Þórunni 

F: (mm) jú 

 h: hvað ætlarðu að hafa í kvöldmat? 

F: í skó 

 h: ætlarðu að fara í skó/ 

F: /jú/ 

 h: /nei ekki núna, manstu, 10 mínútur, þá farið þið Þórunn 

 í bíltúr 

F: jú 

 h: já, Þórunn ætlar með þér í bíltúr 

F: jú 

 h: já 

F: já 

 h: já, er búið að vera gaman hjá okkur í dag? ég myndi  

 segja.. (ógreinilegt) 

 h: var þetta gott kaffi? 

F: jú 
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 h: langar þig í slátur? 

F: nei 

 h: þarftu að pissa? 

F: jú 

 h: farðu að pissa 

F: mm já 

 h: en manstu, þú ætlar að fara í bíltúr á eftir/ 

F: /jú/ 

 h: /með Þórunni/ 

F: /jú/ 

 h: /já, ekki með mér/ 

F: /nei/ 

 h: /nei, með... 

F: Þórunni 

 h: Já, með Þórunni, já. Fannar og Þórunn ætla að fara/ 

F: /jú/ 

 h: /í bíltúr/ 

F: /jú 

 h: já 

 h: já 

 h: varst, fórstu í vinnuna í dag... 

F: jú 

 h: ... eða varstu heima? 

  Samtalið átti sér stað á miðvikudegi en 

  á miðvikudögum á Fannar frí frá vinnu. 

F: jú 

 h: fékkstu að sofa út í dag? 

F: já, já 

F: (hmm) 

 h: hvað langar þig að gera? 
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F: bíltúr 

 h: langar þig að fara út? 

F: jú 

 h: langar þig að fara í gönguferð? 

F: göngutúr 

 h: já, þú getur talað við Þórunni/ 

F: /jú 

 h: þú getur sagt við Þórunni: Þórunn?/ 

F: /jú/ 

 h: /... eigum við að fara í gönguferð? 

F: göngutúr 

 h: þú segir það við Þórunni 

F: jú 

 h: já, Fannar segir við Þórunni 

F: Þórunni 

 h: já 

 h: en ekki með Heddu 

F: jú, jú, jú 

 h: Fannar og Þórunn 

F: jú 

 h: já 

 h: ertu svangur? 

F: bíltúr 

 h: ætlarðu að hafa kjúkling í kvöldmat? 

F: jú 

 h: langar þig til þess að fara út í bíltúr? 

F: bíltúr 

 h: hvað ætlarðu þá að gera fyrst? 

F: jú 

 h: ætlarðu að fara á kl-, á... 
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F: klósettið 

 h: já 

 h: þarftu að pissa? 

F: jú 

 h: farðu þá að pissa 

F: jú 

 

 

 


