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Formáli 

Ritgerðin Baráttunni lýkur aldrei en hún breytist: Lífssaga fjölskyldu er unnin til 60 

eininga lokaverkefni í meistaranámi í fötlunarfræði við Félagsfræði-, mannfræði og 

þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Það að fá tækifæri til þess að hefja nám í fötlunarfræði 

komin á áttræðisaldur er mér ómetanlegt og þakka ég þær fallegu mótökur og 

hvatningu sem ég hlaut frá kennurum deildarinnar og þá sérstaklega frá leiðbeinanda 

mínum prófessor Hönnu Björgu Sigurjónsdóttur. Hanna Björg hefur sýnt mér 

ómetanlegan stuðning og þolinmæði, hvatt mig áfram og gefið mér styrk til að ljúka 

þessu verkefni sem hefur skipt mig svo miklu máli.  

Mér er það mikilvægt við þessi tímamót að þakka samstarfið við þá fjölskyldu sem á 

þessa sögu og hefur gefið mér innsýn í í líf sitt og reynslu og er jafnframt tilbúin til að 

deila sögu sinni með öðru fólki eftir að hafa lesið yfir og samþykkt mína túlkun. Einnig 

þakka ég stuðning, hvatningu og yfirlestur þeirra Jarþrúðar Þórhallsdóttur, Kolbrúnar 

Högnadóttur og Gísla Arnars Garðarssonar. 

Ég kann einnig og ekki síst eiginmanni mínum, Árna Filippussyni, þakkir fyrir þá 

þolinmæði, skilning og hvatningu sem hann hefur sýnt mér alla tíð þegar ég hef fundið 

þörf hjá mér til að stunda nám. Ekki síður þakka ég börnum mínum og barnabörnum 

áhuga þeirra og hvatningu og þann stuðning og gleði sem hefur fylgt því þegar yngsta 

barnabarnið mitt, Bjartur Logi Fránn Gunnarsson hefur verið á heimilinu og unnið við og 

lokið sínu meistaranámi.  
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Ágrip 

Rannsókn þessi byggir á lífssögu móður á einhverfurófi af reynslu sinni sem móðir 

tveggja barna sem einnig voru með einhverfurófsgreiningar. Börnin voru greind á 

einhverfurófi á ungum aldri en móðirin var komin um þrítugt þegar hún fékk sína 

greiningu. Í ritgerðinni verður fjallað um þýðingu einhverfurófsgreiningarinnar fyrir líf 

móður og barna og þá þjónustu sem þau fengu eða fengu ekki. Þá verður sagt frá 

uppvexti barnanna, átökum móður við kerfið, forsjársviptingu, sameiningu 

fjölskyldunnar og viðleitni móður og barna hennar við að byggja upp nýja tilveru saman, 

tilveru sem þau gætu öll verið sátt við. 

Marmið þessarar rannsóknar var að öðlast þekkingu og skilning á upplifun og 

reynslu einhverfrar móður af samskiptum sínum við hin ýmsu þjónustukerfi á Íslandi, 

móðurhlutverkið og gildi einhverfugreiningarinnar. Í rannsókninni verður lögð áhersla á 

sögu fjölskyldunnar fyrir og eftir þann tíma að þau fengu greiningu.Til að ná því 

markmiði voru tekin lífsöguleg viðtöl við móður og tvö uppkomin börn hennar sem öll 

eru á einhverfurófi. Um eigindlega rannsókn er að ræða og var gagna aflað með 

viðtölum og þátttökuathugunum. 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu mikilvægi þess fyrir móður að fá 

greiningu á einhverfurófi. Greiningin varð til þess að hún aflaði sér þekkingar og 

skilnings á einhverfu sem gerði henni kleift að skilja sjálfa sig og samskipti sín við annað 

fólk í nýju ljósi. Þessi þekking varð til þess að hún gat skoðað og skilið viðbrögð sín í 

óvæntum aðstæðum og í samskiptum við annað fólk en jafnframt undraðist hún 

skilnings og þekkingarleysi þjónustuaðila á einhverfu og aðstæðum fjölskyldunnar. 

Greiningin gerði henni einnig kleift að verða meðvituð um réttindi sín og barna sinna 

sem fatlaðra einstaklinga.  



5 

 

Abstract 

This research is based on the live-history of a mother on the autism- spectrum and her 

experience as a mother of two children, also diagnosed on the autism-spectrum. Her 

children had been diagnosed at young age but she herself was over thirty when she was 

diagnosed. The main focus of this disertation was the importance of the diagnoses for 

her live and her children and the support they did get or did not get from the social 

services. Special emphasis was on the role of the mother herself and to shed a light on 

the interventions of the child protection service, the deprivation of custody, the 

dissolvement of the family, the pain of broken promises and unification of the family.  

No research, as best I know has been conducted in the past involving a mother and 

her children who are all diagnosed on the autism-spectrum. The research was 

conducted through semi-structured interviews and partisipant-observations, visitations 

to their home and online communication. 

The results show that it was essential for the mother to receive diagnosis and then 

gather knowlegde and a deeper understanding of autism and how differntly they all 

three were on the autism-spectrum. For her it was important to understand her 

communication pattern with other people and proffessionals on the field of services. 

She was surprised to realise the lack of knowlegde on autism and understanding of her 

family situation from the people that was supposed to give support. The diagnosis 

empowered her in knowing the right of services for disabled people.  
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1 Inngangur  

Í þessu rannsóknarverkefni er sjónum beint að lífi og aðstæðum einhverfrar móður og 

tveggja uppkominna barna hennar sem einnig eru greind á einhverfurófi. Ritgerðin 

byggir á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar en í henni verður saga fjölskyldunnar 

sögð með áherslu á samskipti þeirra við hin ýmsu þjónustukerfi sem er ætlað að styðja 

við fatlað fólk og fjölskyldur þess. Sagt hefur verið að fólk með greiningar á einhverfurófi 

eigi erfitt með að setja sig í spor annarra en reynslan hefur einnig sýnt að aðrir eigi ekki 

síður erfitt með að skilja og setja sig í spor fólks á einhverfurófi (Prizant, 2015). Því er 

mikilvægt að hlusta vel á það sem fólkið sjálft hefur að segja. Í upphafi var markmiðið að 

rannsóknin næði til nokkurra fjölskylda en eftir fyrsta viðtal var horfið frá því og ákveðið 

að leggja áherslu á reynslu einnar fjölskyldu. Það að fjalla aðeins um eina fjölskyldu 

hefur sínar takmarkanir en kostirnir eru að með því móti fæst dýpri innsýn í aðstæður 

fjölskyldu þar sem allir aðilar eru á einhverfurófi og viðbrögð þjónustukerfisins sem gæti 

orðið til að varpa ljósi á hindranir sem fleiri fjölskyldur mæta. Þessi ákvörðun var tekin 

með stuðningi leiðbeinanda míns, Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur, prófessors við 

Háskóla Íslands. Rannsóknin er hluti af stærra rannsóknarverkefni Hönnu Bjargar 

Sigurjónsdóttur og James Rice sem ber heitið Fjölskyldulíf og fötlun og hefur hún fengið 

leyfi vísindasiðanefndar (nr.14062) og verið tilkynnt til persónuverndar. Það er von mín 

og fjölskyldunnar að rannsóknin muni auka skilning fólks á fjölbreytileika 

einhverfurófsins og hafi áhrif á viðhorf þeirra sem veita fötluðu fólki þjónustu og 

stuðning í daglegu lífi þess. 

1.1 Rannsóknin í hnotskurn 

Ritgerðin er byggð á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar en markmið hennar var að 

skoða upplifun og reynslu einnar fjölskyldu, þar sem allir aðilar eru á einhverfurófi, af lífi 

sínu og aðstæðum með sérstakri áherslu á samskipti við þá aðila sem veita fólki þá 

þjónustu sem er lögboðin á Íslandi. Í rannsókninni er lögð áhersla á sögu fjölskyldunnar 

fyrir og og eftir þann tíma að þau fengu greiningu, en börnin voru greind á einhverfurófi 

ung að aldri en móðirin var komin um þrítugt þegar hún fékk sína greiningu. Í ritgerðinni 
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verður fjallað um þýðingu einhverfurófsgreiningarinnar fyrir líf móður og barna og þá 

þjónustu sem þau fengu eða fengu ekki í kjölfarið. Þá verður sagt frá uppvexti barnanna, 

átökum móður við kerfið, forsjársviptingu, sameiningu fjölskyldunnar og viðleitni móður 

og barna hennar til að byggja upp nýja tilveru saman, tilveru sem þau gætu öll verið sátt 

við. 

1.2 Fræðilegt sjónarhorn 

Rannsóknin er unnin út frá tengslaskilningi á fötlun en sá skilningur gengur út á að fötlun 

verði til þegar misgengi verður milli getu einstaklings og þeirra krafna sem umhverfið 

gerir til hans (Rannveig Traustadóttir, 2006; Tossebro, 2000). Fræðilegt sjónarhorn 

rannsóknarinnar var félagsleg mótunarhyggja með áherslu á að veruleiki fólks sé bæði 

síbreytilegur og félagslega mótaður og byggi á túlkun og samskiptum fólks (Charmaz, 

2014; Creswell, 2013; Crotty, 1998). 

Í fræðilegum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um einhverfurófið og fjölbreytileika 

þess út frá skrifum fræðimanna á borð við Attwood (1999, 2002), Gilberg (1996) og 

Prizant, (2015). Í leit minni að rannsóknum af reynslu einhverfra kvenna í 

móðurhlutverkinu fann ég ekki rannsóknir um efnið en hins vegar sótti ég fróðleik í 

bækur, bloggsíður og önnur skrif þar sem konur á einhverfurófi lýstu reynslu sinni og að 

lokum í íslensku heimildarmyndina „Að sjá hið ósýnilega“ (Einhverfusamtökin, 2019), 

sem gaf góða innsýn í aðstæður íslenskra kvenna á einhverfurófi. Margir fræðimenn um 

einhverfu benda á mikilvægi þess að leita til og hlusta á einhverft fólk í leit að skilningi 

og þekkingu á einhverfurófinu. Umfjöllun verður einnig um kenningar og sjónarhorn 

fötlunarfræðinnar með áherslu á þróun hennar og samspil fræðigreinarinnar og 

réttindabaráttu fatlaðs fólks. Einhverfugreining þátttakenda gefur þeim rétt fatlaðs fólks 

á þjónustu miðað við þeirra þarfir. Reynsla þeirra miðast við íslenskar aðstæður og mun 

því verða vitnað í þær og það regluverk sem þau búa við. 

Hvað varðar rannsóknir á aðstæðum fatlaðra foreldra af samskiptum og stuðningi 

þjónustuaðila var leitað í rannsóknir sem gerðar hafa verið með seinfærum mæðrum 

(McConnell og Sigurjónsdóttir, 2010; Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir,2001; Traustadóttir og Sigurjónsdóttir, 2010). Í ljós kom að töluverður 

samhljómur var með niðurstöðum þeirra rannsókna og því sem vitnað var til í þessu 
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verkefni og mæður á einhverfurófi sögðu frá, þættir sem einnig komu fram í lífsögu 

þeirri sem hér verður sögð. 

1.3 Aðdragandi rannsóknar, áhugi og löngun til skilnings 

Það má rekja áhuga minn á lífi og aðstæðum fjölskyldna á einhverfurófi til ævistarfs 

míns með einhverfu fólki. Grunnmenntun mín er innan hjúkrunar og seinna 

geðhjúkrunar auk þess sem ég hef lokið námi í fjölskyldumeðferð. Ég hef varið mestum 

hluta starfsferils míns með börnum og unglingum með „geðræna vanda“ og fjölskyldum 

þeirra. Mesta reynslu hef ég þó af samskiptum við einstaklinga sem hafa greinst á 

einhverfurófi. Það að hafa fengið tækifæri til að vinna með einhverfum börnum hefur 

heillað mig og kennt mér svo margt sem hefur gagnast mér í störfum mínum og eigin lífi. 

Í sinni sérstöku hreinskilni hafa þau haft áhrif á skilning minn á sjálfri mér og öðru fólki. 

Við starfslok fann ég að þessu gat ekki verið lokið, ég varð að halda áfram og hóf ég þá 

nám í fötlunarfræði við Háskóla Íslands. Áður hafði ég lokið meistaraverkefni innan 

hjúkrunar þar sem ég framkvæmdi eigindlega rannsókn um reynslu mæðra barna á 

einhverfurófi. Nú stóð áhugi minn til þess að skoða stöðu fjölskylda þar sem bæði börn 

og foreldri/rar voru á einhverfurófi. Ég vildi öðlast meiri skilning á upplifun fólks á 

einhverfurófi af samskiptum sínum við þau þjónustukerfi sem þau fá þjónustu frá. 

Verkefnið er unnið af þakklæti fyrir að hafa fengið tækifæri til að hlusta og skilja betur 

reynslu fólks á einhverfurófi. 

1.4 Mikilvægi rannsóknar 

Þrátt fyrir að einhverfurófsgreiningum á fullorðnu fólki hafi fjölgað mjög á undanförnum 

árum og að rannsóknir bendi til að þau eigi í aukinni hættu á að vera svipt forsjá barna 

sinna þá er lítið vitað um reynslu þessa hóps. Fáar sem engar rannsóknir hafa verið 

gerðar um þetta efni hér á landi en samkvæmt heimildum frá Bandaríkjunum frá 2012 

hefur forsjársviptingum fatlaðra foreldra fjölgað mjög meðal seinfærra foreldra, foreldra 

með geðrænan vanda og foreldra á einhverfurófinu svo dæmi séu tekin og verða þau 

fyrir fordómum og vantrausti í foreldrahlutverkinu af opinberum aðilum (National 

council on disability, 2012). Gildi rannsóknar þessarar er því mikilvægt innlegg í stöðu 

þekkingar. Á þessum forsendum bendi ég á að þessi saga segir bæði frá erfiðri og 

sársaukafullri reynslu fjölskyldu en einnig hvernig hægt er að hjálpa og starfa saman að 
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velferð fatlaðs fólks. Með því að hlusta fyrst og leita svo lausna með fjölskyldunni eða 

eins og Barry M. Prizant (2015) hvetur til og það er að hlusta, spyrja, bæði sjálfan sig og 

þann sem um ræðir, öðlast skilning og hjálpast að við að finna lausn. Leiðarljós 

rannsóknarinnar eru orð móður: „Við eigum rétt á þjónustu, en hún er bara ekki alltaf til 

staðar“. Það er von mín, móður og uppkominna barna hennar að saga þeirra komi öðru 

fólki í svipuðum aðstæðum að gagni. Þá ætti verkefnið að geta orðið fagfólki góður 

vegvísir í vinnu sinni með fjölskyldum.  

1.5 Hugtakanotkun 

Í gegnum tíðina hefur verið algengt að fötlun sé skilin sem einstaklingsbundinn skortur 

eða galli án þess að tekið sé tillit til aðstæðna eða utanaðkomandi þátta. Á síðustu 

áratugum hefur komið fram fyrir atbeina fatlaðra aðgerðarsinna, baráttuhópa og 

fræðimanna nýr skilningur á fötlun. Þessi nýi skilningur hafnar einhliða 

læknisfræðilegum skilningi á fötlun og leggur áherslu á að fötlun verði til í samspili 

einstaklings og aðstæðna sem geta verið mjög fatlandi ( Gustavsson, Tøssebro, og 

Traustadóttir 2005; Rannveig Traustadóttir, 2006; Traustadóttir, Sigurjónsdóttir og 

Egilson, 2013). Þetta er sá skilningur sem liggur að baki umfjöllunar minnar.  

Alveg frá því að farið var að greina einhverfu hafa farið fram umræður og á stundum 

deilur um hugtakanotkun á því sem í nýjustu greiningarskilgreiningunum er kallað 

„röskun á einhverfurófi“. Jafnframt hafa verið deildar meiningar um orsakir einhverfu en 

seinni tíma rannsóknir benda til að um sé að ræða röskun í taugaþroska og starfsemi 

heilans sem leiði til ákveðins hegðunarmunsturs sem sé grunnur að greiningu (Ingólfur 

Einarsson, 2014). Í þessu verkefni verða hugtökin einhverfa og/eða einhverfuróf notuð 

jöfnum höndum eftir því sem við á. Jafnframt mun verða vísað til þess sem í daglegu tali 

er þekkt sem Aspergers heilkenni (Asperger´s syndrom) og er hluti af einhverfurófinu. 

Hvað varðar greiningarviðmið verður ýmist notað einhverfurófsgreining eða 

einhverfugreining. 

1.6 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla og lokaorð. Að loknum fyrsta kafla verður fjallað um 

rannsóknir sem snúa að því að vera á einhverfurófi, einhverfar konur og 

móðurhlutverkið. Í þriðja kafla verður umfjöllun um kenningar og sjónarhorn 
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fötlunarfræðinnar, þá þætti alþjóða og íslenskra laga um réttindi fatlaðs fólks og barna 

sem höfðu áhrif á líf fjölskyldunnar og um sviptingu forsjár barns. Í fjórða kafla 

ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, 

rannsóknaraðferðum, þátttakendum og siðferðilegum álitamálum sem snerta þessa 

rannsókn. Umfjöllunin um niðurstöður rannsóknarinnar eru í fimmta, sjötta og sjöunda 

kafla. Fimmti kafli greinir frá sögu fjölskyldunnar áður en móðir fékk greiningu og segir 

frá samskiptum hennar við leikskóla, grunnskóla, þjónustumiðstöðvar og barnavernd. Í 

sjötta kafla verður fjallað um fjölbreytileika einhverfunnar, greininguna og þýðingu 

hennar fyrir fjölskylduna, forsjársviptingu og fósturdvöl barns. Í sjöunda kafla verður 

áherslan á líf þeirra eftir að fóstri lýkur og fjölskyldan sameinast aftur. Áhersla er á 

viðleitni fjölskyldunnar til að byggja upp líf sitt saman með félagslegum stuðningi. Í 

áttunda og jafnframt síðasta kafla ritgerðarinnar verða helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman, ræddar og dregnir fram helstu lærdómar sem draga 

má af þeim. 
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2 Einhverfan og móðurhlutverkið 

Í þessum kafla verður fjallað um einhverfurófið og sagt frá upplifun kvenna sem oftar en 

ekki fengu einhverfugreiningu eftir að barn þeirra greindist á einhverfurófi, af þýðingu 

greiningarinnar og því að vera móðir barns á einhverfurófi.  

2.1 Einhverfurófið og greiningin 

Frá því að farið var að greina einhverfu hafa átt sér stað rannsóknir sem hafa leitt til 

breytinga á fjölda þeirra sem fá greiningu sem og greiningarviðmiðum en byrjað verður 

á að fara yfir helstu greiningarviðmið einhverfunnar. Mjög einstaklingsbundið er hver 

einkennin eru og hvernig þau birtast í lífi hvers og eins. Greining á einhverfurófi á Íslandi 

hefur byggt á greiningarviðmiðum ICD-10 sem er alþjóðlegt greiningarviðmið í flokkun 

og skilgreiningum á sjúkdómum og heilbrigðisvandamálum frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO). Um er að ræða einkenni á þremur sviðum og 

eru kröfur um ákveðið magn einkenna á hverju þessara sviða. Sviðin þrjú felast í 

frávikum í félagslegum samskiptum, máli og tjáskiptum og sérkennilegri áráttukenndi 

hegðun (WHO/The ICD-10 Classifacation of mental and behavioral disorders, 2018). 

Verður hér vísað til lýsingar á einhverfueinkennunum sem birt eru á heimasíðu 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins en þar kemur fram meðal annars að um geti verið 

um að ræða lítið frumkvæði eða gagnkvæmni í samskiptum sem og sérstök viðbrögð við 

fólki og aðstæðum. Ennfremur eru algeng óvenjuleg svipbrigði og látbragð og jafnvel 

sérkennilegt og síendurtekið tal. Um geti verið að ræða einhæf áhugamál sem hindri 

samskipti við aðra. Einnig er algeng mikil þörf fyrir reglufestu í umhverfinu og einhæfni 

bæði í orðum og athöfnum þeirra sjálfra. Bregði út af settum reglum getur það valdið 

uppnámi, vanlíðan og jafnvel reiðiköstum. Hjá sumum einstaklingum geta komið fram 

einhæfar hreyfingar með höndum, líkama og notkun á hlutum sem þau verða háð er 

algeng. Um getur verið að ræða skynjun sem kemur fram í ofurnæmi eða ónæmi og 

áhuga á sérstökum skynáhrifum (Evald Sæmundson og Þóra Leósdóttir, 2017). Í 

meistaraverkefni sínu og bók sinni Önnur skynjun – ólík veröld vakti Jarþrúður 

Þórhallsdóttir athygli á mikilvægi skynjunarþáttarins og upplifunum fólks á einhverfurófi 
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með bæði þeirra eigin frásögnum og tilvísan í rannsóknir annarra. Hún ítrekaði mikilvægi 

þess að þeir skynjunarþættir sem kæmu fram hjá hverjum og einum væru vel 

skilgreindir og með auknum skilningi yrði auðveldara að mæta þörfum einstaklinga á 

einhverfurófi og draga þannig úr neikvæðum og ill skiljanlegum viðbrögðum (Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 2013). Fræðimenn hafa gagnrýnt að sérstök skynjun fólks á einhverfurófi 

hafi ekki verið betur skilgreind í hinum viðurkenndu greiningarviðmiðum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO). Nýlegar rannsóknir fræðafólks og ekki síst 

frásagnir fólks á einhverfurófi hafa sýnt fram á það hversu mikilvægur þáttur í 

einhverfunni skynjun er. Unnið hefur verið að þróum ICD 11 innan 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og í þeirri vinnu hefur áhersla á skynjunarþátt 

einhverfunnar aukist í greiningarviðmiðum síðan í júní, 2018 (WHO/ICD-11, updates 

classifcation of autism, 2019). Eitt er það sem ekki kemur fram í greiningarviðmiðunum 

en skiptir fólk á einhverfurófi miklu máli og það er að þau eigi sína sérstöku menningu 

sem sé ekki sú sama og gildi í samfélaginu almennt. Þessi viðleitni til að skilgreina sig 

sem sérstakan menningarhóp byggir að mikli leyti á erfiðleikum þeirra við að skilja 

annað fólk og viðbrögð þess sem hefur orðið til þess að þau hafa upplifað sig sem 

útlendinga í eigin landi (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013; Prizant, 2015; Straus, 2013). 

Flest þau einkenni einhverfunnar sem bent hefur verið á má síðan glöggt finna í 

frásögnum þeirra sem lýsa einhverfunni sinni hér á eftir.  

Rætur greiningarviðmiða einhverfu má upphaflega rekja til tveggja vísindamanna, 

sem þó voru ekki í neinu sambandi við hvorn annan, þá Leo Kanner og Hans Asperger. 

Kanner sagði 1943 frá rannsókn sinni á því sem hann kallaði einhverfu og byggði á 

athugun (observation) hans á ellefu börnum sem hann hafði fylgst með frá árinu 1938 

og voru frábrugðin því sem áður hafði verið rannsakað í hegðun barna (Evald 

Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014). Á svipuðum tíma rannsakaði 

Asperger drengi sem reyndust vera vitsmunalega og málfarslega vel staddir en illa 

staddir félagslega og notaði hann einnig einhverfu yfir vanda þeirra. Athuganir hans 

vöktu ekki athygli fyrr en árið 1981 þegar Lorna Wing sýndi fram á áður óþekkta 

birtingarmynd einhverfu sem síðan hefur verið kallað Aspergers heilkennið og því sem 

hefur verið viðurkennt sem yfirhugtak einhverfunnar, einhverfurófið. Þarna benti Wing 

á fjölbreytileika einhverfunnar og hvatti til frekari rannsókna sem höfðu síðan áhrif á 
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fjölgun fólks með greiningar á einhverfurófi (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín 

Guðmundsdóttir, 2014; Rhodes, 2011). 

Algengi einhverfu hefur aukist mjög frá því að farið var að greina hana. Allt fram á 

áttunda áratug síðustu aldar var einhverfa talin sjaldgæf og tíðni var metin 3-4 af 

hverjum 10.000 og þannig var það þegar byrjað var að greina einhverfu á Íslandi árið 

1970. Nýlegar niðurstöður rannsókna benda hins vegar til þess að algengi sé orðið 120,1 

af 10,000 (Sæmundsen, Magnússon, Georgsdóttir, Egilsson og Rafnsson, 2013; Evald 

Sæmundsen, 2014). Nýjustu tölur um algengi einhverfurófsins á heimsvísu hafa verið 

nefndar um það bil 1 á móti 160 (Villa Medica, 2019). Allt bendir því til mikillar 

aukningar fólks sem greinist á einhverfurófi. Aukningin virðist ná til alls einhverfurófsins 

og eru taldar ýmsar ástæður fyrir því eins og samþætting og orðalag greiningaviðmiða í 

Evrópu og Bandaríkjunum (ICD-10 og DSM-IV) sem nýtt eru víðast hvar í heiminum. 

Einnig hefur tilkoma viðurkenningarinnar á Aspergers heilkenninu haft þar áhrif (Evald 

Sæmundsen, 2014). 

Aukin þekking og skilningur á einkennum einhverfurófsins hefur orðið til þess að 

fleiri hafa fengið greiningu á unglings- og fullorðinsaldri. Frá því að byrjað var að greina 

einhverfu hafa fleiri drengir en stúlkur fengið greiningu. Það gæti bent til þess að stúlkur 

séu vangreindar en Campell (2018) bendir á að vel sé þekkt að þegar barn fái greiningu á 

einhverfurófi komi í ljós að móðir þess sé einnig á einhverfurófi og fengi hún þá 

greiningu í kjölfarið en þannig hafði Campel sjálf fengið greiningu. Í frásögnum fólks sem 

er á einhverfurófi kemur fjölbreytileiki einhverfunnar hvað best í ljós og hafa þær orðið 

til að auka skilning fræðimanna, fagfólks og annarra á einkennum einhverfunnar. En 

frásagnir fólks á einhverfurófi hafa einnig haft þau áhrif að aðrir finna sig í þeim 

lýsingum og leita sér greiningar í kjölfarið. Margir fræðimenn og sérfræðingar í 

einhverfu, ásamt fólki á einhverfurófi hafa hvatt fagfólk, foreldrar og aðra til að leita 

skilnings með því að lesa skrif fólks á einhverfurófi (Attwood, 1999, 2002- ; Gilberg, 

1996; Jackson, 2002; DaVanport, 2018). 

2.2 Þróun þekkingar um einhverfurófið á Íslandi 

Fyrir árið 1970 virðist ekki hafa verið um mikla þekkingu á einhverfu að ræða á Íslandi en 

þá komu barnageðlæknar til starfa á Geðdeild barnaspítala Hringsins sem seinna varð 

Barna- og unglingageðdeild Landspítala (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín 
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Guðmundsdóttir, 2014; Ólafur Guðmundsson, 2000). Því fylgdi þekking á einhverfu og 

farið var að greina börn. Árið 1986 tók Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins til starfa og 

þangað var vísað börnum, með margskonar skerðingar, til greiningar og ráðgjafar. Í 

janúar 1997 fluttist greining og þjónusta við einhverf börn alfarið til Greiningar- og 

ráðgjafarstöðvar ríkisins. Undantekning var þó þegar barni eða unglingi hafði verið vísað 

til Barna- og unglinga geðdeildar vegna geðræns vanda og barnið reyndist vera á 

einhverfurófi þá fékk það greiningu og þjónustu þar. Af þessum sökum var lögð áhersla 

á að viðhalda og byggja upp þekkingu á báðum stöðum (Evald Sæmundsen og Andrea 

Katrín Guðmundsdóttir, 2014). Fræðimenn og fagfólk á Íslandi fylgdist með þeirri þróun, 

sem átti sér stað annar staðar í heiminum, á sviði greininga og þjónustu við börn með 

einhverfu og lögð var áhersla á þeirra fræðsluhlutverk. Sú þekkingarþörf átti einnig við 

um foreldra einhverfra barna og saman stofnuðu foreldrar og fagfólk Umsjónarfélag 

einhverfra barna (Einhversamtökin). Félagið var stofnað árið 1977 og hefur tekið þátt í 

og staðið að ýmsum leiðum til að efla þekkingu og skilning á einhverfurófinu (Evald 

Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014; Sólveig Guðlaugsdóttir, 1997). 

Síðasta framtak félagsins var, ásamt Kraumar framleiðslu og Eyjafilm, framleiðsla 

heimildarmyndarinnar: “Að sjá hið ósýnilega“. Í þessari heimildarmynd segja sautján 

konur frá lífi og aðstæðum íslenskra kvenna á einhverfurófi. Fram kom í máli þeirra að 

þær reyni oft að fela einkennin sín sem valdi þeim síðan bæði álagi og vanlíðan 

(Einhverfusamtökin, 2019). 

2.3 Að vera á einhverfurófi 

Hér verður ekki farið út í orsakir eða skilgreiningu á einhverfurófseinkennunum nema 

það að farið hafa fram miklar rannsóknir á starfsemi heilans sem leitt hafa til kenninga 

um tengsl starfsemi heilans og þeirra einkenna sem skilgreina einhverfu (Ingólfur 

Einarsson, 2014). Starfsemi í heila hefur áhrif á getu fólks á einhverfurófi til þess að lesa 

í og skilja til hvers er ætlast í samskiptum og gerir þeim illkleift að skilja hinar óskráðu 

reglur í samfélaginu (Jackson, 2002; Prizant, 2015). Bæði fræðimenn og einhverft fólk 

hafa haldið því fram að besta leiðin til skilnings á einhverfunni væri að leita til fólksins 

með reynsluna (Attwood, 2002; Jackson, 2002). 

Jackson (2002) segir frá reynslu sinni af því að vera unglingur á einhverfurófi í bók 

sinni: „Frík, nördar og aspergers-heilkenni: Vegvísir um gelgjuskeið fyrir unglinga, 
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foreldra og fagfólk“, sem var þýdd yfir á íslensku árið 2011. Jackson skrifaði bókina 

þegar hann var aðeins 13 ára gamall og fjallar hún um það að fá greiningu og jákvæða 

reynslu hans af því að fá vitneskju um einhverfuna. Hann sagðist hafa skrifað bókina fyrir 

aðra unglinga þar sem þær mörgu bækur sem fjölluðu um unglinga voru ekki um 

unglinga sem líktust því hvernig hann sá sjálfan sig. Jackson reyndi að svara 

spurningunni um það á hvern hátt hann væri öðruvísi en flestir unglingar. Von hans var 

að fagfólk, foreldrar og aðrir sem læsu bókina gætu betur skilið þá sem væru eins og 

hann. Hann kallaði til dæmis sérstök áhugamál sérgrein, áhugamál sem oftar en ekki 

verða ástríðufull og orsaka gagntekningu (endurtekið atferli) hjá fólki á einhverfurófi. 

Sum áhugamálin breytist og komi í tímabilum eins og tölvuleikir og það að safna hlutum 

sem gat breyst frá blýöntum í spotta, rafhlöður og margt fleira. Hann hvatti jafnframt 

foreldra, kennara og aðra uppalendur til þess að átta sig á að það væri áráttan en ekki 

barnið sem þurfi að ná að stjórna. Hann sagði frá áráttum sem mamma hans hafði kallað 

seramoníur en hann bókstaflega hefði orðið að framkvæma og hann gæti ekki lýst líðan 

sinni ef rútína þessara hluta fór úr skorðum (Jackson, 2002). Bókin hefur verið 

viðurkennd sem greinagóð umfjöllun á ýmsum þáttum einhverfunnar eins og 

erfiðleikum við að skilja aðra unglinga og þeirra tungutak. Merkilegt þykir hversu skýr og 

góð ráð hann gefur í bókinni sem geta aukið skilning og innsæi, breytt bölsýnum 

viðhorfum og gefið þess í stað hlátur og jákvæðni (Attwood, 2002). 

2.4 Stúlkur /konur á einhverfurófi 

Við vinnslu þessarar rannsóknar fundust fáar rannsóknir um stúlkur á einhverfurófi og 

því ber að nefna rannsókn Laufeyjar Ingibjargar Gunnarsdóttur (2009), sem var unnin til 

meistaraprófs við Háskóla íslands. Rannsóknin ber heitið: „Áhugamál stúlkna með 

Aspergers-heilkenni og svipaðar raskanir á einhverfurófi“. Þar skoðar hún ýmsar 

hugmyndir um það hvers vegna stúlkur greinist síður og seinna en drengir og hvort það 

geti tengst því að einkenni þeirra falli ekki að viðurkenndum greiningarviðmiðum þar 

sem einhverfan hjá stúlkum beinist að öðrum áhugamálum en drengja. Niðurstöður 

hennar sýndu meðal annars að stúlkurnar stunduðu áhugamál sín í einrúmi, lausar við 

kröfur um gagnkvæm samskipti og bættu þær sér þannig upp félagslega erfiðleika og 

vinaleysi (Laufey Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2009). Ábendingar Laufeyjar hafa samhljóm 

við frásagnir stúlkna/kvenna á einhverfurófi og einhverfra mæðra sem hér eftir mun 
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verða vitnað í. Komið hefur fram að stúlkur greinast síður en drengir og seinna á ævinni. 

Konur hafa lýst líðan sinni og upplifun í uppvextinum og sagt frá því hvaða þýðingu það 

að fá greiningu hafði fyrir þær. Orð ARtemisia lýsa aðstæðum stúlkna á einhverfurófi 

nokkuð vel: „Litlar stúlkur á rófinu vita ekki að þær eru á rófinu en þær hafa á 

tilfinningunni að þær séu á einhvern hátt öðruvísi“. (ARtemisia, 2018, bls. 46). Willey er 

ein þeirra kvenna sem fékk sína einhverfugreiningu um svipað leyti og dóttir hennar. Á 

unga aldri hafði niðurstaða sálfræðings verið sú að hún væri hæfileikarík, klár og dekruð. 

Hún hafði ekki áhuga á að vera með jafnöldrum sínum en átti tvo upphugsaða vini sem 

hún lék sér við. Hún hafði gaman af að raða upp og skipuleggja og það gat hún með 

þeim, stjórnað leiknum. Henni þótti vont ef skólasystkini snertu hana og átti það þá til 

að slá til þeirra. Hún sá ekki tilgang í hópsamveru. Oft þurft að leita læknis með hana 

vegna þess að hún sótti í að tyggja hluti sem gátu valdið skaða. Eitt undruðust foreldrar 

hennar og það var hvað hún átti auðvelt með að herma eftir atferli annarra, en hún 

sagði að það hefði verið eins og hún ætti ekki annarra kosta völ (Willey,1999). Önnur 

kona Gunilla Gerland leitaði fullorðin til sérfræðings til þess að fá það staðfest hvort 

greiningin „misþroski“ ætti við um hana eða ekki. Í ljós kom að hún væri á einhverfurófi, 

með Aspergers-heilkenni, en vegna greindar sinnar hafði hún fram að því verið álitin 

„skrýtin“ (Gilberg, 1996). Gerland er ein þeirra kvenna sem hafa skrifað bók um reynslu 

sína og einhverfuna og þar lýsti hún fjölskyldu sinni og samskiptum þeirra á milli þegar 

hún var barn að aldri og skorti sínum á skilningi á félagslegum reglum með þessum 

orðum: „Ég og fjölskylda mín lifðum ekki í sömu veröld. Við vorum varla frá sömu 

plánetu“ (Gerland, 1996, bls. 15). 

 Konur á einhverfurófi hafa lagt mikið af mörkum á sviði aukinnar þekkingar um 

einhverfu með því að hafa bloggað og skrifað um reynslu sína. Skrif þeirra í „Spectrum 

Women Magazine“ urðu til þess að gefin var út bók árið 2018 sem ber heitið „Spectrum 

Women: Waking to the beat of autism“ og byggir á reynslu fimmtán kvenna af því að 

vera á einhverfurófi og flestar þeirra höfðu fengið greiningu eftir að vera komnar á 

fullorðinsár. Cook var ein af þeim konum sem átti kafla í þessari bók en hún var fertug 

þegar hún fékk sína greiningu. Eftir að hafa fengið greininguna fann hún fyrir von um að 

nú gæti hún kannski öðlast skilning á veröldinni sem hún hafði áður ekki skilið. Hún hafði 

verið komin að raun um að framkoma hennar gæti aldrei verið það sem kallað var 
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viðeigandi. Leið hennar eftir þetta var ferðalag í leit að sjálfri sér og getur nú fullyrt að 

hún ætli að lifa á þann hátt sem henni hentar en ekki að eyða tíma í að falla inn í 

„normið“ (Cook, 2018).  

Í bókinni „What every autistic girl wishes her parents knew“ er konunum umhugað 

um málefni einhverfra stúlkna og talar bókin til foreldra og fagfólks. Þær leggja áherslu á 

margbreytileika einhverfunnar og mikilvægi þess að hlusta á einhverfa fólkið. Ein 

þessara kvenna Sharon daVanport (2017) segir það skipta meira máli að þekkja barnið 

sitt en að reyna að breyta því í það sem er viðurkennt sem „normal“. Soraya sagði frá því 

að eftir greininguna hafi hún kastað grímunni sem hún hafði búið sér til í þeim tilgangi 

að vera eins og aðrir, þá fyrst upplifði hún sig „normal“ og kannaðist við sjálfa sig og 

upplifði sig ekki lengur sem brotna „normal“ manneskju heldur sem heila einhverfa 

manneskju. Hún skoðaði einnig þá styrkleika einhverfu sem koma fram, í einhverri 

mynd, hjá mjög mörgum á einhverfurófinu sem er sjónræn styrkur, afburða minni og 

skipulagsþörf. Skilaboð hennar voru þau að það besta sem foreldrar gætu gert fyrir 

einhverfa barnið sitt væri að hjálpa því að nota einhverfu styrkleika sína og viðurkenna 

sig eins og það er (Soraya, 2017). Jennifer St. Jude bendir á baráttuhlutverk foreldra 

barna á einhverfurófi og mikilvægi þess að barnið viti allaf að foreldrið hafi tekið það 

hlutverk að sér. Hún bendir einnig á að líklega gangi stelpum betur að leika hlutverkið 

„normal“ en drengjum. St. Jude sem er sjálf á einhverfurófi og móðir tveggja einhverfra 

dætra segist óska þess að foreldrar hennar hefðu haft þá þekkingu um einhverfurófið 

sem hún hefur í stað þess að reyna að gera hana að „normal“ barni. Hún dæmir þau þó 

ekki vegna þess að fyrir fjörutíu árum vissi fólk lítið um einhverfu (ST. Jude, 2017). Anitu 

Lesko var það mikils virði að fá greiningu og skilja hvers vegna hún hafði ekki getað 

eignast vini. Eftir greininguna tók hún þátt í stuðningshópi og þar kynntist hún 

manninum sínum. Hún taldi velgengni þeirra í hjónabandinu felast í því að þau voru 

bæði á rófinu sem hafði aukið skilning þeirra á þörfum hvors annars (Lesko, 2018). 

Sumar þeirra einhverfu kvenna sem sögðu frá reynslu sinni í bókinni voru einnig mæður 

barna á einhverfurófi.  

2.5 Mæður á einhverfurófi 

Í þessu verkefni var áherslan á mæður sem eru á einhverfurófi og því var ekki leitað eftir 

upplifun feðra. Þær mæður sem hér er vitnað til eiga það sameiginlegt að hafa greinst 
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seint og margar fengið aðrar og rangar greiningar áður en þær fengu 

einhverfugreininguna og þá stundum í kjölfar þess að barn þeirra greinist á 

einhverfurófi. Dr. Michelle Garnett (2018) skrifaði í „Spectrum Women: Walking to the 

beat of autism“ og byggði umsagnir sínar á löngu samstarfi við einhverfar mæður, sem 

áttu börn sem voru einnig á einhverfurófi. Hún taldi að það sem hafði mótað þær sem 

mæður væri sá þáttur einhverfunnar að velja sér áhugamál eða verkefni sem síðan væri 

stundað af ástríðu. Reynsla þeirra af því að verða móðir og kynnast einhverfunni með 

barninu sínu og fá síðan sjálfar greiningu, hefði haft þau áhrif að þær leggðu sig allar 

fram við að hjálpa og styðja einhverfa barnið sitt og forða því frá þeirra eigin erfiðu 

reynslu meðal annars í félagslegum samskiptum. Reynslu sem byggðist á því að skynja, 

frá umhverfinu, að þær væru „öðruvísi“ án þess að vita að þær væru á einhverfurófi. 

Hún lagði áherslu á að mæðurnar leggðu hart að sér við að takast á við eigin erfiðar 

skynjunar- og félagslegar aðstæður í stað þess að forða sér eins og þeim væri jafnvel 

eðlilegast. Það gerðu þær til þess að geta verið fyrirmynd og um leið geta út frá eigin 

reynslu og skilningi hjálpað einhverfa barninu sínu (Garnett, 2018).  

Samantha Craft (2018), einhverf móðir benti á að ekki væri til neitt eitt regluverk um 

foreldrahlutverkið þar sem börn væru ólík sem og aðstæður einnig. Tvítugt að aldri var 

hún sannfærð um að hún hefði allt til að bera sem verðandi hin fullkomna móðir. Orðin 

móðir þriggja barna og virk í öllu sem snéri að skóla, félags- og íþróttaþátttöku barna 

sinna taldi hún sig standa sig vel sem „flotta mamman“. En þetta hlutverk hafði tekið 

svo á orkuna hennar að þegar liðin voru 10 ár á þennan hátt fékk hún taugaáfall og gafst 

upp á að leika „flottu mömmuna“ og hún sagði: “Á einni nóttu hvarf ég frá því að vera 

félagslegur forkólfur í að verða innilokaði og vinalausi nágranninn“ ( Craft, 2018, bls. 

108) og það gat tekið hana allan daginn að safna orku til þess að geta yfirgefið húsið. 

Þremur árum síðar var hún greind með Aspergers heilkenni. Hún sagði að þegar 

miðdrengurinn hennar var fimm ára hafði hann fengið greiningu á einhverfurófi en þá 

var hún búin að leita mikið eftir orsökum og skilningi á erfiðleikum hans. Hún lýsti sjálfri 

sér á þessum erfiðu árum sem verandi með fullkomnunaráráttu sem kom fram í allflestu 

sem hún tók sér fyrri hendur. Allt þurfti að vera vel skipulagt og öruggt annars gat 

ástandið valdið henni skelfingu (Craft, 2018). 



21 

 

Í frásögn Willey (1999) kemur fram að við greiningu dóttur hennar fór hún að skilja 

það sem hún sjálf hafði tekist á við og hafði fundist aðgreina sig frá öðru fólki. Hún lýsti 

því þannig að þegar þau foreldrarnir fengu niðurstöður greiningarinnar þá grét 

eiginmaður hennar vegna þess að litla telpan þeirra ætti við alla þessa erfiðleika að 

stríða en sjálf hafi hún grátið af þakklæti, því þarna fann hún sjálfa sig eða eins og hún 

orðaði það: “Ég hafði loksins náð til enda þess að keppa að því að vera normal, losnað 

undan þeirri hringiðu sem ég hafði verið í allt mitt líf og ég áttaði mig á að ég og dóttir 

mín þyrftum saman að finna farveg sem byggði á styrkleikum okkar“ (Willey 1999, bls. 

89). 

Amalia Hill (2017) blaðakona á The Guardian sagði frá viðtölum sem hún tók við 

fimm mæður sem höfðu fengið greiningar á einhverfurófi. Það var sameiginlegt með 

þeim mæðrum, sem hún tók viðtöl við að þær fengu seint sína einhverfugreiningu. Hún 

benti einnig á að margar mæður á einhverfurófi segðu ekki frá greiningu sinni af ótta við 

að verða sviptar forsjá barna sinna (Hill, 2017). Hill hafði álitið að erfitt væri að vera 

móðir með einhverfu en enn erfiðara væri að vera einhverf móðir að ala upp einhverft 

barn. Þessu virtust viðmælendur hennar ekki vera sammála. Þær litu allar á sig sem gott 

og skilningsríkt foreldri fyrir barn með einhverfu meðal annars vegna skilnings þeirra á 

þörfum barna sinna fyrir reglu (Hill, 2017). 

 Jamie Pacton lagði áherslu á það í skrifum sínum í Health Special Needs Now, 2017 

að ennþá hefði lítið verið fjallað um upplifun mæðra með einhverfu og kallaði því eftir 

viðbrögðum og fékk fjögur svör (Pacton, 2017). Pacton benti á að einhverft fólk hefði 

þurft að berjast fyrir því að koma öðrum í skilning um það að enginn gæti sagt betur frá 

því hvernig einhverfan lýsi sér en þau sjálf. Hún spurði mæðurnar hvað þær vildu segja 

við foreldra barna sem væru talin venjuleg. Þá kom í ljós meðal annars óskin um að 

einhverfan væri viðurkennd sem öðruvísi en ekkert væri rangt við það að vera foreldri á 

einhverfurófi. Ein mæðranna vildi segja öðrum foreldrum að einhverfar mæður hafi 

aðrar áherslur í uppeldinu en geri einnig sitt besta. Önnur móðir sagði að umönnun og 

öryggi barna hennar skiptir hana mestu máli. Pacton lagði áherslu á að það sem kom 

fram hjá mæðrunum væri aðeins toppurinn af ísjakanum og benti um leið á mikilvægi 

þess að einhverfir foreldrar taki þátt í umræðunni um foreldrahlutverkið þannig að hægt 

verði að halda áfram baráttunni gegn fordómum (Pacton, 2017). Það kom fram hjá 
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flestum þeim konum sem vitnað hefur verið til að það skipti máli fyrir einhverfu börnin 

þeirra að þær voru á einhverfurófi eins og þau. Þær skildu betur erfiðleika þeirra í 

samskiptum við aðra og þörf þeirra fyrir reglufestu og þær gætu verið fyrirmynd fyrir 

börn sín alveg eins og aðrir foreldra (DaVanport, 2017; Hill, 2017; Pacton, 2017; Willey, 

1999).  

2.6 Fötlun og foreldrahlutverkið 

Með tilliti til þess að mér hefur ekki tekist að finna neinar rannsóknir um einhverfa 

foreldra og foreldrahlutverkið horfi ég til rannsókna með seinfærum foreldrum í 

tengslum við barnaverndarkerfið en rannsóknir benda til þess að seinfærir foreldrar, 

foreldrar með geðsjúkdóma og nú foreldrar á einhverfurófi eigi helst á hættu að vera 

svipt forsjá barna sinna (National council on disability, 2012). Ástæður þessa eru ekki 

síður raktar til félagslegra og menningarbundinna fordóma en þess að börnin þeirra séu 

í hættu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins-og Bjarnadóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2009). Allflestir verðandi foreldrar leita fyrirmyndar í sínu eigin uppeldi og 

barnæsku. Llewellyn og McConnell (2010) benda á að fyrir fatlað fólk jafnt sem ófatlað 

hafi það, að hafa alist upp í jákvæðum aðstæðum, styrkjandi áhrif á þeirra eigin 

uppeldisaðferðir og mikilvægt væri að geta rifjað upp það sem skipti máli úr eigin 

barnæsku (Llewellyn og McConnell, 2010). 

Fjölskyldur þar sem foreldrar eru seinfærir er þörf á stuðningi í foreldrahlutverkinu. 

Þessi stuðningur getur verið mismikill eftir tímabilum en þarf að vera sveigjanlegur og 

veittur til langs tíma allt eftir því sem er að gerast í lífi fjölskyldunnar á hverjum tíma 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001). Rannsóknir hafa sýnt að 

það er mjög misjafnt á milli fjölskyldna hvort og þá hversu góðan stuðning fjölskyldurnar 

eru að fá (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og Bjarnadóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2009).  

 Þegar mál seinfærra foreldra berast til barnaverndar er meðal annars lögð áhersla á 

andlega og tilfinningalega örvun barna. Sé barnið á eftir í þroska er hætta á að orsakir 

þess séu eignaðar vanhæfni foreldra (McConnell og Sigurjónsdóttir, 2010). Algengt er að 

seinfærir foreldrar upplifi lítinn skilning eða stuðning í foreldrahlutverkinu. Þrátt fyrir að 

stöðugt fleira fatlað fólk velji að stofna fjölskyldu og eignast börn er vel þekkt að því sé 

haldið frá því að takast á við foreldrahlutverkið. Einnig er vel þekkt að fagfólk sem hefur 
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það hlutverk að veita fötluðu fólki stuðning sé misjafnlega til þess fallið (Campion, 1995; 

Rahek More, 2015).  

Seinfærir foreldrar eru almennt mjög meðvitaðir um að margir telji þá fyrirfram ekki 

hæfa til að eiga og annast börn. Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 

(2010) hafa rannsakað hvað ráð og varnarviðbrögð seinfærir foreldrar hafa notað til að 

auka líkurnar á því að halda forsjá barna sinna. Eitt var að mæðurnar forðuðust að biðja 

um félagslega aðstoð af ótta við að fagfólk áliti þær ekki færar um að ala upp börnin sín 

og treystu frekar á nána ættingja um stuðning (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2001; Traustadóttir og Sigurjónsdóttir 2010). Einhverfar mæður hafa 

einnig reynslu af því að verða fyrir fordómum og niðurlægingu og því að réttindi þeirra 

séu ekki virt. Þær eru meðvitaðar um að þær séu af mörgum fyrirfram taldar ekki geta 

fullnægt þörfum barna sinna og dæmi voru um að þær sögðu ekki frá einhverfunni af 

ótta við að verða sviptar forsjá barna sinna (Hill, 2017; Pacton, 2017). Vandi sem fatlað 

fólk tekst á við byggist oftar en ekki á þekkingarleysi fagfólks á þeim aðstæðum sem 

fatlað fólk býr við sem og vanmat á styrkleikum og ofmat á veikleikum þeirra 

einstaklinga sem um ræðir (Rahel More, 2015). Komið hefur í ljós að gæði í samskiptum 

fagfólks við fatlaða foreldra og einstaklinga geta verið breytileg milli þjónustukerfa og 

stofnana en einnig fer það eftir þeim einstaklingum sem starfa á þeim stað sem um 

ræðir hverju sinni (Campion, 1995; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

2.7 Fatlaðar mæður  

Á íslandi eru ekki til rannsóknir á aðstæðum einhverfra mæðra, samskiptum þeirra við 

þjónustukerfin eða reynslu af mati á hæfni þeirra í foreldrahlutverkinu og verður því 

leitað í rannsóknir tengdar upplifun seinfærra foreldra. Í meistaraverkefni Rahelar More 

(2015) “ Vanmetnar fjölskyldur: Mat á hæfni seinfærra foreldra“, kemur fram mikilvægi 

þess að við faglegt mat á foreldrafærni sé horft til styrkleika foreldra og þörf þeirra fyrir 

aðstoð í stað þess að huga aðeins að vanhæfni þeirra (Rahel More, 2015). Bent hefur 

verið á ósamræmi milli fagaðila við greiningar á gæðum uppeldis barna og getur slíkt 

misræmi verið jafnt á milli einstakra fagaðila innan þeirrar barnaverndar sem annast 

matið og á milli sveitarfélaga (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012; Rahel More, 2015). 

Í rannsókn um forsjársviptingar seinfærra foreldra fyrir íslenskum dómstólum kom 

fram að erfiðleikar foreldra í uppeldishlutverkinu voru gjarnan eignaðir fötluninni. Þá 
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voru mörg dæmi um að fjölskyldur fengu stuðning sem mætti illa þörfum þeirra (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og Bjarnadóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). 

Þegar kemur að stuðningi við fjölskyldur þar sem foreldrar eru seinfærir skiptir það 

bakland sem byggir á fjölskyldutengslum miklu máli. En stuðningur bæði fagfólks og 

ættingja getur á stundum litast af ráðríki, stjórnsemi og vissu vantrausti á getu foreldra í 

uppeldishlutverkinu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001; 

Traustadóttir og Sigurjónsdóttir, 2010).  

 

2.8 Samantekt 

Í þessum kafla hef ég fjallað um einhverfurófið, greiningarviðmið og þróun þekkingar á 

einhverfu á Íslandi. Aðaláhersla kaflans var þó á reynslu og upplifun kvenna af 

greiningunni og því að vera einhverfar mæður barna á einhverfurófi. Í næsta kafla 

verður fjallað um réttindi fatlaðs fólks til fjölskyldulífs. 



25 

 

3 Rétturinn til fjölskyldulífs 

Í þessum kafla verður fjallað um ólíkan skilning á fötlun og réttindi fatlaðra foreldra 

og/eða barna til samvista og stuðnings eins og þau koma fram í samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

og íslenskum lögum um réttindi fatlaðs fólks. Þá verður stutt umfjöllun um 

barnaverndarstarf, forsjársviptingar og fóstur. 

3.1 Hvað er fötlun 

Ekki er til nein ein algild skilgreining á fötlun. Fram á áttunda áratug síðustu aldar var 

algengt að fötlun væri skilgreind út frá hinu svonefnda læknisfræðilega sjónarhorn. 

Læknisfræðilega sjónarhornið sem einnig hefur verið kallað gallasjónarhornið byggir á 

skilningi á fötlun sem gengur út á að laga og/ eða leiðrétta bæði meðfæddar og áunnar 

skerðingar. Fötlun er skilin sem skortur eða galli sem þarf aðferðir læknisfræðinnar til 

þess að bæta eða lækna. Þegar læknisfræðin hafði skilgreint einstakling fatlaðan þá var 

lögð áhersla á að laga „gallana“ með ýmiss konar meðferðum sem beindust að því laga 

það sem var talið vera orsök fötlunarinnar (Rannveig Traustadóttir, 2006; Tøssebro, 

2000). 

Hugmyndir um fötlun hafa þróast og er nú almennt viðurkennt að það er ekki aðeins 

skerðingin sem hafi fatlandi áhrif á líf fólks heldur séu það einnig umhverfis og 

félagslegir þættir sem orsaki fötlun og hindri fólk í að geta tekið þátt í því samfélagi sem 

hver og einn lifir í (Rannveig Traustadóttir, 2006; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann 

Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013). Baráttan fyrir breyttum skilningi á fötlun kom 

fram á svipuðum tíma í nokkrum löndum og átti það sameiginlegt að hafna einhliða 

læknisfræðilegum skilningi á fötlun. Á Bretlandi hafði þessi breytti skilningur á orsökum 

fötlunar sterk áhrif en tildrög hins svokallaða „Breska félagslega líkans á fötlun“ var 

barátta fatlaðs fólks fyrir bættum lífskjörum sem byggðu á því að það væru félagslegar, 

efnahagslegar og umhverfislegar hindranir en ekki skerðingin sem orsakaði að ekki 

hefðu allir sama aðgang að lífsgæðum (Barnes, 2012; Shakespeare, 2014). Þetta 

sjónarhorn sem skilur algjörlega á milli skerðingar (líffræði einstaklinga) og fötlunar 
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(félagslegra, menningarlegra og efnahagslegra hindrana) hefur haft mikil áhrif í 

réttindabaráttu fatlaðs fólks en það hefur einnig verið gagnrýnt harðlega fyrir að aldrei 

verði hægt að fjarlægja allar hindranir úr lífi fatlaðs fólks og að líkanið nái ekki til 

aðstæðna fólks með mismunandi skerðingar, sársauka eða vanliðan (Shakespeare, 

2014). Þannig hefur verið bent á að „Breska félagslega líkanið“ nái ekki til fólks á 

einhverfurófi þar sem skerðing þeirra orsakist af líffræðilegum breytingum í heila og því 

verði alltaf um að ræða samspil einstaklings og umhverfis (Woods, 2017). Það að 

skerðingunni séu ekki eignaðir erfiðleikar fatlaðs fólks heldur utanaðkomandi 

hindrunum hefur haft frelsandi áhrif á á margt fatlað fólk sem lítur ekki lengur á sig út 

frá læknisfræðilega sjónarhorninu sem gallaða einstaklinga heldur sem manneskjur með 

rétt (Shakespeare, 2014). 

Norræna tengslasjónarhornið hefur þróast á Norðurlöndum og byggir það á því að 

fötlun verði til í samspili einstaklinga og samfélags. Þessi skilningur hefur tengst 

velferðarkerfinu og haft áhrif á þróun félagslegra umbóta og þjónustu (Gústavsson, 

Tøssebro og Traustadóttir, 2005). Áhersla tengslasjónarhornsins gengur út á að fötlun 

verði til í víxlverkun milli skerðingar og umhverfisþátta og er sá skilningur viðurkenndur 

af stjórnvöldum á Norðurlöndum. Jafnframt er því mótmælt að þjónustuþarfir fatlaðs 

fólks byggi á læknisfræðilegu mati en ekki fatlandi aðstæðum. Barátta fræðimanna og 

samtaka fatlaðs fólks snýst að miklu leyti um það að hafa áhrif á skilning ráðandi afla í 

þjóðfélögum. Það að ekki verði lengur litið á einstaklinginn sem fatlaðan heldur að 

einstaklingurinn búi við fatlandi aðstæður (Traustadóttir, Sigurjónsdóttir og Egilsson, 

2013).  

3.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Áhrif samnings Sameinuðu þjóðanna un réttindi fatlaðs fólks, sem var samþykktur á 

Íslandi árið 2006, voru ekki til staðar þegar flókin samskipti þeirrar fjölskyldu, sem fjallað 

verður um hér á eftir, áttu sér stað. Ljóst var frá upphafi að ákvæði í samningnum 

stönguðust á við íslensk lög sem þá þarf að breyta til að hann geti orðið að lögum. Það 

var svo ekki fyrr en á 149. löggjafarþingi 2018-2019 að lögð var fram þingsályktun um að 

fela ríkisstjórninni að undirbúa lögfestingu samningsins og mælt með því að hafa til 

fyrirmyndar lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 2013 

(Þingskjal nr. 21/149, 2018- 2019). Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu Alþingis var 
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þessi tillaga síðan samþykkt 3. Júní 2019 sem mál nr. 33/ 149 (Skrifstofa Alþingis, 

munnleg heimild, 19 júní, 2019). Vitnað verður hér á eftir til þeirra greina í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem hefðu getað skipt máli ef vandi 

fjölskyldunnar væri að hefjast nú þegar þetta er skráð. 

Þær greinar sem vitnað verður til eru nítjánda greinin sem fjallar um jafnræði fatlaðs 

fólks, sjöunda greinin sem fjallar um fötluð börn og sú grein sem skiptir fatlaða foreldra 

mestu máli, tuttugasta og þriðja greinin, sem talar til réttarins til að stofna heimili og 

fjölskyldu (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2006). Í 7. greininni 

er sérstök áhersla á að fötluð börn njóti mannréttinda til jafns við önnur börn og hafi 

sama rétt og þau til að koma fram með sínar skoðanir. Fram kemur í 19. grein að fatlað 

fólk eigi að njóta sömu réttinda og annað fólk og ætlast er til að gerðar séu ráðstafanir 

til þess að vernda þennan rétt. Fatlað fólk á að ráða sjálft og ákveða hvar og með 

hverjum það vill búa og tryggja verður því aðgang að þeirri þjónustu sem þörf er á 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2006). 

Rétturinn til fjölskyldulífs er varinn í 23. grein samningsins en þar segir að útrýma 

beri allri: „…mismunun gagnvart fötluðu fólki í öllum málum sem lúta að hjónabandi, 

fjölskyldu, foreldrahlutverki og samböndum, á sama hátt og gildir um aðra“. Ef þarf 

verður að styðja fatlað fólk í því að þekkja sinn rétt og gæta þess að þau hafi vitneskju 

um að þau sjálf ráði yfir sínum fjárreiðum, viti hvenær þau verða lögráða og séu 

meðvituð um sinn rétt til forsjár barna sinna sem og ættleiðinga og fái upplýsingar um 

fjölskylduáætlanir. En jafnframt sé séð til þess að þau fái alla þá aðstoð sem þau þurfa 

og þá er sérstaklega tekið fram að fatlað fólk fái aðstoð við að sinna foreldrahlutverkinu 

og uppeldi barna sinna. Þau ríki sem eiga aðild að samningnum skuldbinda sig til að 

tryggja börnum með öllum tiltækum ráðum sem eðlilegast fjölskyldulíf og að þau séu 

ekki fjarlægð af heimilum sínum nema það þyki fullvíst af þar tilbærum yfirvöldum að sú 

ráðstöfun sé barninu fyrir bestu og hægt verði að tryggja besta mögulega úrræði fyrir 

það. Aldrei má taka barn af heimili sínu á grundvelli fötlunar þess eða fötlunar annars 

foreldris eða beggja (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2006). 

3.3 Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var undirritaður á Íslandi í janúar 

1990, fullgiltur 1992 en varð ekki að lögum fyrr en 20. febrúar 2013. Samningurinn snýr 
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að réttindum allra barna og aðeins ein grein hans fjallar um fötluð börn sérstaklega og 

það er 23. greinin. Þó svo að sömu réttindi gildi um fötluð börn og öll önnur börn geta 

þau þurft meiri aðstoð til að njóta jafnræðis. Komi upp erfiðleikar og vandamál í lífi 

barns sem er álitið það alvarlegt að nauðsyn sé á afskiptum opinberra aðila segir í 3. 

grein að gæta beri að því að hugað sé vandlega að því hvers konar úrræði komi barninu 

að mesta gagni. Sé vandinn það mikill að vakni hugmyndir um að barnið sé betur komið í 

öðrum aðstæðum en á heimili sínu skal það aldrei gert nema að vel athuguðu máli og 

fundnar þær aðstæður sem henta barni best. Tekið er fram í 40. greininni að upp geti 

komið aðstæður sem leiði til þess að barn verði ásakað eða grunað um ólöglegt athæfi, 

en þá sé mikilvægt að nálgast aðstæður með gætni og virðingu og kanna skilning 

barnsins á aðstæðum og orsökum framkomu þess. Hjálpa þarf barni til að skilja og virða 

rétt annarra og sinn eigin. Þá er einnig bent á að eigi barnið í erfiðleikum með að skilja 

þann sem við það ræðir hafi það rétt á að fenginn sé túlkur (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 2013). 

Þær greinar samningsins sem hér hefur verið vísað í eiga við um rétt allra barna en 

23. greinin fjallar sérstaklega um rétt andlega og líkamlega fatlaðra barna til að njóta: 

„…Sómasamlegs lífs, við aðstæður sem tryggja virðingu þess og stuðla að sjálfsbjörg og 

virkri þátttöku í samfélaginu“. Lögð er áhersla á að þau börn sem þess þarfnast fái alla 

þá aðstoð og stuðning sem hugsanlega gæti komið þeim að gagni til að þau sjái sig sem 

þátttakendur í samfélaginu. Í því felst skyldan til að upplýsa foreldra um öll þau 

þjónustuúrræði sem eru tiltæk eins og heilsugæslu, þjálfun og kennslu og hvað annað 

sem stendur öðru fólki í samfélaginu til boða (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, 2013). 

3.4 Rétturinn til stuðnings 

Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum voru samþykkt á Alþingi 

í júní 1992 en í markmiðum þeirra segir að: „…tryggja fötluðu fólki jafnrétti og 

sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu 

lífi“. Við framkvæmd laganna á að miða við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks og þær skuldbindingar sem honum fylgja. Í lögunum er kveðið á um rétt 

fatlaðs fólk til að ákveða hvar það vill búa. Einnig eiga lögin að tryggja alla þjónustu sem 

þörf er á eins og félagslegan stuðning, endurhæfingu, liðveislu, hjálp við að finna 
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atvinnuúrræði og huga að ferilmálum. Í þessum lögum er fjallað um rétt foreldra 

fatlaðra barna til stuðnings fyrir þau með ýmsum úrræðum sem geta verið forgangur í 

leikskólum, stuðningsfjölskylda, liðveisla og skammtímavistun svo dæmi séu tekin (Lög 

um málefni fatlaðs fólks nr.152/2010). Árið 2011 tóku gildi lög um réttindagæslu fyrir 

fatlað fólk og starfar hún á ábyrgð ríkisins. Markmið þessara laga er að tryggja fötluðu 

fólki stuðning við að gæta réttar síns og að virtur sé sjálfsákvörðunarréttur og 

réttaröryggi fatlaðs fólks. Réttindagæslumenn eru starfandi fyrir hvert sveitarfélag á 

Íslandi (Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, 2011). 

Í nýrri lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi þjónustuþarfir nr. 38/ 

2018 sem leystu af hólmi eldri lög um málefni fatlaðs fólks er í 8. grein fjallað um rétt 

fatlaðs fólks og barna og einnig er í fyrsta skipti í íslenskum lögum kveðið á um þjónustu 

við fatlaða foreldra: „ vegna umönnunar og uppeldis barna sinna“. Þessi lög geta orðið 

til mikilla bóta fyrir fatlað fólk, fjölskyldur og börn þar sem bæði er lögð áhersla á að 

virða þjónustuþörf fatlaðs fólks og skyldur ríkis og sveitarfélaga. Dæmi um vilja til að 

gera betur í þjónustu við fatlað fólk er þjónustusúrræðið „Notendastýrð persónuleg 

aðstoð“ sem gengur út á að sjálfræði fatlaðs fólks sé virt þannig að sá sem nýtir 

þjónustuna ráði hvernig og hvenær þjónustan sé veitt.  

Þar sem rannsókn þessi fjallar um samskipti fólks á einhverfurófi við fólk sem starfar 

í hinum ýmsu þjónustukerfum á Íslandi er vert að hafa í huga að einhverfan er oft mjög 

flókin og að þarfir einhverfra barna geta verið á skjön við þarfir annarra í fjölskyldunni 

og er þá mikilvægt að stuðningsúrræði þau sem fjölskyldan á rétt á séu hagnýt, sértæk 

og löguð að þörfum allrar fjölskyldunnar (Guðrún Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir, 

2014). Hvað varðar samstarf foreldra og fagfólks benti Schopler (1995) á mikilvægi þess 

að það ríki jafnræði þar sem fagfólk hlusti á foreldra og læri af þeim og þeirra reynslu og 

jafnframt hafi fagfólk þekkingu og reynslu sem kemur að gagni við að mæta þörfum 

barns og fjölskyldu. Einnig er mikilvægt að þjónustuaðilar leggi áherslu á samstarf á 

jafnréttisgrunni og að hlustað sé á foreldra í því samstarfi ( Guðrún Þorsteinsdóttir og 

Þóra Leósdóttir, 2014). Á sama hátt er það réttur fullorðinna einhverfra einstaklinga að 

geta haft stjórn á lífi sínu og fá þá aðstoð sem þeir telja sig hafa þörf á til þess að geta 

tekið þátt í því samfélagi sem þeir lifa í. 
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3.5 Barnavernd og forsjársvipting 

Markmið íslenskra barnaverndarlaga er að: „…tryggja að börn sem búa við óviðunandi 

aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð“. 

Ennfremur segir að til þess að það takist beri að: „…styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki 

sínu“ (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Hvert sveitarfélag hefur starfandi barnavernd og 

hlutverk barnaverndarstarfsmanna er ætíð að hafa hagsmuni barnsins í fyrirrúmi og 

styðja foreldra í uppeldis- og umönnunarhlutverki sínu. Barnaverndarstarfsmanni er 

ætlað að vinna með foreldrum og öðrum sem að málefnum barnsins koma. Nást verður 

gott samstarf allra aðila sem hafa afskipti af barninu með hagsmuni þess að leiðarljós. Ef 

niðurstaðan verður sú að barn fari í fóstur verður að vera fullvissa um að reynt hafi verið 

til hlítar að veita stuðning á heimili barnsins (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Barnaverndarstofa er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir ráðherra og ber ábyrgð, 

velur fósturheimili og skoðar þau heimili sem sækjast eftir að taka börn í fóstur, metur 

síðan og gefur leyfi barnaverndar til fólks sem gerast fósturforeldrar. Hlutverk 

barnaverndarstofu er jafnframt að veita barnaverndarnefndum sveitarfélaga stuðning 

og ráðgjöf í barnaverndarmálum sem og að hafa eftirlit með þeim (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Við val á fósturfjölskyldu er mikilvægt að huga vel að þörfum og væntingum 

barnsins. Eftirlit og stuðningur við barn í fóstri er á hendi barnaverndar og ef foreldri 

tekur aftur við uppeldi barnsins er barnavernd skylt að kanna hvort þörf er fyrir 

áframhaldandi stuðning við barnið og ef foreldrar telja þörf fyrir frekari stuðning á að 

aðstoða þá við að finna slíkan stuðning (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Á vegum 

Barnaverndarstofu hefur verið frá árinu 1998 rekin stofnun sem heitir „Barnahús“ og 

þangað getur barnvernd vísað börnum ef upp kemur grunur um kynferðislegt áreiti eða 

annars konar ofbeldi. Markmið Barnahúss eru meðal annars að tryggja að rannsóknir og 

viðtöl fari fram í jákvæðu umhverfi og að fyrirbyggja: „… áföll vegna endurtekinna 

viðtala við börn á ólíkum stöðum og við mismunandi aðila“. Með þessu er einnig verið 

að tryggja að rannsóknin sé unnin af fagfólki með þekkingu og reynslu í 

rannsóknarviðtölum við börn (Barnaverndarstofa, 2019). 

3.6 Barn í fóstur 

Fóstur getur átt sér stað þegar kynforeldrar barns samþykkja fóstur eða hafa verið 

sviptir forsjá með úrskurði barnaverndarnefnda, dómsúrskurði eða barn er af öðrum 
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ástæðum í umsjá barnaverndar um tíma. Um getur verið að ræða tímabundið, varanlegt 

eða reynslu fóstur. Tímabundið fóstur er valið þegar talið er að það geti bætt úr því 

ástandi sem hefur orsakað afskipti barnaverndar. Markmið tímabundinnar fósturdvalar 

barns er að veita kynforeldrum/ri og barni þá aðstoð sem þarf til að barnið geti snúið 

aftur heim. Fósturforeldri hefur rétt og skyldu til umönnunar barnsins og ræður 

persónulegum högum þess en það skal vera í samráði við barnið sjálft og miðast við 

aldur þess og þroska. Í fóstrinu á barnið rétt á góðum aðbúnaði, umhyggju og nærgætni 

sem hentar því og umgengni við kynforeldra og vini. Áhersla er á að barni sé gert ljóst 

hvers vegna það er í fóstri og hver áform barnaverndar eru um framtíð þess (Reglugerð 

um fóstur nr. 804/2004). 

3.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um ólíkan skilning á fötlun og réttindi fjölskyldna þar 

sem foreldrar og/eða börn eru fötluð eins og þau koma fram í samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

og íslenskum lögum um málefni fatlaðs fólks með langvarandi stuðningsþarfir. Þá hefur 

verið gefin innsýn í meginmarkmið barnaverndarstarfs, forsjársviptingar og fósturs. Í 

næsta kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. 
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4 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, markmið og 

rannsóknarspurningar og gerð grein fyrir aðferðafræðilegum undirstöðum hennar. 

Þátttakendur verða kynntir og söfnun, skráningu og úrvinnslu gagna verður gerð skil. Í 

lok kaflans er umfjöllun um siðferðileg álitamál og áskoranir.  

4.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast þekkingu og skilning á upplifun og reynslu 

einhverfrar móður af samskiptum sínum við hin ýmsu þjónustukerfi á Íslandi, 

móðurhlutverkið og gildi einhverfugreiningarinnar. Til að ná því markmiði voru tekin 

lífssöguleg viðtöl við móður og tvö börn hennar sem einnig fengu 

einhverfurófsgreiningar. 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hvað einkennir samskipti móður við hin ýmsu þjónustukerfi? 

 Hvaða gildi hafði greining á einhverfurófi fyrir móður og hvað áhrif hafði hún á 
líf fjölskyldunnar? 

 Hvernig hafa hin ýmsu þjónustukerfi stutt við fjölskylduna? 

 

4.2 Aðferðafræðilegar undirstöður 

Rannsóknin fellur undir hefð eigindlegra rannsókna en grunngildi þeirrar hefðar er leit 

eftir skilningi á mannlegri upplifun sem byggir á að hlusta, taka eftir og túlka þá 

vitneskju sem rannsakandi öðlast við öflun gagna (Creswell, 2013). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir er samheiti yfir fjölbreytta rannsóknarhefð sem á rætur sínar að 

rekja til fyrirbærafræði. Algengast er að öflun gagna fari fram með viðtölum og/eða 

þátttökuathugunum. Við úrvinnslu gagna er lögð áhersla á mikilvægi þess að rödd 

þátttakanda heyrist og að rannsakandi geti sett gögnin í stærra sögulegt og félagslegt 

samhengi (Creswell, 2013). Gjarnan er lagt af stað með opnar viðtalsspurningar sem 

mótast svo eftir því sem líður á rannsóknina. Áherslur geta breyst vegna nýrra atriða eða 
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upplýsinga sem koma fram í rannsóknarferlinu og aðferðarfræðin gefur svigrúm til að 

breyta áherslum út frá nýrri þekkingu og bæta við spurningum (Charmaz, 2014; 

Creswell, 2013; Björnsdóttir, K., Goodley, D. og Sigurjónsdóttir, H. B., 2014). Þetta 

svigrúm heillaði mig og það að vera ekki bundin þeim fyrirfram hugmyndum sem ég 

óneitanlega hafði í upphafi rannsóknarinnar hefur án efa gert mig að betri rannsakanda. 

Upphaflegar rannsóknarspurningar mínar takmörkuðust af minni eigin reynslu og því 

sem ég vildi vita meira um og skilja betur. Í gegnum rannsóknarferlið hef ég lært hvað 

var mikilvægast fyrir fjölskylduna sjálfa og hvað það var sem þeim lá á hjarta og skipti 

hana mestu máli og því hefur svigrúmið, sem eigindlegar rannsóknaraðferðir veita, verið 

mér mikilvægt. 

Eigindleg viðtöl felast í samtali milli tveggja eða fleiri aðila. Í gegnum opin og hálf 

opin viðtöl (semi-structured) hefur viðmælandinn tækifæri til að tjá sig á þann hátt sem 

hann kýs um það sem er efni rannsóknarinnar. Hlutverk spyrjanda er að leggja áherslu á 

og virða það sem sagt er og gera það mögulegt að nálgast söguna sem leitast er eftir að 

skilja og endursegja (Brinkmann og Kvale, 2015; Charmaz, 2014). Þannig má hugsa sér 

viðtalið sem samtal um sameiginlegt áhugamál þar sem spyrjandi leitast við að átta sig á 

og skilja aðstæður og upplifanir þeirra sem segja söguna ( Brinkmann og Kvale, 2015; 

Charmaz, 2014). Þó svo að viðtalsspurningarnar séu opnar, lýsandi og veiti frelsi þá er 

mikilvægt fyrir rannsakanda að hafa gert viðtalsramma (interview guide) sem hann 

sjálfur nýtir til að missa ekki fókus í viðtalinu. Viðtalsramminn samanstendur af 

spurningum sem brjóta niður í smærri einingar það sem rannsakandinn vill öðlast 

skilning á (Charmaz, 2014: Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Viðtalsramminn er stöðugt í 

mótun og getur breyst eftir því sem ný vitneskja bætist við og nýjar spurningar vakna 

(Charmaz,2014). Þátttökuathuganir byggja á því að rannsakandi er með þátttakendum í 

eðlilegu umhverfi þeirra og er jafnvel virkur þátttakandi í þeirri atburðarás sem fer fram 

(Hennink o.fl., 2011; Kawulich, 2005). 

Fræðilegt sjónarhorn rannsóknarinnar er Félagsleg mótunarhyggja, en með því er 

átt við að veruleiki fólks lúti ekki náttúrulögmálum, heldur sé hann síbreytilegur og verði 

til í túlkunum og samskiptum fólks. Rannsóknin þróast í samskiptum og samspili milli 

rannsakanda og þátttakenda og því þarf rannsakandinn að vera meðvitaður um að allt 

rannsóknarferlið frá spurningunum sem hann spyr og til túlkana á niðurstöðum litast 
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ávalt af hans eigin reynslu, sem og félagslegu og menningarlegu umhverfi (Charmaz, 

2014). Rannsakandi verður jafnframt að vera næmur fyrir og meðvitaður um þær 

félagslegu og menningarlegu aðstæður sem hafa áhrif á þátttakendur (Charmaz, 2014; 

Creswell, 2013; Crotty, 1998). Rannsóknin verður að byggja á gagnkvæmu trausti til þess 

að þátttakandi eigi auðvelt með að segja frá reynslu sinni á einlægan og sjálfsprottinn 

máta. Félagsleg mótunarhyggja hentaði mér vel sem fræðilegar undirstöður því að hún 

veitti mér stöðuga áminningu um að gæta að virðingu og skapa það traust sem skipti 

öllu máli til þess að mín frásögn, sem byggði á sögu þeirra, yrði sem sönnust. 

4.3 Lífssaga 

Rannsóknin fellur undir hefð lífsögurannsókna. Lífsögulegar rannsóknir byggja oftast á 

viðtalsformi og hvíla á trausti milli rannsakanda og viðmælanda. Áherslan er á reynslu 

þátttakandans og miðast við hans upplifun og frásögn. Hlutverk rannsakandans er að 

endursegja söguna, raða í rétta atburðarás og setja í sögulegt samhengi við félagslegar 

aðstæður þess sem sagði söguna (Creswell, 2013). Rannsakandi getur borið söguna 

undir sögumann, sem á í raun þá sögu sem rannsakandi fær leyfi til að segja (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2006). 

Við vinnu á lífssögu fjölskyldunnar tel ég að það hafi komið mér til góða að ég hef 

langa reynslu af störfum með einhverfu fólki. Sú reynsla og fyrri kynni mín og 

fjölskyldunnar auðveldaði mér að nálgast og skilja betur frásögn þeirra af eigin reynslu 

og upplifunum. Ég met svo að þessi nálgun hafi haft áhrif á þann veg að styrkja þau, 

sérstaklega móðurina, til þess að ræða af hreinskilni það sem skipti þau máli. Ég lít 

einnig þannig á að við, ég og fjölskyldan sem gefur mér innsýn í sína lífsreynslu, erum 

saman að segja lífssögu þeirra. Rannsóknarferlið byggðist á því að ég helgaði mig 

upplifun og frásögn móður og tveggja uppkominna barna hennar af lífi þeirra og reynslu. 

Þau treystu mér og voru reiðubúin til að gefa mér hlutdeild í lífsreynslu sinni í því skyni 

að deila niðurstöðum vinnu okkar með öðrum. Ég lít því á þessa rannsókn sem 

samvinnuverkefni þar sem allt sem hefur farið okkur á milli og skráð hefur verið um 

fjölskylduna hefur verið afhent þeim og er birt með þeirra samþykki. 
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4.4 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir en af þeim skilgreini ég þrjá sem lykil-

þátttakendur, móðurina og uppkomnu börnin tvö en þau eiga það sammerkt að hafa öll 

greinst á einhverfurófi. Fjórði þátttakandinn var fyrrum stuðningsaðili fjölskyldunnar, 

sem móðirin hafði óskað eftir að tæki þátt í viðtali sem snéri að þjónustu sem 

fjölskyldan hafði fengið og þeim áhrifum sem þjónustan hafði haft á líf fjölskyldunnar. 

Afar lítið er vitað um fjölskyldur þar sem foreldrar og börn eru á einhverfurófi og fáar 

rannsóknir eru til um þetta efni alþjóðlega. Ég vildi að rannsóknin mín yrði framlag til 

þekkingar á þessu sviði. Við val á þátttakendum leitaði hugurinn til fjölskyldu sem ég 

þekkti í gegnum störf mín sem einhverfuráðgjafi um áraraðir. Ég vissi af því að það hefði 

orðið rof á fjölskyldusögu þeirra þegar sonurinn var sendur í fóstur en það var þegar 

börnin voru ellefu og þrettán ára gömul. Á þeim tíma voru þau öll komin með greiningar 

á einhverfurófi. Fjölskyldan sem nú er sameinuð er ennþá að vinna úr þeim erfiðleikum 

sem af rofinu hlaust. Í dag er móðirin miðaldra og börnin bæði uppkomin og mig langaði 

að heyra frá þeim sjálfum, af reynslu þeirra og hvernig þau túlka hana. Ákvörðunin um 

að þessi rannsókn fjallaði eingöngu um lífsreynslu þessarar einu fjölskyldu var tekin með 

fjölskyldunni og með stuðningi frá mínum leiðbeinanda. Þó svo að fólki með 

einhverfugreiningar fjölgi stöðugt á heimsvísu þá er um að ræða fremur fámennan hóp 

þar sem einstaklingar innan hópsins gætu átt á hættu að verða persónulega greinanlegir 

og því lagði ég áherslu á mikilvægi þess að breyta nöfnum þeirra sem og staðháttum. 

Fjölskyldumeðlimir gera sér þó vel grein fyrir því að sú hætta er alltaf fyrir hendi að þeir 

sem þekkja vel til geti mögulega rakið upplýsingar til þeirra. Saman völdum við nöfn sem 

þau voru sátt við og niðurstaðan varð Halldóra fyrir móður, Arnar fyrir soninn og Hildur 

fyrir dótturina. 

Til að komast í tengsl við fjölskylduna leitaði ég ráða hjá fagaðila sem þekkti 

núverandi aðstæður hennar og hefur haft við þau tengsl. Fagaðilinn hvatti mig til þess 

að snúa mér, án milliliða, beint til þeirra og gerði ég það með símtali. Móðirin tók erindi 

mínu vel og bauð mig velkomna til að koma til þeirra og kynna fyrir þeim rannsóknina. Í 

framhaldi af því hitti ég þau öll, heima hjá þeim, þar sem ég kynnti rannsóknina, 

markmið hennar og hvað myndi felast í þátttöku þeirra. Ég sagði þeim að það væri undir 

þeim sjálfum komið hvaða lífsreynslu þeirra þau væru tilbúin að veita mér og öðrum 
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innsýn í. Mæðgurnar samþykktu strax þátttöku en sonurinn sagðist í upphafi ekki vilja 

vera með. Móðir hans hvatti hann til að taka þátt og lagði áherslu á að það gæti gert 

honum gott að fá tækifæri til að tala um erfiða reynslu sem hann hafði upplifað sem 

unglingur. Svar hans var: „Það er öllum sama, það þýðir ekkert“. Hann setti sig þó ekki á 

móti því að móðir hans og systir tækju þátt í rannsókninni og var það því ákveðið. Ég 

ítrekaði við móðurina að pressa ekki á son sinn til þátttöku. Þegar viðtöl við móður og 

dóttur hófust sýndi sonurinn rannsókninni áhuga sem endaði með því að hann skipti um 

skoðun og vildi fá að taka þátt ásamt móður sinni og systur. 

4.5 Gagnasöfnun og skráning gagna 

Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu september 2015 til október/nóvember 2017 og fólst í 

viðtölum og þátttökuathugunum auk óformlegra heimsókna á heimil þátttakenda og 

tölvupóstsamskipta þegar leitað var staðfestinga. Heimsóknum til þeirra og tölvupóst-

samskiptum lauk í raun ekki fyrr en lífssaga þeirra hafði verið skrifuð og þau höfðu lesið 

yfir það sem um þau hafði verið skrifað. Um var að ræða sjö hálfopin viðtöl, fyrstu tvö 

viðtölin voru við móðurina, þriðja viðtalið var við móður og dóttur en þrjú viðtöl voru 

tekin við móður, dóttir og son. Þar fyrir utan var eitt viðtal tekið við móður og fyrrum 

þjónustuaðila. Viðtalið snérist um mikilvægt þjónustuúrræði sem hafði verið komið á fót 

fyrir fjölskylduna á erfiðu tímabili í lífi hennar. Þessi fagaðili hafði tekið þátt í þeirri vinnu 

og var það móðurinni mikilvægt að fá hann með sér til að lýsa þessu úrræði. 

Viðtölin fóru ýmist fram á heimili fjölskyldunnar eða öðrum stöðum að hennar vali. 

Móðirin og uppkomnu börnin hennar tvö tóku mismikinn þátt í viðtölunum. Móðirin 

hafði oftast orðið en sonur hennar og dóttir staðfestu frásögn hennar og bættu inn 

athugasemdum. Í fyrsta viðtali við móður var henni gefið frelsi til að tjá sig um það, sem 

kom henni í hug úr lífshlaupi hennar á þeirri stundu sem viðtalið fór fram. Saminn hafði 

verið viðtalsrammi sem var í formi spurninga sem voru eingöngu minnisatriði fyrir mig 

sem spyrjanda. Þessi atriði snéru að minningum frá bernsku hennar, skólagöngu í æsku 

og lífi hennar eftir það. Einnig hvort og þá hvaðan hún hafði upplifað stuðning í lífinu, frá 

fjölskyldu eða öðrum. Ég var meðvituð um fyrri reynslu hennar af samskiptum við 

barnavernd og önnur þjónustukerfi og var það von mín að hún segði sjálfsprottið frá 

þeirri reynslu. Það varð raunin að það sem kom fram í fyrstu heimsókn minni til þeirra 

snérist um samskiptin við barnavernd og einhverfuna. Í þessu fyrsta viðtali mótaðist 
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ramminn fyrir áframhaldandi vinnu okkar. Í viðtölum og samveru á heimilinu var það 

Halldóra sem sagði frá en börnin höfðu sitt að segja um líf þeirra og saman sögðu þau 

söguna. Auk formlegra viðtala áttum við margar samverustundir á heimili þeirra sem ég 

skilgreini sem þátttökuathuganir. 

Tvær þátttökuathuganir áttu sér stað í skóla dótturinnar að hennar ósk og voru þær 

mér mikilvægar til að kynnast henni betur og fá dýpri innsýn í aðstæður hennar. 

Þátttökuathuganirnar fóru fram í skólastofu með sérkennara og tíminn snérist um 

listsköpun og var mjög svo frjálst hvað dóttirin vann með. Ég fann strax að ég var 

velkomin af þeim báðum sem auðveldaði mjög viðveru mína í aðstæðunum. Auðfundið 

var að þarna voru tvær manneskjur sem leið vel saman. Fyrir komu mína í skólann hafði 

ég fengið samþykki kennara og skólastjóra fyrir viðveru í kennslustund. Eftir fyrstu 

þátttökuathugun átti hún frumkvæði að annarri heimsókn minni í skólann hennar, sem 

varð góð staðfesting á því sem áður hafði komið fram. Samvera okkar í kennslustundum 

hafði þau áhrif að hún sýndi mér aukið traust og virtist einnig gleðjast yfir komum 

mínum á heimilið. Ég talaði hins vegar eingöngu við soninn á heimili þeirra og þá með 

móður hans og systur þegar við ræddum saman og hann tjáði sínar skoðanir. Öll 

formlegu viðtölin voru hljóðrituð með samþykki þátttakenda og síðan afrituð. 

4.6 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagnanna nýtti ég mér vinnulag grundaðrar kenningar við gagnasöfnun og 

greiningu gagna. Samkvæmt grundaðri kenningu felst ferli rannsóknar í því að það sem 

kemur fram í fyrsta viðtali hafi áhrif á undirbúning næsta viðtals og síðan koll af kolli allt 

rannsóknartímabilið. Þessi nálgun felur í sér möguleika á því að breyta áherslum og 

forma nýjar viðtalsspurningar eftir því sem rannsókninni vindur fram. Charmaz (2014) 

hefur lýst þessu ferli sem ferðalagi rannsakanda og á ferðalaginu nýti hann sér þá 

vitneskju sem komin er en hefur möguleika á að leita nýrra slóða eftir nýrri vitneskju. 

Áhersla er á að greina jafnóðum og bera stöðugt saman nýja þekkingu við fyrri vitneskju 

og síðan að kóða texta til að greina hugtök og þemu og vinna þannig niðurstöður. 

Samkvæmt rannsóknarhefð grundaðrar kenningar getur verið um fjögur stig að ræða í 

rannsóknarferlinu og eru það opin kóðun, markviss kóðun, öxulkóðun og fræðileg kóðun 

(Charmaz, 2014; Creswell, 2013; Hennink o.fl., 2011). Charmaz bendir þó á að lokastig/ 

mettun geti verið komið eftir að gerð hefur verið opin kóðun og markviss kóðun og þá 
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sé mögulegt að byrja úrvinnslu. Úrvinnslu á lokaniðurstöðum byggir á hugtökum, 

þemum og kóðum sem hafa myndast í ferlinu sem og dagbókarskrifum og ígrundunum 

rannsakanda (Charmaz, 2014). Við úrvinnslu þessarar lífssögu nýtti ég eingöngu tvö 

fyrstu kóðunarþrepin í vinnulagi grundaðrar kenningar, opna kóðun, markvissa kóðun 

sem og eigin hugleiðingar með dagbókarskrifum samkvæmt Charmaz, (2014). 

Vinnuferlið þróaðist jafnframt í þá átt að lokaniðurstöður urðu samkvæmt 

lífsögurannsóknum og reyndist hvoru tveggja vera mikilvægt í úrvinnsluferlinu. Báðar 

aðferðirnar eru innan eigindlegra rannsóknaraðferða og áherslan í lífssögulegum 

rannsóknum er einnig á að samstarf ríki milli rannsakanda og þátttakanda og að það 

samstarf hvíli á gagnkvæmu trausti. Í báðum aðferðum er áherslan á að lesa aftur og 

aftur yfir gögnin sem og það að virða og nýta allt það sem eigindlegar rannsóknarhefðir 

leggja áherslu á (Charmaz, 2014; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2006; 2010). Von mín er að 

þessi vinnubrögð hafi orðið til þess að reynsla og upplifun fjölskyldunnar komist vel til 

skila. 

Framkvæmd úrvinnslunnar var sú að viðtölin sem höfðu verið hljóðrituð og skráð 

orð fyrir orð, athugasemdir sem skráðar höfðu verið á spássíur (AR/athugasemdir 

rannsakanda) og mín eigin dagbókarskrif voru lesin aftur og aftur og efnið ígrundað. 

(Charmaz, 2014). Við lestur hvers viðtals, var strikað undir orð og hugtök og þau kóðuð 

og mynduðust þannig þemu sem ég svo bar saman við þemun sem höfðu mótast í fyrri 

viðtölum. Í hverri nýrri úrvinnslu gagna nýttist það sem áður var búið að vinna úr fyrri 

viðtölum. Það hefur verið mjög gagnlegt fyrir mig að vinna á þennan hátt, ekki síst varð 

það skýrara fyrir mér hvað það var, sem ég þurfti að leita eftir hjá fjölskyldunni til að fá 

skilning og heildarmynd af reynslu hennar. Voru dregin fram þau bjargráð sem þau nýttu 

sér í viðleitni sinni til að ráða sjálf lífi sínu og vera saman sem fjölskylda. Áhrif 

einhverfunnar á líf fjölskyldunnar voru móðurinni ofarlega í huga sem og möguleg tengsl 

greininganna og reynslu þeirra af átökum við kerfið sem virtist hafa tekið vissa stjórn á 

lífsferli þeirra. Fjallað var um þá tilfinningaflóru sem þau upplifðu í samskiptum við 

annað fólk og reglur sem aðrir settu. Þau þemu sem mótuðust í rannsóknarferlinu voru 

fyrst og fremst: Einhverfan, óréttlæti/sársauki, bernskan, móðurhlutverkið, „ kærur“, 

afskipti barnaverndar og sambúðin með föður barnanna. Enn fleiri þemu sem skiptu 
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máli í lífi þeirra voru barátta móður, fjölskyldutengsl innan stórfjölskyldunnar, framtíðin, 

stuðningur og þjónusta. 

Það sem gerðist í rannsóknarferlinu var það að stöðugt vöknuðu fleiri spurningar en 

þær sem voru í viðtalsramma fyrsta viðtalsins. Það sem kom upp í öllum viðtölum var 

upplifun móður af afskiptum barnaverndar, sem hafði leitt til þess að drengurinn hennar 

var tekinn af heimilinu. Annað var það sem alltaf kom fram og það voru 

einhverfurófsgreiningar þeirra og þekkingarleit hennar um fjölbreytileika einhverfunnar. 

Afskipti barnaverndar komu einnig stöðugt upp í öllum samtölum okkar þegar sonurinn 

var viðstaddur. Úrvinnslan sem byggði á samtölum við þau, þar sem þau rifjuðu upp 

liðna reynslu, var síðan það sem mótaði lífssögu þessarar fjölskyldu. Niðurstöðurnar 

voru unnar í samvinnu rannsakanda og þátttakenda og beindist samvinnan að því að 

skrifa lífssögu fjölskyldunnar út frá daglegu lífi og reynslu þátttakenda. 

Mikilvægt er að hafa samráð við þátttakendur um hvernig sagan er sögð og um 

hvaða þætti í lífi þeirra. Leitast er við að samstarfið við þátttakendur mótist sem mest af 

því að auðvelda skilning rannsakanda á því sem þátttakandi vill að komi fram og byggja 

upp traust milli þátttakanda og rannsakanda. Hvernig það er unnið fer mikið eftir því á 

hvern hátt hver og einn þátttakandi á auðveldast með að tjá sig (Creswell, 2013; Guðrún 

V. Stefánsdóttir, 2006) Samvinnan og hversu vel rannsakanda tekst að endursegja 

upplifun sögumanns getur opnað augu þeirra sem lesa. Samvinna okkar smáfjaraði út 

eftir því sem mettun var náð en þau voru samþykk því að væri ég óviss um einhver atriði 

gæti ég haft samband í gegnum síma, tölvupóst eða með því að heimsækja þau. Þannig 

var það, allt þar til þau höfðu lesið söguna sína eins og hún birtist í þessari ritgerð og 

samþykkt það sem þar var skrifað. Yfirleitt lýkur kynnum rannsakanda og þátttakenda í 

lok rannsóknar en við höfum ákveðið að vera áfram í tengslum.  

4.7 Siðferðileg álitamál og áskoranir 

Eins og kom fram í inngangi þessa verkefnis er Hanna Björg Sigurjónsdóttir leiðbeinandi 

minn og meistaraverkefni mitt hluti af stærri rannsókn sem er unnin undir verkstjórn 

hennar og James Rice. Það breyttir ekki skyldu minn til þess að fylgja, í vinnu minni, á 

sem heiðarlegastan hátt ríkjandi siðareglum í rannsóknum og huga vel að siðferðilegum 

álitamálum sem snertu rannsóknina og þátttakendur. Siðareglur í rannsóknum leggja 
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áherslu á upplýst samþykki og að tryggja beri að þátttakendur upplifi að borin sé virðing 

fyrir hlutverki þeirra í rannsókninni, þeirra skoðunum og aðstæðum. Tryggja verður sem 

best að þátttakendur hljóti á engan hátt skaða af rannsókninni eða niðurstöðum hennar 

en hins vegar að tryggja að þátttakendur sjái sér á einhvern hátt hag með því að taka 

þátt. Einnig og ekki síst að gæta réttlætis með því að skapa ekki tilfinningu af 

valdamisræmi milli þátttakenda og rannsakenda þannig að halli á þátttakendur 

(Creswell, 2013; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013). Í 

vinnunni við þetta verkefni lagði ég mig fram um að fylgja siðareglum um heilindi 

rannsakenda. Rannsóknin og markmið hennar voru kynnt fyrir þátttakendum og upplýst 

samþykki fengið bæði munnleg og skriflega. Lögð var áhersla á að þau gætu hætt 

þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem væri og yrði þá öllum gögnum um þau eytt. Það 

að rannsóknin fjallaði eingöngu um þeirra lífssögu var gert með samþykki þeirra. 

Ræddum við um að þau væru fjölskylda sem tilheyrði frekar fámennum hópi fólks í 

fámennu landi og gæti það aukið líkurnar á að borin væru kennsl á þau þrátt fyrir að 

nöfnum þeirra væri breytt og staðhættir ekki tilgreindir þekkjanlega. Með þetta í huga 

var þátttakendum boðið að lesa yfir niðurstöður rannsóknarinnar og samþykktu þau að 

þær yrðu birtar. 

Fötlunarfræðilegar rannsóknir eru umbótarannsóknir sem leggja áherslu á umbætur 

í samfélaginu meðal annars með því að benda á það sem betur má fara. Takist það 

gagnast rannsóknin þátttakendum sem og rannsakanda og mikilvægt er að hún hafi 

valdeflandi áhrif fyrir þátttakendur (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Sigurður 

Kristinsson, 2013). Atriði sem ég þurfti að vera vel meðvituð um var núverandi hlutverk 

mitt sem rannsakandi og hins vegar mín fyrri kynni af fjölskyldunni á þeim tíma sem ég 

var stuðningsaðili. Ég óttaðist í byrjun að ég yrði hikandi við að spyrja skeleggra 

spurninga til að fá fram tjáningu þeirra á tilfinningum sínum. En raunin varð önnur, það 

kom í ljós að þau báru traust til mín sem auðveldaði þeim að tjá sig. Einnig tel ég að 

þekking mín og reynsla af einhverfunni hafi hjálpað okkur. Snæfríður Þóra Egilsson 

(2006) bendir á að slík tengsl geti verið til þess að rannsakandi fái skýrari mynd af því 

sem leitast er við að fá fram og skilja.  
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4.8 Samantekt  

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og fjallað um 

siðferðileg álitamál. Næstu þrír kaflar gera grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og 

fjallar sá fyrsti um reynslu móður af samskiptum við þjónustukerfin á Íslandi.  
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5 Flókin samskipti 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir fyrstu árum Halldóru í móðurhlutverkinu með 

áherslu á samskiptaerfiðleika og atburði sem urðu til þess að fjölskyldan var ítrekað 

tilkynnt til barnaverndar og mál fjölskyldunnar varð barnaverndarmáli. 

5.1 Ég fór í sambúð og eignaðist börn 

Frá því að Halldóra var ung stúlka hafði hún hugsað um það að ef hún færi í sambúð 

myndi hún verða móðir: „Þegar ég svo fór í sambúð gerði ég mér grein fyrir því að ég 

myndi eignast börn og fyrir þeirri ábyrgð sem því fylgdi“. Halldóra hóf sambúð þegar 

hún var komin á þrítugs aldur og tveimur árum síðar fluttu þau, hún og sambýlismaður 

hennar, í eigin íbúð með nýfætt sveinbarn. Það sama ár giftu þau sig og drengurinn 

þeirra var skírður, Arnar.  

Fyrstu mánuðirnir eftir að drengurinn fæddist voru Halldóru erfiðir fyrir margra 

hluta sakir. Hún var þróttlaus vegna blóðleysis, barnsfaðir hennar var mikið að heiman 

og Arnar var órólegt ungabarn. Hún gekk um gólf með drenginn og reyndi að róa hann 

með brjóstagjöf en ekkert hjálpaði nægilega til þess að hann róaðist. Halldóra var oft 

örmagna þegar barnsfaðir hennar kom heim úr vinnu um tíuleitið á kvöldin og tók hann 

þá við að róa barnið. Hún sagði: „Þegar þannig stóð á hjá mér og pabbi hans tók við 

honum, þá hætti hann að væla og ég fór bara að sofa“. Hún velti fyrir sér hvers vegna 

barnið hafði róast strax og bætti við: „Ég held það hafi verið lyktin og öðruvísi handtak“. 

Strax eftir að barneignarleyfi hennar lauk hóf hún vinnu á ný og voru þau þá bæði 

útivinnandi með drenginn í daggæslu. Þegar Arnar litli byrjaði á leikskóla sagði Halldóra 

upp vinnu sinni og snéri sér að háskólanámi sem hún átti ólokið. 

Tæpum tveimur árum eftir að Arnar fæddist eignuðust þau hjónin sitt annað barn, 

dótturina Hildi, sem var rólegt ungabarn sem grét lítið nema þegar hún var lasin. Áður 

en Hildur byrjaði á leikskóla var hún hjá dagmömmu sem var í sama húsi. Það var léttir 

fyrir Halldóru að hún gat stundum vafið litlu telpuna sína inn í sængina hennar og farið 

með hana yfir til dagmömmunnar án þess að þurfa að rífa hana á fætur. Það var álag 

fyrir hana að vera aftur komin í nám með tvö lítil börn en það skipti hana máli að ljúka 

náminu. Líf fjölskyldunnar á þessum tíma einkenndist af persónulegum, heilsufarslegum 

og fjárhagslegum erfiðleikum. Barnsfaðir Halldóru hafði misst vinnuna og var 

atvinnulaus um tíma og á bótum en reyndi að ná í aukapening með því að vinna vinnu 
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sem ekki var gefin upp. Það komst upp og allur ávinningur tapaðist. Þrátt fyrir þessa 

erfiðleika hjá þeim lauk Halldóra sínu BA háskólaprófi þegar telpan þeirra var um það bil 

tveggja ára og gat þá stundað vinnu sem tengdist því. Seinna bætti hún við sig frekara 

námi á háskólastigi.  

 Halldóru fannst faðir barnanna taka almennt lítinn þátt í umönnun barnanna. Sem 

dæmi um það höfðu þau ákveðið að hann ábyrgðist drenginn á meðan hún væri á 

fæðingardeildinni vegna fæðingar telpunnar. Það fór hins vegar þannig að drengurinn 

dvaldi hjá foreldrum hans, foreldrum hennar og fleiri þurftu að koma til hjálpar. Henni 

sárnaði mjög við barnsföður sinn vegna þessa og fannst hann sýna mikið ábyrgðarleysi. 

Það sama fannst henni koma fram hjá honum i peningamálum og hafði hann til að 

mynda notað peninga, sem áttu að fara í að borga hans hluta af fyrstu afborgun á 

íbúðarláni sem þau höfðu fengið, til að kaupa sér hljómflutningstæki. Þetta allt reyndi á 

þeirra samband og henni fannst öll ábyrgð hvíla á sér og hún var lasin, þreytt og reið 

honum. 

5.2 Börnin og leikskólinn 

Arnar og Hildur fóru á leikskóla í nágrenni heimilis þeirra þegar þau höfðu aldur til. 

Halldóra taldi sig vera í frekar góðu sambandi við leikskólastjórann og starfsfólk 

leikskólans þangað til leikskólastjórinn fór í tímabundið leyfi og nýr aðili kom inn til að 

leysa hann af. Á þessu tímabili upplifði Halldóra viðmót í sinn garð breytast smátt og 

smátt og erfiðleikar í samskiptum við starfsfólk leikskólans tóku við sem enduðu með því 

að leikskólinn tilkynnti fjölskylduna til barnaverndar. 

Fyrsta tilkynningin til barnaverndar varðaði telpuna sem þá var enn bleyjubarn. 

Þegar fór að síga á ógæfuhliðina í samskiptum Halldóru við starfsfólk leikskólans voru 

aðstæður þær að hún var enn í námi og var oft að flýta sér þegar hún kom með börnin á 

leikskólann. Það hafði tekið hana um það bil 5 mínútur að ganga að heiman og á 

leikskólann en á þessu tímabili sem um ræðir var Hildur litla með slæman niðurgang. 

Halldóra gætti þess alltaf að telpan færi með hreina bleyju í skólann en vegna erfiðs 

fjárhags varð hún að kaupa ódýrari og lélegri bleyjur en þær sem voru á leikskólanum. 

Til þess að Hildur færi með góða bleyju í skólann að morgni fjarlægði Halldóra 

leikskólableyjuna þegar heim var komið, svo fremi að hún væri þurr og hrein, og geymdi 

til næsta morguns. Heima var telpan með ódýru bleyjurnar. Einn daginn þegar Hildur 
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hafði verið með niðurgang í nokkra daga sagði Halldóra við þann aðila sem tók við 

telpunni að morgni:  

„Heyrðu, það er lykt af stelpunni og það þarf að kíkja á bleyjuna“. 

Svarið hafði verið: „Farðu inn og kíktu bara á bleyjuna, ég þarf…“. 

Ég var margoft búin að skipta á henni þegar svona stóð á, en 

þarna var ég að flýta mér og ég svaraði að bragði: „Af hverju getið 

þið ekki kíkt á bleyjuna, ég skipti á henni fyrir 5 mínútum síðan en 

ef hún hefur gert í bleyjuna og það bíður til klukkan 9 þá brennur 

hún“. Nema hvað þarna var ég að verða of sein í próf og svona 

hafði þetta verið oft að ég átti að skipta þegar ég kom með hana. 

Það skrapp svo út úr mér: „Ég hef ekki tíma og þaut svo út“. 

Svona viðbrögð fullorðinnar manneskju á einhverfurófi er auðvelt að mistúlka og 

viðbrögðin hefðu mögulega getað orðið önnur ef vitað hefði verið um einhverfuna 

hennar. Starfsfólk leikskólans tilkynnti Halldóru til barnaverndar og segir í tilkynningunni 

að telpan hefði komið í leikskólann og verið enn með bleyju frá fyrri degi og verið 

brunnin á rassinum. „…þetta var fyrsta kæran og svo komu fleiri kærur“ sagði Halldóra 

sem upplifði tilkynningarnar og meðferð þeirra stöðugt sem: „kærur“. Þetta var 

upphafið að löngu og erfiðu ferli. 

Næsta „kæra“ varðaði Arnar. Halldóra sagði að almennt hafi honum liðið nokkuð vel 

í leikskólanum og einu áhyggjur hennar sem tengdust honum snéru að mögulegri 

seinkun í málþroska. Eftir að Arnar var kominn á eldri barna deild áttu sér stað atburðir 

á heimilinu, sem Halldóra hafði áhyggjur af. Arnar hafði séð „dónaspil“ hjá pabba sínum 

og hafði hún þá leitað til afleysingarleikskólastjórans vegna þessara spila þar sem hún 

óttaðist að Arnar viðhefði orðbragð í leikskólanum sem ætti rætur sínar í myndum á 

þessum spilum. Einnig hafði hún vonast til þess að geta fengið ráðleggingar um það 

hvernig þau foreldrarnir gætu orðið samhentari um uppeldisaðferðir sínar: 

 Í stað þess að gefa mér skilning og góð ráð gerði hún lítið úr 

áhyggjum mín og sagði að hann hefði líka getað heyrt eldri börnin 

á deildinni herma slíkt orðalag eftir eldri systkinum sínum. Í 

staðinn fór hún að ræða þörfina á málörvun fyrir hann. Þær 

áhyggjur mínar var ég áður búin að ræða við þann leikskólastjóra 
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sem nú var í tímabundnu leyfi og hafði sýnt mér skilning á 

áhyggjur mínar. Við höfðum þá rætt möguleikann á málörvun en 

hún hvatti til þess að bíða aðeins og sjá hvort honum færi ekki 

fram í tali við að færast á elstu deildina með sér eldri krökkum og 

hann var þarna nýfluttur á eldri deildina. Þessi óvæntu viðbrögð 

afleysingarskólastjórans rugluðu mig alveg og ég brást þannig við 

að svara henni á þann veg að best væri að bíða með málörvunina 

og sjá hvort honum færi að ganga betur á nýju deildinni og rauk á 

dyr. 

Upplifun Halldóru af þessum samskiptum var sú að hún fengi engan skilning. Hún 

hafði treyst fagaðila og leitað aðstoðar með málefni sem hún hafði áhyggjur af og snerti 

barnið hennar. Hún hafði verið að biðja um að fylgst væri með því hvort drengurinn væri 

að viðhafa orð og setningar sem gætu verið afleiðingar þess sem hann hafði séð hjá 

pabba sínum. Setningar sem barnið hafði sagt við hana sjálfa en samskiptin snérust 

þannig að þol hennar brast með ofangreindum afleiðingum. Það kom síðar í ljós að 

drengnum fór fram í málþroska við að flytja milli deilda og þurfti því ekki sérstaka 

málörvun. 

Í tilkynningunni til barnaverndar sagði að Halldóra hefði sýnt skilningsleysi á þörfum 

drengsins með því að vilja bíða og sjá til með talþjálfunina. Það hafði þó verið hún sem 

hafði upphaflega rætt máörvunina við fyrri leikskólastjóra sem hafði þá ráðlagt henni að 

sjá til þegar hann væri kominn á eldri deildina. Halldóra sagði um þennan nýja 

leikskólastjóra og kærurnar: „Já, hún var svo áköf og passasöm, nýkomin úr námi, það 

mátti ekkert, ekki anda á hana. Þetta var erfiður tími hjá mér, sko, ef við horfum á það“. 

Hún sagði aftur og aftur: „Ég skil ekki þetta óréttlæti“.  

Vegna erfiðs fjárhags voru börnin aðeins til klukkan tvö á leikskólanum og þriðju 

tilkynninguna má rekja til þess þegar Halldóra var heima með telpuna veika og hún sjálf 

einnig veik. Þá vildi svo til að hún fékk engan til að sækja drenginn á leikskólann þegar 

viðveru hans lauk klukkan tvö. Halldóra hafði reynt sem hún gat að ná í föður barnanna 

sem og einhverja aðra sem gætu sótt drenginn en ekkert hafði gengið. Að endingu: 

„Dröslaðist ég út til að sækja hann“. Hún sagði þannig frá þessum atburði: 
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Pabbi krakkanna var atvinnulaus en var í harki fyrir annan mann… 

Klukkan var orðin tvö og hann var ekki kominn og ég með fjörtíu 

stiga hita og hringdi í afleysingarleikskólastjórann og spurði hvort 

það væri möguleiki að Arnar fengi að vera til klukkan fimm í 

skólanum en svarið var að ég yrði að sækja hann annars yrði haft 

samband við barnavernd. Svo ég sótti hann auðvitað, fór út 

klukkan tvö og sótti drenginn og varð að taka stelpuna veika með. 

Halldóra skoðaði seinna þessi erfiðu samskipti sín við leikskólann út frá þeim einkennum 

einhverfunnar sem urðu vandkvæði hennar í félagslegum samskiptum og tjáskiptum og 

því að hvorki hún né aðrir vissu um einhverfuna hennar á þessum tíma og hún hefði því 

verið álitin erfið í samskiptum og hún sagði: 

Við vorum dæmd ómögulegir foreldrar, ég var varnarlaus og ekki 

tekið mark á neinu sem ég sagði, það sem við sögðum um okkar 

aðstæður, veikindi og erfið fjármál skipti ekki máli, ég var bara 

sek, við vorum sek.  

5.3 „Kært og skipað, ekki hlustað eða spurt“ 

Í kjölfar tilkynninganna fengu Halldóra og barnsfaðir hennar bréf frá félagsþjónustunni, 

sem þau í byrjun áttuðu sig ekki á. Í bréfinu voru þau boðuð á fund vegna þess að 

áhyggjur væru af velferð barnanna. Á fundinum fengu þau að vita að leikskólinn hafði 

tilkynnt til barnaverndar um vanrækslu þeirra á börnunum. Á þeim tíma sem þessir 

atburðir áttu sér stað voru barnavernd og félagsþjónustan starfrækt saman og var það 

félagsþjónustan sem sá um tengslin við þau að mestu. Halldóra mat svo að þau hefðu 

bæði viljað sýna fullan samstarfsvilja og fylgja því sem lagt var til af hendi þjónustuaðila. 

Eitt af því sem þau áttu að gera var að fara í viðtöl á göngudeild geðdeildar Landspítala 

en það gerði eingöngu hún, ekki faðir barnanna. Að öðru leiti sagði hún þau hafa fylgt 

saman áætlunum barnaverndar og félagsþjónustu.  

Það var ekki fyrr en löngu seinna sem Halldóra sá orðalag tilkynningar sem fór til 

barnaverndar um bleyjudæmið sem sagt var frá hér á ofan og hún sagði: 

 Eins og þetta leit út var sagt að þá hafi ég tekið við telpunni, farið 

með hana heim og ekki litið á hana allan daginn þrátt fyrir að hún 
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væri með niðurgang og barnið síðan komið með sömu bleyjuna 

daginn eftir og ég hafi sagt þetta en það var ekki svona.  

Halldóru var mikið niðri fyrir þegar hún rifjaði upp þessa atburði og hún bætti við: 

Það var alveg sama hvernig ég reyndi að útskýra á fundum, það 

var ekki hlustað. Aldrei tækifæri til að ræða þetta. Hversu oft ég 

var búin að fara inn og skipta á henni. Það var bara þetta skipti 

sem hafði áhrif og ég var varnalaus og ekki tekið mark á því sem 

ég sagði. Ég var bara sek. Mæður þyrftu helst að hafa upptöku af 

því þegar þær sjálfar skipta á börnum sínum á leikskólum. 

 Þessari frásögn hennar fylgdi mikill sársauki yfir varnaleysi sínu í þessum aðstæðum. 

Hún taldi sig ekki eiga neinn talsmann á fundunum með félagsþjónustunni og 

barnavernd. Enginn hefði verið tilbúinn að hlusta á hana og skýringar hennar á 

aðstæðum þeirra. Það að rifja þessa atburði upp hafði mikil áhrif á Halldóru sem sagði 

aftur og aftur: „Ég var bara sek og við vorum alveg gapandi hissa“. Á fundinum kom 

einnig fram að um væri að ræða áhyggjur vegna tilkynningar sem hafði borist frá íbúum í 

blokkinni sem þau bjuggu.  

Tilkynningin frá íbúum hússins var um mikinn barnsgrát frá íbúðinni þeirra og læti og 

hávaða á ganginum. Þau reyndu eftir bestu getu að skýra það með lasleika barnanna og 

staðsetningu íbúðar þeirra sem var með inngang við hliðina á lyftunni og Halldóra sagði 

þannig frá þessum aðstæðum: 

 Það var kvartað um barnsgrát allan sólarhringinn í hálft ár og læti 

á ganginum. Það var ekki hlustað á okkar skýringar þarna frekar, 

ekki skoðaðar aðstæður. Lætin á ganginum voru þau að okkar 

strákur og annar eldri, sem bjó þarna líka áttu það til að hlaupa 

um ganginn á sparkbílunum sínum og við bönnuðum það ekki. 

Þegar við reyndum að banna okkar dreng og kræktum aftur 

hurðinni þá orgaði hann einhver ósköp og var nærri búinn að rífa 

hurðina af hjörum.  

Hún ræddi um að einungis þau, foreldrarnir, og starfsfólk leikskólans vissu að á 

þessum tíma hafði Arnar fengið greiningu um ofvirkni. Og hún sagði: „Ég sá munstrið, 

ekki síst þegar hann var sem erfiðastur og vildi fá sinn vilja og við höfðum ekkert ráð 
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annað en að hleypa honum fram á ganginn með sparkbílinn sinn sem svo gerði allt 

vitlaust“. Í frásögn sinni skoðaði Halldóra aðstæðurnar alveg frá því að Arnar var viku 

gamall og sígrátandi, þá strax hafði verið mikill grátur og eins og áður hefur komið fram 

þurfti oft að ganga um gólf með hann. Arnar hafði verið kveisubarn og með mjólkuróþol. 

Það kom í ljós að kvartað hafði verið við hússtjórnina og hússtjórnin síðan sent bréf til 

barnaverndar. Þarna rifjaði Halldóra aftur upp veikindi telpunnar og hversu oft og mikið 

hún grét á þessum tíma: 

Það var sagt að gráturinn í húsinu væri allur frá okkur en við 

bjuggum á fyrstu hæð, við lyftuna og húsið var sjö hæða og fólk 

kom heim með sína krakka þreytta og grátandi, 

dagmömmubörnin að koma og fara. Já, já það var grátur frá okkur 

en gráturinn var bara ekki allur frá okkur og ef við hefðum fengið 

aðstoð og skilning á erfiðum aðstæðum væri líf okkar í dag ekki 

svona erfitt, sérstaklega Arnars.  

 Þarna var Halldóra að endurskoða atburðarásina sem hafði farið af stað, atburðarás 

sem var henni greinilega sársaukafullt að rifja upp en hún sagðist vilja gera það í þeirri 

von að saga hennar gæti hjálpað öðrum.  

5.4 Áreiti í stað hjálpar 

Þegar Halldóra var barn hafði enginn vitað að þarna var barn á einhverfurófi sem var 

aðeins öðruvísi en til var ætlast og eldri systur hennar vildu stjórna og eflaust kenna 

henni viðurkennda hegðun. Þannig var það áfram þó svo hún væri komin á 

fullorðinsaldur og orðin menntuð kona. Halldóru voru þessi afskipti erfið og henni fannst 

þau lýsa vantrausti sem varð til þess að um tíma hætti hún að svara í símann eftir að 

hún kom heim með börnin:  

Maður fékk aldrei frið frá símanum og ég svaraði bara svona: „Nei 

ég bý aldrei til mat handa börnunum mínum“. Ég var orðin svo 

þreytt á þessu. Ég var komin með upp í kok af afskiptaseminni. 

Þær spurðu hvort ég væri búin að þessu eða hinu eða hvað ég 

væri að gera. 
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Í stað þess að segja að þau foreldrarnir voru á þeirri stundu saman í matseldinni svaraði 

hún með kalhæðni. Þessi viðbrögð koma vel heim og saman við viðbrögð hennar á 

leikskólanum í óþægilegum aðstæðum.  

Afskipti systra hennar urðu of mikið áreiti fyrir manneskju á einhverfurófi og 

viðbrögð Halldóru urðu síðan til að auka á áhyggjur fjölskyldunnar af henni og 

börnunum. Fáir kunnu í raun að bregðast við fullorðinni manneskju á einhverfurófi og 

það var heldur ekki vitað um hennar einhverfu. En nærgöngular spurningar um það 

hvort hún væri að sinna heimilinu og börnunum urðu Halldóru óbærilegar og hún brást 

svona við því sem hún upplifði sem of mikla afskiptasemi. Í frásögn Halldóru kom fram 

að hún var allan tímann að reyna sitt besta og hún sagðist hafa miðað við það uppeldi 

sem hún hafði sjálf fengið og var sátt við. 

Annað dæmi sem tengdist fjölskyldu hennar blandaðist seinna inn í athuganir 

barnaverndar var þannig að í eitt sinn var hún komin heim með börnin eftir leikskólann 

og klukkan var sex. Barnsfaðir hennar var ekki kominn heim en hún hafði byrjað að elda 

matinn og börnin sátu í sitt hvorum „Hoppy Skopp“ stólnum með fingramat sem var 

fiskbúðingur úr dós, skorinn í smá bita. Var það gert með það í huga að róa þau meðan 

hún var að elda. Þetta var fyrir henni róleg og góð stund með börnunum sínum og hún 

hafði gaman af útsjónarsemi telpunnar sinnar sem tókst að stýra sínum stól undir 

eldhúsborðið þegar bróðir hennar reyndi að seilast í hennar bita. Þarna voru börnin á 

þriðja og fjórða ári. Á þessari notalegu stundu birtust sjaldgæfir gestir sem voru hjón 

tengd henni. Engar sögur fóru af þessari heimsókn fyrr en löngu seinna þegar Halldóra 

fékk í hendur skriflega lýsingu barnaverndar á tilkynningu sem innihélt allt aðra útgáfu af 

þessum aðstæðum: 

Að ég hefði verið að gefa krökkunum hráan mat á gólfinu eins og 

hundum. Mér sárnaði mjög þar sem fiskbúðingur úr dós er ekki 

hrár og annað verra að þetta varð að einni „kærunni“ í viðbót og 

þau hjá barnvernd sáu ekki hið broslega við atburðinn og það 

skipti ekki máli þó ég væri að elda fisk og kartöflur. 

Þegar Halldóra sagði þessa sögu var hún stolt af útsjónarsemi telpunnar sinnar og 

sjálfsbjargarviðleitni og gat séð húmorinn þrátt fyrir sársaukann yfir því hvaða 

afleiðingar þessi saklausi atburður hafði. Svona hrönnuðust atvikin upp og urði að 



50 

 

tilkynningum til barnaverndar um vanrækslu. Halldóra sagði með sársaukablandinni 

röddu að flest afskipti ættingja sinna á þessu tímabili í lífi hennar hefði hún upplifað sem 

skaða frekar en hjálp.  

5.5 Eftirlit á heimili 

 Eftir að líf þeirra og aðstæður urðu að barnaverndarmáli var komið inn á heimilið til að 

kanna uppeldisaðferðir foreldranna. Halldóra sýndi aðilum, sem komu inn á heimilið, 

traust og sagði frá vandræðum þeirra í von um að þeim, foreldrunum, yrði hjálpað til að 

samræma uppeldishugmyndir sínar en hún upplifði mest aðfinnslur sem henni fannst 

ekki hjálpa. Fyrsta heimsóknin var 17. desember en þá var hún spurð af hverju hún væri 

ekki farin að skreyta fyrir jólin. Þetta var henni viðkvæmt þar sem hún var alin upp við 

það að skreytt var fyrir jól, á æskuheimili hennar, á Þorláksmessu. Aðrar spurningar sem 

voru liðir í könnun barnaverndar og snéru að háttatími barnanna, lestri fyrir þau á 

kvöldin og tannburstun, upplifði Halldóra sem aðfinnslur: 

Ég var algjörlega uppgefin þegar þau komu. Ég hélt að þeim væri 

treystandi, að þau væru komin til að hjálpa og ég talaði um þetta 

við þau. Ég sagði þeim frá öllu og mínum áhyggjum sem ég hafði 

sagt í leikskólanum og líka hvað illa stóð á fyrir okkur. Frá 

misskilningnum um talkennsluna fyrir Arnar og það annað sem var 

í tilkynningunum. 

Það sem var hvað sársaukafyllst fyrir hana að rifja upp var að hún hafði talið sig vera 

að leita eftir aðstoð við að fá föður barnanna til að ganga betur um heimilið og passa að 

hafa ekki fyrir börnunum hluti sem ekki væru barnameðfæri. Hún undirstrikaði á 

einfaldan hátt hversu ólík þau voru eins og það að hann vildi vaða svolítið úr einu í 

annað en hún vildi klára það sem hún byrjaði á. En í stað þess að fá hjálp til að þau 

foreldrarnir yrðu betur samtaka fékk hún fyrirmæli um að skilja börnin aldrei ein eftir 

með pabba sínum: 

Það var þarna sem ég bara hrundi, allt sem ég sagði þeim snérist á 

móti okkur. Allt var skoðað með stækkunargleri. Ekki búin að 

ganga frá hreinu taui og þar eftir. Ég sagði þeim frá því að ég hafði 

fundið grófa fullorðinsspólu í barnaspóluhulstri og vildi fá hjálp til 

þess að hann passaði betur uppá sína hluti. En það var sú litla með 
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alla sína reglusemi sem hafði sett spóluna í hulstur og það hafði 

komið í ljós þegar ég ræddi þetta við hann. Ég var hrædd um að 

börnin skoðuðu svo þessa spólu af því hún var komin í hulstur 

undan barnaspólu. En útkoman varð sú að ég átti að passa börnin 

fyrir föður sínum. 

Á þessum stað í frásögn sinni hækkaði Halldóra röddin og varð skræk af 

geðshræringu við að rifja þessar minningar upp og hún taldi starfsfólkið sem kom inn á 

heimilið hafa brugðist því trausti sem hún sýndi því og hún hélt áfram frásögn sinni: 

„Þau notuðu þetta á mig. Gegn mér, gegn okkur“. Vonbrigði hennar og sársauki yfir því 

hvernig hún, full trúnaðartrausts, hafði opnað sig með áhyggjur sínar og haldið að þau 

fengju hjálp við að samræma uppeldi þeirra á börnunum voru mikil en afleiðingin varð 

þessi:  

Það var svo hringt í mig klukkutíma eftir að þau fóru og sagt að 

þau hefðu rætt betur um þetta með spóluna sem ég sagði þeim 

frá. Mér var sagt að ég mætti alls ekki skilja börnin ein eftir hjá 

honum og þarna var greinilega verið að rugla saman 

dónaspilunum og spólunni sem var klámfengin og ég hafði verið 

að vandræðast með og hafa áhyggjur af. Þetta var versti tími fyrir 

okkur að komið var á heimilið, við erum að tala um 17. desember 

og það eru jólin og nýárið framundan. Hann hafði þann sið að fara 

með börnin á brennu á Gamlárskvöld en ég var alltaf heima því ég 

hataði brennur.  

Hún hélt svo áfram og var mikið niðri fyrir: 

 Álagið varð of mikið og við gáfumst upp og börnin fóru á 

vistheimili barna og voru þar í átta vikur og við alla daga með 

þeim eftir leikskólann og fórum ekki heim fyrr en þau voru sofnuð. 

Eftir það var ég með börnin í átta vikur í lítilli íbúð sem tilheyrði 

vistheimilinu. Hann var enn í íbúðinni okkar en við skildum svo. Ég 

upplifði nákvæmlega enga hjálp, ef þau hefðu bara hlustað og 

skoðað með okkur það sem betur hefði mátt fara. Ég taldi mig 

vera komna þarna til að vinna í mínum málum en mætti 
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dómhörku og skilningsleysi. Af hverju var ég tekin svona fyrir, ég 

var heldur ekki spurð ég var bara kærð aftur og aftur. Ég skil ekki 

þetta óréttlæti. 

Þessu tímabili í lífi fjölskyldunnar fylgdu viðtöl og kannanir sem snérust um 

foreldrahæfni þeirra og greind og allt það sem fylgdi slíkri úttekt á þeim tíma, ásamt 

þeirri athugun sem fór fram á heimili þeirra og á vistheimili fyrir börn og hún sagði um 

þennan tíma: „Ég var miður mín en hann var feginn að fá smá hvíld“. Í niðurstöðu 

sálfræðings kom fram að líklega væri Halldóra fær um að annast börnin sín ef hún losaði 

sig úr ómögulegu hjónabandi. Hún fékk ekki þessar niðurstöður sálfræðings í sínar 

hendur fyrr en löngu seinna og með mikilli fyrirhöfn. En í viðtölum við ráðgjafa sinn hjá 

félagsþjónustunni upplifði hún hins vegar þau skilaboð að best væri fyrir hana og börnin 

að hún skildi við eiginmanninn. Á þessum tíma var hún orðin mjög þreytt í sambúðinni, 

þreytt á að tuða í honum og henni fannst hann kærulaus. Hún að var að sumu leyti fegin 

að „:… losna við vandræðaunglinginn“. Halldóra sagði: 

 Þegar ég áður hafði hugsað um að við skildum hafði ég óttast að 

ég yrði svo reið að ég myndi gera allt til þess að börnin umgengust 

hann ekki. Raunin varð önnur, ég gerði allt sem ég gat til að þau 

héldu sambandi við föður sinn en það gekk ekki.  

Hún hafði áður velt fyrir sér skilnaði, á þeim stundum sem þau voru hvað mest 

ósammála, en hafði kviðið því að skiljast í reiði og treysti ekki sínum eigin viðbrögðum ef 

svo færi. Þegar hún hafði skoðað ólíkar uppeldishugmyndir þeirra foreldranna, sagði hún 

að henni hefði fundist hann hirðulaus um hluti sem hún vildi forða frá börnunum. Eins 

og það að skilja hníf og spil með grófum myndum eftir á glámbekk. Hún hafði áhyggjur 

af drengnum sem hafði hönd á því sem hann náði til og vildi ekki hafa neitt fyrir 

börnunum sem þau gætu skaðað sig á eða væri ekki fyrir þeirra aldur að sjá. En faðir 

þeirra hafði viljað að þau lærðu að láta vera. Það sem að mati Halldóru hafði valdið 

þeirra sambúðarvanda var fyrst og fremst ósamræmi í uppeldishugmyndum þeirra sem 

og óróleiki barnanna, lasleiki og fjárhagsörðugleikar. En þegar hér var komið sögu leit 

hún á skilnað sem einu lausn þeirra mála enda sá kostur sem hún var hvött til að velja og 

hún sagði döpur: „Við héldum upp á fjögurra ára afmæli Arnars og það var síðasta 

kvöldið sem við vorum öll saman“.  
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Eftir að Halldóra og maður hennar skildu samþykkti barnavernd beðni Halldóru um 

að hún fengi að búa ein með börnin í eitt ár á þeirra eigin heimili. Hún vildi láta reyna á 

hvernig þeim gengi án föður barnanna í stað þess að fara strax að tillögu barnaverndar 

um dvöl á fjölskyldumeðferðarheimili fyrir hana og börnin. Þegar hún rifjaði upp hvers 

vegna hún hafði valið að skilja þá vísaði hún í ummæli ráðgjafans: „Æi, þetta er ekki 

nógu gott, hann gerir ekkert, en hvað ert þú búin að vera að gera?“ og „Þetta er alveg 

ómögulegt, hann gerir þetta svo erfitt fyrir þig“. Hún var að vissu leyti fegin að fá 

tækifæri ein með börnum sínum. Hún hélt áfram að hitta ráðgjafa sinn og fékk einhvern 

stuðning heim. 

5.6 Dvölin á fjölskyldumeðferðarheimilinu  

Þar sem Halldóra var hrædd um að missa börnin frá sér tók hún næsta skref sem hún 

átti kost á og þau fluttu á fjölskyldumeðferðarheimilið. Dvölin þar reyndist Halldóru á 

margan hátt vel og hún sagði um þennan tíma: “ Í dag finnst mér að mesta hjálpin sem 

ég fékk í þessum raunum hafi verið þarna“. Á heimilinu fengu mæðurnar sem þar voru 

stuðning í heppilegum uppeldisaðferðum og í heimilishaldi eins og innkaupum sem þær 

skiptust á að gera ásamt meðferðaraðila. Hún tók þó nærri sér að hinar mæðurnar 

höfðu meira frelsi í innkaupum og gátu valið meira hvað keypt var en hún. Henni var 

gert að fara alveg eftir innkaupalistanum og upplifði hún það sem mikla mismunun. 

Halldóra sagði einnig frá því að hún var sú sem lét alltaf vita ef hún fór eitthvað og var 

hrósað fyrir en henni fannst að skylda ætti hinar mæðurnar til að láta einnig vita en það 

hafði ekki verið gert. Eftir skilnað foreldranna var umgengni föður við börnin frekar 

óregluleg nema þann tíma sem þau dvöldu á fjölskyldumeðferðarheimilinu. Þá voru 

börnin aðra hvora helgi með pabba sínum ef hann mundi eftir „pabbahelginni“ sagði 

Halldóra. 

Meðan þau dvöldu á fjölskyldumeðferðarheimilinu kom að greiningarferli Hildar litlu 

á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og Halldóra sjálf fékk sína einhverfurófsgreiningu 

einnig á því tímabili. Um þær erfiðu aðstæður sem hún upplifði sig stöðugt þurfa að 

takast á við sagði hún: 

Af hverju lendi ég alltaf í því að vera tekin fyrir, en ef ekki þessi 

rosalega lífsreynsla og rosalegu erfiðleikar hefðum við ekki fengið 

greiningar og skólaganga þeirra beggja hefði verið erfið. Þó Hildur 
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fengi ekki þann stuðning sem hún hefði þurft í leikskólanum, þá 

fór hún í sérstaka deild fyrir einhverf börn þegar hún byrjaði í 

grunnskóla. 

Þegar kom að því að dvöl þeirra á fjölskyldumeðferðarheimilinu færi að ljúka og þau 

gætu flutt heim kom upp nýtt vandamál. Innan barnaverndar var óttast að einhverfa 

þeirra mæðgna gæti haft óæskileg áhrif á drenginn og lagt var til að drengurinn yrði 

sendur í fóstur. Halldóra fékk lögfræðiaðstoð sem lauk með sigri hennar og var 

fjölskyldunni ekki tvístrað í það skipti. 

5.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir fyrstu árum Halldóru sem móður og þeim 

samskiptaerfiðleikum og atburðum sem leiddu til þess að fjölskyldan var ítrekað tilkynnt 

til barnaverndar og varð að barnaverndarmáli. Í næsta kafla verður fjallað um 

einhverfurófsgreiningarnar og þýðingu þeirra fyrir fjölskylduna, aðdraganda fósturvistar 

Arnars og fósturvist. 
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6 Greining og áhrif hennar 

Vitneskjan um að vera á einhverfurófi gerði það að verkum að Halldóra gat yfirfarið fyrri 

samskipti og skilið á nýjan hátt reynslu sína og barna sinna. Í þessum kafla fjallar 

Halldóra um einhverfuna, skólagöngu sína og barna sinna, aðdraganda þess að að Arnar 

var sendur í fóstur og líðan hans í fóstrinu. 

6.1 Einhverfan og við, ég og börnin 

Þegar Halldóra rifjaði upp minningar úr lífi sínu undraðist hún að enginn skildi koma 

auga á einhverfuna hennar þegar hún var barn. Hún sjálf sá það samhengi eftir að hún 

sem fullorðin fékk greiningu á einhverfurófi og hafði sótt sér þekkingu um einkennin. 

Einhverfan hennar kom meðal annars fram í því hversu nákvæmlega hún lýsti aðstæðum 

þannig að þær urði ljóslifandi fyrir þeirri sem á hana hlustaði. Það fyrsta sem hún sagði 

frá voru aðstæður þegar hún var um þriggja ára. Hún sat í eldhúsinu hjá móðir sinni sem 

var að elda og rétt hjá þeim var eldavélin með sjóðandi mat í potti og hún rifjaði upp: 

Þetta var bara svona, ég sat þarna og var að horfa á mömmu mína 

vinna í eldhúsinu og ég man eftir því að það var pottur á þeirri 

hellu sem var nær mér og í minningunni var þetta skaftpottur og 

það var gufa upp úr honum. Hugsaðu þér að vera með 3 ára 

gamalt barn og geta snúið við baki, vitandi að þetta þriggja ára 

barn færi ekki að káfa í pottinn. Hugsaðu þér, enginn hugsaði um 

það að þetta var ekki eðlilegt! Mér finnst það eiginlega skrítnast.  

Nákvæmni hennar í einstökum frásögnum og minningum voru áberandi eins og 

þegar hún sem unglingur rifjaði upp með mömmu sinni atburði og þá hafði hún spurt: 

„Þegar ég var lítil var þetta þá svona?“. Móðir hennar hafði hlegið við og svarað: „Já 

þetta er alveg rétt hjá þér“. Móðir hennar virðist hafa undrast þetta nákvæma minni 

telpunnar en hafði ekki grunað að um einhverfu væri að ræða en á þessum tíma var 

einhverfa lítið þekkt og færri stúkubörn fengu greiningu en drengir. Þegar Halldóra fékk 

vitneskju um einhverfuna sína fór hún að endurskoða samskipti sín við annað fólk. 

Þannig skoðaði hún viðbrögð sín og annarra við löngu liðnum atburðum í ljósi þekkingar 
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sinnar á einhverfu. Hún bar saman uppvöxt sinn og uppvöxt barna sinna og sagði um 

minninguna þar sem hún var í eldhúsinu með móður sinni: 

 Ég hefði ekki getað þetta með Arnar þegar hann var lítill því að 

hann hefði farið í pottinn, hann hefði farið í pottinn, Arnar 

stoppaði ekki, um leið og hann fór af stað þá bara stoppaði hann 

ekki. Ef ég sagði Arnari að gera ekki eitthvað, þá bara gerði hann 

það beint fyrir augunum á mér. 

 Hún hélt áfram að ræða börnin sín:  

 Þau eru svo rosalega ólík, enda mig grunaði ekki einhverfu hjá 

Arnari og ekki heldur hjá Hildi, hún var bara eins og ég. Ég þurfti 

ekki að hafa áhyggjur af henni, hún var bara eins og ég, það var 

bara þannig, hún myndi spjara sig eins og ég. En ég hafði áhyggjur 

af Arnari, hann var með ofvirknina en svo reyndist hún vera 

fatlaða barnið. 

Arnar fékk greiningu um ofvirkni í leikskólanum og var frekar seinn til máls. Eftir því 

sem á leið bættust við greiningar, í byrjun grunnskóla bættist við athyglisbrestur en 

þegar hann var 12 ára var hann greindur á einhverfurófi. Bæði Arnar og móðir hans 

fengu seinna kvíða og þunglyndisgreiningar. Einhverfurófsgreiningar sínar fengu þær 

mæðgur um svipað leiti, Halldóra rétt rúmlega þrítug og Hildur fimm ára. Hildur fékk 

sína greiningu á meðan hún var enn á leikskólanum og var það með hjálp barnalæknis 

sem Halldóra hafði leitað til, þegar byrjuðu vandræði á leikskólanum við að venja 

telpuna á kopp. Sá læknir reyndist þeim vel og vísaði Hildi til Greiningar-og 

ráðgjafarstöðvar ríkisins (GRR) til greiningar. Leikskólinn hafði reynt umbunarkerfi sem 

telpunni virtist annað hvort vera alveg sama um eða ekki skilja. Hildur sat stillt og prúð á 

koppnum en pissaði ekki fyrr en hún fékk bleyjuna sína aftur og hún gat pissað í hana 

eins og hún var vön. Hildur skildi einfaldlega ekki til hvers var ætlast af henni. Þegar 

Halldóra sagði frá þessum atburði var hún komin með haldgóða þekkingu á einhverfu og 

sá hina einhverfu og broslegu hlið þessa máls sem orsakaðist af rútínuþörf einhverfs 

barns. 

Hildur þurfti að bíða í tvö ár eftir að fá greiningu sem var mjög sárt í huga Halldóru 

þar sem hún hafði vonað að greiningunni fylgdi stuðningur við telpuna á leikskólanum. 
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Sú von Halldóru brást þar sem Hildur fékk ekki þá sértæku þjónustu sem Halldóra hafði 

talið að fylgja mundi greiningunni. Svona var það þrátt fyrir að barnalæknirinn hefði 

fundað reglulega með móður, starfsfólki leikskólans og starfsfólki á 

fjölskyldumeðferðarheimilinu sem hún og börnin bjuggu á þegar greiningarferlið átti sér 

stað. Halldóra ræddi um einhverfuna og benti á það hversu einhverfan þeirra, mæðgna, 

væri í raun ólík og aðstæður þeirra sömuleiðis og hún sagði:  

Þegar hún var þriggja ára var hún minna einhverf en ég var þegar 

ég var þriggja ára. Hún var minna einhverf fimm ára en ég var 

fimm ára. En hún var margfalt meira einhverf 23 ára en ég var 23 

ára. Ég sá það þegar hún var 18 ára að hún var margfalt meira 

einhverf en ég. Ég var aldrei í sérdeild, var alltaf í almennum bekk 

og gat menntað mig áfram. 

Munurinn á aðstæðum þeirra var sá að enginn sá einhverfu Halldóru en Hildur fékk 

greiningu fimm ára og þá fóru einhverf börn gjarnan frekar í sérdeild en í almennan 

bekk. Þegar kom að greiningarferli telpunnar á Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins var 

Halldóra með henni daglega þar í nokkrar vikur. Á þessum tíma vaknaði, með fagfólkinu 

þar, grunur um að Halldóra sjálf gæti einnig verið á einhverfurófi og var henni bent á 

þann möguleika. Hún gat hins vegar ekki fengið sína greiningu á Greiningar-og 

ráðgjafarstöðinni vegna þess að þar var eingöngu um að ræða þjónustu við börn. Fleira 

kom til sem varð til þess að Halldóra fékk sína einhverfurófsgreiningu og það var að á 

fjölskyldumeðferðarheimilið, sem fjölskyldan dvaldist á þegar þær mæðgur fengu sínar 

greiningar, hafði borist bæklingur um Aspergers heilkennið. Lestur bæklingsins varð til 

þess að einhver starfsmaður heimilisins sagði við Halldóru: „Þetta gæti bara verið lýsing 

á þér Halldóra“. Félagsráðgjafi Halldóru hjá félagsþjónustunni kom henni í tengsl við 

geðlækni, sem greindi hana á einhverfurófi. Þegar Halldóra sagði frá þessari atburðarás 

bætti hún við þreytulega: 

 Það var ekki skrítið því þegar ég kom á fjölskylduheimilið hrundu 

allar varnir mínar og einhverfan mín kom í ljós. Allt sem ég var 

búin að læra og tileinka mér til að vera eins og aðrir eða eins og 

ætlast var til. Þessi ofsalega breyting, það að fara þangað.  
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Líkt og margt fólk á einhverfurófi hafði Halldóra fylgst með öðru fólki og gert það 

sem hún áleit að samfélagið vænti af henni. Eftir að Halldóra öðlaðist skilning á 

einhverfu endaði hún gjarnan setningar þar sem hún rifjaði upp atburði úr lífi þeirra á 

þessum orðum: „Þetta er nú svo einhverft“. 

Greiningin var Halldóru í raun kærkomin þar sem það hafði skipt hana máli að vita 

að hún væri á einhverfurófi. Það hafði verið mikilvægt fyrir hana að geta aflað sér 

þekkingar á einhverfu og hennar fjölbreytileika. Sú þekking varð til þess að hún fór að 

skoða samskipti sín við annað fólk sem og samskipti sín og barnanna við fagfólk út frá 

sinni þekkingu. Jafnframt skoðaði hún þekkingu og vanþekkingu fólks, ekki síst fagfólks, 

um einhverfurófið. Halldóra áleit að skilningsleysi fagfólks á þörfum þeirra sem 

fjölskyldu og þekkingarleysi á þörfum fólks á einhverfurófi hefði haft neikvæð áhrif á 

samskiptin við þjónustuaðila. Á sama tíma gat hún einnig séð það broslega í þessum 

samskiptum og hún hló við þegar húm minntist ýmissa atburða eins og mótþróa Hildar 

litlu við að breyta reglunni sem hún hafði lært og það var að pissa í bleyju en ekki í kopp. 

Hún sagði jafnframt frá viðbrögðum sínum í samskiptum við starfsfólk leikskólans og 

misskilningsins sem varð til þess að hún í tvígang rauk á dyr og höfðu líklega verið lögð 

henni á verri veg þannig að fólk mat hana ósamvinnuþýða. Vitneskjan um einhverfuna 

og vaxandi þekking á einhverfurófinu hjálpaði henni til að skoða bæði viðbrögð sín og 

annarra í nýju ljósi. 

6.2 Skólaganga Halldóru 

Þegar Halldóra ræddi um fjölbreytileika einhverfunnar dró hún fram hversu ólík 

einhverfa hennar og barna hennar var og tók skólagöngu þeirra þriggja sem dæmi. Hún 

byrjaði á því sem var henni minnisstætt úr sinni eigin grunnskólagöngu:  

Ég var í almennum bekk, ég var aldrei í sérdeild (hikaði) og ég 

hérna, það sem situr eftir, (hikaði, hálf stamaði) ef ég gerði 

eitthvað af mér, það skipti ekki máli hvort allir hinir gerðu það af 

sér eða ekki, ég var skömmuð. 

Henni hafði fundist kennarinn sýna sér ósanngirni og hún virtist hafa vissar sárar 

minningar frá grunnskólagöngu sinni og sagði: „Af hverju tók hún mig fyrir, var það af 

því ég var góða barnið, þæg og góð en þarna var ég ekki þæg og góð“. 
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Önnur sár minning frá skólanum var henni einnig minnisstæð. Hún og vinkona 

hennar sátu saman inn í bekknum. Þær vinkonurnar fóru að rífast vegna þess að 

Halldóra var nokkuð viss um að vinkona hennar hefði tekið hlut af borðinu hennar 

traustataki. Kennarinn hafði brugðist væntingum Halldóru og ekki gert ráðstafanir til að 

hjálpa telpunum til að ganga frá málinu eftir að tímanum lauk. Seinna kom í ljós að 

vinkonan hafði tekið hlutinn sem var reglustika og partur af pennastokknum. Þegar 

Halldóra talaði um þennan atburð beindust vonbrigði hennar ekki að vinkonunni heldur 

að kennaranum, sem hún áleit að hefði átt að bregðast öðruvísi við aðstæðunum. En 

þrátt fyrir að þessar leiðu minningar væru henni ofarlega í huga sagðist hún ekki hafa 

upplifað að kennarinn hennar hefði verið ósáttur við sig. Það hafi eingöngu verið þegar 

brá út af með þetta stillta og prúða stúlkubarn sem kennarinn hafði brugðist vonum 

hennar. Halldóra sagði ekki fleiri sögur af skólagöngu sinni en hún fór i framhaldsskóla 

og háskóla og lauk þaðan BA prófi og bæti síðan við sig frekari menntun.  

6.3 Hildur, skólaganga hennar og félagsleg þátttaka 

Þar sem Hildur fékk sína greiningu ung setti greiningin líf hennar í þann farveg að hún 

var alla tíð í verndaðra skólaumhverfi en móðir hennar og bróðir. En þó var erfitt að 

segja til um hvaða áhrif álagið, sem kom fram í sögu þeirra, hafði haft á hana.  

Hildur fékk ekki þann sértæka stuðning í leikskólanum sem Halldóra hafði vonast til 

en hún fór í sérdeild fyrir einhverf börn í grunnskóla og síðan í aðra sérdeild fyrir 

einhverf börn í framhaldsskóla. Hvað varðar grunnskólagöngu Hildar taldi Halldóra að 

það hefði mátt gera betur í skólagöngu telpunnar og hún hefði þurft að fá meiri bóklega 

fræðslu. Einnig hefði mátt rækta áhuga hennar á handverki sem og listræna hæfileika 

hennar og ekki síst færni hennar á tölvunni því þar var hún einnig skapandi. Þannig að 

það hefði mátt verða henni til gagns seinna í lífinu en mest áhersla hafði verið lögð á 

sjálfshjálpargetu hennar í daglegum athöfnum. Einhverfugreining Hildar gerði það að 

verkum að fundað var reglulega vegna hennar og eftir að Arnar kom í sama skóla um 

þau bæði. Þeir aðilar sem sátu þessa fundi voru auk móður starfsfólk þeirra sérdeilda í 

grunn og framhaldskóla sem Hildur sótti og félagsþjónustan. 

Það kom fram í viðtölum við mæðgurnar að Hildur hafði löngun til að gera eitthvað 

með áhuga sinn hönnum en hafði ekki frumkvæði og horfði mjög til móður sinnar um 

stuðning og hvatningu. Þegar þessi saga fjölskyldunnar var skrifuð sótti Hildur nám í 
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skóla sem býður upp á margskonar nám og undirbúning fyrir frekari menntun fullorðins 

fatlaðs fólks. Skólinn skipti hana miklu máli og var hún ákveðin í því að halda áfram þó 

svo að einungis væri um að ræða eina kennslustund á viku. Í skólanum hafði hún 

tækifæri til að huga að vönduðu og listrænu handverki sínu. Einnig var það henni 

mikilvægt að eiga í jákvæðum hvetjandi samskiptum við kennara sinn. Í heimsókn 

söguritara í skólann kom í ljós að samband nemanda og kennara einkenndist af 

gagnkvæmri virðingu og þægilegu andrúmslofti. Kennarinn leitaðist við að styðja 

hugmyndir Hildar og og finna þeim farveg ásamt því að gefa verðskuldað hrós. Félagsleg 

samskipti höfðu ætíð verið Hildi erfið og þurfti hún þar einnig stuðning ekki síst vegna 

þess að hún talaði frekar ensku en íslensku, ensku með áherslum sem sumir áttu erfitt 

með að skilja. Hún var sér mjög meðvituð um það þegar fólk sýndi henni óvirðingu og 

hún sagði: „I dont like to be talked to as a child“. 

Þar sem Hildur átti erfitt með félagsleg samskipti hvatti Halldóra hana áfram og þær 

gerðu eitt og annað saman. Eitt var það að fara á afþreyingar- og vinnustað fyrir fólk á 

einhverfurófi, sem reyndist hafa verið skref sem gerði þeim báðum gott. Þar gátu þær 

tekið þátt í verkefni sem gaf af sér laun, vinna sem þær lögðu sig allar fram við og voru 

stoltar af. Þær mæðgur hafa einnig mætt á fundi hjá félagssamtökum fólks á 

einhverfurófi og sögðu frá því hvernig þær gátu unnið saman úr erfiðum aðstæðum. 

Halldóra hafði lent í orðaskaki við annan aðila á fundi sem þær voru á. Báðir aðilar 

hækkuðu röddina og úr varð æsingur en þá varð Hildur óttaslegin og fór út úr 

aðstæðunum. Móðir hennar fór strax á eftir henni og kom að Hildi grátandi og þær fóru 

heim. En á leiðinni gátu þær rætt líðan Hildar sem sagði: „Röddin þín meiddi mig“. Þessi 

frásögn þeirra sýndi hvernig einhverf skynjun Hildar lýsti sér í aðstæðum sem voru henni 

erfiðar. Jafnframt komu fram viðbrögð móður sem einnig var á einhverfurófi og átti 

erfitt með að stoppa sig. En samt sem áður og þrátt fyrir það að vera að festast í 

áhugaverðri háværri umræðu hugsaði Halldóra fyrst og fremst um viðkvæma upplifun 

einhverfrar dóttur sinnar. Hildur var töluvert háð mömmu sinni og varð óörugg ef hún 

vissi ekki hvar mamma hennar var. 

6.4 Skólaganga Arnars og fósturdvöl 

Pappírar frá leikskólanum um ofvirknigreiningu Arnars fylgdu honum í þann grunnskóla 

sem hann fór í sex ára. Þrátt fyrir þessar upplýsingar varð skólaganga Arnars stráð 
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erfiðleikum þar sem hann tókst á við einelti, mest allan sinn skólaferil. Arnar reyndi að 

takast á við eineltið og hann sagði: „Skólinn var algjörlega vanhæfur, ég var dæmdur 

hrekkjusvín svo ég varð það bara, það var búið að ákveða hvernig maður væri, 

fordómafullt, nákvæmlega“ og röddin var bitur. Halldóra hafði haft áhyggjur af líðan 

drengsins en ekkert breyttist fyrr en að hann fékk nýjan kennara sem vissi ekki um 

greininguna. Halldóra tók þá málið í sínar hendur og færði kennaranum ljósrit af sinni 

útgáfu af upplýsingum um drenginn frá leikskólanum og samskiptin við nýja kennarann 

urðu betri en við þann fyrri. En það dugði ekki þar sem honum leið áfram illa í skólanum 

vegna þess að eineltið á skólalóðinni hélt áfram. Á þessu tímabili fékk Arnar einnig 

athyglisbrestsgreiningu og var því kominn með greiningu um ADHD. Til að verja 

drenginn sinn ákvað Halldóra að flytja í nágrenni við skóla þann sem Hildur var í sérdeild 

fyrir einhverf börn og jafnframt undirbúa vel flutning drengsins í þann skóla. Um leið og 

Halldóra sá hagræði í því að börnin væru í sama skóla vonaði hún að betur tækist til við 

að bæta líðan drengsins á nýjum stað. 

Undirbúningur Halldóru fyrir flutning Arnars milli skóla var sá að funda með 

skólastjóra nýja skólans. Afhenti hún pappíra um ADHD greiningu Arnars og sagði 

reynslusögu hans í þeirri trú að hún væri að búa betur að drengnum sínum. 

Skólastjórinn sá til þess að fjórir drengir úr þeim bekk sem Arnar færi í fengu það 

hlutverk að taka vel á móti honum. Flutningurinn milli skóla tókst samt sem áður ekki 

betur en það að eineltið sem hann upplifði í nýja skólanum var af hendi þessara fjögurra 

drengja. Ástandið varð það slæmt að Halldóra bað aftur um fund og hennar hugmynd 

var sú að hann flytti um bekk þar sem sá kennari sem hann hafði byrjaði hjá var með 

stutta reynslu í starfi. Það kom ekki til greina en Arnari var hins vegar boðið að sleppa 

við að vera úti í frímínútum. Það reyndist sársaukafullt fyrir Halldóru að geta ekki haft 

áhrif á líðan drengsins síns í skólanum. Þegar Arnar rifjað upp skólagöngu sína minntist 

hann þess hversu erfitt það gat verið fyrir hann að mæta og kvíða því hvað mætti 

honum hvern dag. Hann sagði: 

Mig langaði alltaf í skólann, alla tíð, en stundum gat ég ekki einu 

sinni lagt af stað og stundum var ég kominn áleiðs, en snéri svo 

heim aftur og var þá lasinn, leið illa, illt í höfði eða maga. 
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6.5 Aðdragandi fósturdvalar  

Halldóra hafði vandað sig sem best hún gat svo að drengnum hennar gæti liðið vel í nýja 

skólanum. Eina bjargráð Arnars til að losna undan eineltinu á skólalóðinni virtist vera 

það að dvelja í frímínútum í aðstöðu sérdeildar skólans fyrir einhverf börn. Þar voru 

stundum fleiri börn og það kom fyrir að hann var með Hildi, systur sinni og oft var þarna 

annar eldri drengur. Arnar var tólf ára þegar þetta var en systir hans að verða tíu ára. 

Einhverju sinni voru þau þarna þrjú og hafði Arnar þá fengið Hildi til að sýna þeim, 

strákunum, á sér brjóstin. Kennarar sérdeildarinnar urðu varir við samskipti þeirra 

systkina og sendu tilkynningu til barnaverndar og í hönd fór könnun máls sem leiddi til 

þess að Arnar var tekinn af heimili sínu og sendur í fóstur.  

Í kjölfar tilkynningarinnar fóru bæði börnin í viðtöl í Barnahúsi. Þar bættist við 

grunur um að Arnar hefði einnig brotið gagnvart systur sinni, heima. Því neitaði Arnar 

alfarið og Halldóra var sannfærð um að þarna hefði einhverfa telpunnar hennar valdið 

misskilningi hjá þeim aðila sem ræddi við hana. Hún taldi sig alveg vissa um að Hildur 

hefði ekki orðið fyrir áreitni af hendi bróður síns heima, en hins vegar sagði hún að 

samkomulag þeirra systkina hefði oft verið stormasamt. Arnar hafði játað að hafa beðið 

systur sína að sýna sér og vini sínum brjóstin sín í skólanum en hefur neitað, fram á 

þennan dag, að hafa brotið á systur sinni í annan tíma. Halldóra taldi að ekki hefði verið 

um að ræða nægilega þekkingu á einhverfu í Barnahúsi. Þekkingu á því hvernig bæri að 

nálgast barn með dæmigerða einhverfu til að ræða samskipti þeirra systkina. Vegna 

þess skorts á þekkingu hefði orðið misskilningur milli þess aðila sem ræddi við Hildi 

þannig að ekki náðist sá trúnaður sem hefði þurft til að fá raunhæfa mynd af 

samskiptum þeirra systkina og Halldóru var sagt: „að telpan væri ómeðferðarhæf“.  

Bæði börnin voru strax tekin af heimilinu í kjölfar þessa atviks. Hildi var komið fyrir á 

vistheimil fyrir börn og telur Halldóra að þá hafi átt sér stað afturför hjá henni þar sem 

hún hafi engan veginn áttað sig á hvað var að gerast. Arnar fór í tímabundna vistun á 

einkaheimili í sama sveitarfélagi. Sagt var að börnin þyrftu að læra að umgangast hvort 

annað og aðra og fengnir voru tveir sérfræðingar í meðferð barna á einhverfurófi. 

Niðurstaða barnaverndar var að lokum sú að best væri að annað barnið færi í fóstur. 

Halldóra var ósammála því en gat ekkert gert til að hafa áhrif á þá niðurstöðu. Það var 

að mestu á hennar ábyrgð að meta hvort barnið það yrði sem færi í fóstur í annað 
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byggðarlag en það var erfið og sársaukafull ákvörðun að taka. Að lokum mat hún svo og 

vonaði að drengurinn hennar, sem var með vægari einkenni einhverfu en telpan og þar 

að auki eldri, myndi frekar ráða við þá breytingu að fara að heiman. Þegar Arnar fór í 

það fóstur var hann orðinn þrettán ára.  

6.6 Árin í fóstrinu 

Arnari leið illa í fóstrinu allan tímann sem hann dvaldi þar og hann sagði: 

Mér leið svo illa þar heima að þó svo ég ætti erfitt með að mæta í 

skólann, fór ég þangað til losna, það var skárra. Okkur leið illa, 

strákunum en það var ein stelpa og henni leið betur, hún bað um 

að fá að vera lengur þegar hún gat farið heim.  

Arnar var bitur og sár og sérstaklega átti hann erfitt með að sætta sig við húsbóndann á 

heimilinu sem var harður við strákana sem voru þar í fóstri. Þegar Arnar sagði frá þessu 

þá kallaði hann húsbóndann: „Kallinn“. 

Ekkert varð af því að einhverfusérfræðingarnir ynnu áfram með bæði börnin og 

Halldóra sagði: „um leið og hann var farinn virtist barnavernd vera búin að afskrifa 

málið, vandamálið búið“. Þess í stað kom starfsmaður frá barnavernd einu sinni á ári, og 

ræddi við Arnar í viðurvist fósturforeldranna. Um það sagði Arnar: „Hún kom og ræddi 

við mig í eldhúsinu og þá voru þau þar líka svo ég þorði ekkert að segja eða kvarta“. Þau 

mæðgin upplifðu sig varnarlaus og hafandi engin áhrif á óviðunandi aðstæður drengsins. 

Hvað varðaði mat barnaverndar á gagnsemi af fósturdvölinni, var árangur hennar 

metinn út frá því að hann mætti í skólann og var það talið sýna fram á árangur. En 

hvernig honum leið heima hjá fósturforeldrum eða í skólanum kom ekki fram. Þegar 

hann var búinn að vera í rúm tvö ár í fóstrinu var einhver sem spurði hvaða stuðning 

hann hefði og það sem hann hafði um það að segja var: „Barnavernd bara klappaði á 

bakið, búið, gott“. Það kom ekki fram að Arnar hefði orðið fyrir einelti í þeim skóla sem 

hann gekk í þann tíma sem hann var í fóstrinu. 

Arnar fór heim aðra hvora helgi og móðir hans bæði sá og heyrð hvað honum leið 

illa og tók það mjög nærri sér að geta ekkert gert. Helgarnar voru þannig hjá Arnari að 

hann var aðra hvora helgi á fósturheimilinu en hina til skiptis hjá foreldrum sínum. Hann 

fór ekki til föður síns nema í byrjun þar sem faðir hans vann mest um helgar og var Arnar 

þá einn heima. Halldóra áleit því að honum líði betur heima hjá þeim mæðgum og tók 
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fyrir dvöl Arnars hjá pabba sínum. Það var sárt og erfitt fyrir Halldóru að sjá hvað 

drengnum hennar leið illa í fóstrinu en þessum aðstæðum varð ekki breytt fyrr en Arnar, 

þá sextán ára, sótti fast að fá að ljúka grunnskólanum í heimavistarskóla sem vinur hans 

á heimaslóð fór í. Halldóra sá þarna tækifæri til að hjálpa syni sínum og saman börðust 

þau fyrir því að hann gæti komist í sama skóla og vinur hans. Það gaf Halldóru 

endurnýjaðan kraft að geta nú loksins stutt drenginn sinn. Hún batt vonir við að það 

gerði honum gott að fara með vini sínum og að það myndi styrkja vináttu þeirra. Hún 

hafði oft hugsað um vanmátt sinn og barist við sektarkennd yfir því að hafa orðið að 

senda drenginn sinn í fóstur þvert gegn vilja hans. Um þessa baráttu þeirra sagði 

Halldóra: 

Ég fann að þau áttu þarna ekki auðvelt með að halda honum 

áfram í fóstrinu gegn hans vilja en þau virtust alls ekki vera sátt 

við að hann færi í framhaldsskóla á heimaslóð. Það var því úr að 

við sóttum um skólann og hann komst inn. Það eina sem við Arnar 

höfðum áhyggjur af voru mætingarnar, hann átti ekki erfitt með 

nám. En barnavernd lofaði að borga stuðning fyrir hann við að 

mæta í tíma. Þegar hann svo í lok annar var fallinn á mætingum 

kom skólinn af fjöllum, það höfðu ekki farið á milli neinir 

samningar við barnavernd. Þannig voru það svik einu sinni enn.  

Arnar bætti við frásögn móður sinnar með biturri röddu: “ Það er ekki 

eins og barnavernd hlusti á krakkana sem þau eyðileggja…“. 

Þegar kom að lokum veru hans í heimavistarskólanum hélt barátta þeirra áfram, 

barátta sem endað á því að hann fór ekki aftur í fóstrið. Hann fékk að vera heima á 

heimili sínu með móður sinni og systur. Halldóra sagði: 

Allt sem hafði verið lofað bæði í fóstrinu og þegar hann fór í 

heimavistarskólann var svikið. Það stóð ekki steinn yfir steini. Allt 

eintóm svik sem barnavernd hafði lofað. Ég bara sagði að ég vildi 

að barnið mitt væri heima þar sem hann væri í öryggi. En um leið 

og hann kom heim hrundi hann. Þegar hann kom í öryggið þá gat 

hann hrunið. 
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Fljótlega eftir heimkomu Arnars lét hann í ljósi löngun til þess að lifa ekki lengur. Þá 

leituðu þau, móðir hans og hann, lækna sem sem greindu hann með magabólgur, kvíða 

og þunglyndi sem allt þurfti meðhöndlunar við. Auk þess þurfti að stuðla að einhvers 

konar endurhæfingu og skólagöngu. Það sem gerðist síðan í kjölfar heimkomu Arnars og 

þessara erfiðleika þeirra var að barnavernd og félagsþjónustan tóku höndum saman og 

Halldóra fékk í fyrsta sinn stuðning sem tók mið af aðstæðum fjölskyldunnar sem heild 

og einstaka meðlimum hennar og verður sagt frá þessu úrræði sem fólst í teymisvinnu í 

næsta kafla. 

6.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um mikilvægi einhverfugreiningarinnar fyrir móður, 

aðdraganda þess að Arnar var sendur í fóstur og líðan hans í fósturdvölinni. Í næsta kafla 

verður fjallað um tímann eftir að fjölskyldan sameinaðist.  
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7 Fjölskyldan sameinast 

Í þessum kafla verður fjallað um tímann eftir að fjölskyldan sameinaðist og þann 

stuðning sem fjölskyldan hefur fengið. Þá verður væntingum fjölskyldunnar til framtíðar 

gerð skil og fjallað um háðar baráttur móður. 

7.1 Kominn heim, hvað svo? 

Á þessum tímapunkti í lífi þeirra var langþráðu markmiði Halldóru og Arnars náð en 

heimkoma Arnars orsakaði miklar breytingar í lífi þeirra mæðgna. Þó svo að Halldóra 

væri þakklát fyrir það að þau Arnar báru sigur úr bítum og að hann gat komið heim 

þegar hann var sextán að verða sautján ára gamall í stað þess að fara aftur í 

fósturvistunina þýddi það breyttar aðstæður á heimilinu. Þær mæðgur höfðu verið einar 

á heimilinu í fjögur ár og þeirra samskipti voru í föstum skorðum en nú var kominn 

reiður og bitur ungur maður á heimilið. Samkomulag systkinanna hafði verið erfitt og 

fyrir Halldóru reyndist það vandsamt verkefni að sjá til þess að bæði börnin hennar 

væru sátt sem var það sem hún þráði mest af öllu. Hún var með nagandi sektarkennd 

vegna alls þess sem Arnari hafði gengið í gegnum allt frá því að hans grunnskólaganga 

hófst og það tók á að vinna sig í gegnum erfiðleikana. 

Halldóra var enn í umönnunarhlutverkinu og reyndi sitt besta til að standa sig og 

mæta mismunandi þörfum barna sinna. Arnar flúði í tölvuna og snéri við nótt og degi 

eftir því sem hentaði en Hildur hafði þörf fyrir reglu og vildi byrja daginn snemma. 

Halldóra fór því oft seint að sofa, vakti með Arnari, en fór síðan snemma á fætur til að 

að vera til staðar fyrir Hildi þegar hún vaknaði. Það sem gerðist í kjölfarið á þessum 

breytingum var síðan það sem Halldóra sagði að hefði bjargað sér í þessum erfiðu 

aðstæðum. Á þjónustumiðstöð þess svæðisins sem þau bjuggu á, hafði tekið til starfa 

starfsmaður með menntun á sviði fötlunar og innleidd var hugmyndafræði sem hafði 

það að markmiði að mæta þörfum fjölskyldunnar sem heildar. Sá aðili hafði einnig trú á 

Halldóru og því að slík teymisvinna gæti nýst henni og börnum hennar og hélt hann utan 

um þá þjónustu sem fjölskyldan fékk.  
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Stuðningurinn fólst í teymisvinnu sem byggði á því að þjónustumiðstöð og 

barnavernd tóku höndum saman og mótað var teymi sem Halldóra var þátttakandi í og 

Arnar fékk töluverðan stuðning í formi stuðningsaðila og viðtala. Það mikilvægasta í 

huga Halldóru var að þarna var hugsað um alla fjölskylduna, tekið tillit og hlustað á þau 

og þeim sýnd virðing. Halldóra ljómaði þegar hún sagði frá því teymi sem gerði henni 

fært að verða þátttakandi við að móta aðgerðir sem miðuðu að því að þeim þremur gæti 

liðið sem allra best og þá sagði hún: „Það bara bjargaði mér“. Þarna upplifði Halldóra í 

fyrsta sinn fyrir alvöru jákvæðan stuðning sem náði til þeirra allra. 

7.2 Fjölskyldan fær hjálp/stuðning 

Teymið var þannig byggt upp að haldið var um stjórntaumana á þjónustumiðstöðinni og 

tók sá aðili sem hélt utan um teymisvinnuna fullt tillit til hugmynda Halldóru og annarra 

í teyminu. Börnin voru ekki þátttakendur á þessum fundum. Auk Halldóru voru í teyminu 

sjálfstætt starfandi ráðgjafi sem hélt utan um heimilið með Halldóru og liðsmaður fyrir 

börnin, sem kom daglega. Starf liðmanns fólst í stuðningi við Arnar til þess að mæta í 

skóla og var einnig félagslegur stuðningur fyrir Hildi og fylgdi henni í tómstundir. Arnar 

hafði lokið grunnskólanámi og var í úrræði sem hann var ekki allskostar ánægður með 

en lét sig hafa það að mæta með stuðningi liðmanns.  

Markmiðið var að styrkja hann og undirbúa betur fyrir framhaldsnám þar sem hann 

hafði áður átt erfitt með að mæta í tíma í heimavistarskólanum. Í undirbúningsnáminu 

var um að ræðan vinnu ásamt bóklegu námi en hann var óánægður vegna lélegra launa 

og skyldunámsgreina sem hann var ekki sáttur við. Hildur var enn í sérdeild í grunnskóla 

og dvaldi reglulega í skammtímavistun. Þegar Halldóra talaði um þetta tímabil var ljóst 

hversu mikils virði sjálfstætt starfandi ráðgjafinn hafði verið henni í þessum nýju 

aðstæðum þar sem öll fjölskyldan var saman aftur til frambúðar og hún sagði:  

Ég bað hana um að hafa stjórntaumana heima og líka að við þrjár, 

hún, ég og liðsmaðurinn, yrðum svona minna teymi þar sem hún 

legði línurnar fyrir daginn og því að hafa reglu á heimilislífinu.  

Þegar Halldóra sagði frá þessu ljómað hún af gleði þar sem markmið þessa samstarfs 

var að bæta líðan drengsins hennar og aðstæður þeirra allra. Það kom þó fram hjá henni 

að Arnar var ekki sérlega ánægður með stuðninginn, hann hefði helst viljað hafa frið 

fyrir öllu þessu umstangi, hafði ekki nokkra trú á því að nokkuð í hans lífi gæti orðið 



68 

 

betra. Hann var búinn að fá meira en nóg af því að hafa reynt eins og honum var framast 

unnt að mæta væntingum og kröfum annarra. Hann upplifði að sú viðleitni hans hefði 

hvorki hjálpað honum né skilað árangri og því sá hann lítinn tilgang í öllum þessum 

afskiptum. 

7.3 Fjölskyldan missir stuðning  

Eftir að Arnar kom heim var ljóst að fjölskyldan þurfti hagkvæmara húsnæði og Halldóra 

fór að leita en fann ekkert á sama þjónustusvæði. Á endanum keypti hún íbúð fyrir þau í 

öðru þjónustuumdæmi. Þá var hafin vinna við að undirbúa það að samstarfsmunstrið 

yrði tekið upp á nýjum stað og voru haldnir fundir þar um. Við flutningana misstu þau 

alla þá þjónustu sem búið var að koma á. Teymisfundir á þjónustumiðstöð voru ekki 

teknir upp, viðtölin við Arnar héldu ekki áfram og enginn liðsmaður kom að heldur. Eina 

þjónustan sem þau fengu var á vegum sjálfstætt starfandi ráðgjafans þar sem talið var 

að beingreiðslur til fjölskyldunnar myndu duga til að greiða þá þjónustu. Frá 

þjónustumiðstöð var áframhaldandi aðstoð við þrif. Halldóra fékk sinn ráðgjafa á 

þjónustumiðstöðinni sem henni gekk illa að ná til en þegar hún náði til hans og spurði 

hvenær teymisvinnan færi í gang var svarið ætíð á þessa leið: „Þetta er nú allt að koma“. 

En ekkert kom annað en fyrsta beingreiðslan, sem var fyrir þá sex mánuði sem liðnir 

voru frá því þau fluttu og fór hún beint í að greiða fimm mánaða skuld við sjálfstætt 

starfandi ráðgjafann sem starfaði þann eina mánuð sem beingreiðslan dugði í viðbót. 

Fyrirtækið sem sjálfstætt starfandi ráðgjafinn starfaði fyrir treysti sér ekki í lengri 

þjónustu við fjölskylduna sem án beingreiðsla hafði ekki lengur efni á að borga fyrir 

þjónustuna. Um þetta sagði Halldóra: 

Samningur við þjónustumiðstöð sem ég hélt að væri árið eða 

þangað til Hildur yrði 18 ára en hætti allt í einu í apríl, 

beingreiðslurnar. Það var alveg sama hvað ég reyndi að tala við 

hana um að það þyrfti að framlengja samninginn og hún sagði 

alltaf á þá leið að við þyrftum að framlengja. Áður en hún hætti 

um páskana sagði hún mér að yfirmaður sinn neitaði alveg. Ekkert 

var tekið tillit til þess að þarna voru þrír fatlaðir einstaklingar. 

Afskiptum barnaverndar lauk alfarið þegar Hildur varð 18 ára enda bæði börnin þá 

kominn í fullorðinna manna tölu. Barnavernd hafði stutt við teymið frá byrjun og lagt 
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fram fé til stuðnings teymisvinnunni og þarna voru endalok þeirrar vinnu sem Halldóra 

hafði metið svo mikils. Það kom einnig fram að samhliða þessum erfiðleikum höfðu 

verið tíð mannaskipti á konum sem komu að þrífa. Fjölskylda þar sem allir einstaklingar 

eru á einhverfurófi átti ekki svo auðvelt með þann rugling og þannig fór að þeirri 

þjónustu lauk einnig.  

Halldóra var mjög hrygg þegar hún rifjaði upp hvernig fór við það að flytja og missa 

þá þjónustu sem hún var svo ánægð með. Einu sinni enn upplifði hún að vera svikin og 

beitt órétti þar sem hún sjálf vandaði sig sem best hún gat við að halda saman fjölskyldu 

sinni. Halldóra sagði frá erfiðri reynslu sinni en um leið skoðaði hún það sem henni 

fannst jákvætt í samskiptum við þjónustukerfin. Eins og það tímabil sem teymið starfaði 

en einnig var hún þakklát fyrir sveitadvöl sem Arnar fékk á vegum barnaverndar. Það 

sem hún hafði tekið nærri sér og átt erfitt með að sætta sig við var skorturinn á 

stuðningi og: 

….. þessi stjórnun, það var þessi eftirfylgni, það sem þau sögðu 

um mig: „hún ræður ekki við, það þarf að passa upp á að allt sé í 

lagi með börnin. Passa að það sé farið eftir okkar reglum og gert 

eins og við segjum og reglurnar segja að eigi að vera“. 

 Þarna setti hún sína upplifun í orð og sonur hennar bætti við, reiðri röddu: „ Þú hefur 

oft sagt það, þau áttu að vera að hjálpa þér, bara að þykjast vera að hjálpa en voru að 

stjórna“. 

7.4 Framtíðin/ við eigum rétt á stuðningi 

Líf Halldóru hefur einkennst af baráttunni fyrir því að halda saman fjölskyldunni. Hún 

fann sárt til samviskubits yfir því að hafa ekki getað stutt drenginn sinn betur í hans 

aðstæðum. Halldóru var ljóst að hún gat ekki breytt því sem liðið var. En hún leit þannig 

á, að það sem hún gæti gert til að bæta aðstæðurnar væri að þau gætu lifað lífi sem 

hæfði þeim þremur sem fullorðnu fólki. Hún taldi að það væri þeim fyrir bestu að vera 

saman og sem mest óháð kerfum og hafði hún það markmið að þau eignuðust stærra 

húsnæði en það sem þau bjuggu í. Húsnæði þar sem þau, hvert fyrir sig, hefðu sína eigin 

litlu íbúð en gætu samt haft sameiginlegt rými. Saman unnu þau að þessu verkefni. 

Börnin hennar tóku þátt í leitinni og þau fóru stundum, öll þrjú, að skoða íbúðir og við 

heimkomuna teiknaði Halldóra upp breytingar sem hún sá fyrir sér að hægt væri að 
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gera. En íbúðarskipti virtust geta orðið flókin fyrir þau þar sem nú voru þau þrír 

fullorðnir, fatlaðir einstaklingar, að leita eftir aðstoð en ekki móðir með tvö börn öll á 

einhverfurófi. Einnig var flókið með lántöku en allt þetta var hún búin að kynna sér og 

athuga.  

Annað sem Halldóra hafði gert og það var að leita aftur eftir stuðningi, sem hún var 

vel meðvituð um að þau ættu rétt á. Hún ákvað að byrja næstu baráttu á því að nýta sér 

aðstoð réttindagæslumanna fyrir fatlað fólk sem starfa samkvæmt lögum þar að lútandi. 

Réttindagæslumenn eru óháðir þjónustumiðstöðvum og fyrst og fremst talsmenn 

fatlaðs fólks í þeim landshluta sem um er að ræða hverju sinni. Áður en hún leitaði til 

réttindagæslumanns hafði hún áhyggjur af því hvað yrði ef þau myndu flytja í annað 

sveitarfélag. Hvað ef þau færu þá að leita eftir þjónustu og allt sem hefði áunnist myndi 

tapast eins og fyrri reynsla þeirra hafði sýnt.  

Fyrrverandi ráðgjafi, sá sem Halldóra hafði borið svo mikið traust til í teyminu hafði í 

viðtali okkar þriggja bent henni á það að hvenær og hvar sem hún leitaði eftir stuðningi 

gæti hún ekki vitað niðurstöðuna fyrirfram. Þau viðbrögð sem hún fengi færu eftir þeim 

einstaklingum sem hún leitaði til, áhuga þeirra fyrir starfi sínu og möguleikum 

þjónustumiðstöðvar. Hún var hvött til að byrja að vinna að þessu og að best væri fyrir 

hana að undirbúa sig vel. Hún tók skrefið á því svæði þar sem þau bjuggu en hún hélt 

einnig áfram að leita að nýju húsnæði. Hún leitaði til réttindagæslumanns, sem kom og 

hitti fjölskylduna og gerði þeim ljóst að hann væri talsmaður þeirra allra. Þeim kom 

saman um að hann kæmi á fundi með Halldóru og ráðgjafa á þjónustumiðstöð. Eftir 

þann fund fór fljótlega af stað vinna við að byggja upp þjónustu við fjölskylduna. Byrjað 

var með komum á heimilið og þá með það að markmiði að kynnast þeim öllum og kanna 

óskir þeirra um þjónustu. Ýmislegt hefur áunnist síðan þessi fundur átti sér stað, komin 

er aðstoð við þrif, fagaðili frá sjálfstætt starfandi þjónustustofnun og annar frá 

þjónustumiðstöð. 

Þó svo að um væri að ræða sömu þjónustumiðstöð og áður hafði brugðist þeim voru 

viðtökurnar aðrar í þetta sinn. Halldóra sá fyrirmyndina alfarið í þeirri teymisvinnu sem 

hún hafði reynslu af. Einnig kom fram hjá Halldóru, þegar rætt var um þá teymisvinnu, 

að þar hefði verið lögð áhersla á stuðning við hana sjálfa. Fyrir hana hafði það skipt 
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miklu máli, þar sem henni leið oft mjög illa af kvíða og sektarkennd yfir öllu sem yfir þau 

hafði gengið. 

Fjölskyldan hefur rætt saman um framtíðina, Hildur vill búa hjá mömmu sinni og 

Arnar vill búa í nálægð við þær. Áhyggjur sem hann hefur orðað við móður sína eru þær 

að þegar hennar nyti ekki lengur við myndi ábyrgðin á systur hans verða á hans hendi. 

Halldóra hefur sagt honum að hún muni gera allt sem hún getur til þess að ganga þannig 

frá að Hildur fái þá aðstoð í framtíðinni sem hún mun hafa þörf fyrir og á rétt á. Hún 

vinnur í því að gera Arnar meðvitaðan um sinn rétt sem fatlaður einstaklingur og vonast 

til þess að hann taki meiri ábyrgð á sjálfum sér. Hún tók nærri sér hversu félagslega 

einangraður hann var, en tölvan var hans besti vinur og í gegnum hana hefur hann gert 

tilraunir til að mennta sig og ná fögum á menntaskólastigi. 

Þrátt fyrir tilraunir Halldóru til að finna fjölskyldunni ásættanlegt húsnæði þar sem 

hvert þeirra gæti átt sitt einkalíf en notið góðs af nálægðinni hvert við annað hefur það 

ekki reynst árangursríkt. Í framhaldi af því hefur hún skrifað æðsta yfirvaldi 

sveitarfélagsins og lýst aðstæður þeirra og möguleika sem hún sá til hjálpar, þannig að 

þau gætu verið saman eða sem næst hvert öðru. Allt það ferli tók langan tíma en að 

endingu var komið á fundi hjá þjónustumiðstöð þar sem einnig mætti aðili frá 

velferðarráði. Þeim aðila hafði verið boðið að sitja fundinn þar sem búist hafði verið við 

að Halldóra segði frá reynslu sinni af samskiptum við barnavernd sem og gefa henni 

tækifæri til að reifa hugmyndir sínar um góða þjónustu við fjölskyldur í stað þess að taka 

börn af heimilum sínum og senda í fóstur. Hlustað var á rökstuðning Halldóru og 

væntingar um aðstoð við þau í leit þeirra að viðunandi húsnæði. Auk þessa hafði hún 

unnið vandað skjal með hugmyndum og ábendingum um árangursríka aðferð til hjálpar 

fjölskyldum í viðlíka vanda og þau voru i þegar saga þessi hófst. Halldóra hefur ekki 

heyrt um afdrif þess erindis. Nú hafa Halldóra bæði börn hennar hvert í sínu lagi, sótt 

um sjálfstæða búsetu með stuðningi og saman bíða þau í óvissu um það hvenær kemur 

að þeim á biðlistanum eftir slíku úrræði. 

 7.5 Háðar baráttur Halldóru, sigrar og ósigrar 

Sú saga sem Halldóra sagði af lífi sínu og barna sinna sýndi þá baráttu sem hún sem 

foreldri háði fyrir réttindum þeirra og vellíðan sem og meðvitund hennar um rétt 
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barnanna og sinn eigin. Í þessari sögu kemur fram að barnið sem var með skýrari 

einhverfugreiningu lifði við meira öryggi í sinni skólagöngu en það barnið sem hafði 

flóknari greiningar. Skólaganga Arnars var honum erfið þrátt fyrir áhuga hans á námi og 

félagslegum samskiptum. Alvarlegt einelti var hlutskipti hans í skóla og fékk hann lítinn 

stuðning þrátt fyrir að Halldóra hafi reynt sem hún frekast gat að bæta aðstæður hans. 

Áhyggjur Halldóru beindust að mestu að aðstæðum Arnars þó svo að hún fylgdist vel 

með því hvernig Hildi liði í skóla og að hún fengi að öllu leiti þjónustu, sem hún átti rétt 

á.  

Eitt var það sem hafði valdið Halldóru miklun sársauka og það var þegar tíma þeirra 

á fjölskyldumeðferðarheimilinu var að ljúka vissi hún ekki annað en að hún væri að flytja 

heim með bæði börnin sín. En fagfólk var ekki sammála henni, það áleit að Arnar gæti 

haft skaða af því að vera með þeim mæðgum, sem báðar voru þá komnar með 

einhverfugreiningar. En þarna voru mörk Halldóru, hún hafði fram að því reynt eins vel 

og hún gat að fylgja eftir því sem henni var ráðlagt af fagfólki en þarna sagði hún : 

„Stopp, hingað og ekki lengra“. Halldóra sætti sig ekki við það að Arnar færi í fóstur og 

hóf hún að nýju baráttu sem lauk með því að þau voru ekki aðskilin. Sá ósigur sem varð 

Halldóru sársaukafyllstur var þegar hún varð að samþykkja að annað barnið færi af 

heimilinu og mat hennar og fagfólks sem hún leitaði álits hjá var að Arnar myndi ráða 

betur en Hildur við þá breytingu. Talið var einnig að hann gæti þar lært 

umgengnisvenjur sem hún, vegna einhverfunnar, væri ekki fær um að hjálpa honum að 

tileinka sér. 

Seinna gafst henni tækifæri til þess að styðja drenginn sinn í baráttu hans við að 

losna úr fóstrinu og komast í heimavistarskóla og það tókst. Þar var hann eina önn en 

féll þá á mætingu sem höfðu alltaf verið honum erfiðar. En þá hélt baráttan áfram og 

hún snérist um það að hann færi ekki aftur í fóstrið heldur heim til móður sinnar og 

systur og sú barátta vannst. Í kjölfar þessa sigurs þeirra, mæðgina, kom, að mati 

Halldóru, mjög gott en frekar stutt tímabil. Nú var hann kominn heim og í kjölfarið var 

myndað teymi sem var fjölskyldunni mikil hjálp í erfiðum aðstæðum. Það var 

teymisvinna sem hún taldi að hefði bjargað sér í því hlutverki að bæta líðan Arnars og 

hag þeirra allra. En þessari þjónustu lauk of fljótt því fjölskyldan þarf á hjálp að halda og 

Arnar ber enn alvarleg merki þeirra hörmunga sem hann hefur gengið í gegnum. 
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Líf Halldóru í móðurhlutverkinu hefur einkennst af baráttuvilja og þrautseigju, hún 

gafst aldrei upp við að reyna að bæta hag fjölskyldu sinnar þó að á stundum fylltist hún 

sársauka og vanmætti yfir því að hafa ekki getað varið drenginn sinn betur. Þegar þessu 

verkefni okkar lauk var Halldóra enn að vinna litla en mikilvæga sigra í baráttu sinni fyrir 

bættum aðstæðum barna sinna og um leið sínum eigin. Sigra sem snérust um að bæta 

líf og kjör þeirra á alla þá vegu sem hún vissi mögulega fyrir þau sem fatlað fólk. Hún 

gerði það með því að leita hjálpar og fékk hlustun og úrræði sem voru hjálp. Erfiðast var 

sem fyrr að bæta líf og baráttuvilja Arnars sem hafði litla trú á því að sér gæti liðið betur. 

En þar var Halldóra einnig að vinna smáa sigra og hann að taka meira þátt í lífinu í 

kringum sig en áður eins og það að hann hefur komið nokkrum sinnum með móður sinni 

á afþreyingar-og vinnustöðina sem þær mæðgur fara reglulega til. Allt lítur út fyrir að 

Halldóru takist ekki að hrinda i framkvæmd þeim draumi sínum að þau geti áfram búið 

saman og þau hafa því öll sótt um sjálfstæða búsetu. Halldóra kvíðir því að geta ekki 

lengur verið í sömu nálægð við börnin sín en hún gefst ekki upp, þar sem hún skoðar nú 

alla möguleika sína þegar að því kemur að börnin fara að heiman en hún vonar að þau 

verði ekki langt frá hvort öðru. 

7.6 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um líf og aðstæður fjölskyldunnar eftir að hún 

sameinaðist aftur við heimkomu Arnars. Í næsta kafla verða niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman og dregnir af þeim lærdómar. 
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8 Lokakafli/ helstu niðurstöður og lærdómar 

Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast þekkingu og skilning á upplifun og reynslu 

einhverfrar móður af samskiptum sínum við hin ýmsu þjónustukerfi á Íslandi, 

móðurhlutverkinu og gildi einhverfugreiningarinnar. Til að ná því markmiði voru tekin 

lífssöguleg viðtöl við móður og tvö uppkomin börn hennar sem öll eru á einhverfurófi. 

Nú verða raktar helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær ræddar og gerð grein fyrir 

þeim lærdómi sem má draga af henni. 

8.1 Saga Halldóru 

Frá upphafi var Halldóru mikilvægt að standa sig sem móðir og hugsa vel um börnin sín 

tvö. Það gerði henni erfitt um vik að hún og maður hennar voru ekki samstíga í 

uppeldinu og þegar hún leitaði aðstoðar, sem hún virkilega gerði, mætti hún 

skilningsleysi á hennar aðstæðum. Halldóra lenti ítrekað í útistöðum sem byggðu á 

misskilningi, fólk skildi hana ekki og hún ekki það. Þessi átök urðu til þess að það voru 

stöðug ytri áreiti á líf þeirra frá fjölskyldu, fagfólki og nágrönnum. Tilkynningar til 

barnaverndar leiddu af sér eftirlit á heimilinu og athugun á foreldrahæfni þeirra hjóna. 

Niðurstaða matsins var meðal annars sú að Halldóra gæti mögulega hugsað um börnin 

sín tvö ef hún færi úr „ómögulegu hjónabandi“ sem hún gerði. Hún bjó ein með börnin 

sín í ár áður en hún þáði dvöl fyrir þau þrjú á fjölskyldumeðferðarheimili á vegum 

barnaverndar, þar sem hún og börnin voru í um það bil ár áður en þau fluttu aftur heim. 

Yngra barnið, telpan hafði þá fengið greiningu, á einhverfurófi en Halldóra fékk 

einhverfurófsgreiningu aðeins seinna. Einhverfugreining Halldóru skipti hana miklu máli 

þar sem hún gat þá leitað þekkingar og skilnings á einhverfunni og sínum eigin 

viðbrögðum og annarra við henni og börnunum hennar. 

Mestu erfiðleikar Halldóru og sársauki á þessum tíma vörðuðu drenginn hennar þar 

sem æska hans og ungdómsár einkenndust af einelti í skóla og vanlíðan. Vegna atburða í 

skóla barnanna hófust afskipti barnaverndar á ný og svo fór að ákveðið var að annað 

barnið færi í fóstur þar sem henni, með sína einhverfugreiningu, yrði ofvaxið að sinna 

þeim báðum. Halldóru var gert að ákveða hvort barnið það yrði og valdi hún drenginn á 
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þeirri forsendu að hann væri eldri og myndi þola breytinguna betur en hún hefur aldrei 

jafnað sig á því að hafa þurft að taka slíka ákvörðun. Fljótt kom í ljós að drengnum leið 

alla tíð illa í fóstrinu og það var reiður og bitur sautján ára piltur sem flutti heim eftir 

fjögurra ára fjarveru. Þjáð af vanlíðan og samviskubiti hefur Halldóra reynt að bæta líf 

hans og hlúa að báðum börnum sínum eftir bestu getu. Þau þrjú hafa nú öll fengið 

einhverfurófsgreiningar, drengurinn nokkuð seinna en þær mæðgur. 

 Halldóra sem í kjölfar greininganna er nú vel meðvituð um rétt þeirra allra á 

stuðningi lögum samkvæmt leggur allt kapp á að reyna að tryggja börnum sínum það 

öryggi og þann umbúnað sem hún ekki gat þegar þau voru lítil. Henni hefur þó gengið 

misvel að fá þann stuðning sem fjölskyldan svo nauðsynlega þarfnast og halda honum til 

lengri tíma.  

8.2 Áhrif einhverfunnar á líf okkar 

Eftir að Halldóra fékk greiningu á einhverfurófi, aflaði hún sér þekkingar á einhverfu og 

endurskoðaði samskipti sín við fólk, bæði fagfólk og aðra. Hún velti fyrir sér hvort 

einhverfan hefði haft eitthvað að segja um erfiða lífsreynslu þeirra og fann skýringar á 

viðbrögðum sínum við áreitum og því hvernig annað fólk brást við framkomu hennar. 

Hún gerði sér grein fyrir þekkingarleysi margs fagfólks á einhverfu og þeim þáttum sem 

eru einkennandi fyrir einhverfurófið. Þó Halldóra tengdi erfiðleika sína og barnanna við 

þekkingarleysi margs fagfólks á einhverfu var hún þakklát þeim sem sáu einhverfuna hjá 

henni og gerðu ráðstafanir til þess að hún fengi greiningu. Ástæða þess að hún fékk 

greiningu í kjölfar flutnings þeirra á fjölskyldumeðferðarheimilið áleit hún að væri vegna 

þess að hún hefði verið illa undirbúin og varnarlaus gegn þeirri breytingu sem því fylgdi 

að flytja inn á heimili með öðrum fjölskyldum. Á heimilinu varð hún að fara eftir reglum 

sem aðrir ákváðu. Þessar breyttu aðstæður urðu til þess að einhverfan hennar kom 

betur í ljós. Hún upplifði að varnir hennar hefðu hrunið í þessum aðstæðum en þær 

höfðu verið, allt frá barnæsku, að reyna að vera eins og aðrir. Að líkja eftir hegðun 

annarra, í raun án þess að skilja hvað hegðun annarra þýddi. 

Einhverfurófsgreiningin varð til þess að Halldóra skoðaði æskuna, uppvöxtinn og 

skólagöngu sína og barna sinna. Hún skildi viðbrögð sín, sem fullorðinnar manneskju, við 

breytingum eins og það hversu erfitt það hafði verið henni þegar skipt var, óvænt, um 

leikskólastjóra. Hún hefur velt fyrir sér hvort einhverfan hafi haft áhrif á þá breytingu 
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sem þá átti sér stað í samskiptum starfsfólksins og hennar. En þrátt fyrir að hún skoðaði 

atburði og samskipti með einhverfurófið í huga þá var hún sannfærð um að hún hefði 

orðið fyrir óréttlátum ásökunum og ekki fengið tækifæri til að leiðrétta þann misskilning 

sem hafði átt sér stað. Óvæntar breytingar geta verið óþægilegar fyrir flesta og ekki síst 

fólk á einhverfurófi og má ætla að það hafi haft einhver áhrif þegar fór að halla á 

ógæfuhliðina í samskiptum Halldóru og starfsfólksins á leikskóla barnanna. Halldóra taldi 

sig hafa sýnt fagfólki trúnaðartraust og hafði vænst skilnings á aðstæðum þeirra en 

mætti skilningsleysi og vantrausti. Hún hafði komið með útskýringar sem í meðförum 

fagfólks hefði eingöngu gert tilraunir hennar að engu eða illt verra. Ekki var að finna að 

Halldóra liti á einhverfu með neikvæðum formerkjum, heldur var hún þakklát vegna 

þess að með aukinni þekkingu á einhverfurófinu hafði hún öðlast betri skilning á sjálfri 

sér, öðru fólki og aðstæðum hverju sinni. Umræðan um einhverfurófið hvíldi að mestu á 

frásögn Halldóru en ekki kom annað í ljós en að börnin væru sátt við greiningar sínar en 

þau voru mun yngri en hún þegar þau greindust og jafnvel ekki í sömu þörf fyrir aukna 

þekkingu og hún, fullorðin móðir með tvö einhverf börn. Einhverfan var bara þarna. 

Þegar Halldóra hugsaði um fjölbreytileika einhverfunnar skoðaði hún meðal annars 

hvort það hefði skipt máli að þau fengu öll einhverfugreiningu á mismunandi æviskeiði í 

lífinu. Hún komin á fullorðinsár, Hildur fimm ára en Arnar tólf ára og þá þegar kominn 

með ADHD greiningu. Með þetta í huga var hún upptekin af því hversu ólík skólaganga 

þeirra þriggja, hennar, drengsins og telpunnar var og hvaða áhrif þessi munur hefði haft 

á líf þeirra.  

8.3 Samskiptin við þjónustukerfin 

Þau þjónustukerfi sem Halldóra hafði álitið að hefðu það hlutverk að styðja hana við að 

búa sem best að börnum sínum voru skólakerfið, barnavernd og félagsþjónustan. 

Halldóra taldi sig hafa sýnt fólki samstarfsvilja en upplifun hennar var, 

undartekningarlítið sú að þau viðbrögð sem mættu henni hefðu einkennst af óréttlæti 

og vanvirðingu. Hún sagði frá því hversu erfitt og sárt það hafði verið þegar hún gat ekki 

fengið fólk til að hlusta og skilja þegar hún var að reyna að útskýra aðstæður 

fjölskyldunnar. Hún taldi sig hafa sýnt fólki trúnað og traust en mætt skilningsleysi, 

óréttlæti og dómhörku. 
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Erfiðustu minningar Halldóru voru þegar hún rifjaði upp sársaukann, samviskubitið 

og vanmáttinn sem hún upplifði þegar Arnar var kominn í fóstur og hún sá hvernig 

drengnum hennar leið, ekki var hlustað á þau og hún gat ekkert gert til að bæta líðan 

hans. Finna fyrir sársauka hans og verða að viðurkenna vanmátt sinn til að hjálpa honum 

og ráða bót á ömurlegri lífreynslu hans, sársauka og reiði hans yfir því að vera sendur í 

fóstur. Þrátt fyrir að Halldóru væru efst í huga erfiðar minningar um samskipti hennar 

við starfsfólk þeirra þjónustukerfa sem fjölskyldan átti samskipti við þá sagði hún einnig 

frá því sem hafði reynst þeim vel eins og dvölin á fjölskyldumeðferðarheimilinu og 

fyrirkomulag teymisvinnunnar. Í teyminu hafði henni verið sýnd virðing og samstarfsvilji 

og jafnframt hafði verið tekið tillit til þarfa hennar og barna hennar sem hún mat mjög 

mikils. 

8.4 Þekking og vald 

Fram að afskiptum barnaverndar af málefnum fjölskyldunnar höfðu þau foreldrarnir 

álitið sig vera ósköp venjulega fjölskyldu sem var að læra að vera fjölskylda. En þegar 

afskipti barnaverndar hófust fann Halldóra hvernig hún missti vald á eigin lífi og 

fjölskyldu sinnar. Aðrir réðu og þau foreldrarnir áttu ekki annarra úrkosta völ en að 

reyna eftir bestu getu að fylgja því sem ætlast var til af þeim. Hún mat það svo að 

einlægur trúnaður hennar til ráðgefandi aðila, í von um að bæta samskipti þeirra hjóna, 

hafði leitt af sér meiri vanda og jók það á sársaukann og vanmáttartilfinningu hennar. 

Það varð til þess að Halldóra batt endi á hjónabandið og sá síðan ein um uppeldi 

barnanna. Halldóra var þakklát fyrir það sem henni fannst að hún hefði lært á 

fjölskyldumeðferðarheimili því sem þau dvöldu á um tíma. Þar æfðist hún í að 

skipuleggja heimilishald og innkaup til heimilis. Hún var stolt þegar hún sagði frá því að 

þegar hún var að flytja þaðan og heim aftur með börnin sín þá hafði henni tekist að 

koma í veg fyrir það að drengurinn væri sendur í fóstur gegn vilja þeirra en þá voru 

mæðgurnar báðar komnar með einhverfugreiningar og álitið að það hefði ekki æskileg 

áhrif á drenginn.  

Þekking Halldóru um einhverfurófið var henni mikilvæg og vitneskja hennar og 

þekking kom í ljós þegar hún sagði frá því hversu ólík þau voru, hún og börnin. Það hafði 

verið mikilvægt fyrir hana að kynnast sínum einhverfueinkennum og einnig lagði hún sig 

alla fram um að skilja börnin sín og einkenni þeirra. Með sjálfa sig og börnin í huga aflaði 
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hún sér stöðugt aukinnar þekkingar á einhverfu og þannig gat hún betur sett sig í þeirra 

spor og skilið margbreytileika einhverfunnar. En reynsla hennar af vanþekkingu fagfólks 

á einhverfu voru henni sár vonbrigði og þá sérstaklega þegar fagaðilar ræddu við dóttur 

hennar vegna þess atburðar sem leiddi til þess að hún þá tíu ára gömul sýndi bróður 

sínum og vini hans brjóstin á sér. Halldóra var þess fullviss að sá aðili hefði ekki haft 

næga þekkingu á einhverfu til að geta skilið einhverft barn. Sársauki og tilfinningin af 

valdleysi hjá henni og syninum voru hins vegar ráðandi hjá þeim þegar hann var sendur í 

fóstur, gagnstætt vilja þeirra beggja. Þegar hann kom heim aftur var hann illa staddur 

bæði andlega og líkamlega. 

Í kjölfar heimkomu Arnars fékk fjölskyldan í fyrsta sinn heildrænan stuðning þar sem 

hagur þeirra allrar var hafður í fyrirrúmi. Í þessum aðstæðum upplifði Halldóra sig hafa 

vald á lífi sínu en það stóð ekki lengi. Flutningur af einu þjónustusvæði yfir á annað varð 

til þess að fjölskyldan missti þann góða stuðning sem hún var byrjuð að fá, en Halldóra 

hefur ekki gefist upp og hefur leitað ýmissa leiða til að bæta aðstæður fjölskyldunnar og 

hillir undir að hún nái því marki sínu. 

8.5 Reynsla Halldóru og frásagnir fólks á einhverfurófi 

Fólk sem hefur fengið greiningu á einhverfurófi á fullorðinsárum hefur lýst því hversu 

mikill léttir fylgdi því að fá loks skilning á því hvers vegna annað fólk áleit þau vera 

„öðruvísi“. Samfélagslega krafan um að vera „normal“ eða það að vera eins og aðrir 

getur verið mikið álag fyrir fólk á einhverfurófi áður en það fær greiningu. Það að hafa 

lagt alla orku sina í að mæta kröfunni um að vera „normal“ og fá síðan greiningu og geta 

einbeitt sér að því að njóta styrkleika sinna og afla sér þekkingar skipti miklu máli. 

Jafnframt sögðu mæður á einhverfurófi frá því hvers virði það var þeim að geta skilið og 

stutt barnið/börnin sín og hjálpað þeim til að vera ánægð með sig eins og þau eru 

(DaVanport, 2017; Soroya, 2017; St. Jude, 2017; Willey, 1999).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna svo ekki verður um villst að það varð 

Halldóru til góðs að fá greiningu á einhverfurófi. Með greiningunni gat hún aflað sér 

þekkingar á einhverfu sem hjálpaði henni að skilja viðbrögð sín og barna sinna sem og 

annarra. Vitneskjan um einhverfuna gerði hana líka meðvitaðri um rétt sinn og barna 

sinna til þjónustu og stuðnings. Halldóra telur að reynsla hennar af einhverfu geri henni 

kleift að skilja upplifun barna sinna og styðja betur við þau. Þegar skynjun dóttur 
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hennar, í erfiðum aðstæðum, bar hana ofurliði skyldi Halldóra að um var að ræða 

ofurskynjun einhverfunnar, og brást við í samræmi við aðstæður. Aðrar mæður hafa 

einnig tjáð sig um að þær telji það kost að vera sjálfar á einhverfurófi og þær leggja 

áherslu á að einhverfan þeirra hjálpi þeim til þess að skilji betur einhverfa barnið sitt 

(Cook, 2018; Willey, 1999). Margir sérfræðingar í einhverfu eru sammála um að besta 

leiðin til skilnings á einhverfurófinu sé að hlusta á fólkið sem býr yfir þeirri reynslu 

(Attwood, 1999; Garnett, 2018; Gilberg, 1996; Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013; Prizant, 

2015).  

Jákvæð reynsla af teymisvinnu sem veitt var af virðingu fyrir fjölskyldunni og þekkingu á 

aðstæðum hennar kemur fram í sögu Halldóru og barna hennar. Gildi slíkrar þjónustu og 

stuðnings við einhverf börn og foreldra þeirra er talinn vera mikilvægur þáttur í 

samskiptum fjölskyldna og þjónustukerfa (Guðrún Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir, 

2014; Schopler, 1995). Gæði þeirrar þjónustu sem fjölskyldur fá eftir að hafa verið 

tilkynntar til barnaverndar geta verið mismunandi á milli einstakra barnaverndarnefnda 

og þjónustumiðstöðva en ekki síður eftir áhuga og einbeittum vilja þeirra starfsmanna 

sem koma að þjónustunni. Þetta var reynsla Halldóru sem og niðurstaða Freydísar Jónu 

Freysteinsdóttur, (2012). 

8.6 Helstu lærdómar og væntingar af samstarfi okkar 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar eru fyrst og fremst byggðar á reynslu og upplifun 

einnar fjölskyldu, móður og tveggja uppkominna barna hennar og því er ekki hægt að 

alhæfa niðurstöður. Það breytir þó ekki því að lærdóm má draga af reynslu og 

aðstæðum fjölskyldunnar, þar sem móðir og börn eru öll á einhverfurófi og komið hefur 

fram hvað hefur reynst þeim vel og hvað miður vel. 

 

 Á hvaða tíma í æviferli barns sem það kemur í ljós að það reynist vera á 

einhverfurófi er mikilvægt fyrir foreldra að fá vitneskju um hvað er til ráða og 

hvert er hægt að leita eftir stuðningi. 

 Fyrir foreldra sem eru á einhverfurófi er mikilvægt að geta treyst á þá aðstoð 

sem á að vera í boði fyrir fjölskyldur barna á einhverfurófi og að sú aðstoð sé 

veitt af virðingu. 
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 Mikilvægt er að foreldrar séu upplýstir um réttindi sín og barna sinna samkvæmt 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins sem og íslenskra laga.  

 Ef um er að ræða afskipti barnaverndar þurfa foreldrar að fá vitneskju um 

skyldur barnaverndar og réttindi barna samkvæmt barnaverndarlögum.  

 Stuðningur sem veittur er til fjölskyldu og/eða einstaklinga á einhverfurófi ætti 

ætið að vera tiltækur í því formi sem óskað er eftir og þörf er fyrir á hverjum 

tíma. 

  Mikilvæg er samfella í þjónustu milli þjónustusvæða og ætti hún að vera 

viðvarandi þó skipt sé um búsetu. 

 Teymisvinna er mikilvægt þjónustuúrræði sem æskilegt er að stæði öllum til 

boða sem vegna einhverfu sinnar þurfa aðstoð til þess að geta verið 

þátttakendur í samfélaginu á jafnréttisgrunni. Ef um einhverft barn er að ræða 

þá eru foreldrar lykilpersónur þar til börnin geta sjálf tekið þátt í teymisvinnunni.  

 Grundvallarmarkmið teymis ætti ætíð að vera virðing og samstarfsvilji þar sem 

allir hefðu rödd en sérstaklega þeir aðilar, sem þurfa aðstoð í einhverri mynd.  

8.7 Lokaorð 

Við sem höfum unnið að þessu verkefni höfum öll okkar reynslu að miðla, fjölskyldan af 

eigin reynslu og því sem samskiptin við þjónustukerfin á Íslandi hefur verið þeim en ég 

sem rannsakandi og fagmanneskja, sem unnið hef með fjölskyldum barna og fullorðinna 

á einhverfurófi, á heimilum þeirra sem og með fagfólki. Saman segjum við sögu 

fjölskyldunnar í von um að hún hafi áhrif og geti hugsanlega hjálpað öðrum í svipuðum 

aðstæðum. Þó við séum ekki öll steypt í sama mót þá eigum við öll sama rétt á að lifa 

með reisn og við verðum að læra að virða fjölbreytileika mannlegs lífs. Sá stuðningur 

sem fjölskyldan hefur fengið í gegnum tíðina er bæði mismikill og misgóður og hafa 

réttindi þeirra til stuðnings og þjónustu ekki alltaf verið virt. Ég ætla að enda þessa 

ritgerð með orðum Halldóru um að ef viðeigandi stuðningur hefði verið fyrir hendi: 

“….þá hefði líf okkar orðið annað“. 
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