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Útdráttur 

Í þessari heimildaritgerð er fjallað um aðstandendur einhverfra barna og þau 

tilfinningalegu viðbrögð sem geta komið upp í tengslum við greiningu barna með 

einhverfu. Niðurstöður rannsókna benda til þess að fjölskyldur einhverfra barna verði fyrir 

sérstöku álagi. Fjallað verður um störf félagsráðgjafa með þessum fjölskyldum og hvaða 

úrræði þeim stendur til boða hér á Íslandi sem einstaklingum eða hópi.  

Markmið ritgerðarinnar er að sýna fram á mikilvægi stuðnings við fjölskyldur barna 

með einhverfu. Stuðningur getur falist í opinberri ráðgjöf, meðferð eða aðstoð frá 

fjölskyldu og vinum. Jafnframt verður sýnt fram á hve mikilvægt starf félagsráðgjafa er 

með þessum fjölskyldum til að takast á við þær áskoranir sem þau standa frammi fyrir. 

Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar eru að börn með einhverfu og aðstandendur 

þeirra, svo sem foreldrar, systkini, ömmur og afar, upplifi álag í aðdraganda greiningar og 

við greiningu barna ef ekki er unnið rétt úr málum. Í ljósi þessa hefur verið bent á 

mikilvægi þess að bjóða fjölskyldum einhverfra barna viðeigandi aðstoð og stuðning bæði 

frá utanaðkomandi fagaðilum og stórfjölskyldu eða vinum. Félagsráðgjafar sinna stóru 

hlutverki varðandi aðstoð og þjónustu við einhverf börn og fjölskyldur þeirra þar sem 

algengt er að þeir komi að greiningu barna og sjái síðar um að fræða þau, foreldra og aðra 

aðstandendur um greininguna og viðbrögð við henni. Mikilvægt er að félagsráðgjafar sem 

koma að málaflokknum taki vel á móti börnum og fjölskyldum einhverfra barna, veiti þeim 

ráðgjöf og stuðning og vísi þeim á viðeigandi meðferðarúrræði. Þau úrræði og stuðningur 

sem í boði eru, ásamt sterkum fjölskyldu- og vinatengslum, nýtast fjöskyldum sem búa við 

áskoranir og álag vel til þess að ná innri styrk og seiglu við umönnun barna en þær 

fjölskyldur eru líklegri til að ná góðum árangri og geta aðlagað sig breyttum aðstæðum. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands og var unnin haustið 2020. Kveikjan að efni ritgerðarinnar lá í áhuga höfundar á 

einhverfugreiningum barna og áhrifum þeirra á nákomna aðila. Ásamt því hefur höfundur 

starfað með börnum og fullorðnu fólki með einhverfugreiningu og taldi áhugavert að sjá 

áhrif greiningarinnar á fjölskyldu einstaklingsins. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Þór 

Garðari Þórarinssyni, aðjúnkt við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, fyrir góða leiðsögn 

og uppbyggilega gagnrýni við skrif þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka 

aðstoðarleiðbeinanda mínum, Guðrúnu Þorsteinsdóttur, félagsráðgjafa og sviðstjóra á 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, fyrir góðar upplýsingar og leiðbeiningar. Að lokum 

vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu og þá 

sérstaklega móður minni.  
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1  Inngangur 
Einhverfa er röskun í taugaþroska sem er mismunandi milli einstaklinga (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, 2017). Hún getur verið væg, þar sem einstaklingar þurfa þá takmarkaða 

aðstoð og geta að miklu leyti séð um sig sjálfir og svo getur hún verið alvarleg. Þegar einhverfa 

er alvarleg getur hún raskað getu einstaklingsins sem leiðir til þess að hann þarfnast ávallt 

aðstoðar í daglegu lífi (lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003).  

Í aðdraganda og við greiningu barna með einhverfu geta börnin sjálf, foreldrar og aðrir 

nákomnir börnunum upplifað áfall sem getur haft slæm áhrif til lengri tíma ef ekki er unnið úr 

því. Erfitt getur verið að vinna úr áfallinu ef takmörkuð þekking er meðal foreldranna um 

einhverfu eða að foreldrar missi trú á eigin getu um framhald uppeldisins. Til að vinna á sem 

bestan hátt úr aðstæðum sem koma upp við einhverfu, bæði hjá börnunum sjálfum, foreldrum 

þeirra og öðrum aðstandendum, þarf að vinna úr áfallinu með því að veita þeim fræðslu og 

ráðgjöf ásamt stuðningi við uppeldi og umönnun. Stuðningurinn getur komið frá 

nærumhverfinu, svo sem frá vinum, öfum, ömmum og stórfjölskyldunni en einnig er hægt að 

sækja stuðning frá samfélaginu sem býður upp á úrræði þar sem veitt er aðstoð og ráðgjöf 

fyrir fjölskyldur og börn með greiningar (Hrönn Björnsdóttir, 2008). 

Staða einhverfra hefur breyst mikið miðað við stöðu þeirra hér á árum áður. Þá þótti mikil 

skömm að vera með einhverskonar fötlun og ekki voru mörg úrræði í boði. Í dag er möguleiki 

á mismunandi úrræðum fyrir bæði börn og fullorðna með einhverfu og aðstandendur þeirra 

ásamt því að umræðan er orðin mun opnari. Það gerir almenning meðvitaðari um stöðu 

einhverfra og fjölskyldna þeirra (Wolff, 2004).  

Í ritgerðinni verður fjallað um fjölskylduna sem heild þó auðvitað sé hún samsett af 

einstaklingum sem hver og einn hefur sínar upplifanir, vandamál og hæfileika. Mæta þarf 

hverjum og einum fjölskyldumeðlimi sem einstaklingi án þess að missa sjónar á að saman 

mynda þau heild sem stendur frammi fyrir sameiginlegum áskorunum. Í þessari ritgerð verður 

sjónum beint að fjölskyldunni sem og öðrum aðstandendum einhverfra barna en ekki að 

börnunum sjálfum nema að því leyti sem nauðsynlegt er til að varpa ljósi á viðfangsefni 

ritgerðarinnar.  

Markmið ritgerðarinnar er að sýna fram á mikilvægi stuðnings við fjölskyldur barna með 

einhverfu og hve mikilvægt starf félagsráðgjafa er með þessum fjölskyldum. Einnig er markmið 

ritgerðarinnar bæta við þekkingu á einhverfu og líðan fjölskyldna einhverfra barna.  
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Við heimildavinnu vegna ritgerðarinnar kom á óvart hversu misvísandi heimildir gátu 

verið. Svo virðist sem framkvæmd rannsókna geti haft talsverð áhrif á niðurstöður og reyndist 

það áskorun að velja vandaðar heimildir. Vönduð rannsóknavinna er því afar mikilvæg til að 

gefa sem réttasta mynd af viðfangsefninu.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hver má ætla að áhrif 

þess séu á foreldra, systkini og aðra aðstandendur að einhverft barn sé í fjölskyldunni og í 

hverju felst aðkoma félagsráðgjafa? 

Ritgerðin er byggð á ýmsum fræðilegum heimildum, bókum, lögum, fræðigreinum, 

vefsíðum og skýrslum. Hún skipist í sjö kafla og í þessum kafla, inngangi, er farið yfir helstu 

þætti ritgerðarinnar. Næsti kafli fjallar um einhverfuna. Þar verður farið yfir sögu, 

skilgreiningu, einkenni, tíðni og þá flokka sem falla undir einhverfu. Í kafla þrjú verða teknar 

saman kenningar sem félagsráðgjafi byggir starf sitt á og er áhugavert að hafa í huga við lestur 

ritgerðarinnar. Þær kenningar sem fjallað verður um er fjölskyldukerfiskenningin, 

hlutverkakenning Sharon Wegschider-Cruse og kenning Kübler-Ross um sorgarferli. Í fjórða 

kafla er fjallað um aðal viðfangsefni ritgerðarinnar sem eru aðstandendur og hvaða áhrif 

einhverfugreining getur haft á þá. Kaflanum er skipt í þrjá undirkafla; foreldrar, systkini og 

aðrir. Kaflinn um foreldra hefur síðan þrjá undirkafla sem fjalla um mismunandi álagseinkenni 

hjá foreldrum, hvernig greining barns hefur áhrif á hjónaband og svo hvernig hún hefur áhrif 

á félagslíf foreldra. Í fimmta kafla ritgerðarinnar er fjallað um mikilvægi starfs félagsráðgjafa í 

málefnum einhverfra barna og fjölskyldna þeirra. Næsti kafli, sá sjötti, fjallar um hvaða 

stuðningur og úrræði standa til boða fyrir fjölskyldur einhverfra barna, formlegur og 

óformlegur. Í sjöunda og síðasta kafla ritgerðarinnar verður efnið dregið saman og 

rannsóknarspurningu svarað.  
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2 Einhverfa 
Í þessum kafla verður fjallað um einhverfu sem röskun í taugaþroska. Fjallað verður um 

skilgreiningu og einkenni einhverfu sem hafa þarf í huga til að átta sig á mögulegu álagi á 

börnin sjálf og aðstandendur þeirra. Gerð verður grein fyrir tíðni og flokkum einhverfu í stuttu 

máli til að dýpka þekkingu og skilning á henni en fyrst verður farið yfir sögu einhverfunnar.  

2.1 Forsaga 

Til að greina stöðu einhverfra og aðstandenda þeirra er mikilvægt að skoða sögu og þróun 

einhverfu.  

Einhverfa er fyrirbæri sem ætla má að alltaf hafi verið til. Hinsvegar hefur hún ekki alltaf 

heitið einhverfa og ekki verið skilgreind á þann hátt sem hún er skilgreind í dag (Evald 

Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014). Því er í raun ekki vitað hvenær 

einhverfa kom fyrst í ljós þar sem hún var ekki skilgreind sem slík. Skilgreining einhverfu hefur 

síðan breyst með árunum og fengið nýja merkingu (Wolff, 2004). 

Árið 1799 fannst ungur drengur aleinn á ráfi nakinn í skógi í Frakklandi. Læknir að nafni, 

Jean Itard, skoðaði drenginn og velti fyrir sér hegðun hans sem var ólík hegðun annars fólks. 

Drengurinn horfði ekki á fólk, sýndi enga ástúð og var ónæmur fyrir hita og kulda. Á meðan 

aðrir læknar töldu drenginn vera „fávita“ og hafi þess vegna verið einn og yfirgefinn, vildi Jean 

Itard skoða og vinna með kosti drengsins. Hann var þeirrar skoðunar að ástæða fyrir hegðun 

barnsins væri skortur á menntun. Fleiri læknar skoðuðu börn með svipuð hegðunareinkenni 

og komu þeir með mismunandi útskýringar á óvenjulegri hegðun þeirra, til dæmis að þetta 

væru umskiptingar. Þótt Jean Itard og fleiri hafi veitt þessu athygli var barnageðlæknirinn Leo 

Kanner fyrstur manna til að rannsaka einhverfu og gefa henni þetta nafn eða „autism“. Það 

var árið 1943 sem hann gerði rannsókn á börnum með sérstök hegðunareinkenni. Þau börn 

höfðu takmarkaða getu til að tjá sig og áttu almennt fá áhugamál sem áttu hug þeirra allan. 

Kanner nýtti sér eldri rannsóknir annarra fræðimanna til að finna út hvað þetta væri sem var 

svona einkennilegt við börnin (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014). 

Ýmsar hugmyndir um einhverfu hafa komið fram í áranna rás. Áður var einhverfa meðal annars 

talin afleiðing þess að börn ættu slæma foreldra, seinna talin tengd geðklofa og svo loks vera 

þroskaröskun (Wolff, 2004).  

Ýmsar hugmyndir hafa komið fram um orsök einhverfu og hefur hún verið skoðuð frá 

ýmsum sjónarhornum. Þar má nefna læknisfræðilega sjónarhornið en samkvæmt því var 



12 

aðeins óheppið fólk sem var fatlað og hefur þetta sjónarhorn verið mikið gagnrýnt því það 

tekur ekki mið af umhverfi einstaklingsins og félagslegum þáttum. Annað sjónarhorn er breska 

félagslega líkanið. Það sjónarhorn segir að fólk sé fatlað vegna þess að samfélagið ýti undir það 

með félagslegum hindrunum sem fólk sem ekki er með fötlun setur fram. Árið 2001 kom fram 

nýtt kerfi, Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu sem tók mið af þessum 

andstæðu sjónarhornum (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Þekking á einhverfu náði útbreiðslu víða um heim á stuttum tíma og fyrsta deildin fyrir 

börn með geðræn vandamál, Geðverndardeild barna í Heilsuverndarstöðinni, opnaði á Íslandi 

árið 1960. Sigurjón Björnsson, sálfræðingur, tók eftir sérkennilegri hegðun tveggja barna sem 

lágu á sjúkrahúsi og líkti hann einkennum þeirra við einkenni einhverfu og taldi þau afleiðingu 

tilfinningalegrar vanrækslu. Átta árum seinna eða 1968 var fyrsta barnið á Íslandi greint með 

einhverfu. Á þessum tíma var einhverfa talin vera tilfinningalegur skaði vegna tengslaröskunar 

milli foreldra og barna og flokkaðist einhverfa sem ein af einkennum barna með geðveiki. 

Skömmu síðar eða árið 1970 var Geðdeild barnaspítala Hringsins stofnuð en árið 1987 var 

henni svo breytt í Barna- og unglingageðdeild (BUGL). Hugtakið einhverfa var lengi að festa 

rætur á Íslandi og það var ekki fyrr en um 1990 sem hugtakið „dæmigerð einhverfa“ var notuð 

í daglegu máli á Íslandi. Síðan þá hafa úrræði og þekking almennings á einhverfu aukist og 

staða einhverfra breyst (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014).  

Umönnun og úrræði fyrir einstaklinga með einhverfu hefur tekið miklum breytingum með 

árunum og er enn að breytast með aukinni þekkingu og meðvitund almennings um einkenni 

einhverfu. Kennarar, foreldrar og almenningur þekkja núorðið þarfir einhverfra betur en áður 

og enn er unnið að vitundavakningu meðal almennings. Þessi vitundavakning hefur orðið til 

þess að viðhorf til einhverfu og annarar fötlunar hafa breyst. Aukna umræðu og þekkingu um 

einhverfu má meðal annars rekja til foreldra sem sögðu frá sinni reynslu varðandi einhverfu 

hjá börnum sínum. Þetta hafði síðar áhrif á betri inngrip og úrræði fyrir einhverfa (Wolff, 

2004). Blár Apríl er styrktarfélag barna með einhverfu og á það stóran þátt í þessari 

vitundarvakningu á Íslandi. Þetta gerir einhverfum börnum og fjölskyldum þeirra auðveldara 

fyrir með að opna sig með aðstæður sínar gagnvart samfélaginu og að vera viðurkennd (Blár 

apríl, e.d.). 

Skilgreining á einhverfu hefur breyst og þróast í áranna rás. Í næsta kafla verður gerð grein 

fyrir þeirri skilgreiningu á einhverfu sem almennt nýtur viðurkenningar í dag. 
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2.2 Skilgreining og greiningaraðferðir 

Einhverfa er flókið fyrirbæri sem getur verið erfitt að skilgreina þar sem hún er breytileg eftir 

einstaklingum og hefur verið í stöðugri þróun. Til eru tvö flokkunarkerfi á heimsvísu sem 

skilgreina einhverfu en þau eru endurskoðuð og þeim breytt reglulega. Þessi flokkunarkerfi 

eru ICD-10 (International Classification of Diseases) og DSM-V (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders). Á Íslandi er stuðst við ICD-10 sem er greiningarkerfi Alþjóða-

heilbrigðisstofnunarinnar (WHO) og er viðurkennt kerfi sem notað er til að flokka heilsufar. 

Bæði ICD-10 og DSM-V skilgreina einhverfu sem þroskaröskun með þrjú aðaleinkennasvið. Þau 

einkennasvið eru áráttukennd eða sérkennileg hegðun, skert færni einstaklingsins til 

félagslegra samskipta og skert tjáskiptafærni (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín 

Guðmundsdóttir, 2014). Nánar verður fjallað um þessi einkenni síðar.  

 

 
Mynd 1. Þjónustustigin þrjú 

Á mynd 1 má sjá þau stig sem þjónustu, vegna þroska- og hegðunarfrávika, er skipt í á 

Íslandi. Þjónusta á fyrsta stigi kallast almenn þjónusta og er veitt af heilsugæslu, félagsþjónustu 

sveitarfélaga og skólum. Þar er áhersla á að veita fræðslu, frumgreiningu, þjónustu og ýmsar 

fyrirbyggjandi aðgerðir. Á öðru stigi er veitt sérhæfðari þjónusta en það gerir til dæmis Þroska- 

og hegðunarstöðin, sérfræðiþjónusta sveitarfélaga og fleiri. Þá þarfnast barn ítarlegri 

greiningar frá sérfræðingum. Sérhæfðasta þjónustan kallast stofnanaþjónusta og er veitt á 
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þriðja stigi en hún getur meðal annars farið fram hjá Barna- og unglingageðdeild og á 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Einhverfa er ekki greind á fyrsta þjónustustigi og vakni 

grunur um einhverfu hjá barni á fyrsta stigi er því vísað á næsta stig þar sem sérhæfðari 

þjónusta fer fram og barnið er þar metið í samvinnu við foreldra og starfsfólk viðkomandi 

skóla. Á þriðja stigi fær svo barn greiningu á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins eða á Barna- 

og unglingageðdeild (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014).  

Þegar grunur um einhverfu vaknar hjá barni er því og foreldrum þess boðið í frumgreiningu 

þar sem þroski og færni barnsins er formlega athugaður. Það er þá á fyrsta eða öðru 

þjónustustigi, sjá á mynd 1. Frumgreining er fyrsta formlega skoðunin sem börn fá og er veitt 

af ýmsum aðilum svo sem af barnadeildum sjúkrahúsa, sérfræðiþjónustu grunnskóla, 

ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu leikskóla og fleirum (lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins nr. 83/2003). Þar er heilsufars- og þroskasaga barnanna skráð ásamt 

fjölskylduaðstæðum þeirra, félagslegri færni, námsstöðu og líðan. Einnig eru lagðir 

spurningalistar fyrir foreldra, kennara og aðra umönnunaraðila. Til að meta vitsmunaþroska 

barna eru notuð viðurkennd greindarpróf sem eru mismunandi eftir aldri barnanna. Eftir 

frumgreininguna þarf frumgreiningaraðilinn að vísa viðkomandi barni og fjölskyldu þess á 

viðeigandi þjónustu (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-b). Á þriðja þjónustustigi fer 

nánari greining fram sem felst í að röskun barnsins er metin með viðurkenndum aðferðum og 

fötlunin staðfest. Helsta greiningarstöðin á Íslandi er Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins þar 

sem greining og ráðgjöf fer fram. Þar fá börn, foreldrar þeirra og aðrir aðstandendur aðstoð, 

stuðning, ráðgjöf og þjálfun. Þar er þeim einnig bent á þau úrræði sem henta þörfum þeirra 

og þeim veitt eftirfylgni með börnunum (lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 

83/2003).  

Við greiningu á einhverfu er meðal annars notast við Greiningarviðtal fyrir einhverfu (e. 

Autism Diagnostic Interview-revised) eða ADI-R. Greiningin byggir á að þroskasaga og einkenni 

barna eru borin saman við fyrirfram ákveðin greiningarmörk. Með þessari greiningartækni eru 

foreldrar eða umönnunaraðilar teknir í hálfstöðluð viðtöl þar sem þau gefa helstu upplýsingar 

um barnið. Þar eru ákveðnar spurningar lagðar fyrir foreldrana og svörin rædd svo 

nauðsynlegar upplýsingar komi fram. Einnig er stuðst við greiningartækið, Athugun á 

einkennum einhverfu (e. Autism Diagnostic Observation Schedule) eða ADOS þar sem talað er 

við barn sem grunur leikur á að sé með einhverfu. Markmiðið með samtalinu eða skoðuninni 



15 

er að fá barnið til að sýna viðmælandanum einkenni einhverfu. Sú hegðun og einkenni sem 

barnið sýnir eru svo borin saman við fyrirfram ákveðin greiningarmörk. Bæði greiningartækin 

hafa verið notuð á Íslandi frá 9. áratugnum og gefa tölulegar niðurstöður. Einnig er tekin ítarleg 

heilsufars- og þroskasaga og upplýsinga aflað um vitsmunaþroska og aðra færni í daglegu lífi. 

Með hliðsjón af þessum upplýsingum er lagt mat á hvort barn sé með einhverfu eða á 

einhverfurófi. Út frá því er metið hvort og þá hve mikinn stuðning barnið og fjölskylda þess 

þarf inn á heimili, skóla eða í daglegu lífi (Evald Sæmundsen, 2008; Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 

2014). 

Einhverfa er þroskaröskun sem í flestum tilvikum fylgir einstaklingi alla tíð. Hinsvegar hafa 

rannsóknir sýnt fram á að einhverf börn geta með réttum stuðningi og þjálfun sýnt framfarir 

og einkenni einhverfunnar minnkað töluvert þegar þau komast á unglingsaldur. Til eru 

rannsóknir sem hafa sýnt fram á svo mikinn árangur hjá einhverfum börnum að eldri greining 

á ekki lengur við (Orinstein o.fl., 2015). Rannsókn hjá Anderson og fleirum er ein af þessum 

rannsóknum en hann fann átta unglinga af 85 sem höfðu náð það góðum árangri að þau 

uppfylltu ekki lengur greiningarviðmið einhverfu (Anderson o.fl., 2014).  

2.3  Einkenni  

Helstu einkenni einhverfu birtast á þremur einkennasviðum; færni einstaklingsins til 

félagslegra samskipta, tjáskiptafærni og sérkennilegri eða áráttukenndri hegðun (Evald 

Sæmundsen, 2008).  

Að eiga erfitt með félagsleg samskipti lýsir sér meðal annars þannig að einhverfum 

einstaklingum finnst erfitt að halda augnsambandi og oft er erfitt að ná sambandi við þau. Þau 

hafa mikinn áhuga á að stofna til vináttu en skortir félagslega færni til þess (Haya og Haris, 

2018). Oft skortir innsæi í líðan, þarfir eða tilfinningar annarra. Samskipti þeirra við jafnaldra 

geta því verið sérstaklega erfið þar sem börn með einhverfu eiga síður frumkvæði að samtali 

við aðra og tala gjarnan fullorðinslega og jafnaldrar eiga erfitt með að skilja þau (Solomon, 

Ono, Timmer og Goodlin-jones, 2008; Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014).  

Skortur á tjáskiptafærni veldur því að börn eiga erfitt með að taka þátt í samræðum. 

Algengt er að málþroski sé seinkaður, borið saman við jafnaldra. Börn með einhverfu tala 

stundum sérkennilega, búa til ný orð eða endurtaka frasa og setningar eftir öðrum. Einnig geta 

börn með einhverfu átt erfitt með að beita látbragði eða svipbrigðum í samskiptum (Solomon 

o.fl., 2008).  
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Algengt er að börn með einhverfu sýni af sér sérkennilega eða áráttukennda hegðun sem 

kemur meðal annars fram í því að börnin hafa sérkennileg áhugamál sem breytast ekki mikið 

með aldri. Áhugamálið getur átt hug þeirra allan og valdið því að samskipti við aðra verða 

takmörkuð. Þau hafa þörf fyrir að endurtaka sömu hluti á sama hátt og vilja jafnvel ávallt fá 

sömu viðbrögð við þeim (Einhverfusamtökin, e.d.-a). Þau vilja oft hafa fasta rútínu og að allt 

sé framkvæmt eftir fyrirfram ákveðinni dagskrá. Ef brugðið er út frá henni getur það valdið því 

að börnunum líði illa og jafnvel valdið uppnámi. Viðbrögð barna geta þá verið mismunandi svo 

sem smávægilegur pirringur, grátur eða alvarlegt reiðikast. Áráttuhegðun kemur einnig fram 

sem sérstakar og endurteknar hreyfingar. Hjá sumum eru um að ræða handahreyfingar en hjá 

öðrum eru þetta flóknar hreyfingar með öllum líkamanum. Jafnframt getur verið um að ræða 

sérstaka og síendurtekna notkun á hlutum til dæmis að slökkva og kveikja ljós eða loka hurðum 

(Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014). Talið er að mikill fjöldi 

einhverfra einstaklinga sýni árásarkennda hegðun einhverntíman á ævinni. Það getur falist í 

líkamlegri árásargirni með því að meiða aðra, sjálfa sig eða að skemma hluti (Solomon o.fl., 

2008). 

Þrátt fyrir að einkenni einhverfu skiptist í þessa þrjá aðal flokka eru fleiri einkenni sem geta 

fylgt með og geta þau verið mis alvarleg. Eitt þeirra einkenna er til dæmis svefnraskanir en of 

lítill svefn hefur neikvæð áhrif á heilsu barna og fjölskyldna þeirra. Einnig geta börn með 

einhverfu verið með flogaveiki sem er truflun á virkni taugafrumna í heilanum. Ef einhverft 

barn er með flogaveiki getur það valdið enn meira álagi á foreldrana og aukið á vanlíðan 

barnsins. Börn með einhverfu geta líka verið með athyglisbrest með eða án ofvirkni. Þá eiga 

þau erfitt með að einbeita sér og sitja kyrrt. Kvíðaröskun er einnig algeng hjá einstaklingum 

með einhverfu og felur það í sér að þau eru fælin við ýmsan hávaða, dýr og fleira. Þau eiga 

auðvelt með að komast í uppnám sem leiðir meðal annars til skyndilegs gráturs, pirrings eða 

feimni. Fleiri einkenni eins og þunglyndi, meltingarvandamál og geðræn vandamál geta einnig 

fylgt (Ingibjörg Bjarnadóttir o.fl., 2014). 

Einkenni einhverfu koma oftast í ljós snemma á ævinni, eða upp úr tveggja ára aldri, þar 

sem foreldrar eða aðrir aðilar tengdir barninu, svo sem starfsfólk leikskóla eða skóla, taka eftir 

því að barnið er að dragast aftur úr varðandi málþroska og félagsleg samskipti (Svandís Ása 

Sigurjónsdóttir, 2014). Þegar börn hafa náð þriggja ára aldri verða foreldrar oft varir við 

einkennin í málþroska þeirra og fara að hafa áhyggjur. Áhyggjur foreldranna geta þó líka byrjað 
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ef börnin eru til dæmis sein í hreyfiþroska, eiga erfitt með athygli, leik og félagsleg samskipti 

(Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014). Einkennin geta svo breyst með auknum þroska og aldri (Svandís 

Ása Sigurjónsdóttir, 2014). Fjöldi einkenna og styrkur getur verið afar mismunandi meðal 

einhverfra barna (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2017). Sum einhverf börn hafa lítinn 

sem engan málþroska á meðan önnur börn hafa fullan málþroska og tjá sig mikið. Einkenni 

einhverfra barna geta verið krefjandi en börnin hafa einnig marga styrkleika svo sem gott 

sjónminni, mikla hæfileika á ákveðnum sviðum og námshæfileika (Einhverfusamtökin, e.d.-a). 

2.4 Tíðni  

Fram á seinni hluta áttunda áratugarins var talið að um 3-5 af hverjum 10.000 manns væru 

með einhverfu en síðar hefur komið í ljós að þetta hefur verið verulegt vanmat og er nú talið 

að um 60 einstaklingar af hverjum 10.000 séu með einhverfu (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, 2017; Evald Sæmundsen, 2008). Aukning í greiningu á einhverfu felst meðal annars í 

fjölgun einhverfra, betri aðferðum til greininga og aukins fjölda greininga (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, 2017; Evald Sæmundsen, 2008). Ekki er ljóst hversu stór hluti 

aukningarinnar felst í þessum þáttum en mögulega er hluta skýringarinnar að finna í auknum 

þrýstingi frá foreldrum og fagaðilum á að fá greiningar.  

Greiningum hefur vissulega fjölgað en nýjar skilgreiningar hafa jafnframt komið fram sem 

taka nú yfir fleiri tilvik á einhverfurófinu. Einnig hafa orðið miklar samfélagsbreytingar þar sem 

einhverfa er meira samþykkt í dag en áður og hefur það áhrif á að greiningu einhverfu hefur 

fjölgað (Evald Sæmundsen, 2014). Samkvæmt Greiningar- og ráðgjafarstöðinni sýna 

rannsóknir fram á að tíðni einhverfu fer ört vaxandi og nú mælist hlutfall einhverfra yfir 2% ef 

allir sem eru með hamlandi einkenni hennar eru taldir með (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, 2017). Þjónusta við einhverfa einstaklinga og aðstandendur þeirra hefur aukist en þó 

ekki jafn mikið og fjölgun greininga (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2017). Þar sem tíðni 

einhverfu fer vaxandi kallar það mögulega á aukna aðkomu félagsráðgjafa í starfi með börnum 

sem eru með greiningar eða þurfa á greiningu að halda. Þannig er þegar farið að tala um 

vaxandi þörf fyrir starfandi félagsráðgjafa á grunnskólastigi (Sigrún Harðardóttir, 2015).  

Þegar horft er á fjölda greininga út frá kynjaskiptingu hafa rannsóknir, bæði íslenskar og 

erlendar, staðfest að fyrir hverja stelpu sem er greind með einhverfu eru þrír til fjórir strákar 

(Evald Sæmundsen, 2008). Það er ekki vitað afhverju þessi munur milli kynja er svo mikill en 

mögulega getur það verið vegna kynlitninga. Konur hafa tvo X-litninga en karlmenn hafa 
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aðeins einn X-litning. Sem dæmi má nefna að 150 gen hafa fundist á X-litningnum sem tengjast 

þroskahömlun. Þegar gen eru á X-litningi er alltaf meiri líkur á því að strákar tjái það gen frekar 

en stelpur, þar sem stelpur eru með tvo X-litninga en strákar aðeins einn. Stelpur eru því 

ólíklegri til að tjá gen á X-litningi sem tengist þroskahömlun. Þó er ekki staðfest á hvaða litningi 

gen sem valda einhverfu felast (Ingólfur Einarsson, 2014).  

2.5 Flokkar  

Samkvæmt ICD-10 skiptist einhverfa í flokka. Þessir flokkar eru margir en þó eru fjórir flokkar 

þeir helstu. Þessir flokkar eru einhverfa, ódæmigerð einhverfa, Aspergersheilkenni og aðrar 

raskanir á einhverfurófi (Einhverfusamtökin, e.d.-b). 

Aspergerheilkennið er kennt við Hans Asperger sem gerði rannsókn á fjórum ungum 

drengjum sem uppfylltu ekki öll einkenni einhverfu (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín 

Guðmundsdóttir, 2014). Einstaklingar með Aspergerheilkennið eru ólíkir öðrum með 

einhverfu þar sem þeir uppfylla aðeins tvö einkennasvið af þremur. Þau eiga almennt ekki í 

erfiðleikum með málþroska en eiga erfitt með félagsleg samskipti og hafa sérkennilega eða 

áráttukennda hegðun. Þrátt fyrir eðlilegan málþroska er tal þeirra oft fullorðinslegt og geta til 

að eiga gagnkvæmar samræður getur verið skert. Fyrstu þrjú árin þroskast einstaklingar með 

Aspergersheilkennið eðlilega á sumum sviðum en hafa önnur einkenni svo sem skerta 

hreyfigetu og geðræn vandamál. Einstaklingar með Aspergersheilkennið geta verið mjög ólíkir 

þar sem sumir þurfa á sér úrræðum að halda á meðan aðrir ná fullu sjálfstæði 

(Einhverfusamtökin, e.d.-b). Börn með Asperger geta verið mjög krefjandi og hafa rannsóknir 

sýnt fram á meiri streitu meðal foreldra þessara barna en barna með aðrar tegundir af 

einhverfu (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014).  

Einhverfa getur talist ódæmigerð þegar birtingarmynd einhverfueinkenna er ódæmigerð 

á einhvern hátt, þá kemur hún oftast fram eftir þriggja ára aldurinn eða þegar öllum 

greiningarskilyrðum einhverfu er ekki fullnægt. Einkennin geta verið mörg en það væg að þau 

falla ekki undir skilyrði um greiningu einhverfu. Einstaklingar með ódæmigerða einhverfu hafa 

oft vægari einkenni en einstaklingar með einhverfu en geta engu að síður haft einhver sterk 

einkenni og fá samskonar meðferð og úrræði (Einhverfusamtökin, e.d.-b). 

Einhverfuróf er róf þroskafrávika sem var sett fram til að ná yfir þá breidd í birtingarmynd 

einhverfu, sem til dæmis kom fram í annarsvegar skrifum Kanner og hinsvegar Asperger, þar 

sem Kannar fjallaði um alvarleg einkenni en Asperger mun vægari. Einstaklingar á 
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einhverfurófinu hafa því raskanir en röskun þeirra er vægari en þeirra sem eru með 

annarskonar einhverfu og hafa þessir einstaklingar til dæmis vægar sérkennilegar hreyfingar 

(Haya og Haris, 2018; Evald Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014). 

Einhverfa getur verið nokkuð flókin og oft er erfitt að greina á milli einstakra flokka innan 

hennar. Alvarleiki einkenna einhverfu og samspil þeirra eru afar mismunandi en eru almennt 

sterkari hjá einstaklingum sem falla undir flokkinn einhverfu heldur en hjá einstaklingum sem 

falla undir flokkinn einhverfuróf þar sem einkenni einstaklinga á einhverfurófinu eru vægari. 

Greind einstaklinga og aldur þeirra við greiningu getur haft áhrif á líkur á að einkennin minnki 

með tímanum (Guðrún Þorsteinsdóttir og Evald Sæmundsson, munnleg heimild, 13. maí 

2020).  

Ýmsar kenningar sem hægt er að heimfæra á einhverfu og aðstandendur þeirra hafa verið 

settar fram. Í næsta kafla verður farið yfir nokkrar þeirra sem eiga vel við ritgerðarefnið. 
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3 Kenningar  
Í þessum kafla verður fyrst fjallað um fjölskyldukerfiskenninguna sem gefur góða mynd af 

hvernig fjölskyldur geta virkað og af hverju hver og einn meðlimur hagar sér eins og hann gerir 

(Beckett og Taylor, 2016). Næst verður fjallað um kenningu um hlutverk systkina eftir Sharon 

Wegschider-Cruse en sú kenning sýnir fram á hvað það er mikilvægt að fylgjast með hegðun 

systkina. Hvort og þá hvernig hegðun þeirra breytist og að finna skýringarnar á því 

(Wegscheider-Cruse, 1989). Þriðja og síðasta kenningin er kenning eftir Kübler-Ross um 

sorgarferli. Sú kenning setur fram ákveðna mynd af tilfinningum foreldra við og eftir greiningu 

barns (Chick, 2009). Þessar þrjár kenningar eru nytsamlegar til að skilja hegðun meðlima 

fjölskyldunnar, greina stöðu þeirra og að aðstoða þau við að finna viðeigandi úrræði.  

3.1 Fjölskyldukerfiskenningin 

Í málefnum sem snúa að fjölskyldum henta kerfiskenningar (e. system theory) vel til að auka 

skilning á hegðun og aðstæðum einstaklinga. Kerfiskenningarnar, eftir Ludwig von Bertalanffy, 

snúast um hvernig fólk og aðrir þættir, svo sem umhverfi, stofnanir og fleira, hafa áhrif á 

einstaklinga. Samkvæmt þessum kenningum er nauðsynlegt að skoða umhverfi einstaklings og 

tengsl hans við umhverfið sitt til að skilja hegðun hans (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Innan kerfiskenninga er fjölskyldukerfiskenningin (e. family system theory). Sú kenning 

þrengir kerfiskenninguna þar sem hún leggur aðeins áherslu á fjölskylduna. 

Fjölskyldukerfiskenningin telur fjölskylduna vera kerfi sem meðlimir tilheyra og að hegðun 

hvers einstaklings innan fjölskyldunnar hafi áhrif á aðra meðlimi innan hennar. Til að átta sig á 

einum meðlimi fjölskyldunnar þarf þannig að skoða alla heildina sem einstaklingur er hluti af 

(Beckett og Taylor, 2016). Meðlimir fjölskyldunnar eru þá allir tengdir innbyrðis. 

Fjölskyldukerfiskenningin gengur út á að fjölskyldan finni jafnvægi milli stöðugleika og 

sveiganleika. Fjölskylda þarf að geta aðlagast breytingum, svo sem eins og áföllum og því er 

mikilvægt að hafa reglur innan heimilisins til að endurskipuleggja lífið eftir breytingu til að ná 

jafnvægi á ný (Pryor, 2014). 

Sumar fjölskyldur einhverfra barna upplifa áfall við greiningaferli barnsins og þar sem 

fjölskyldan er barninu afar mikilvæg er nauðsynlegt að veita hverjum og einum 

fjölskyldumeðlimi stuðning til sjálfstyrkingar þannig að fjölskyldan sé tilbúin til að aðstoða og 

hafa jákvæð áhrif á barnið.  (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Með þessari kenningu fær 

félagsráðgjafi mikilvægt sjónarhorn á þroska barna og fullorðinna sem veitir honum forsendur 
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til að geta unnið betur með fjölskyldu sem upplifir áfall við greiningu barns (Beckett og Taylor, 

2016). Þessi kenning er þekkt í félagsráðgjöf og er mikið notuð í starfi félagsráðgjafa með 

fjölskyldum og einstaklingum (Tolley, 1994).  

3.2 Kenning Sharon Wegschider-Cruse 

Kenning Sharon Wegschider-Cruse snýst um börn sem búa við alkóhólisma og taka að sér 

ákveðin hlutverk innan fjölskyldunnar. Þessi hlutverk eru hetjan, trúðurinn, blóraböggullinn, 

týnda barnið og hjálparhellan (Wegscheider-Cruse, 1989) 

Þegar barn er hetjan í fjölskyldunni reynir það sitt allra besta til að öllum líði vel. Hetjan 

setur á sig mikla pressu og er ávallt duglegi meðlimur fjölskyldunnar. Þetta er vinnusamur 

einstaklingur sem vill alltaf standa sig vel í öllu til að gera foreldrana stolta (Wegscheider-

Cruse, 1989). 

Trúðurinn vinnur á vandamálum með bröndurum sínum og húmor. Hann reynir að gera 

allt til að létta andrúmsloftið á heimilinu til að draga úr álagi á fjölskylduna með fyndni. Í 

staðinn á þetta barn erfitt með að tjá tilfinningar sínar og er húmorinn vörn þess gegn 

erfiðleikum (Wegscheider-Cruse, 1989). 

Blórabögglinum finnst hann ekki fá næga athygli heima fyrir og fer því að gera eitthvað 

slæmt af sér. Þetta er stríðinn einstaklingur sem finnst hann ekki passa inn í fjölskylduna. Þetta 

barn getur lent í slæmum félagskap og jafnvel farið út í neyslu. Þessu barni líður oft ekki vel 

(Wegscheider-Cruse, 1989). 

Týnda barnið er mjög hlédrægt með það markmiði að reyna að létta á fjölskyldunni. Það 

vill helst vera eitt, reynir sitt allra besta til að vera ekki fyrir öðrum í fjölskyldunni og skiptir sér 

helst ekki af neinu (Wegscheider-Cruse, 1989). 

Hjálparhellan eyðir allri sinni orku í að láta fólk halda að það sé í hamingjusamri fjölskyldu. 

Barnið afneitar vandamálum í fjölskyldunni, allavega út á við, og tekur ábyrgð á öllu 

(Wegscheider-Cruse, 1989). 

Þó þessi kenning snúist um börn alkóhólista þá er hægt að tengja hana við fjölskyldur sem 

lenda í annarskonar áföllum. Að barn greinist með einhverfu getur valdið aðstandendum áfalli 

og því er hægt að tengja þessa kenningu við fjölskyldur einhverfra barna. Foreldrar geta verið 

uppteknir af einhverfa barninu og taka jafnvel ekki eftir líðan annarra barna sinna. Jafnframt 
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geta foreldrar átt nóg með að takast á við eigin tilfinningar gagnvart einhverfa barninu og því 

álagi sem því fylgir (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014).  

Þessi kenning er nytsamleg fyrir félagsráðgjafa til að aðstoða fjölskyldur einhverfra barna 

til að átta sig betur á líðan hinna barnanna í fjölskyldunni. Ef foreldrar til dæmis líkja barni við 

„blóraböggul“ þarf félagsráðgjafinn vekja athygli foreldra á að hegðun barnsins getur verið 

afleiðing af of lítilli athygli heima fyrir. Þá getur félagsráðgjafi aðstoðað fjölskylduna við að 

skipuleggja sig þannig að allir meðlimir fjölskyldunnar fái þá athygli sem þarf. 

3.3 Kenning Elizabeth Kübler-Ross 

Elizabeth Kübler-Ross (1969) kom fram með fimm stig sorgar sem hægt er að tengja við 

foreldra sem fá greiningu á einhverfu barns, sjá mynd 2.  

 

Mynd 2. Sorgarferli Kübler- Ross 

Á mynd 2 má sjá kenningu um fimm stig sorgarferlis sem Kübler-Ross kom fram með. 

Fyrsta stig sorgarferlisins er áfall og afneitun (e. shock and denial). Foreldrar upplifa þá áfall 

við greiningu barnsins sem leiðir til þess að allt sem greiningaraðilinn segir verður óskýrt og 

því verður auðveldara fyrir foreldrana að afneita greiningunni.  

Þegar foreldrarnir eru tilbúnir til að hlusta og hætta afneituninni getur komið upp mikil 

reiði (e. anger). Sama hvort þau séu sammála greiningunni eða ekki er algengt að foreldrar 
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upplifi þetta stig vegna þess að þeim finnst þau missa stjórn á lífi sínu og barnsins. Þau finna 

fyrir reiði og reyna jafnvel að finna einhvern sem á sök á ástandinu.  

Þriðja skref sorgarferlisins er samningur (e. bargaining). Í þessu skrefi fara foreldrar að 

semja við sjálfan sig um að ef þau gera þetta eða hitt, til dæmis breyta matarræði barnsins, þá 

gæti greiningin horfið. Þau upplifa þá að þau fái aftur stjórn á lífi sínu og barnsins. 

 Þunglyndi (e. depression) er fjórða skref ferlisins. Á þessu stigi eru foreldrarnir þreyttir á 

því að berjast á móti og gefast eiginlega upp.  

Fimmta og síðasta skref ferlisins er að sætta sig við greiningu barnsins (e. acceptance). Á 

þessu stigi eru foreldrar tilbúnir til að hlusta og sækja sér aðstoð. Þau læra að það er hægt að 

halda í vonina og sjá styrkleika barnsins fremur en veikleika þess (Broushey, 2001; Chick, 

2009). 

Þetta sorgarferli er mannlegt þegar upp koma breytingar í lífinu svo sem greining barns. 

Hinsvegar er þetta ferli ekki eins hjá öllum og upplifir fólk þetta á mismunandi hátt. Sumir 

sleppa stigi í ferlinu á meðan aðrir dvelja lengur í einhverju ákveðnu stigi en öðru (Broushey, 

2001). Þó þessi kenning sé byggð á sorgarferli vegna andláts aðstandanda eru til greinar þar 

sem foreldrar einhverfra barna tengja tilfinningar sínar við kenningu Kübler-Ross og segja frá 

hvernig þau fóru í gegnum sorgarferlið við greiningu barns síns.  

Gagnrýni á þessa kenningu felst aðallega í því að hún er ekki talin studd nægilegum 

sönnunum um hvort fólk upplifi öll sorgarstigin fimm og hvort ferillinn sé ávallt sá sami. Ekki 

hefur heldur verið sýnt fram á að kenningin eigi við í öðrum menningarheimum en það var 

búið til í, samt sem áður er kenningin mikið notuð (Kastenbaum, 1998)  
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4 Aðstandendur  
Samkvæmt fjölskyldukerfiskenningunni er fjölskyldan kerfi og til að átta sig á hegðun 

einstaklings þarf að skoða alla meðlimi fjölskyldunnar sem heild (Beckett og Taylor, 2016). 

Aðstandendur barns eru þeir sem eru nánir barninu og eru það oftast foreldrar, systkini, 

ömmur, afar og vinir (Landspítali, 2015). Í flestum tilfellum hefur einhverfugreining áhrif á alla 

aðstandendur og það getur valdið ákveðnu ójafnvægi í fjölskyldunni (Guðrún Þorsteinsdóttir, 

2014; Rejani og Ting, 2015). Í þessum kafla verður fjallað um þá aðstandendur sem standa 

næst einhverfum börnum og fylgja þeim í gegnum greiningarferlið. Fjallað verður um upplifun 

foreldra barna, áhrif greiningar á hjónaband og félagslíf þeirra ásamt mismun á álagi á mæður 

og feður. Einnig verður fjallað um systkini barna með einhverfu og þar á eftir aðra svo sem afa 

og ömmur.  

Börn með einhverfu geta upplifað ýmiss konar höfnun og þurft að mæta allskonar 

áskorunum í lífinu. Foreldrar þurfa að gera börn sín meðvituð um greiningu sína til að þau átti 

sig á hvers vegna þau lenda í þessum áskorunum og til að lágmarka vanlíðan þeirra. Þó þurfa 

viðbrögð foreldra að vera miðuð við aldur og þroska barnanna. Algengt er að á einhverjum 

tímapunkti í lífi barna,  beri þau sig saman við aðra og finnast þau jafnvel vera ólík öðrum 

börnum í skólanum. Þau gætu þá átt erfitt með samskipti við jafnaldra sína og finnst þau 

niðurlægð og sjálfsmat þeirra minnkar. Áður en það gerist þarf að segja börnum frá 

greiningunni og gera þau á jákvæðan hátt meðvituð um að þau séu aðeins öðruvísi og að sumt 

gæti verið erfitt fyrir þau en annað ekki. Þannig má undirbúa börn fyrir aðstæður sem geta 

verið erfiðar. Algengt er að börn upplifi mikinn létti þegar þau fá að heyra af greiningunni sem 

þau eru með og finnst þeim það útskýra margt sem áður hefur komið upp á. Þó upplifa sum 

börn áfall við að heyra af greiningunni og að þau séu öðruvísi en jafnaldrar sínir. Þá er 

nauðsynlegt að kynna þau fyrir öðrum börnum í sömu eða svipaðri stöðu til að þau fái þá 

tilfinningu að þau tilheyri einhverjum hópi (Þóra Leósdóttir, 2014; Laufey I. Gunnarsdóttir, 

2014).   

Börn með einhverfu þurfa stuðning og er fjölskyldan eitt það mikilvægasta í lífi þeirra. 

Einhverfa er flókin og finnst aðstandendum oft erfitt að glíma við einkenni einhverfu hjá 

börnunum. Fjölskyldumeðlimir fara oft í gegnum miklar breytingar við greiningu barna svo sem 

breytingar á fjárhag, áhrif á hjónaband, minnkun á sambandi við stórfjölskyldu og vini, áhrif á 

afþreyingu, tómstundir og andlega og líkamlega heilsu (Obaid og Al-Kadoumi, 2012). Daglegt 
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líf nánustu fjölskyldu einhverfra barna byggist oft á rútínu og getur það haft mikil áhrif á alla 

fjölskylduna (Townsend og Van Puymbroeck, 2017). Í sumum tilfellum þurfa börn og 

fjölskyldur mikinn stuðning frá fagaðilum og stofnunum sem eykur á álag fjölskyldunnar 

(Hrönn Björnsdóttir, 2008). Ásamt því upplifa aðstandendur óþægindi við að fara með börnin 

innan um almenning þar sem þau geta sýnt neikvæða hegðun sem vekur athygli (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, 2014).  

Mælt er með að aðstandendur nái að hugsa um eigin heilsu til þess að koma í veg fyrir 

langvarandi streitu og einangrun (Landspítali, 2015). Þá sérstaklega foreldrar barnanna.  

4.1 Foreldrar  

Einhverf börn geta verið krefjandi og geta einkenni einhverfu haft mikið að segja um áhrif á 

foreldra (Solomon og Chung, 2012). Sumir foreldrar hafa haft grun um einhverfu áður en barn 

þeirra var greint og upplifa létti við greininguna á meðan aðrir foreldrar upplifa mikið áfall og 

jafnvel afneitun sem er einmitt fyrsta stig sorgarferlis samkvæmt kenningu Kübler-Ross 

(Solomon o.fl., 2008; Chick, 2009).  

Gong og fleiri gerðu rannsókn á heilsu foreldra einhverfra barna og sýndu fram á að 

foreldrar einhverfra barna finni fyrir álagi sem er tengt þeim tíma og orku sem fer í uppeldi 

barnanna (Gong, Du, Li, Zhang, AnBai og Wu, 2015). Þessi hópur foreldra er líklegri til að glíma 

við einkenni svo sem kvíða, þunglyndi, sorg, sektarkennd, fjárhagslega erfiðleika, svefnleysi og 

reiði (Kandolkar og Kenchappanavar, 2014; Hrönn Björnsdóttir, 2008). Foreldrar geta upplifað 

streitu vegna mismunandi þátta tengdum börnum sínum. Sumir foreldrar berjast fyrir því að 

fá greiningu fyrir barnið sitt sem getur tekið á andlegu heilsuna og líðan þeirra. Aðrir telja að 

greiningin og afleiðingar hennar auki álag og finnst erfitt að halda sinni fyrri rútinu (Ramisch, 

Onaga og Oh, 2014). Sumir foreldrar þurfa að bíða lengi eftir greiningu barn síns og þegar loks 

kemur niðurstaða úr greiningunni hafa foreldrar misst allt traust á fagfólki (Solomon og Chung, 

2012).  

Foreldrar einhverfra barna takast á við margar áskoranir til viðbótar þeim sem fylgja því 

að eiga heilbrigt barn. Sum einhverf börn eiga til dæmis í erfiðleikum með að tjá sig og 

foreldrar eiga erfitt með að skilja þau og hegðun þeirra og veldur þetta enn frekara álagi (Haya 

og Haris, 2018). Foreldrar einhverfra barna hafa einnig áhyggjur af framtíð og velferð barna 

sinna og spurningar vakna um við hvaða lífsgæði börnin muni búa þegar þau verða fullorðin 

og foreldrarnir ekki lengur til staðar fyrir þau. Í lífsgæðum felast þættir svo sem húsnæði, starf, 
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tómstundir og mögulega eftirlit (Obaid og Al-Kadoumi, 2012; Aylaz, Yilmaz og Polat, 2012). 

Foreldrar einhverfra barna þurfa að vera í miklu samstarfi við ýmiss konar fagfólk og hafa 

foreldrar lýst yfir óþægindum vegna þess (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006; Simcock og 

Castle, 2016). 

Ef fleiri systkini eða önnur börn eru á heimilinu, þurfa foreldrar að reyna að koma til móts 

við misjafnar þarfir allra á heimilinu. Útbúa þarf dagskrá sem hentar foreldrunum, einhverfa 

barninu sem og öðrum á heimilinu en slíkt getur reynst snúið viðfangsefni og mögulega þarf 

eitthvað undan að láta (Townsend og Van Puymbroeck, 2017). 

Einhverfa getur talist fötlun ef einkennin eru sterk, engu að síður eru einkennin ekki 

augljós utanaðkomandi aðilum. Foreldrar barna með augljósa fötlun upplifa minni streitu, 

vegna aukins skilnings. Einhverfa er frekar talin vera falin fötlun sem leiðir til þess að foreldrar 

fá ekki eins mikinn skilning og upplifa aukið álag þess vegna (Kandolkar og Kenchappanavar, 

2014). Foreldrar eru þá einnig líklegri til að finna fyrir verri álagseinkennum ef þau kenna sér 

um einhverfu barnsins og telja til dæmis að einhverfan sé afleiðing af gölluðum genum 

foreldranna eða vegna þess að þau telja að bólusetning sem þau gáfu barninu sé ástæða 

einhverfunnar. Þessir foreldrar eru reiðir út í sjálfa sig og ákvarðanir sínar, sem passar við 

annað stig sorgarferlis í kenningu Kübler-Ross, og slíkt eykur álag ennfrekar (Solomon og 

Chung, 2012).  

Streita foreldra getur verið mismunandi eftir aldri og kyni einhverfa barnsins. Rannsóknir 

Gong og fleiri hafa sýnt fram á að foreldrar einhverfra drengja upplifðu meira álag en foreldrar 

einhverfra stúlkna en aðrar sýna fram á að foreldrar eldri  barna með einhverfu upplifa meira 

álag en foreldrar yngri barna (Gong o.fl., 2015). Einhverf börn fara á kynþroskaaldur eins og 

önnur börn á unglingsárum. Einhverf börn geta átt erfitt með að lesa í aðstæður og því getur 

falist meiri áskorun í að fræða þessi börn um kynlíf en önnur börn sem ekki hafa 

þroskaskerðingu. Almennt er mælt með því að foreldrar eigi að vera fyrstir til að veita börnum 

sínum kynfræðslu en það getur verið áskorun fyrir marga foreldra. Jafnframt því þurfa 

foreldrar að gefa börnum sínum tækifæri á að prófa sig áfram og átta sig sjálf á hvað er er 

eðlilegt og hvað ekki. Foreldrar virðast forðast að ræða við börn sín um kynlíf þrátt fyrir 

mikilvægi þess. Foreldrar þurfa því að að fá leiðsögn og stuðning við að fræða börn um líkama 

sinn til að koma í veg fyrir misskilning hjá þeim og almenningi um hegðun barnanna þegar 

kemur að kynþroska þeirra. Ástæða þess er að líklegra er að börn og ungmenni með 



27 

þroskaröskun verði fyrir kynferðislegri misnotkun en börn sem ekki hafa þroskaröskun og 

getur góð fræðsla komið í veg fyrir það (María Jónsdóttir, 2014).  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæð einkenni foreldra barna með einhverfu en 

þar sem viðbrögð foreldra eru ólík eru einnig til rannsóknir sem sýna fram á jákvæðar hliðar 

þess. Jákvæða hliðin getur til dæmis falist í breytingum á lífsviðhorfum foreldranna og 

fjölskyldur geta orðið sterkari við það að hafa einstakling með einhverfu í fjölskyldunni 

(Townsend og Van Puymbroeck, 2017). Þá horfa þau á sérkenni barnsins sem foréttindi og 

tækifæri til að öðlast meiri þekkingu og skilning á fjölbreytileika samfélagsins (Hrönn 

Björnsdóttir, 2008). Þá finna margir foreldrar fyrir ákveðnum létti við að fá greiningu fyrir 

barnið sem útskýrir einkenni þess (Obaid og Al-Kadoumi, 2012). Einnig sýna rannsóknir fram á 

að foreldrar öðlist aukinn þroska og betri aðlögunarhæfni við umönnun á einhverfu barni. 

Hinsvegar þurfa foreldrar almennt að hafa góða heilsu, tilfinningalegt jafnvægi, vera laus við 

fjárhagserfiðleika og fá stuðning frá öðrum fjölskyldumeðlimum og vinum til að ná góðu 

jafnvægi og stöðugleika á lífi sínu og fjölskyldu sinnar (Hrönn Björnsdóttir, 2008).  

Til að foreldrar upplifi þessa jákvæðu hliðar þarf að vera nægilegur stuðningur, bæði 

óformlegur og formlegur (Obaid og Al-Kadoumi, 2012). Jafnframt er ljóst að gildismat 

foreldranna hefur mikið að segja um hvernig þau takast á við aukið álag og erfiðleika. 

Einstaklingar sem búa yfir jákvæðu hugarfari, seiglu, sjálfstrausti og styrk eru líklegri til að eiga 

auðveldara með að taka á áföllum og álagi og geta aðlagað sig breyttum aðstæðum án þess 

að það taki toll af heilsu þeirra. Þessir aðilar eru líklegri til virkrar þátttöku og að halda 

félagslegu tengslaneti til lengri tíma. Sterk tengsl fjölskyldu og vina eru svo aftur líklegur þáttur 

til að koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar langtímaálags svo sem þunglyndi og kvíða (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, 2014). Til þess að upplifa seiglu og innri styrk er gagnlegt fyrir foreldra að fá 

aðstoð við að vinna úr þeim sálrænu erfiðleikum sem til staðar eru og koma í veg fyrir 

langvarandi álag (Solomon og Chung, 2012). 

Samkvæmt kenningu Kübler-Ross fara foreldrar í gegnum sorgarferli á mismunandi hátt. 

Þeir foreldrar sem upplifa jákvæðar hliðar einhverfunnar fara líklegast mjög hratt yfir fyrstu 

fjögur stig sorgarferlisins og ná fljótt sáttum (Broushey, 2001). Sjá mynd 2. 

Fólk bregðst misjafnlega við sömu upplýsingum og því er líklegt að foreldrar, mæður og 

feður, upplifi sorgarferlið á ólíkan hátt.  
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4.1.1 Munur á feðrum og mæðrum 

Nokkrar rannsóknir um foreldra einhverfra barna sýna fram að það sé munur á álagi á 

mæðrum annarsvegar og feðrum hinsvegar. Mæður upplifa meira álag en feður og eru þá 

líklegri til að þróa með sér þunglyndi (Gong o.fl., 2015). Rannsóknir um alvarlega fötlun barna 

hafa sýnt að um 70% mæðra fundu fyrir mikilli streitu á móti 40% feðra. Einhverfa getur verið 

alvarleg fötlun hjá sumum einstaklingum og í þeim tilvikum á þessi rannsókn því við. Rannsókn 

á mæðrum einhverfra unglinga sýndi fram á erfiðleika þeirra við að viðhalda því sem áður var; 

því félagslega, andlega og líkamlega. Þær töldu sig ábyrgar fyrir hegðun barnsins sem leiddi til 

þess að þær minnkuðu við sig vinnu og voru meira heima með barninu, stunduðu minna 

félagslíf og einangruðu sig (Obaid og Al-Kadoumi, 2012). Mæður töldu sig einnig bera ábyrgð 

á heimilinu og heimilisstörfum og sáu um samskipti við þjónustuaðila og úrræði fyrir barnið 

fremur en feðurnir. Feðurnir töldu líka þessa ábyrgð frekar hvíla á móðurinni og svo virðist 

sem þessi afstaða sé á sama hátt afstaða samfélagsins (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014). 

Mæður eru uppteknari af greiningu barnsins, einbeita sér frekar að umönnun þess og 

fjölskyldunnar og taka á sig ábyrgð hvað það varðar umfram feður. Samkvæmt rannsókn Grey 

(2003) vildu feðurnir ekki meina að einhverfa barnsins hefði eins mikil áhrif á þeirra 

persónulega líf heldur töldu þeir sig finna fyrir því álagi sem kona þeirra væri undir sem hefði 

síðan áhrif á þá. Feður töldu sig þó hafa breytt hegðun og rútínu eftir greiningu barnsins til að 

styðja við fjölskylduna (Obaid og Al-Kadoumi, 2012). Aðrir feður forðuðust aukna ábyrgð með 

því að sökkva sér í vinnu og vera í auknum mæli fjarri fjölskyldu og heimili (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, 2014). 

Þessi munur á feðrum og mæðrum gæti verið vegna mismunandi fastmótaðra 

kynjahlutverka þar sem mæður voru taldar eiga að sjá um umönnun barnanna á meðan feður 

væru á vinnumarkaði. Hinsvegar finna feður fyrir meiri streitu í tengslum við að þurfa að afla 

heimilinu tekna vegna aukinna erfiðleika sem mögulega kalla á aukinn kostnað og minnkandi 

vinnuhlutfall maka. Þessi munur milli foreldra fer mögulega minnkandi með tímanum þar sem 

kynjahlutverkin eru smám saman að breytast (Obaid og Al-Kadoumi, 2012). 

Þrátt fyrir að mæður upplifi almennt álag frekar en feður virtust þær eiga auðveldara með 

að tala um álag og vandamál innan fjölskyldunnar við vini og ættingja en slíkt er afar mikilvægt 

til að sporna gegn neikvæðum áhrifum álags. Feður eru ólíklegri til að tjá sig og bæla frekar 

tilfinningar sínar og því væri gott fyrir þá að hitta aðra feður í sömu stöðu. Æskilegt er að 
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foreldrar leiti sér stuðnings bæði hvað varðar barnið og uppeldi þess en ekki síður ráðgjöf 

varðandi samskipti þeirra á milli þar sem álagið gæti haft áhrif á hjónabandið (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, 2014). Þar sem mæður eiga auðveldara með að tjá sig um persónuleg málefni 

má ætla að aðgengi þeirra að óformlegum stuðningi sé betra en feðranna. 

4.1.2 Áhrif á hjónabandið 

Eins og áður kom fram getur verið ákveðið áfall fyrir foreldra að fá greiningu barna sinna í 

hendur og eru meiri líkur á álagseinkennum hjá þessum foreldrum (Solomon og Chung, 2012). 

Þessi álagseinkenni ásamt minni tíma til að rækta hjónabandið vegna umönnunar barna geta 

haft skaðleg áhrif á hjónaband foreldra og geta leitt til skilnaðar (Solomon og Chung, 2012; 

Ramisch, Onaga og Oh, 2014 ). Jafnframt hefur verið sýnt fram á minni kynferðislega virkni 

hjóna sem eiga börn með einhverfu en slíkt getur valdið óánægju í hjónaböndum (Aylaz o.fl., 

2012). 

Rannsóknir sýna mismunandi niðurstöður um skilnaðartíðindi hjóna eftir því hvort þau 

eiga einhverf börn eða ekki. Sumir rannsakendur segja mikinn mun á skilnaðartíði foreldra 

með einhverf börn og þeirra sem ekki eiga einhverf börn á meðan aðrir rannsakendur telja 

einhverf börn ekki líklegri til að eiga fráskilda foreldra. Mismunurinn getur legið í því að fötlun 

barna getur verið afar mismunandi og getur valdið foreldrum mismiklu álagi (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, 2014). Hinsvegar eru fleiri rannsóknir sem sýna fram á að meiri líkur séu á 

skilnaði foreldra við það að eiga krefjandi börn og er einhverfa þar meðtalin (Ramisch, Onaga 

og Oh, 2014). Samkvæmt rannsókn Solomon og Chung eru foreldrar barna með einhverfu 

næstum tvisvar sinnum líklegri til að skilja en foreldrar barna sem ekki eru með einhverfu 

(Solomon og Chung, 2012).  

Álag á foreldrana er sérlega mikið þegar börn eru ung og eru þá líkur á skilnaði enn meiri 

(Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014). Sumir foreldrar einhverfra barna finnast þeir ekki eins tengdir 

maka sínum og áður og upplifa minni ánægju í hjónabandinu. Því fleiri streituvalda sem 

foreldrar upplifa og því lengur sem áhrif þeirra vara því skaðlegri áhrif hefur það á hjónabandið 

(Ramisch, Onaga og Oh, 2014).  

Sumir foreldrar eru líklegri til að þróa með sér erfiðleika í hjónabandinu og enda með að 

skilja á meðan aðrir foreldrar finna það jákvæða í aðstæðunum, eins og styrkleika 

fjölskyldunnar og barnanna. Þessir foreldrar telja umönnun einhverfra barna vera ákveðið 

tækifæri til að þroskast og upplifa ákveðna seiglu sem gerir þau og fjölskyldu þeirra sterkari og 
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eykur samheldni innan fjölskyldunnar (Solomon og Ching, 2012). Í þessum tilvikum færast 

hjónin nær hvoru öðru og hjónabandið verður betra (Ramisch, Onaga og Oh, 2014). Til þess 

að foreldrar nái góðum árangri í umönnun barna þurfa þau að styðja vel við hvort annað og 

jafnframt að þiggja utanaðkomandi stuðning (Obaid og Al-Kadoumi, 2012). Óheppilegt er að 

togstreita ríki á milli foreldranna og mikilvægt er að þeir séu sammála um aðferðir uppeldisins 

og geta tjáð sig opinskátt við hvort annað til að efla traust og auka líkur á hamingjusömu 

hjónabandi (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014; Solomon og Chung, 2012).  

4.1.3 Félagsleg virkni 

Foreldrar einhverfra barna eyða oft miklum tíma í umönnun og skipulag fyrir einhverfa barnið 

og hafa því ekki mikinn tíma til að rækta félagslíf (Guðrún Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir, 

2014). Þeim finnst erfitt að finna einhvern til að annast barnið á meðan þau fara út úr húsi þar 

sem þau telja ekki marga geta sinnt barninu. Þá eiga þau einnig erfitt með að fara eitthvert 

með barnið eins og í veislur eða annað þar sem hegðun barnsins er oft ófyrirsjáanleg. Þetta 

gerir það að verkum að þessir foreldrar fara minna út og jafnvel einangra sig (Simcock og 

Castle, 2016).  

Til að koma í veg fyrir einangrun og til að börnunum líði vel þarf að finna lausn. Þá getur 

verið möguleiki á að skipta upp fjölskyldunni til dæmis þannig að annað foreldrið er heima 

með einhverfa barnið á meðan hinir í fjölskyldunni fara í afmæli eða aðra viðburði. Einnig væri 

hægt að fara á tveimur bílum þannig að ef einhverfa barnið finnur fyrir vanlíðan gæti annað 

foreldrið farið með það heim á undan hinum. Þá væri einnig hægt að fara öll saman í styttri 

ferðir (Solomon og Ching, 2012). Einkenni einhverfra barna eru þó mismunandi og því 

neikvæðari sem einkennin eru því meira einangrar fjölskyldan sig (Obaid og Al-Kadoumi, 

2012). Sumir foreldrar skammast sín fyrir einhverf börn sín og eiga þessir foreldrar enn erfiðara 

með að fara á félagslega viðburði. Einnig geta þau upplifað tilfinningaflóð í kringum aðra, svo 

sem afbrýðissemi, sorg og reiði. En í rannsókn hjá Gordon og fl. kom í ljós að foreldrar fatlaðra 

barna voru síður í launuðu starfi en aðrir foreldrar. Þættir eins og starf, áhugamál, sambönd 

við aðra utan heimilisins og góð líkamleg og tilfinningaleg heilsa voru talin lykilatriði fyrir 

foreldra til að halda góðri sjálfsmynd og stuðla að betri líðan (Simcock og Castle, 2016). Þá 

hefur líðan foreldra áhrif á önnur börn á heimilinu, svo sem systkini einhverfa barna sem geta 

upplifað álagsþætti ef foreldrar og fagaðilar bregðast ekki rétt við (Guðrún Þorsteinsdóttir, 

2014). 
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4.2 Systkini 

Þegar börn með einhverfu eru hluti af fjölskyldu getur það verið áskorun fyrir alla meðlimi 

fjölskyldunnar þar á meðal systkini. Þessi áskorun getur verið misjöfn eftir fjölskyldum og hafa 

rannsóknir sýnt mismunandi niðurstöður. Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á að systkini 

einhverfra barna eru með hærri tíðni þunglyndis og vanlíðunar (Solomon o.fl., 2008). 

Foreldrarnir eyða almennt miklum tíma í það barn sem er með einhverfu sem getur orðið til 

þess að systkini barnsins geta orðið afbrýðisöm. Það getur jafnvel orðið til þess að þau upplifi 

önnur vandamál sem tengjast tilfinningum og hegðun (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014; Solomon 

og Chung, 2012). Þegar systkinin átta sig á að einhverfa barnið er ólíkt öðrum börnum getur 

komið fyrir að þau skammist sín fyrir það gagnvart til dæmis skólafélögum sínum og reyni að 

fela aðstæður heimilisins, bjóða síður vinum heim og tala ekki um einhverfa systkinið. Í þeim 

tilvikum þar sem erfiðleikar eru í sambandi foreldranna er líklegt að erfiðleikarnir hafi 

jafnframt neikvæð áhrif á systkini einhverfa barnsins og tengsl þess við það (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, 2014).  

Hlutverkakenning Sharon Wegschider-Cruse um börn alkahólista má að einhverju leiti 

heimfæra yfir á systkini einhverfra barna. Þessi börn geta tekið að sér hlutverk til að auðvelda 

líf foreldra sem mest. Til dæmis með því að vera týnda barnið, draga sig í hlé og vera sem 

minnst fyrir foreldrunum eða fara í hlutverk hetjunnar sem gerir sitt allra besta í skólanum eða 

annars staðar til að gera foreldrana stolta (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014; Wegscheider-Cruse, 

1989). Foreldrar þurfa því að fylgjast vel með hvernig systkinum einhverfra barna líður og 

fylgjast með hegðun þeirra. Systkinin þurfa að fá upplýsingar og ábyrgð í takti við þroska til að 

fyrirbyggja óþarfa vanlíðan og hafa félagsleg úrræði, þar sem systkinin hitta önnur börn í 

sambærilegri stöðu, reynst vel til að veita þeim ákjósanlegan stuðning. Þar fá þau aðstoð í 

gegnum það að tjá sig og hlusta á reynslu annara (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014). 

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á systkini einhverfra barna geta haft sérstaka hæfileika í 

mannlegum samskiptum svo sem þolinmæði og aukinn þroska (Townsend og Van 

Puymbroeck, 2017). Þau finna fyrir mikilli ábyrgð og gera hvað sem er til að hjálpa til á 

heimilinu og við umönnun einhverfa barnsins. Þau læra hvað góð heilsa er dýrmæt og verða 

umburðarlyndari gagnvart þeim sem ekki eru svo lánsamir í lífinu að búa við góða heilsu og 

sýna þeim skilning (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014). Til að börnin upplifi jákvæðar hliðar á 

einhverfugreiningu systkina sinna þarf að fræða þau um einhverfu. Þannig fá þau meiri 
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þekkingu og geta haft áhrif á eigin aðstæður. Gott er því fyrir fjölskyldur einhverfra barna að 

tala um einhverfuna til að hver og einn meðlimur öðlist dýpri þekkingu og skilning á henni 

(Laufey I. Gunnarsdóttir, 2014).  

4.3 Aðrir 

Þar sem greining einhverfu á börn er áfall fyrir alla fjölskylduna er mikilvægt að skoða 

stórfjölskylduna. Ömmur og afar eru oft stór hluti af lífi barna og barnabarna sinna og því geta 

þau einnig upplifað ákveðið áfall og haft áhyggjur af foreldrunum. Þau geta þá annaðhvort 

veitt foreldrum stuðning og samkennd eða dregið sig í hlé. Þau þurfa stuðning, fræðslu um 

einhverfu og leiðsögn um hvernig þau geti best komið að gagni til að styðja við 

kjarnafjölskylduna. (Guðrún þorsteinsdóttir, 2014). 

Nauðsynlegt er að upplýsa nærumhverfi barnanna um greiningu þeirra. Kennarar, vinir, 

ættingjar og fleiri þurfa fræðslu til að koma í veg fyrir rangar ályktanir svo sem að finnast 

börnin vera óþekk eða uppeldi foreldra ekki nógu gott. Fræðsla og viðurkenning á greiningu 

barnanna eykur skilning annarra á hegðun þeirra og aðstæðum foreldra sem dregur úr 

neikvæðum afleiðingum svo sem einangrun fjölskyldunnar (Laufey I. Gunnarsdóttir, 2014).  

Starf félasgsráðgjafa er afar mikilvægt þegar kemur að einhverfum börnum og fjölskyldum 

þeirra og í næsta kafla verður fjallað um mikilvægi félagsráðgjafa í starfi þeirra með 

einhverfum börnum og fjölskyldum þeirra.  
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5 Starf félagsráðgjafa 
Í þessum kafla verður fjallað um aðkomu félagsráðgjafa og hvernig hann beitir þekkingu sinni 

og færni í starfi með einstaklingum, fjölskyldum og öðrum hópum í samfélaginu. Fjallað verður 

um starf þeirra með einhverfum börnum og fjölskyldum, hvaða þekkingu og færni 

félagsráðgjafi þarf að hafa til þess að starfa með þeim út frá þeim áskorunum og verkefnum 

sem fjölskyldan glímir við. Félagsráðgjafi nýtir sér ýmsar kenningar í starfi. Hann dregur þætti 

úr hverri kenningu eins og við á hverju sinni. Með reynslunni getur hann áttað sig á þáttum 

þar sem raunveruleikinn passar ekki við kenninguna og veitt kenningunni einhvernskonar 

endurgjöf.  

5.1 Almennt  

Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 eiga foreldrar og börn með greiningu rétt 

á upplýsingum og fræðslu um greininguna. Félagsráðgjafar sinna oft því hlutverki að sjá um 

greiningar á börnum og veita fjölskyldum upplýsingar um greininguna (lög um réttindi 

sjúklinga nr. 74/1997). Félagsráðgjafar vinna að lausn vandamála, félagslegra og persónulegra 

og byggja á mannréttindum, virðingu fyrir einstaklingnum og trú á hæfileikum hans. 

Félagsráðgjafar hafa þekkingu sem til þarf að til að leysa verkefni af þessu tagi og hafa tileinkað 

sér hæfileika í mannlegum samskiptum (Embætti landlæknis, e.d.). 

Félagsráðgjafar starfa eftir siðareglum þar sem segir að þeir eigi að upplýsa skjólstæðinga 

um réttindi og skyldur og vinna að lausn vandamála þeirra. Einnig eiga þeir að gæta trúnaðar 

og virða rétt hvers og eins (Embætti landlæknis, e.d.). Hvert tilvik er einstakt og mikilvægt er 

að félagsráðgjafi nálgist einstaklinga af virðingu og án þess að vera búinn að gera sér fyrirfram 

ákveðna mynd af aðstæðum þeirra (Simcock og Castle, 2016). Viðtal við skjólstæðinga þarf að 

vera þægilegt og á stað þar sem skjólstæðingunum líður vel á (Laufey I. Gunnarsdóttir, 2014). 

Félagsráðgjafar þurfa að vinna með ýmsum fagaðilum frá heilbrigðisþjónustunni, skólum, 

leikskólum og öðrum stofnunum (Simcock og Castle, 2016). Þegar traust er til staðar gangvart 

fagfólki eru skjólstæðingar líklegri til að tjá sig um aðstæður, tilfinningar og líðan sem veitir 

félagsráðgjafanum aftur betri grunn til að vinna með og öðlast nauðsynlega heildarsýn 

(Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006).  

Í þeim tilvikum þar sem um ólík tungumál er að ræða er nauðsynlegt að tryggja að kallaðir 

séu til túlkar. Jafnframt er mikilvægt að félagsráðgjafinn hafi kynnt sér hvort um ólíka 

menningarheima sé að ræða. Í slíkum tilvikum þarf hann að kynna sér viðkomandi menningu 



34 

til að eiga betri mögluleika á skilningi og að byggja upp traust (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 

2006).  

5.2 Með einhverfum börnum og aðstandendum  

Félagsráðgjafar gegna mikilvægu hlutverki fyrir einhverf börn og fjölskyldur þeirra við og í 

kjölfar greiningar þar sem hann veitir þeim stuðning, leiðir þau gegnum ferlið og vísar þeim á 

úrræði í boði. Hjá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins starfa um fimm félagsráðgjafar sem sjá 

um að taka viðtöl við foreldra og veita þeim gagnlegar upplýsingar. Einnig vinna þau með 

börnum, systkinum og öðrum ættingjum sem þurfa á stuðningi og fræðslu að halda við 

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

Fjölskyldur geta upplifað áfall þegar barn er greint með einhverfu og félagsráðgjafi þarf 

því að vera tilbúinn til að takast á við þær áskoranir sem fjölskyldan stendur frammi fyrir og 

aðstoða þau við að vinna úr sorgarferlinu ásamt öðrum vandamálum sem þau kljást við. Einnig 

þarf að aðstoða fjölskylduna við að koma á ákveðnu skipulagi til þess að stuðla að betri líðan 

fyrir alla meðlimi fjölskyldunnar. Einhverf börn þurfa að hafa góða tímaáætlun og venjur til 

þess að virka sem best og er nauðsynlegt fyrir félagsráðgjafa að aðstoða foreldra að gera 

áætlun og byggja upp venjur, það er að hjálpa foreldrum til sjálfshjálpar (Solomon og Chung, 

2012). Foreldrar geta velt því fyrir sér af hverju þau hafi lent í þessum aðstæðum og er þá 

mikilvægt fyrir félagsráðgjafa að aðstoða þau við að finna það jákvæða og vinna með styrkleika 

sína. Mikilvægt er að foreldrarnir hafi trú á að aðstæður þeirra geti batnað (Simcock og Castle, 

2016). 

Til þess að geta sem best aðstoðað fjölskyldur í þessarri stöðu þarf félagsráðgjafi að búa 

yfir góðum samskiptahæfileikum. Mikilvægt er að félagsráðgjafi gæti vel að orðanotkun sinni 

í samskiptum við fjölskylduna til að byggja upp traust og góð tengsl þeirra á milli. Til að koma 

í veg fyrir misskilning þarf að nota orð sem fjölskyldan á auðvelt með að skilja (Simcock og 

Castle, 2016; Laufey I. Gunnarsdóttir, 2006). Til þess þurfa félagsráðgjafar að vera vel 

undirbúnir og hafa þekkingu á því sviði sem unnið er með ásamt því að vita hvaða úrræði eru 

í boði og hvaða rétt fjölskyldur eiga (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). Algengt er að foreldrar 

viti meira um greiningu barns og þekkja einhverfu betur en ráðgjafinn og er því nauðsynlegt 

fyrir félagsráðgjafa að hlusta og spyrja spurninga við hæfi (Solomon og Chung, 2012).  

Félagsráðgjafinn þarf að aðstoða foreldra við að þekkja þau einkenni sem þau gætu 

upplifað sem afleiðingu af streitu og leiðbeina þeim til að takast á við hana (Guðrún 
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Þorsteinsdóttir, 2014). Álag á foreldra getur haft mikl áhrif á samband þeirra á milli og brestir 

geta komið í sambandið. Æskilegt er að félagsráðgjafinn einbeiti sér að þeim styrkleikum sem 

hann sér hjá skjólstæðingum sínum og vinni á grundvelli þeirra með það í huga að styrkja 

samband foreldranna (Ramisch, Onaga og Oh, 2014).  

Mikilvægt er að við greiningu veiti félagsráðgjafar nægilegar upplýsingar til foreldra um 

greiningu barnsins til að gera þau meðvituð um áframhaldandi þekkingu og fræðslu um 

einhverfu. Í rannsókn á umönnunaraðilum einhverfra barna kom fram að foreldrar væru ekki 

nægilega upplýstir um einhverfu og hvernig hún virkar og voru aðeins 40% foreldranna sem 

töldu greiningaraðilann hafa gefið sér nægilegar upplýsingar um einhverfu. Hinir leituðu sér 

hjálpar í gegnum heilbrigðisþjónustuna, hjá sérfræðingi eða á internetinu (Solomon og Chung, 

2012).  

Gagnlegt getur verið fyrir félagsráðgjafa að styðjast við kenningar í félagsvísindum til að 

öðlast dýpri skilning á verkefnum svo sem að greina fjölskyldumynstur. Þessar kenningar eru 

ásamt mörgum öðrum hluti af fagþekkingu félagsráðgjafa og geta verið hjálpartæki til að skilja 

hvernig fólk hegðar sér og af hverju. Þær auðvelda starfsfólki svo sem félagsráðgjöfum að 

skoða flókin verkefni og leysa úr þeim (Reeves, Albert, Kuper og Hodges, 2008). Kenningarnar 

í kafla þrjú má nota til að átta sig á líðan og hegðun fjölskyldunnar. Foreldrarnir fara í gegnum 

ákveðið sorgarferli eins og Kübler-Ross setti fram í kenningu sinni. Hinsvegar er misjafnt á 

hvaða stigi foreldrarnir byrja og hve lengi þau dvelja á hverju stigi. Félagsráðgjafar sem starfa 

með foreldrum í sorgarferli þurfa að beita þannig málfari að ekki komi upp misskilningur milli 

þeirra og skjólstæðinganna. Félagsráðgjafar þurfa að gefa foreldrunum svigrúm og aðstoða 

þau við að losa um tilfinningar (Chick, 2009). Sama gildir um kenningu Sharon Wegschider-

Cruse um systkinin þar sem þau þurfa að fá að tjá sig til að koma í veg fyrir að þau fari í ákveðin 

hlutverk (Wegscheider-Cruse, 1989).  

Þegar niðurstöður greiningar liggja fyrir er oftast myndað teymi í kringum barnið. Teymið 

er þverfaglegt þar sem sérfræðingar mismunandi fagstétta vinna saman og veita samhæfða 

og samþætta þjónustu með það sameiginlega markmið að aðstoða barnið og fjölskylduna með 

sem bestum hætti og ná sem mestum árangri. Með teymisvinnunni verður til heildarsýn þar 

sem þekking, reynsla og færni hvers og eins sameinast í eitt teymi sem snýr að einhverfa 

barninu og fjölskyldu þess (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). Starf félagsráðgjafa í teyminu 

er margþætt svo sem að vera í samstarfi við aðrar starfstéttir, sinna fræðslu og 
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rannsóknarstarfi, halda námskeið og fleira. Við þetta nýtist færni og þekking félagsráðgjafans 

á teymisvinnu vel. Þó er mikilvægasta hlutverk félagsráðgjafa í teyminu að mynda tengsl við 

fjölskyldu hvers barns sem kemur á greiningarstöðina og vinna í nánu samstarfi við þau, 

leiðbeina þeim og aðstoða við að skipuleggja fjölskyldulífið á ný. Félagsráðgjafinn nýtir 

sérþekkingu sína á réttindum skjólstæðinganna og þjónustuúrræðum og getur vísað hverjum 

og einum á þá þjónustu sem í boði er og hentar viðkomandi. Félagsráðgjafinn beitir þá 

samskiptahæfni sinni með viðtalstækni til að fjölskyldan treysti honum og trúi að hann sé 

kominn til að aðstoða þau til hins betra. Við það starf nýtir hann sér ýmsar kenningar og önnur 

verkfæri við að aðstoða fjölskylduna (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006).  
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6 Stuðningur og úrræði 
Í þessum kafla verður fjallað um þann formlega stuðning og úrræði sem félagsráðgjafar geta 

vísað foreldrum og systkinum á til að ná sem bestum árangri. Einnig verður fjallað um þann 

óformlega stuðning sem er einnig mikilvægur fyrir fjölskyldur barna með einhverfu.  

Eins og áður kom fram upplifa aðstandendur einhverfra ákveðið sorgarferli sem getur leitt 

af sér neikvæðar tilfinningar og vandamál svo sem gremju og þunglyndi. Til þess að lágmarka 

eða koma í veg fyrir þetta þarf að fræða aðstandendur um að sorgarferli sé eðlilegt viðbragð 

við aðstæðum sem þarfnast úrvinnslu (Broushey, 2001; Chick, 2009). Jafnframt þarf að fræða 

þau um einhverfu og úrræði sem standa til boða og finna hvað hentar hverjum og einum 

fjölskyldumeðlim til að ná að bættri vellíðan og ánægju í fjölskyldunni (Guðrún Þorsteinsdóttir 

o.fl., 2006). Þá er hægt að fá félagslegan stuðning bæði óformlegan og formlegan en 

samkvæmt Weiss dregur félagslegur stuðningur úr þunglyndi og eykur sjálfstraust foreldra 

(Weiss, 2002). Einhverf börn og fjölskyldur þeirra þurfa bæði formlegan og óformlegan 

stuðning. Formlegur stuðningur kemur frá ríki, sveitarfélögum, félagasamtökum og 

fyrirtækjum. Óformlegur stuðningur felst aftur á móti í stuðningi frá ættingjum og vinum.  

Því yngri sem börnin eru, þegar greining á sér stað, því líklegra er að með réttum stuðningi 

og þjálfun sé mögulegt að draga úr áhrifum einhverfunnar. Það kallast snemmtæk íhlutun og 

er æskilegt að hún fari fram  um leið og grunur um einhverfu vaknar eða fyrir sex ára aldurinn. 

Snemmtæk íhlutun miðar ekki eingöngu að því að aðstoða einhverf börn heldur einnig 

aðstandendur þeirra (Greining- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-c). Hinsvegar hafa rannsóknir 

sýnt að mörg börn á Íslandi missi af snemmtækri íhlutun þar sem þau greinast of seint (Evald 

Sæmundsen, 2014). Með aukinni þátttöku félagsráðgjafa í starfi með börnum standa 

væntingar til að mögulegt sé að greina fleiri börn fyrr í ferlinu.  

Ef einhverf börn eru með alvarleg hegðunarvandamál þá er mikilvægt grípa inn í sem fyrst 

með því að breyta umhverfinu og að meðlimir fjölskyldunnar breyti eigin hegðun til að stuðla 

að varanlegum breytingum á hegðun barnsins (Solomon o.fl., 2008). 

6.1 Formlegur stuðningur 

Formlegur stuðningur er afar mikilvægur fyrir aðstandendur einhverfra, lífsgæði fjöl-

skyldunnar og almennt starf þeirra. Hann getur leitt af sér aukið sjálfstraust fjölskyldumeðlima 

og veitt þeim aðstoð við að leysa vandamál sem upp koma innan fjölskyldunnar (Townsend og 

Van Puymbroeck, 2017). Stjórnvöld, ríki og sveitarfélög, sjá um hluta þeirra úrræða sem í boði 
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eru en til eru mörg félagasamtök og fyrirtæki sem veitt geta ómetanlegan stuðning (Guðrún 

Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir, 2014). 

Dæmi um formlegan stuðning er m.a. að finna hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

sem sér um greiningu á einhverfu og veitir aðstandendum grundvallarstuðning. Þar er þeim 

einnig veitt eftirfylgni til langs tíma (lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003). 

Á vegum hins opinbera er ýmis annar stuðningur í boði eins og umönnunargreiðslur, liðveisla, 

stuðningsfjölskyldur og íþrótta- og tómstundastarf (lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). 

Formlegan stuðning má einnig finna hjá Einhverfusamtökunum sem veita stuðning og fræðslu 

fyrir alla þá sem tengjast einhverfu, svo sem aðstandendur og einnig fyrir fólk sem hefur áhuga 

á að fræðast um einhverfu. Einhverfusamtökin bjóða upp á ýmislegt fyrir bæði aðstandendur 

og einhverf börn sem henta mismunandi hópum hverju sinni. Boðið er upp á ráðstefnur, 

kynningafundi og námskeið um úrræði sem veitt eru til að aðstoða börnin og aðstandendur 

þeirra (Einhverfusamtökin, e.d.-c). Hugsuðir er hópur á vegum samtakanna sem ætlaður er til 

að virkja ungmenni frá 12-20 ára aldri og eru á einhverfurófinu en þar fá þau tækifæri til að 

kynnast öðrum ungmennum í sömu stöðu og þau sjálf eru í (Einhverfusamtökin, e.d.-e ). Fleiri 

úrræði er hægt að nálgast fyrir einhverf börn og fjölskyldur þeirra svo sem hjá Vinun, 

Krossgötunni, Ylfu, TMF og fleirum. Hægt að fá félagslega liðveislu hjá Vinun og 

sálfræðiþjónustu hjá Krossgötunni (Vinun, e.d.; Krossgatan, e.d.). Ylfa býður upp á 

heimaráðgjöf og þjálfun fyrir foreldra sem eiga einhverf börn m.a. með heimaráðgjöf varðandi 

skipulag daglegs lífs. Einnig er þar hægt að fá skólaráðgjöf, tómstundaráðgjöf og búseturáðgjöf 

(Ylfa, e.d.). Foreldrar einhverfa barna geta leitað til TMF, sem er tölvumiðstöð sem veitir 

ýmiskonar aðstoð fyrir börn með sérþarfir, og fengið þar ráðgjöf vegna barns síns varðandi 

tölvunotkun (Tölvumiðstöð, e.d.).  

Mikilvægt er fyrir foreldra í sambærilegri stöðu að hittast og eiga samskipti sín á milli. 

Ofangreind úrræði gefa foreldrum möguleika á að hittast og stofna til kynna sem veitir þeim 

félagslegan stuðning og ráðgjöf (Haya og Haris, 2018). Önnur samtök svo sem 

Einhverfusamtökin og Sjónarhóll bjóða upp á að foreldrar einhverfra barna komi saman og 

spjalli um ýmislegt tengt börnum þeirra og einhverfunni (Einhverfusamtökin, e.d.-d). 

Sjónarhóll býður upp á ráðgjöf fyrir foreldra barna með sérþarfir. Þessi ráðgjöf á að gera það 

að verkum að foreldrar lifi sem eðlilegustu lífi og finni ekki fyrir áhyggjum af velferð barna 

sinna (Sjónarhóll, e.d.). Mörg ofangreindra úrræða henta fyrir systkini einhverfa barna en 
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Systkinasmiðjan er sérstakt úrræði fyrir 8-14 ára gömul systkini barna með sérþarfir. Þar læra 

börnin að leysa úr erfiðleikum sem þau upplifa vegna systkina sinna og fá að tjá sig um líðan 

sína og aðstæður. Markmið Systkinasmiðjunnar er að sameina börn í svipuðum aðstæðum og 

fræða þau um sérþarfir systkina sinna. í Systkinasmiðjunni átta börnin sig á að önnur börn búa 

við sambærilegar aðstæður sem hjálpar þeim að tjá sig um tilfinningar sínar og líðan 

(Systkinasmiðjan, e.d.). 

Fjölskyldumiðuð þjónusta er einnig áhrifaríkt úrræði sem veitir fjölskyldu stuðning á 

heimilinu. Þar er fjölskyldur og börn metin og fer þjónustan fram eftir þörfum þeirra (Guðrún 

Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). Einnig eru tekin mið af öðrum þáttum sem skipta máli í lífi 

fjölskyldunnar svo sem bakgrunni þeirra, viðhorfi, fjárhag og fleira (Guðrún Þorsteinsdóttir og 

Þóra Leósdóttir, 2014). Með fjölskyldumiðaðri þjónustu er fjölskyldan aðstoðuð við að takast 

á við daglegt líf og þær aðstæður sem koma upp sem hefur svo áhrif á áframhaldandi þjónustu 

í lífi fjölskyldunnar (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). Þjónustan leggur áherslu á að mæta 

þörfum fjölskyldna og finna styrkleika þeirra til að nýta í betri lífsgæði fyrir börnin. Þessi 

þjónusta er nauðsynleg þegar kemur að breytingum í lífi barnanna svo sem byrjun skólagöngu. 

Með þessarri þjónustu fá foreldrarnir ákveðið vald sem leyfir þeim að hafa áhrif á ferlið. Þetta 

vald minnkar líkur á neikvæðum tilfinningum foreldra (Guðrún Þorsteinsdóttir og Þóra 

Leósdóttir, 2014). 

6.2 Óformlegur stuðningur 

Óformlegur stuðningur getur falist í stuðningi fjölskyldumeðlima hver við annan en getur 

einnig verið bæði frá vinum og öðrum ættingum (Guðrún Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir, 

2014). Þá getur verið um að ræða bæði félagslegan stuðning og stuðning í formi aðstoðar með 

börn og heimilishald. Stuðningur innan heimilis getur falist í því að fjölskyldan fari út að borða, 

saman á viðburði eða sinni sameiginlegum tómstundum. Það dregur úr neikvæðum áhrifum 

vegna álags ef fjölskyldan er dugleg að sækja sér félagslegan stuðning. Þar sem það hentar oft 

einhverfum börnum illa að þurfa að fara út af heimilinu getur verið æskilegt fyrir sumar 

fjölskyldur að treysta samverustundir heima og að annar stuðningur við fjölskylduna gerist inni 

á heimilinu. Óformlegur stuðningur getur verið í formi frístunda fjölskyldunnar. Til dæmis 

kvöldmáltíðir, einhvernskonar tómstundir, samskipti, spil og fleira. Slíkar samverustundir sem 

allir meðlimir heimilisins taka þátt í geta stuðlað að aukinni samheldni og sterkari 

fjölskylduböndum. Þetta þarfnast skipulags en þarf ekki að kosta mikið og gagnast öllum 
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meðlimum fjölskyldunnar. Sterk og samheldin fjölskylda á auðveldara með að taka á 

erfiðleikum og vinna með áskoranir sem upp geta komið innan fjölskyldunnar (Townsend og 

Van Puymbroeck, 2017). Við aukið álag reynir meira á samband foreldranna og mikilvægt er 

að þau njóti stuðnings hvors annars við það hlutverk sem þau sinna innan fjölskyldunnar. Í 

samböndum þar sem annar aðilinn sinnir einhverfa barninu meira en hinn aðilinn er úti á 

vinnumarkaði þarf gagnkvæmur stuðningur að ríkja og virðing fyrir báðum hlutverkunum 

(Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014).  

 Í næsta kafla verður ritgerðin dregin saman og rannsóknarspurningu svarað.  
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7 Umræður og lokaorð 
Frá því að einhverfa var fyrst uppgötvuð seint á 18. öld hefur orðið bylting í rannsóknum, 

skilningi og viðhorfum gagnvart einstaklingum með einhverfu (Evald Sæmundsen og Andrea 

Katrín Guðmundsdóttir, 2014; Wolff, 2004). Viðhorfsbreyting í samfélaginu hefur gert 

aðstandendum einhverfra auðveldara með að sætta sig við greiningu barna og auðveldara er 

að fá aðstoð fyrir alla fjölskylduna (Hrönn Björnsdóttir, 2008). 

Einkenni einhverfu koma jafnan fram snemma á ævi barna en til að geta fengið þá 

þjónustu sem í boði er þarf fyrst að fara fram frumgreining hjá viðurkenndum aðila. Eftir 

frumgreiningu fer fram einstaklingsbundin greining hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

sem síðan kallar á áframhaldandi samstarf foreldra og fagaðila til að koma í veg fyrir neikvæðar 

afleiðingar (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014; lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 

83/2003). Samkvæmt ICD-10 er einkennum einhverfu skipt í þrennt, skortur á færni til 

félaslegra samskipta, skortur á tjáskiptafærni og sérkennileg eða áráttukennd hegðun (Evald 

Sæmundsend og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014). Þessi einkenni eru misjöfn eftir því 

hvort börn eru með ódæmigerða einhverfu, Aspergerheilkennið, einhverfu eða aðrar raskanir 

á einhverfurófi sem eru fjórir aðalflokkar einhverfu (Einhverfusamtökin, e.d.-b).  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hver má ætla að áhrif þess séu á foreldra, systkini 

og aðra aðstandendur að einhverft barn sé í fjölskyldunni og í hverju felst aðkoma 

félagsráðgjafa? 

Áhrif þess að einhverft barn sé í fjölskyldunni getur haft mismunandi áhrif á foreldra. Sumir 

foreldrar einhverfra barna hafa ákveðna seiglu og innri styrk sem leiðir til betri upplifunar á 

umönnun og uppeldi barnsins (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014). Aðrir foreldrar geta upplifað 

neikvæðar tilfinningar í kjölfar áfalls við greiningu barns síns svo sem kvíða, þunglyndi, reiði og 

sektarkennd (Kandolkar og Kenchappanavar, 2014; Hrönn Björnsdóttir, 2008). Þrátt fyrir 

mismunandi áhrif greiningar á foreldra upplifa þau öll á einhvern hátt ákveðið sorgarferli á 

sambærilegan hátt og Kübler-Ross lýsir í kenningu sinni (Chick, 2009). Þá þarf að vinna rétt 

með foreldrum til að koma í veg fyrir að þau upplifi mikið álag (Landspítali, 2015). Álag og 

afleiðingar þess eru algengari hjá mæðrum einhverfra barna fremur en feðrum þar sem þær 

eru líklegri til að minnka við sig í vinnu og sinna fremur heimilinu og þörfum barnsins (Gong 

o.fl., 2015; Obaid og Al-Kadoumi, 2012). Því meira sem álagið er á foreldra einhverfra barna, 
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og því fleiri sem streituvaldarnir eru, því meiri líkur eru á skilnaði hjóna (Solomon og Chung, 

2012; Ramisch o.fl., 2014). 

Álagið getur einnig tekið á aðra fjölskyldumeðlimi og eru systkini einhverfra barna líkleg til 

að upplifa ýmsar afleiðingar, til dæmis afbrýðisemi, þunglyndi og aðra vanlíðan (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, 2014; Solomon o.fl., 2008). Þá geta þau reynt að taka að sér ákveðin hlutverk 

með það að markmiði að auðvelda líf foreldranna en getur leitt til verri áhrifa á þau í kjölfarið 

(Wegscheider-Cruse, 1989). Hinsvegar eru einnig til rannsóknir sem sýna fram á góð áhrif á 

systkinin svo sem aukna þolinmæði, þroska, góð mannleg samskipti, umburðarlyndi og 

hjálpsemi (Townsend og Van Puymbroeck, 2017; Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014). Til þess að 

systkini upplifi þessi góðu áhrif er nauðsynlegt að fræða þau og veita þeim stuðning (Laufey I. 

Gunnarsdóttir, 2014). Ásamt systkinum eru ömmur, afar, vinir og aðrir ættingjar sem nánir eru 

barninu einnig líkleg til að upplifa álag og getur það annaðhvort verið áhyggjur þeirra af 

foreldrunum eða vegna þess að þau hafa ekki skilning á líðan foreldranna og barnsins (Laufey 

I. Gunnarsdóttir, 2014). 

Fræðsla og opin umræða í samfélaginu og innan fjölskyldunnar eykur skilning almennings 

og aðstandenda á einhverfu og gerir einhverfum og fjölskyldum þeirra auðveldara um vik 

(Laufey I. Gunnarsdóttir, 2014). Aðkoma félagsráðgjafa felst í að hann beitir þekkingu sinni og 

færni við að aðstoða og styðja fjölskyldu og aðra aðstandendur einhverfra barna (lög um 

réttindi sjúklinga nr. 74/1997). Félagsráðgjafar þurfa því að vera tilbúnir til að takast á við 

margskonar áskoranir í starfi með foreldrum einhverfra barna og þekkja einhverfu og einkenni 

hennar vel (Solomon og Chung, 2012; Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014). Mikilvægt er fyrir 

félagsráðgjafa að hafa góða samskiptahæfni, bera virðingu fyrir fjölbreytileikanum og hafa 

þekkingu á viðeigandi úrræðum fyrir skjólstæðinga sína og aðstoða þau við að skipuleggja líf 

sitt (Solomon og Chung, 2012). Félagsráðgjafar þurfa að fara eftir siðareglum og lögum ásamt 

því að geta nýtt sér ýmsar kenningar (Embætti landlæknis, e.d.). Fjölskyldukerfiskenningin, 

sem er mikilvæg til að átta sig á hegðun einstakra fjölskyldumeðlima, kenning Sharon 

Wegschider-Cruse, sem má nýta til að skilja líðan systkina einhverfra barna og síðast en ekki 

síst kenningu Kübler-Ross um sorgarferli til að átta sig betur á líðan foreldra í kjölfar greininga, 

eru góðar fyrir félagsráðgjafa sem starfa með einhverfum börnum og fjölskyldum (Beckett og 

Taylor, 2016; Wegscheider-Cruse, 1989; Chick, 2009). Einnig þarf félagsráðgjafi að starfa með 
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öðrum fagaðilum til öðlast nauðsynlega heildarsýn til að geta veitt skjólstæðingum sínum 

bestu mögulegu aðstoð (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006).  

Höfundur veit ekki til að kenning Sharon Wegschider-Cruse hafi áður verið tengd við 

fjölskyldur einhverfra barna og telst það nýnæmi. Engu að síður hefur verið sýnt fram á að 

systkini einhverfra barna taka sér ákveðin hlutverk og því var spennandi að máta þessa 

kenningu við viðfangsefni ritgerðarinnar.  

Flestar rannsóknir sem áður hafa verið gerðar á foreldrum einhverfra barna eiga við um 

samband konu og karls. Áhugavert væri að athuga hvort niðurstöður sambærilegra rannsókna 

varðandi til dæmis líðan og skilnaðartíðni gefi aðrar niðurstöður hjá pörum af sama kyni. Einnig 

væri áhugavert að gera rannsókn á meðal vina systkina og foreldra til að athuga hvort þau 

upplifi breytingu á þeim eftir greiningu barns.  

Eins og áður kom fram er æskilegt að einhverfa sé greind hja börnum fyrir sex ára aldur 

en algengt er að íslensk börn fá greiningu eftir þann aldur. Áhugavert væri að kanna hvernig á 

því stendur. Mögulega skortir þekkingu og færni á fyrsta stigi þjónustunnar þar sem almenn 

þjónusta fer fram, það er á heilsugæslum, leikskólum og grunnskólum. Með því að fræða 

starfsfólk á þessu stigi um einhverfu aukast líkur á að hægt sé að beita snemmtækri íhlutun. 

Þar sem einkennin koma oft snemma fram á ævi barna ætti að grípa inn sem allra fyrst til að 

greina vanda þeirra. Mögulega þarf að stækka Greiningarstöð Íslands til að bæta aðgengi fyrir 

börn í greiningu. Ef snemmtækri íhlutun er náð með einhverfum börnum eru meiri líkur á að 

börnin og fjölskyldur geti nýtt sér úrræði sem geta lágmarkað möguleg neikvæð áhrif af 

greiningu og aðdraganda hennar. Er kerfið okkar mögulega að bregðast þessum einstaklingum 

og fjölskyldum þeirra? 

Höfundur hefur bætt verulega við þekkingu sína á einhverfu við gerð þessarar ritgerðar. 

Það kom á óvart hve mismunandi einhverfa getur verið sem og hversu mismunandi tíðni 

einhverfu er eftir kynjum. Þar sem stelpur eru oftar með vægari einkenni en strákar má ætla 

að þær séu síður sendar í greiningu, einkennin hjá þeim eru ekki eins sýnileg og hjá strákum. 

Mögulega er kerfið ekki næginlega vakandi fyrir þessum mismun kynjanna og veita þarf 

stelpum aukna athygli og leita eftir einkennum meðal þeirra til að þær fái stuðning og 

greiningu sem allra fyrst. Eins og áður kom fram er algengt að börn á Íslandi missi af 

snemmtækri íhlutun þar sem börn eru greind of seint. Í þessu felast tækifæri til að gera betur 

og æskilegt er að bæta úr þessu sem fyrst. Sagan sýnir að almenn þekking á einhverfu er að 
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aukast og fordómar virðast á undanhaldi en gera þarf enn betur til að auðvelda einhverfum 

einstaklingum og fjölskyldum þeirra að lifa með einhverfunni. 
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