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Útdráttur 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til MA-gráðu til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu og upplifun feðra hér á 

landi sem eiga börn á einhverfurófi með það að markmiði að auka þekkingu, skilning og 

vitund samfélagsins á aðstæðum þeirra. Rannsóknin var unnin eftir aðferðum eigindlegrar 

aðferðafræði og voru tekin viðtöl við sjö feður einhverfra barna. Greining gagna leiddi í 

ljós fjögur meginþemu. Þau eru: Ferli greiningar, þjónustukerfi, hlutverk feðra innan 

fjölskyldunnar ásamt samskiptum foreldra, fjórða þemað var svo viðhorf feðranna til 

einhverfu. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við markmið hennar sem var að 

veita innsýn í reynslu og aðstæður feðra barna á einhverfurófi. Helstu niðurstöður benda 

til að aukning hafi orðið á þátttöku feðra í umönnun barna í nútímasamfélagi, en þeir 

mæti vissum hindrunum í hlutverki sínu, bæði innan þjónustukerfisins sem og í viðhorfi 

samfélagsins. Einnig benda niðurstöður til að feður upplifi streitu og álag í föðurhlutverki 

og parasambandi sem er sambærilegt fyrri rannsóknum á líðan mæðra einhverfra barna. 

Jafnframt sýna niðurstöður að feður upplifa reynslu sína sem ferli aðlögunar að breyttum 

aðstæðum og væntingum.  

Frekari rannsókna er þörf á reynslu feðra sem eiga einhverf börn. Með auknum 

skilningi væri betur hægt að mæta þörfum þeirra og vonast höfundur til að þessi rannsókn 

komi að gagni við þróun frekari fróðleiks og kunnáttu um stöðu feðra gagnvart 

einhverfum börnum sínum og samfélaginu.  

Lykilorð: Einhverfa, greiningarferli, föðurhlutverk, viðhorf til einhverfu. 
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Abstract 

This study is a final assignment towards an MA degree in social work at The University of 

Iceland. The purpose of this study was to shed light on the experience of fathers of 

children on the autism spectrum in Iceland with the goal of increasing knowledge, 

understanding and awareness of their situation. The study was qualitative and included 

interviews with seven fathers of autistic children. Analysis of the data showed four 

themes: The diagnostic process, service systems and the role of fathers within the family 

together with the communication and relationship between parents. The fourth theme 

was the fathers perspective to the autism itself. 

The results of the study are in accordance with its goals as they illuminate the 

experience and conditions of fathers of autistic children. The main results show that 

fathers are increasingly participating in their children’s care in modern society but that 

they meet hurdles both with the service systems available and with the attitudes of 

general society. The results also show that fathers experience stress both as parents and 

partners which is in accordance with previous research done with mothers of autistic 

children. The data also shows that the fathers view their experience as a process of 

adjustment to a changed situation.  

More research is needed on the experiences of fathers of autistic children. With 

increased understanding on their lived experience and perspective it will be possible to 

further meet their needs. The author hopes that this contribution will aid in the 

development of further knowledge about fathers of autistic children and their role in 

society.  

Keywords: Autism, diagnostic process, fatherhood, experience  
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Formáli  

Rannsóknin er unnin sem 30 ECTS eininga lokaverkefni til MA-gráðu í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Háskóla Íslands. Umfram allt vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að 

gefa sér tíma til þess að deila með mér reynslu sinni af einlægni og hreinskilni, án þeirra 

hefði engin rannsókn orðið til. Jafnframt færi ég Sigrúnu Birgisdóttur, framkvæmdastjóra 

Einhverfusamtakanna, þakkir fyrir veitta aðstoð. Einnig vil ég þakka Fríðu Pálsdóttur og 

Kríu Birgisdóttur fyrir alla þeirra aðstoð. Rannsóknin er unnin undir leiðsögn Steinunnar 

Hrafnsdóttur, prófessors við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, og Guðrúnar 

Þorsteinsdóttur, félagsráðgjafa og sviðsstjóra hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og 

færi ég þeim kærar þakkir fyrir uppbyggilega gagnrýni, gagnlegar ábendingar og 

hvatningu. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir alla þolinmæðina sem mér 

var veitt á meðan á verkefninu stóð og skilninginn sem mér var sýndur. Stuðningur þeirra 

og hvatning skipti öllu máli. 
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1 Inngangur 

Röskun á einhverfurófi er flókið safn frávika í taugaþroska sem birtist í skertri hæfni á 

þremur meginsviðum; í félagslegu samspili, máli og tjáskiptum og sérkennilegri eða 

áráttukenndri hegðun. Birtingarmynd einkenna, sem og styrkleiki þeirra, kemur fram á 

mismunandi hátt á milli einstaklinga (Copeland, 2018). Röskunin er oftast greind í æsku, 

þar sem flest einkenni hennar eru komin fram um tveggja til þriggja ára aldur. Hún er 

þrisvar til fjórum sinnum algengari meðal drengja en vísbendingar eru um að stúlkur séu 

vangreindar sökum þess hve einkenni hjá þeim eru oft óljósari en þau sem koma fram hjá 

drengjum (Copeland, 2018; World Health Organization [WHO], 2019). 

Tíðni einhverfu hefur aukist mikið á undanförnum áratugum. Fleiri fjölskyldur um 

heim allan sinna því uppeldi barna með röskun á einhverfurófi, sem oft getur verið 

áskorun. Að eiga barn með sérþarfir líkt og einhverfu getur haft víðtæk áhrif á 

fjölskylduna. Reynsla þessara foreldra hefur mikið verið rannsökuð í gegnum árin og hafa 

niðurstöðurnar meðal annars sýnt fram á að foreldrarnir finna fyrir meiri streitu og álagi 

en foreldrar annarra barna. Fyrri rannsóknir eiga það einnig sameiginlegt að beinast 

frekar að mæðrum barnanna (Burrell, Ives og Unwin, 2017). Minni áhersla hefur verið 

lögð á að safna upplýsingum frá feðrum barna á einhverfurófi og því er til staðar viss 

þekkingarskortur á þeirra reynslu, upplifun og viðhorfum. Mæður hafa lengi verið álitnar 

helstu umönnunaraðilar barna en samhliða breytingum í samfélaginu hefur hlutverk feðra 

breyst og taka þeir nú í auknum mæli þátt í umönnun og uppeldi barna sinna. Auk þess 

eru feður óaðskiljanlegur og mikilvægur hluti af foreldrasambandi, þar sem reynsla þeirra, 

viðbrögð og val geta haft umtalsverð áhrif á ýmsa þætti í uppeldi og velferð barnsins 

(Burrell o.fl., 2017). 

Þar sem mikil þekking er til um reynslu mæðra barna á einhverfurófi má líkum að því 

leiða að þjónusta og íhlutanir þjónustukerfis beinist ómeðvitað frekar að þeirra þörfum 

(Seymour, Giallo og Wood, 2020). Nýlegar rannsóknir á reynslu feðra af föðurhlutverkinu 

gefa til kynna að upplifun feðra og mæðra getur í grundvallaratriðum verið mismunandi, 

sem gæti skýrst af þeim kynjahlutverkum sem samfélagið hefur búið til og mótað. Það 

gefur enn frekar til kynna að það sem við vitum um reynslu mæðra er ekki hægt í öllum 
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tilvikum að færa yfir á feður (Burrell o.fl., 2017). Þekking verður til þegar lítið kannað efni 

er rannsakað og því er til staðar þörf á að skoða betur hver reynsla og upplifun feðra 

þessara barna er og á þann hátt auka vitund bæði samfélags og þjónustukerfis um þá 

þætti sem snúa að feðrum barna á einhverfurófi (Paynter, Davies og Beamish, 2018).  

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar  

Fyrri rannsóknir hafa aðallega eða eingöngu beinst að mæðrum, því er augljós þörf á 

frekari rannsóknum sem beinast sérstaklega að föðurhlutverkinu, fá fram sjónarhorn 

feðranna og um leið öðlast bættan skilning á fjölskyldunni sem heild. 

Markmið þessarar rannsóknar er að gefa feðrum barna með röskun á einhverfurófi 

rödd með því að skoða upplifun og reynslu þeirra af foreldrahlutverkinu, 

greiningarferlinu, og þjónustukerfinu meðal annars, og á þann hátt fá fram og kanna líðan 

þeirra, viðhorf og áskoranir, en slík rannsókn hefur ekki verið gerð áður á Íslandi eftir 

bestu vitund rannsakanda.  

Tilgangur rannsóknar er því að auka þekkingu á reynslu og upplifun feðra barna með 

röskun á einhverfurófi. Rannsóknin hefur þekkingarlegt gildi fyrir málaflokkinn og þá 

fagaðila sem í honum starfa og vonar höfundur að hægt verði að læra af reynslu 

viðmælenda sem síðan getur nýst í starfi félagsráðgjafa og annarra sérfræðinga sem vinna 

með fjölskyldum barna á einhverfurófi. 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru feður barna, yngri en 18 ára, sem hafa formlega 

greiningu um röskun á einhverfurófi. Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að 

svara skiptast í eina meginspurningu og þrjár undirspurningar og eru eftirfarandi: 

Meginspurning: 

• Hver er upplifun og reynsla feðra sem eiga börn með röskun á einhverfurófi? 

Undirspurningar: 

• Hver er upplifun og reynsla feðranna af greiningarferlinu og þjónustukerfinu? 

• Hvernig upplifa þeir eigið hlutverk í fjölskyldunni og í 
makasambandi/foreldrasambandi?  

• Hefur reynsla þessi haft áhrif á viðhorf þeirra til einhverfu og hvernig þeir 
upplifa barn sitt? 
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1.2 Val á viðfangsefni 

Á haustönn 2018 sat ég námskeiðið Fötlun og samfélag í grunnnámi félagsráðgjafar við 

Háskóla Íslands. Í einum fyrirlestrinum fjallaði kennarinn, sem síðar varð minn 

leiðbeinandi, um málefni fjölskyldna fatlaðra barna og þar með kviknaði brennandi áhugi 

minn á þessum málaflokki. Ég er móðir tveggja barna með röskun á einhverfurófi en 

einhverra hluta vegna streittist ég um tíma gegn þessum áhuga, enda krefjandi að taka 

námið með heim, og öfugt. Þegar kom þó að vali á viðfangsefni lokaverkefnis til BA-gráðu 

í félagsráðgjöf var ekki aftur snúið. Ég hafði fundið minn stað innan félagsráðgjafar og 

skrifaði því um börn með röskun á einhverfurófi, þau áhrif sem það hafði á fjölskyldur og 

markmið stuðnings og þjónustu. Við skrif á því verkefni tók ég eftir að verulega vantaði 

upp á þekkingu á reynslu feðra barna á einhverfurófi, sem varð því kveikjan að þessari 

rannsókn nú. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í níu kafla. Fyrst er inngangur þar sem greint er frá tilgangi rannsóknar, 

markmiðum hennar og rannsóknarspurningum. Í öðrum kafla er fjallað um einhverfu, 

greiningarviðmið hennar, greiningarferli og þau þjónustukerfi sem koma að málefnum 

viðfangsefni rannsóknar. Í þriðja kafla er sagt frá kenningarlegum grunn rannsóknar. 

Fjórði kafli segir frá foreldrahlutverkinu almennt og greint er frá samfélagslegum 

breytingum á föðurhlutverkinu. Í fimmta kafla er fjallað um stöðu þekkingar hvað varðar 

foreldra barna á einhverfurófi. Þar á eftir er gerð grein fyrir rannsóknaraðferð, 

framkvæmd rannsóknar, gagnaöflun og úrtaki rannsóknarinnar, ásamt umfjöllun um 

helstu takmarkanir hennar. Í sjöunda kafla eru niðurstöður rannsóknar kynntar. Í kafla 

átta verður rýnt í þær niðurstöður og þær settar í samhengi við fræðilega hluta 

rannsóknar. Að lokum koma lokaorð þar sem höfundur leggur fram vangaveltur og dregur 

af þeim ályktanir.  
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2 Fræðileg umfjöllun  

Í þessum kafla verður fjallað um helstu hugtök sem tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar 

og mikilvægt er að þekkja, til að átta sig betur á niðurstöðunum. Fyrst verður gerð grein 

fyrir hugtakinu röskun á einhverfurófi, þar á eftir verður greiningarviðmiðum hennar og 

greiningarferli lýst. Því næst verður farið yfir hin mismunandi þjónustukerfi sem koma að 

málum barna með þroskafrávik og að lokum verður fjallað um lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga ásamt lögum um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.  

2.1 Einhverfa  

Röskun á einhverfurófi (e. autism spectrum disorder) er flókin og margþætt 

taugaþroskaröskun sem einkennist af frávikum á þremur sviðum hegðunar; í félagslegu 

samspili, máli og tjáskiptum og sérkennilegri eða áráttukenndri hegðun. Röskunin 

samanstendur af mörgum mismunandi einkennum sem mynda síðan samfellt róf. 

Einkennin eru mismunandi á milli einstaklinga, bæði hvað varðar birtingarform sem og 

samsetningu þeirra, og geta verið á víðum skala í styrkleika, allt frá því að vera mild og 

vart greinanleg til mjög sterkra einkenna sem hamla daglegu lífi. Einkenni röskunar á 

einhverfurófi geta tekið breytingum með auknum aldri og þroska barns, en eru til staðar 

út lífsskeið þess (Copeland, 2018; WHO, 2019). Því má segja að einhverfa sé samsafn 

hegðunareinkenna en fjöldi þeirra, samsetning og styrkleiki eru þeir þættir sem segja til 

um alvarleika röskunarinnar. Vegna breytileikans á þessum einkennum hefur hugtakið 

einhverfuróf verið notað til að lýsa og ná utan um þennan fjölbreytileika (Evald 

Sæmundsen, Ingólfur Einarsson og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2016). Það hugtak, ásamt 

hugtakinu röskun á einhverfurófi verður notað jöfnum höndum í þessari rannsókn. 

Mikil aukning hefur orðið á algengi röskunarinnar um heim allan á undanförnum 

áratugum sem rekja má til aukinnar vitundar um einhverfurófið sem og til betri 

greiningartækja. Faraldsfræðirannsóknum ber ekki saman um raunverulega aukningu 

röskunarinnar en þó má áætla samkvæmt opinberum tölum (WHO, e.d.) að eitt af 

hverjum 160 börnum séu á einhverfurófi. Samkvæmt innlendum rannsóknum sem gerðar 

hafa verið, er tíðnin hér á landi talin vera um 2.7% (Sigríður Lóa Jónsdóttir o.fl., 2020). 
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Orsök röskunar á einhverfurófi er ekki alveg þekkt en vitað er að bæði erfðir og umhverfi 

spila þar hlutverk, sem gæti skýrt fjölbreytileika einkenna. Röskunin hefur áhrif á færni og 

getu einstaklingsins á mörgum sviðum daglegs lífs, svo sem á heimili, í skóla og annars 

staðar í samfélaginu (Russa, Matthews og Owen-DeSchryver, 2015). Að auki er algengt að 

börn á einhverfurófi búi við hinar ýmsu meðraskanir samhliða einhverfu, en samkvæmt 

rannsóknum glíma yfir 83% þessara barna við aðra taugaþroskaröskun, svo sem ADHD og 

mörg hafa greiningu um geðrænan vanda. Vitsmunaþroski getur verið skertur en tíðni 

þroskahömlunar er talin vera allt að 50%. Aðrar algengar fylgiraskanir eru til að mynda 

kvíði, áráttu- og þráhyggjuröskun, lyndisraskanir hvers konar og aðrar hegðunarraskanir 

ásamt svefnvanda, frávikum í skynjun áreita, erfiðleikum við fæðuinntöku og flogaveiki 

(Hodges, Fealko og Soares, 2019; WHO, 2019). 

Mörg börn á einhverfurófi lifa sjálfstæðu og innihaldsríku lífi á fullorðinsárum á 

meðan önnur búa við mikil hamlandi einkenni og þurfa ævilanga umönnun og stuðning. 

Því getur röskun á einhverfurófi í mörgum tilvikum verið mikil fötlun, en fötlun er 

skilgreind sem sú víxlverkun á milli einstaklinga sem búa við skerðingu og þeirra viðhorfa 

og hindrana sem finnast í umhverfinu og koma í veg fyrir að þeir geti tekið fullan og virkan 

þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli (Burrell o.fl., 2017; Sameinuðu þjóðirnar, e.d.; 

United Nations, e.d.). 

2.2 Greiningarviðmið 

Ekki eru til nein líffræðileg próf til að greina röskun á einhverfurófi og því er greining 

hennar alfarið byggð á mati á hegðunareinkennum, fjölda þeirra og styrkleika. Við mat og 

greiningu styðjast sérfræðingar við þar til gerð flokkunar- og greiningarkerfi. Annars vegar 

DSM (e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder), sem er greiningar- og 

flokkunarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna (APA) og hins vegar ICD (International 

Classification of Disease), sem er flokkunar- og skilgreiningakerfi WHO 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar). Báðum kerfum er ætlað að halda utan um, lýsa 

og skilgreina sjúkdóma, raskanir og önnur heilsufarsvandamál og á þann hátt samræma 

og auðvelda greiningu á meðal sérfræðinga (American Psychiatric Association, e.d.; WHO, 

e.d). DSM kerfið hefur í gegnum tíðina verið leiðandi í rannsóknum og mótun 

skilgreininga, en sem greiningarkerfi hefur það helst verið notað af sérfræðingum í 

Bandaríkjunum (American Psychiatric Association, e.d). Hér á landi er stuðst við tíundu 
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útgáfu af flokkunar- og skilgreiningakerfi WHO, ICD-10 við greiningu einhverfu (Evald 

Sæmundsen, 2008). 

Röskun á einhverfurófi var fyrst skilgreind sem aðgreind röskun af WHO í níundu 

útgáfu ICD kerfis hennar árið 1973 og var einkennalýsing hennar nær eins í báðum 

greiningarkerfunum (ICD-10 og DSM-IV) allt til ársins 2014 þegar miklar breytingar urðu á 

skilgreiningu hennar með uppfærslu DSM kerfisins og tilkomu DSM-5 (Carrington, 2016).  

Í ICD-10 er greiningin byggð á hegðunareinkennum á þremur mismunandi sviðum: í 

félagslegu samspili, í máli og tjáskiptum og sérkennilegri eða áráttukenndri hegðun. Til að 

falla undir greiningarviðmiðin þarf viðkomandi að vera með að minnsta kosti sex einkenni, 

þar af tvö sem falla undir félagslegt samspil og að minnsta kosti eitt einkenni í hvorum 

hinna tveggja flokkanna; í máli og tjáskiptum og sérkennilegri eða áráttukenndri hegðun 

eins og sjá má á mynd 1. 

 

Mynd 1. Greiningarviðmið samkvæmt ICD-10 (Carrington, 2016, bls. 113). 
 

Í DSM-5 voru þessi þrjú meginsvið sameinuð í tvö; skerðingu í félagslegu samspili og 

sérkennilega eða áráttukennda hegðun. Undir báðum meginsviðunum eru undirflokkar 

eins og sést á mynd 2. Til að ná greiningarviðmiðum þurfa einkenni að vera til staðar í 

öllum þremur undirflokkum sem tilheyra félagslegu samspili, ásamt að minnsta kosti 
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tveimur einkennum af fjórum á sviði sérkennilegrar eða áráttukenndrar hegðunar 

(Carrington, 2016). 

 

Mynd 2. Greiningarviðmið DSM-5 fyrir röskun á einhverfurófi (Carrington, 2016, bls. 119). 

 

Einhverfa var ein af þeim röskunum sem hvað mestar breytingar urðu á við uppfærslu 

DSM kerfisins þar sem undirflokkar röskunarinnar (dæmigerð einhverfa, röskun á 

einhverfurófi, ekki flokkuð nánar og Asperger heilkenni) voru fjarlægðir, og þess í stað 

búið til samfellt róf (Doernberg og Hollander, 2016). Þessar breytingar voru um tíma mjög 

umdeildar meðal sérfræðinga og vöktu upp meðal annars þær áhyggjur að þær gætu leitt 

til vangreiningar þar sem færri næðu greiningarviðmiðum en áður (Carrington, 2016). 

Eins og ofar var greint frá hefur DSM greiningarkerfið verið leiðandi í rannsóknum en 

kerfin tvö hafa þó fylgst að í gegnum tíðina. Í kjölfar samþykktar WHO um uppfærslu á 

ICD-10 flokkunarkerfinu mun innleiðing á ICD-11 hefjast í janúar 2022. Þær breytingar eru 

þær stærstu sem gerðar hafa verið á kerfinu og munu verða sambærilegar þeim sem sáust 

í DSM-5, þar sem undirflokkar einhverfu verða sameinaðir í eitt samfellt róf, skilgreiningu 

breytt og megin einkennasvið sameinuð í tvö (Reed o.fl., 2019). 

2.3 Greiningarferli  

Greining er ferli athugana, prófana, viðtala og víðtækrar upplýsingaöflunar. Tilgangur 

greiningar er að kortleggja styrk- og veikleika barns í samhengi við umhverfisþætti og leita 

svara við því hvort það hafi einhver frávik frá því sem eðlilegt telst, hver þau frávik eru, 

hve hamlandi þau eru fyrir barnið og meta hvaða úrræði gætu best gagnast. Frumgreining 

kallast fyrsta formlega athugunin sem gerð er ef grunur vaknar um einhvers konar frávik. 

Þegar nánari greiningar er þörf eru gerðar víðtækari og sérhæfðari athuganir út frá þeim 

vísbendingum sem frumgreiningin benti til (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.-a). 
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Þegar barni hefur verið vísað til greiningar vegna gruns um röskun á einhverfurófi er 

mikilvægt að myndað sé þverfaglegt teymi sérfræðinga sem stendur saman að athugun á 

barninu. Þær fagstéttir sem helst koma að slíkri skoðun eru barnalæknar, sálfræðingar, 

iðjuþjálfar, þroskaþjálfar, talmeinafræðingar og félagsráðgjafar (Svandís Ása 

Sigurjónsdóttir, 2014).  

Sérfræðingar teymisins afla víðtækra upplýsinga um barnið, aðstæður þess og 

fjölskyldu. Slík upplýsingaöflun felur meðal annars í sér læknisskoðun þar sem mat er lagt 

á líkams- og taugaþroska og upplýsingar fengnar um meðgöngu ásamt fæðingar- og 

þroskasögu barnsins. Viðtöl eru tekin við foreldra til að afla ítarlegri upplýsinga um 

þroskasögu þess og einkenni einhverfu. Jafnframt eru lagðir fyrir foreldra viðeigandi 

spurningalistar. Gerð er þroskamæling þar sem vitsmunaþroski barns er kannaður, lagt er 

mat á hegðun og líðan barnsins og skimað fyrir geðrænum einkennum svo sem þunglyndi 

og kvíða, ADHD og hegðunarvanda. Talmeinafræðingur metur málþroska barnsins ef 

ástæða þykir. Auk þess er skyn- og hreyfiþroski skoðaður og aðlögunarfærni metin. 

Upplýsinga er aflað frá leik- eða grunnskóla barns og bein athugun á barni og einkennum 

einhverfu er gerð. Félagsráðgjafar meta aðstæður fjölskyldunnar út frá upplýsingum 

foreldra og í samvinnu við þá og kynna þeim rétt þeirra til stuðnings og þjónustu (Holliday, 

Stanley, Fodstad og Minshawi, 2016; Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014). Að 

athugunarferli loknu bera sérfræðingar teymis saman niðurstöður sínar í þeim tilgangi að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu um mögulega greiningu. Börn á einhverfurófi hafa 

mismunandi þarfir fyrir íhlutun, stuðning og þjónustu þótt þau hafi sömu greininguna og 

því er í lok ferlis þeim upplýsingum miðlað áfram til viðeigandi þjónustuaðila, svo sem 

leikskóla, grunnskóla og félagsþjónustu (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014). 

Þó svo að fyrstu einkenni röskunar á einhverfurófi komi alla jafna fram á fyrstu 

þremur aldursárum barnsins getur liðið töluverður tími þar til greining er formlega 

staðfest. Algengast er að foreldrar taki fyrstir eftir frávikum í þroskaferli barna sinna, þó 

svo þær áhyggjur beinist kannski ekki strax að einhverfu. Áfangar í þroskaferli barns gefa 

foreldrum til kynna hvort barn þeirra sé að þroskast á dæmigerðan hátt. Í flestum tilvikum 

vakna áhyggjur foreldra á milli 18 og 24 mánaða aldurs barnsins. Meirihluti foreldra tekur 

fyrst eftir frávikum í málþroska, en auk þess geta fyrstu áhyggjur beinst að frávikum í 

hegðun barns, skorti á getu í hlutverkaleik, erfiðleikum varðandi svefn eða fæðuinntöku 
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og seinkun í hreyfiþroska. Hvað það er nákvæmlega sem gæti vakið ugg hjá foreldrum er 

oft mismunandi og fer eftir styrkleika einkennanna (Holliday o.fl., 2016).  

Þrátt fyrir aukna vitund um röskun á einhverfurófi og mikilvægi snemmgreiningar fyrir 

íhlutun, þjónustu og framtíðarhorfur barnsins er greiningarferlið í mörgum tilfellum 

langvinnt og tímafrekt og einkennist af streitu, áhyggjum og óvissu fyrir fjölskylduna 

(Crane, Chester, Goddard, Henry og Hill, 2015; Rabba, Dissanayake og Barbaro, 2019). Í 

mörgum tilvikum má skýra þann langa biðtíma sem er eftir greiningu með aukinni tíðni 

einhverfu þar sem fleiri börnum er nú vísað til formlegrar athugunar hjá viðeigandi 

stofnun. Stofnanir hafa oft ekki yfir að ráða nægum mannafla, fjármunum eða úrræðum 

til að takast á við þennan aukna fjölda, sem leiðir af sér lengri biðlista (Holliday o.fl., 2016). 

Í leiðbeiningum sem NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) til þeirra 

sérfræðinga og stofnana sem sjá um athuganir kemur fram að æskilegur biðtími eftir 

aðkomu sérfræðiteyma eftir tilvísun til þeirra skuli að meðaltali ekki vera lengri en þrír 

mánuðir (The National Institute for Health and Care Excellence, 2017). 

Snemmtæk íhlutun er hugtak sem vísar til markvissra aðgerða í kennslu og þjálfun 

barna með röskun á einhverfurófi. Undanfarna áratugi hafa rannsóknir sýnt fram á 

mikilvægi snemmtækrar íhlutunar fyrir þroska barna á einhverfurófi. Grípa þarf til 

þessarar íhlutunar snemma í þroskaferli barnanna þegar hún er áhrifaríkust (Greiningar- 

og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-a). Á fyrstu sex æviárum barna er taugakerfi líkamans enn í 

mótun og á þeim tíma er hvað mest hægt að hafa áhrif á þroska barnsins og framfarir 

þess. Börn sem eru greind eftir þann aldur hafa því misst af tækifærinu til að njóta góðs 

af þess konar íhlutunum á þeim tíma sem taugakerfið er móttækilegast fyrir slíkum 

þjálfunum og kennslu. Seinkun á greiningu getur einnig haft í för með sér aukið álag sem 

og kostnað fyrir bæði fjölskyldur og samfélagið þegar til lengri tíma er litið (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, o.fl., 2020). Í lögum um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 

38/2018) sem nánar verður fjallað um hér á eftir er í 13. gr. fjallað um mikilvægi 

snemmtækrar íhlutunar og greiningar og þar ítrekað að grípa skuli til aðgerða strax og 

grunur um þroskafrávik vaknar og greining skuli fara fram svo fljótt sem mögulegt er. 
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2.4 Þrjú stig þjónustu 

Það eru margir aðilar á mismunandi stjórnsýslu- og þjónustustigum sem koma að 

greiningum og annarri þjónustu við börn og unglinga. Hlutverk og skjólstæðingahópur 

þessara stofnana eru einnig af ýmsu tagi en saman mynda þær samfellt kerfi sem skiptist 

í þrjú þjónustustig: Grunn-, ítar- og sérþjónustu. Hvert stig sinnir ákveðnum hópi barna 

og unglinga sem eiga við miserfiðan vanda að stríða og þurfa á ólíkum úrræðum og/eða 

meðferð að halda. Grunnþjónustan er fyrsti viðkomustaður þegar grunur vaknar um 

frávik í þroska, en til hennar teljast leik- og grunnskólar, heilsugæslan og félagsþjónusta 

sveitarfélaganna. Þetta fyrsta þjónustustig leggur áherslu á almennar og fyrirbyggjandi 

aðferðir, sinnir forvörnum og fræðslu, sér um stoðþjónustu, annast frumgreiningar og 

veitir einnig, í vægari tilfellum, snemmtæka íhlutun í nærumhverfi barnsins 

(Ríkisendurskoðun, 2016). 

Sé vanda barns þannig háttað að frumgreining á fyrsta stigi sýni þörf á nánari 

greiningu og aðkomu sérfræðinga eða sértækra úrræða, er barninu vísað áfram, þá 

annaðhvort yfir á annað eða þriðja stig þjónustukerfis, allt eftir alvarleika vandans hverju 

sinni (Ríkisendurskoðun, 2016). Eins og áður hefur verið greint frá mynda stigin þrjú eina 

heild og starfa saman að því að veita öllum börnum og unglingum þá heilbrigðisþjónustu 

sem þau þarfnast og eiga rétt á. Skýr verkaskipting ásamt öflugu samstarfi á milli 

þjónustustiga er forsenda þess að þjónustukerfið virki á þann hátt sem því er ætlað og 

veiti þar með samfellda og skilvirka þjónustu (Ríkisendurskoðun, 2016). Á mynd 3 má sjá 

hvernig sérhæfing stofnana eykst eftir því sem ofar dregur í þjónustustigi. 

 

Mynd 3. Þrjú stig þjónustu vegna þroska- og hegðunarfrávika (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 
2014, bls. 96). 
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Þroska- og hegðunarstöð (ÞHS) er þverfagleg þjónusta innan Heilsugæslu 

Höfðuborgarsvæðisins sem tilheyrir öðru stigi þjónustukerfisins og flokkast sem 

ítarþjónusta. Stöðin sinnir ráðgjöf, meðferð, fræðslu og greiningu taugaþroskaraskana. 

Greiningarþjónusta Þroska- og hegðunarstöðvar tekur við tilvísunum frá 

skólasálfræðingum og öðrum fagaðilum á fyrsta stigi ef frumgreining hefur bent til að 

vandi barns valdi hömlun í daglegu lífi og þörf sé fyrir markvissari íhlutun. Stöðin sinnir 

nánari greiningu barna upp að 18 ára aldri á landsvísu ef greind er yfir viðmiðum 

þroskahömlunar og sterkar vísbendingar eru um hamlandi einkenni einhverfu, 

tilfinningavanda, hegðunarerfiðleika, ADHD og skyldar raskanir svo eitthvað sé nefnt. 

Allar tilvísanir eru metnar af þverfaglegu inntökuteymi og fer biðtími eftir stöðu biðlista 

og alvöru málsins. Að greiningu lokinni býðst foreldrum og/eða börnum að notfæra sér 

ýmiss konar færni- og fræðslunámskeið (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.-b). 

Ef barn er með alvarlegri einkenni um frávik í tauga- og/eða vitsmunaþroska er því 

vísað áfram til þriðja stigs þjónustukerfis, það er að segja til sérþjónustunnar. Stofnunum 

á þriðja þjónustustigi er ætlað að sinna flóknustu og erfiðustu tilfellunum um frávik í 

þroska og/eða geðheilbrigði. Til þriðja stigs þjónustukerfis teljast Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins og Barna- og unglingageðdeild Landspítala (Ríkisendurskoðun, 

2016).  

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins (GRR) er sérfræðiþjónusta sem starfar samkvæmt 

sérlögum (lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003). Hlutverk hennar er 

að tryggja að börn með alvarleg frávik í þroska sem leitt geti til fötlunar fái greiningu, 

ráðgjöf og viðeigandi úrræði. Algengustu ástæður tilvísana til GRR eru, auk einhverfu og 

skyldra raskana, þroskahömlun og hreyfihömlun (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 

e.d.-b). Markhópur GRR eru því þau börn sem mestu frávikin hafa og eru líkleg til að þurfa 

á margþættum stuðningi að halda á lífsleiðinni (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 

2020). Starfsemi stofnunarinnar er byggð á heildstæðri, þverfaglegri þjónustu og leitast 

er við að beita fjölskyldumiðaðri nálgun þar sem foreldrar eru hvattir til að taka þátt í 

bæði þjónustuferli barnsins og þeim ákvörðunum sem varða bæði barn og fjölskyldu 

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

Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL), annast meðal annars greiningu og 

meðferð þeirra barna sem glíma við fjölþættan, samsettan og flókinn geðrænan vanda. 
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Hafi barn undirliggjandi slíkan vanda, auk frávika í taugaþroska, en hefur samt 

vitsmunaþroska yfir viðmiðum fyrir þroskahömlun er því vísað til BUGL (Landspítali, e.d.; 

Ríkisenduskoðun, 2016). 

Þrátt fyrir að þessi þrjú stig þjónustu sem ofangreindar stofnanir skilgreina hlutverk 

sitt, starfsemi og skjólstæðingahóp út frá, er þeirrar skilgreiningar hvergi getið í lögum, 

reglum eða tilmælum stjórnvalda (Ríkisendurskoðun, 2016). Undanfarin tvö ár hefur þó 

farið fram margþætt vinna innan félagsmálaráðuneytisins sem er ætlað að bæta úr því 

fyrirkomulagi og afnema hindranir innan þjónustukerfisins, með það að markmiði að 

tryggja börnum og fjölskyldum þeirra samfellda þjónustu. Áætlað er að breyta 

stofnanafyrirkomulagi og samþætta þjónustu enn frekar á milli þjónustukerfa og lögfesta 

ofangreind þrjú þjónustustig. Samkvæmt drögum að frumvarpi um samþættingu 

þjónustu í þágu farsældar barna er lagt til að sveitarfélag tilnefni málastjóra fyrir barn og 

fjölskyldu ef þjónustuþörf þess er meiri eða sérhæfðari en hægt er að veita á fyrsta stigi. 

Hlutverk málastjóra er að koma á fót stuðningsteymi með þeim aðilum sem veita barni 

þjónustu. Markmið með slíku teymi sérfræðinga er að vinna að ákveðinni 

stuðningsáætlun þar sem þjónusta sem barnið og fjölskylda þess þurfa á að halda er 

samþætt. Málastjóra er þannig ætlað að stuðla að samfelldari og öruggari þjónustu fyrir 

barn og fjölskyldu með því að halda utan um ferli hvers máls innan þjónustukerfis og á 

þann hátt styrkja og auðvelda framgang þess (Samráðsgátt, 2020). 

2.5 Þjónusta sveitarfélaga 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991) ber þeim að veita 

stuðningsþjónustu til þeirra sem þurfa aðstoð í daglegu lífi vegna skertrar getu, veikinda 

eða fötlunar og á þetta einnig við um fjölskyldur barna sem hafa þörf fyrir stuðning. 

Félagsmálaráðherra fer með yfirstjórn og ábyrgð málaflokksins en eftir yfirfærslu á 

honum frá ríki til sveitarfélaga árið 2011 hafa sveitarfélögin framkvæmdarvald 

þjónustunnar og sjá um útfærslu hennar, skipulag og fjármögnun (Stjórnarráð Íslands, 

e.d.). Stoðþjónusta fyrir börn á einhverfurófi og fjölskyldur þeirra telst því sem lögbundin 

þjónusta sem sveitarfélögum bera að veita til að mæta sértækum og fjölbreyttum þörfum 

þeirra (Freydís Jóna Freysteinsdóttir og Gylfi Jónsson, 2016). Samkvæmt 27. gr. laganna 

(um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991) er stuðningsþörf metin í hverju tilviki fyrir 

sig, en sé þörfin meiri en svo að hægt sé að mæta henni innan almennra laga um 
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félagsþjónustu ber sveitarfélögum að veita viðbótarþjónustu samkvæmt lögum um 

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018). Þau lög voru 

innleidd í kjölfar fullgildingar Íslands á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks og er þeim ætlað að tryggja enn frekar réttindi þeirra sem mesta stuðningsþörfina 

hafa sökum fötlunar. 

Markmið laga um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) er að gefa 

því kost á þeirri bestu þjónustu sem hægt er að veita hverju sinni og skal þjónustan miða 

að því að fatlað fólk fái þann sértæka stuðning sem er þeim nauðsynlegur til þess að geta 

notið fullra mannréttinda til jafns við aðra þjóðfélagsþegna. Þá skal fötluðu fólki standa 

til boða sú stoðþjónusta sem er þeim nauðsynleg til þátttöku í samfélagi án aðgreiningar 

ásamt því að koma í veg fyrir félagslega einangrun þeirra. Til þeirrar stoðþjónustu teljast 

þarfir fatlaðra barna fyrir umönnun og þjálfun ásamt þeirri þjónustu sem fjölskyldum 

þeirra er nauðsynleg til að tryggja þeim örugg og þroskavænleg uppeldisskilyrði. Sé 

stuðningsþörf barns og/eða fjölskyldu þess metin meiri en 15 klukkustundir á viku koma 

lög um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir til viðbótar lögum um félagsþjónustu. 

Þjónustan er mismunandi eftir sveitarfélögum, enda eru þau ólík að stærð. Sem dæmi um 

stoðþjónustu má til að mynda nefna liðveislu, akstursþjónustu, tilsjón, 

stuðningsfjölskyldur og skammtímadvöl svo fátt eitt sé nefnt (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, e.d.). 

Auk þessa eiga foreldrar fatlaðra barna, langveikra og/eða barna með þroskaraskanir 

rétt á umönnunargreiðslum fá Tryggingastofnun ríkisins. Þeim greiðslum er ætlað að létta 

undir með foreldrum þegar umönnun er krefjandi eða kostnaður vegna ýmiss konar 

þjónustu, svo sem þjálfunar og meðferðar er mikill. Umönnunargreiðslur eru veittar 

samkvæmt lögum um félagslega aðstoð (nr. 99/2007). Greiðslurnar eru skattfrjáls, 

fjárhagsleg aðstoð og eru greiddar mánaðarlega samkvæmt umönnunarmati barns sem 

tekur mið af greiningu þess og umönnunarþörf (Tryggingastofnun, e.d.-a, e.d.-b). 

Markmið þjónustu við börn með þroskafrávik er að efla þroska og færni barnanna, 

bæta lífsgæði þeirra, stuðla að betri líðan fjölskyldunnar og efla getu hennar til virkrar 

þátttöku í samfélaginu. Þjónustan er gjarnan mikilvæg þessum fjölskyldum og getur styrkt 

stöðu þeirra, en til þess þarf hún að vera heildstæð. Með heildstæðri þjónustu er átt við 

að meta skal þarfir barnsins og fjölskyldu þess á heildrænan hátt, svo sem á heimili, í skóla 
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og í samfélaginu. Til þess að þjónustan geti verið heildstæð þurfa mismunandi 

þjónustukerfi samfélagsins að vinna markvisst og vel saman (Guðrún Þorsteinsdóttir og 

Þóra Leósdóttir, 2014). Í 19.gr laga um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 

38/2018) segir að þegar þörf fatlaðs barns fyrir viðvarandi og fjölþættan stuðning 

þjónustukerfa eigi það rétt á einstaklingsbundinni þjónustuáætlun og stuðning 

þverfaglegs þjónustuteymis mismunandi þjónustuaðila. Hlutverk og markmið slíkra 

þjónustuteyma er að útfæra þjónustu við barnið, hafa samráð um hana og tryggja gæði 

og samfellu þjónustunnar.  
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3 Kenningarlegur grunnur 

Til er töluverð þekking á stöðu og líðan foreldra barna á einhverfurófi en áður en þeim 

þáttum verða gerð skil verður hér fjallað um þann kenningarlega grunn er liggur að baki 

rannsóknarinnar. Með því að notast við neðangreindar kenningar verður leitast við að 

öðlast skýrari sýn og betri skilning á aðstæðum, upplifun og reynslu feðra barna með 

röskun á einhverfurófi.  

Fyrst verður fjallað um líkön sem tengjast föðurhlutverkinu, þar næst er umfjöllun um 

kreppu- og áfallakenningu Cullbergs og að lokum farið yfir ABX-C líkan um aðlögun 

fjölskyldunnar að breyttum aðstæðum. 

3.1 Tengsl föðurhlutverks og umhverfis 

Fáar kenningar eru til um hlutverk feðra en í rannsóknum er algengt að rannsakendur 

styðji sig við fjögurra þátta líkan Lambs og Plecks (1985) þegar föðurhlutverkið er skoðað. 

Líkanið segir að föðurhlutverkið og þátttaka feðra í uppeldi barna sinna ráðist af 

hvatningu, færni og sjálfstrausti, félagslegum stuðningi og stofnunum samfélagsins. Þessir 

þættir byggjast hver á öðrum og hafa þannig gagnvirk áhrif (Lamb, Pleck, Charnov og 

Levine, 1985). Annað algengt líkan sem spáir fyrir um föðurhlutverkið og þátttöku feðra 

er átta þátta líkan Ihinger-Tallman, Pasley og Buehler (1995) um tengsl á milli sjálfsmyndar 

föður og þátttöku hans í föðurhlutverki. Það líkan segir að viðhorf og væntingar móður, 

viðhorf föður til móður, tilfinningalegur stöðugleiki þeirra, kyn barns, foreldrasamband, 

efnahagsleg staða föður og hvatning annarra séu þeir þættir sem mestu áhrifin hafi á 

hlutverk föður, tengsl hans við barn og þátttöku hans í lífi þess.  

Byggt á ofangreindum líkönum komu Doherty, Kouneski og Erickson (1998) fram með 

kenningu um föðurhlutverkið og útbjuggu líkan sem spáir fyrir um virka þátttöku og 

ábyrgð feðra í föðurhlutverki. Líkanið byggir á kerfisfræðilegri nálgun og er ætlað að draga 

fram og skýra ferla ásamt þeim gagnvirku áhrifum sem tengsl föður, móður, barns og 

samfélags hafa á föðurhlutverkið. Líkanið leggur þannig áherslu á einstaklingsbundna 

þætti föður, móður og barns, þætti sem finna má í tengslum milli foreldra sem hafa áhrif 

á hlutverk föður og samfélagsbundna þætti umhverfis, ásamt áhrifabreytum innan hvers 
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þáttar. Eins og mynd fjögur sýnir er miðja líkansins gagnvirk eining barns, föður og móður 

þar sem hver eining hefur áhrif á aðra einingu, svo sem á viðhorf og væntingar. Þessar 

þrjár einingar tengsla hafa einnig víðari tengsl við samfélagið eins og mynd fjögur skýrir 

betur. Á þennan hátt leitast líkanið við að varpa ljósi á þá þætti sem hafa áhrif á hlutverk 

feðra í nútímasamfélagi. Vegna þess hve kenningar og rannsóknir á föðurhlutverkinu eru 

af skornum skammti er sérstaklega mikilvægt að undirstrika og aðgreina þá þætti sem 

hafa áberandi áhrif á hlutverk feðra eins og líkanið gerir. Þættirnir birtast á eftirfarandi 

fjórum sviðum: Hvernig faðir skilgreinir hlutverk sitt, viðvera hans í lífi barnsins, 

efnahagsleg staða föðurins og virk þátttaka hans í uppeldi og umönnun barnsins.  

Þetta líkan og þær rannsóknir sem það byggir á styðja þær hugmyndir um að tengsl 

föður og barns og föðurhlutverkið sjálft sé bæði háð, sem og, undir sterkari áhrifum ytri 

þátta svo sem foreldrasambandi, einstaklingsbundnum þáttum í fari móður og áhrifum 

samfélags, heldur en móðurhlutverkið er.  

 

Mynd 4. Áhrifaþættir á föðurhlutverk (Doherty o.fl., 1998, bls. 285). 
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Með því að beita vistfræðilegri og kerfisbundinni nálgun sem þessari til að skoða 

föðurhlutverkið, og á þann hátt tengja það við stærra samhengi umhverfis, getur að vissu 

leyti dregið úr mikilvægi þess en á sama tíma skýrt hve viðkvæmt það er fyrir ytri áhrifum. 

Með þessu líkani má því draga þá ályktun að föðurhlutverkið sé einstaklingsbundið en 

jafnframt undir áhrifum fjölmargra þátta, svo sem tengsla við móður, foreldrasambands 

og uppbyggingar samfélagsins sem allir hafa áhrif á samsömun karls við hlutverk sitt sem 

föður (Doherty o.fl., 1998).  

Föðurhlutverkið mætti einnig skoða út frá kenningum um félagsauð, en félagsauður 

eru þeir þættir í lífi einstaklings sem segja til um stöðu hans innan samfélagsins og geta 

endurspeglað viðhorf hans. Með félagsauði er þannig átt við félagsleg tengsl 

einstaklingsins, efnahagslega stöðu hans, svo sem menntun, tekjur og völd og 

persónulega eiginleika, til dæmis hæfni hans og færni. Samkvæmt þessum kenningum eru 

félagsleg tengsl einstaklings og persónulegir eiginleikar hans undir áhrifum 

efnahagslegrar stöðu hans. Rannsóknir benda til að feður barna á einhverfurófi séu mjög 

meðvitaðir um félagsauð sinn, það er að segja, stöðu sína í samfélaginu og ímynd. Þær 

rannsóknir hafa einnig sýnt hvernig ungir strákar og karlmenn úr mismunandi hópum 

samfélagsins eru mótaðir af viðhorfi sínu til feðra sem höfuð fjölskyldunnar og fyrirvinnu 

hennar. Þær rannsóknir má tengja við nálgun félagsvísinda á hlutverk feðra sem útskýrir 

að föðurhlutverkið er í grundvallaratriðum félagsleg uppbygging, þar sem hver kynslóð 

hefur sína sýn á hlutverk feðra sem mótast af þeirra tíma og aðstæðum. Hver og ein 

kynslóð þarf þannig að takast á við það sem kallað hefur verið menningu og atferli feðra 

í fjölskyldum (Doucet, 2018). 

Þessa þætti má nýta til að skoða áhrif á, skýra og skilja félagslega stöðu feðra barna á 

einhverfurófi, stuðningsnet þeirra, áskoranir og tækifæri (Hannon og Hannon, 2017). 

3.2 Kreppu- og áfallakenning Cullbergs 

Kreppu- og áfallakenningar snúa að sameiginlegum hugmyndum fræðimanna um 

viðbrögð einstaklinga, óháð menningu, við ýmiss konar áföllum sem þeir geta orðið fyrir 

á lífsleiðinni. Til slíkra áfalla má til dæmis nefna skilnað, atvinnumissi, alvarlega 

sjúkdómsgreiningu og það að eignast barn með fötlun. Fólk upplifir og vinnur úr áföllum 

á mismunandi hátt en kenningar þessar leitast við að skýra það ferli sem á sér stað þegar 
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einstaklingurinn fer í gegnum hin ólíku tímabil áfallsins, svo sem afneitun, úrvinnslu og að 

lokum að ná sátt við upplifun sína og reynslu (Jacobsson og Åkerström, 2015). 

Kreppukenning Cullbergs (1990) hefur verið leiðandi rödd innan áfallafræðanna en 

hann skilgreindi hugtakið kreppu á þann veg að þá eigi veruleg þáttaskil sér stað í lífi 

einstaklingsins, innri eða ytri aðstæður hans hafi orðið til þess að hann upplifi vissa ógn 

við grunnviðmið sín eða öryggi. Þessi ógn getur leitt til þess að einstaklingurinn missir 

færni sína til að nýta sér þær bjargir sem hann býr yfir (Cullberg, 1990).  

Cullberg (1990) skipti kreppu í tvenns konar þætti, þroska- og áfallakreppu. 

Þroskakreppa (e. crisis) getur verið jákvæð og upplifa flestir einhvern tímann á lífsleiðinni 

slíka kreppu, og er hún í raun nauðsynleg til þess að efla sjálfsþroska og að öðlast dýpri 

skilning á þroskastigum lífsins. Með þroskakreppu er átt við áfanga og/eða breytingar sem 

verða í lífi fólks, eins og til dæmis að ganga í hjónaband, stofna fjölskyldu eða verða fyrir 

veikindum. Þessir atburðir vekja oft upp erfiðar tilfinningar en stuðla yfirleitt að frekari 

þroska þegar litið er til lengri tíma. 

Áfallakreppa (e. trauma) kemur oftast í kjölfar skyndilegra atburða sem eru ógn við líf 

og tilveru einstaklingsins, svo sem ástvinamissir, slys eða náttúruhamfarir. Við áfallið 

getur einstaklingnum fundist sem að vegna ytri skilyrða í lífi hans sé félagslegri stöðu hans 

og öryggi ógnað og grafið sé undan grundvallarþörfum hans. Áfallakreppa einkennist því 

af getuleysi einstaklingsins til að takast á við afleiðingar áfallsins (Cullberg, 1990). Til þess 

að auðvelda meðferð og bæta þekkingu fagfólks skipti Cullberg (1990) áfallakreppu upp í 

fjögur stig; loststig (e. shock stage), viðbragðsstig (e. reaction stage), úrvinnslustig 

(e. healing and processing stage) og skilningsstig (e. reorientation stage). Fyrstu tvö stigin 

teljast til bráðaviðbragða einstaklingsins, eða þess sem einnig hefur verið skilgreint sem 

andleg kreppa. Á þessum stigum finnur viðkomandi fyrir reiði, kvíða, sektarkennd og getur 

jafnvel afneitað því sem kom fyrir. Seinni stigin tvö, úrvinnslustig og skilningsstig, snúa að 

úrvinnslu einstaklingsins á áfallinu, og við lok skilningsstigsins er kreppan orðin hluti af 

lífsreynslu hans og hann öðlast í kjölfarið aukna sátt við það sem gerst hefur. 

Þegar barn greinist með fötlun á borð við einhverfu upplifa margir foreldrar áfall sem 

oft hefur verið líkt við sorgarferli, svipað því sem á sér stað þegar einstaklingur missir 

einhvern nákominn sér. Þeir þurfa að takast á við nýjar og framandi aðstæður og hlutverk 

þeirra hefur tekið breytingum, hlutverk sem þeir höfðu alla jafna ekki búið sig undir 
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(Burrell o.fl., 2017). Kreppu- og áfallalíkan Cullbergs hefur hagnýtt gildi fyrir 

félagsráðgjafa, sálfræðinga og aðra fagaðila því með líkaninu geta þeir betur skilið og skýrt 

tilfinningaleg viðbrögð foreldra við erfiðri reynslu, svo sem þeirri að eignast fatlað barn 

(Jacobsson og Åkerström, 2015). 

3.3 ABX-C líkan um aðlögun í fjölskyldum 

Fjölskyldukerfiskenning Bowens varð megingrundvöllur ABC-X líkans Reubens Hills um 

fjölskyldustreitu. Líkaninu er ætlað að finna og skýra tengsl streitu og kreppu innan 

fjölskyldukerfis (Hill, 1949). Með líkaninu má varpa ljósi á af hverju fjölskyldur hafa 

mismunandi hæfni til að halda stöðugleika og samheldni í streituvaldandi aðstæðum. Á 

þann hátt útskýrir líkanið af hverju streituvaldandi aðstæður eða atvik leiða til kreppu í 

sumum fjölskyldum en öðrum ekki. Samkvæmt Hill (1949) getur fjölskyldan dregið úr 

þeim neikvæðu áhrifum sem streituvaldur hefur á virkni og velferð hennar með því að 

virkja bjargráð sín og nýta sér þann stuðning sem henni býðst. Við þróun líkansins horfði 

Hill (1949) til sjónarhorna um seiglu fjölskyldunnar (e. family resilience) sem segja að 

fjölskyldur geti styrkst ef þær ná að takast á við mótlæti eða erfiðleika á fullnægjandi hátt.  

Líkanið styðst við bæði kerfis- og fjölskyldukerfiskenningar, og líkt og þær, skilgreinir 

ABC-X líkanið fjölskyldur sem kerfi er leitast við að halda stöðugleika til að halda virkni. 

Án stöðugleikans hafi fjölskyldan ekki bolmagn til að veita meðlimum sínum nægjanlega 

tilfinningalega festu. Samkvæmt líkaninu veldur streituvaldur truflun á stöðugleika 

fjölskyldunnar sem leiðir til þess að fjölskyldan þarf að endurstilla sig til að forðast 

vanvirkni. Ef fjölskyldan er óstarfhæf myndast kreppuástand innan kerfisins. Það er að 

segja, kreppa myndast innan fjölskyldunnar þegar hún þarf að takast á við streituvaldandi 

aðstæður, svo sem mótlæti eða aðra erfiðleika sem hún ræður ekki við. 

Með líkaninu útskýrir Hill (1949) þetta ferli innan fjölskyldna með því að setja það upp 

í breyturnar A-B-C og X. Til nánari útskýringar er (A) streituvaldandi atburður eða 

aðstæður, (B) eru bjargráð og stuðningur fjölskyldunnar og (C) táknar viðhorf 

fjölskyldunnar til atburðar eða aðstæðna. Síðasta breytan er (X) sem spáir fyrir um líkur á 

kreppu og þar með vanvirkni og óstöðugleika innan fjölskyldukerfisins. 

Streituvaldandi atburður eða aðstæður eru allar þær breytingar sem verða innan 

fjölskyldna, bæði jákvæðar og neikvæðar, en krefjast aðlögunar. Auknar kröfur á 

fjölskylduna geta til dæmis orðið streituvaldur fyrir einstaka fjölskyldumeðlim, á tengsl 
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fjölskyldunnar og/eða á fjölskylduna sem heild og þannig leitt til kreppu (Hill, 1949). 

Streituvaldur getur þannig birst í einhverju sem gerist innan fjölskyldu jafnt sem utan 

hennar, svo sem veikindi, fötlun eða fíkn. Mismunandi streituvaldar hafa ólík áhrif á 

fjölskyldur, en það sem spáir mest fyrir um líkur á kreppu eru magn og styrkleiki 

streituvaldsins (Burr og Klein, 1994). Breyta (B) í líkaninu, bjargráð og stuðningur, lýsa 

þeim aðgerðum sem fjölskyldan getur notfært sér til að sporna við kreppu. Ef ekki er í 

boði nægilegur stuðningur aukast líkur á kreppuástandi innan fjölskyldunnar. Að síðustu 

útskýrir breyta (C) það hvernig viðhorf fjölskyldunnar skiptir máli þegar spáð er fyrir líkum 

á kreppu. Sé viðhorf hennar jákvætt er líklegt að seigla hennar aukist og hún öðlist meiri 

styrk, en ef streituvaldurinn birtist fjölskyldunni eingöngu sem ógn, þá aukast líkur hins 

vegar á tilfinningalegri vanlíðan og því að kreppa verði til (Hill, 1949). 

ABC-X líkanið hefur haft mikil áhrif innan margra fræðigreina sem varða málefni 

fjölskyldna, svo sem félagsráðgjöf og sálfræði. Upprunalega líkan Hills hefur verið mikið 

rannsakað og hefur verið í stöðugri þróun innan fræðanna. Líkanið beinir athygli sinni að 

því hvernig fjölskyldur geta dregið úr og forðast kreppu þegar þær standa frammi fyrir 

ókunnugum streituvaldi, sem enn er talið vera mikilvægt framlag til kenninga innan 

fjölskyldufræða og rannsókna. Hins vegar hefur komið fram sú gagnrýni að líkanið taki 

ekki nægt tillit til samfélagslegra þátta, svo sem félagslegrar stöðu fjölskyldunnar sem og 

að það fjalli ekki nægilega um þau ferli sem eiga sér stað innan fjölskyldna þegar þær 

standa frammi fyrir kreppu. Það er að segja gagnrýnin snýr að því að líkanið einblíni á getu 

fjölskyldunnar til að aðlagast að streituvaldi frekar en að getu hennar til að draga úr 

kreppuástandi. Út frá þeirri gagnrýni kom fram annað líkan sem kallað hefur verið 

tvöfalda ABC-X líkanið (e. the double ABC-X model). Það líkan felur í sér sömu þætti og 

upprunalega líkan Hills en bætir við og reynir að skýra viðbrögð fjölskyldunnar við 

kreppuástandi (Rosino, 2016). 

Að notast við þekkt fræðileg líkön um aðlögun getur hjálpað til við skýra betur þá ferla 

sem hafa áhrif á reynslu og upplifun feðra sem eiga börn á einhverfurófi. Fjöldi rannsókna 

hafa beitt líkani fjölskylduaðlögunar sem grunni til að skila enn ítarlegri reynslu, bæði 

mæðra og feðra. Þær rannsóknir hafa leitt í ljós að líkanið skýrir verulegt hlutfall 

breytileika í aðlögun foreldra og lýsir því vel aðlögunarhæfni fjölskyldunnar að 

streituvöldum og bjargráðum hennar við breytingum. Þegar líkanið er notað í tengslum 
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við röskun á einhverfurófi bendir það til að aðlögunargeta foreldra að aðstæðum sínum 

sé undir áhrifum bæði alvarleika og magns streituvalda, í þessu tilviki röskunar á 

einhverfurófi sem og hegðunareinkenna barnsins. En því til viðbótar séu til staðar safn 

annarra þátta svo sem fjárhagslegt álag og streita í samskiptum fjölskyldumeðlima svo 

eitthvað sé nefnt. Aðlögunargeta fjölskyldunnar er þannig háð bjargráðum einstaklingsins 

og fjölskyldu, ásamt innri og ytri þáttum svo sem sjálfsmynd og stuðningi (Paynter o.fl., 

2017). 

Viðhorf fjölskyldunnar til greiningar um röskun á einhverfurófi gegnir mikilvægu 

hlutverki varðandi það hvernig hún sem eining aðlagast breyttum aðstæðum sínum. Ef 

viðhorf fjölskyldunnar einkennist af tilfinningum um tap eða ógn spáir það fyrir lélegri 

aðlögun hennar, en ef fjölskyldan upplifir bjartsýni og von stuðlar það að betri aðlögun 

hennar að breyttum aðstæðum. Fjölskyldur eru eins mismunandi og þær eru margar og 

sumar fjölskyldur því eðlilega betur í stakk búnar til að takast á við breyttar aðstæður en 

aðrar, en góður stuðningur fagaðila í lok greiningarferlis getur hins vega ýtt undir og 

jafnvel tryggt slíkt viðhorf og á þann hátt stuðlað að betri aðlögun fjölskyldunnar að 

breyttum aðstæðum sem og velferð hennar (Elder, Kreider, Brasher og Ancell, 2017). 
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4 Foreldrahlutverkið 

Í þessum kafla verður fjallað um foreldrahlutverkið. Fyrst verður sagt frá því hvað felst í 

hlutverkinu, þar á eftir er fjallað sérstaklega um föðurhlutverkið og samfélagslegar 

breytingar á því.  

4.1 Hlutverk foreldra  

Ein mikilvægasta en um leið sú mest krefjandi reynsla sem flestir fullorðnir einstaklingar 

takast á við er að vera foreldri. Foreldrahlutverkið felur meðal annars í sér að uppfylla 

sálrænar og líkamlegar þarfir annarrar manneskju og um leið skapa þær aðstæður sem til 

þarf svo hún geti mótað með sjálfri sér traustan og sjálfstæðan persónuleika (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001; Waizbard-Bartov, Yehonatan-Schori og Golan, 2019). Samkvæmt 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna eru foreldrar ábyrgir fyrir uppeldi 

barnsins og skulu hafa velferð þess og þroska í fyrirrúmi. Þetta þýðir að foreldrahlutverkið 

felur í sér að tryggja öryggi barnanna, ábyrgjast að grunnþörfum þeirra sé mætt, veita 

þeim vernd og leiðsögn, tilfinningalegan stuðning og mæta þörfum þeirra fyrir ást og 

umhyggju (Barnaverndarstofa, e.d.).  

Velferð fjölskyldna er mikilvægur hluti af þróun samfélagsins og er því afar áríðandi 

að stjórnvöld haldi vel utan um fjölskyldur og stuðli að æskilegum áhrifaþáttum innan 

þeirra. Félagslegur stuðningur er talinn vera þýðingarmikill þáttur til þess að auka velferð 

innan fjölskyldna sem búa við krefjandi aðstæður. Með honum er hægt að létta undir með 

fjölskyldunni og draga úr því álagi sem hún kann að búa við. Þessi félagslegi stuðningur er 

af tvennum toga, annars vegar er um að ræða óformlegan stuðning sem er að finna innan 

fjölskyldu og tengslanets og hins vegar formlegan stuðning sem veittur er af hinu opinbera 

(Marsack og Hopp, 2018; Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Í takt við samfélagslegar breytingar og aukið jafnrétti kynjanna hefur umgjörð 

fjölskyldunnar tekið breytingum. Hlutfall kvenna á vinnumarkaði er nú nálægt 

atvinnuþátttöku karla, eða tæp 78% kvenna á móti rúmum 85% karla (Hagstofa Íslands, 

2019). Hefðbundin hlutverkaskipting kynjanna, eins og hún var á árum áður, er því ekki 

dæmigerð fyrir samtímann og hafa því bæði móður- og föðurhlutverk tekið töluverðum 
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stakkaskiptum samfara skyldum fjölskyldunnar og í kjölfarið hefur álagið aukist (Millar, 

2018; Sigrún Júlísdóttir, 2001). 

4.2 Föðurhlutverkið 

Þátttaka feðra í uppeldi og umönnun barna hefur stýrst mikið af ríkjandi venjum og 

viðhorfum samfélagsins hverju sinni, varðandi stöðu karla í fjölskyldum. Sem dæmi var 

um tíma ráðandi viðhorf að góður faðir væri siðferðislegur og trúarlegur leiðsögumaður 

fjölskyldunnar, hann veitti þörfum og þroska barna sinna athygli en tók ekki þátt í daglegri 

umönnun þeirra né heimilishaldi. Í kjölfar iðnbyltingarinnar (síðla á 18. öld) breyttust 

bæði hlutverk mæðra og feðra meira í þá átt sem nú þekkist. Venjur og viðhorf gerðu ráð 

fyrir að karlmenn væru fyrirvinna fjölskyldunnar en konan heimavinnandi og sinnti 

uppeldi barnanna og umönnun. Mæður voru þannig álitnar aðalumönnunaraðilar barna, 

en hlutverk feðranna fólst meira í að að vera leikfélagi þeirra og taka síðan á agamálum 

ef þurfti. Þó vissulega hafi þetta fyrirkomulag falið í sér einhvern ávinning fyrir fjölskyldur 

á þessum tíma, var einn af ókostunum sá, að föðurhlutverkinu sem slíku og styrkingu þess, 

var ekki gefinn nægilegur gaumur (Robbins, Dyer og McBride, 2019). Snemma á 19. öld 

var viðhorf til feðra drifið áfram af hugmyndum um afl og karlmennsku. Hlutverk föðurins 

fólst mest í því að móta kynhlutverk sona sinna og ýta undir karlmennsku þeirra. Það var 

ekki fyrr en á áttunda áratugnum þegar konur fóru í auknum mæli út á vinnumarkað og 

femínistar kölluðu eftir því að feður tækju jafnari þátt í umönnun barna samhliða 

mæðrum þeirra, að hlutverk og þátttaka feðra fór að líkjast því sem þekkist í dag, og 

hugmyndin um hinn nýja föður, sem var bæði framfærandi fjölskyldunnar og samherji í 

barnauppeldi varð til (Robbins o.fl., 2019). 

Eins og sjá má að ofangreindu hefur hlutverk feðra tekið talsverðum breytingum 

síðustu aldir. Þær hafa vakið upp ýmsar spurningar meðal fræðimanna varðandi stöðu 

feðra gagnvart barni/börnum og fjölskyldu: Hversu mikið, til dæmis, ættu – eða gætu – 

feður farið í fótspor móðurinnar og hversu mikið ættu þeir að vera börnum sínum 

táknræn fyrirmynd um karlmennsku. Aukinn áhugi á föðurhlutverkinu hefur ollið 

áhyggjum þeirra sem aðhyllast feminískar kenningar, sem halda því fram að aukin áhersla 

á mikilvægi feðra verði alltaf á kostnað mæðra. Hins vegar hefur því einnig verið haldið 

því fram að mikilvægt sé að leggja aukna áherslu á föðurhlutverkið vegna þess að faðir 

sem er virkur þátttakandi í uppeldi barns gagnist mæðrum jafnt sem börnum. Jafnframt 
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hefur verið bent á að horfa þurfi á foreldrahlutverkið út frá kerfiskenningum sem segja að 

velferð feðra, mæðra og barna sé samtvinnuð og fylgist að og ekki sé hægt að stilla öðru 

hlutverkinu upp á móti hinu (Doucet, 2018). 

Í samfélaginu eimir enn eftir af þeirri hugmynd að feður séu fyrirvinna heimilis og 

fjölskyldu, en mikilvægi þess er þó álitið minna en áður var (Ives, 2014). Í dag einkennist 

hlutverk feðra meira af karllægri umhyggju og virkri þátttöku í umönnun barna, innan sem 

utan heimilis, sem oft á tíðum ögrar því sem sumir kalla hefðbundna verkaskiptingu 

kynjanna (Ives, 2014). Þessar hugmyndir samtímans um hlutverk feðra hafna því að feður 

séu eingöngu fyrirvinna fjölskyldunnar en leggja áherslu á aukna aðild feðra í umönnun 

og barnauppeldi, og því að þeir geti átt og eigi í nánum samskiptum við börn sín á mörgum 

sviðum lífs þeirra (Ives, 2014). 

Rannsóknir á tengslum föður og barns hafa aukist til muna síðastliðna tvo áratugi og 

benda niðurstöður þeirra til þess að feður gegni grundvallarhlutverki í þroskaferli barna 

sinna. Þau börn sem upplifa stuðning, hlýju og tilfinningalega nánd frá föður eru forvitnari 

um umhverfi sitt, hafa aukna félagsfærni og eru sjálfstæðari. Sjálfsmynd þeirra er betri, 

þau hafa betri aðlögunarfærni og minna er um hegðunarvanda (Ahmad og Dardas, 2015). 

Virk þátttaka feðra hefur þannig bæði félagsleg og tilfinningaleg áhrif á þroska barna, áhrif 

á vitsmunaþroska þeirra, námsárangur og líðan. Einnig hefur verið sýnt fram á að aukin 

aðild feðra í uppeldi og umönnun barna hefur áhrif á velferð og líðan beggja foreldra sem 

og á tengsl þeirra á milli, en þegar um er að ræða barn með frávik í þroska getur sagan og 

útkoman orðið önnur (Ahmad og Dardas, 2015; Robbins o.fl., 2019). 

Þrátt fyrir þá miklu framþróun sem hefur átt sér stað á hlutverki feðra vantar enn upp 

á fræðilega þekkingu á breytingaferlinu, sem að hluta til má skýra að enn í dag er meiri 

áhersla lögð á mæður í rannsóknum á foreldrahlutverki og uppeldi barna og því frekar 

horft á feður sem hliðaraðila. 

Á undanförnum áratugum hafa verið stigin stór skref hér á landi til að jafna stöðu 

kynjanna. Á Íslandi ríkir nú jafnrétti á milli þeirra sem staðfest hefur verið með lögum, 

bæði lögum um fæðingar- og foreldraorlof (nr. 95/2000) sem og lögum um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla (nr. 10/2008). Konur og karlar, mæður og feður hér á landi 

búa þannig við lagalegt jafnrétti sem gerir þeim kleift að samræma mismunandi hlutverk 

sín, svo sem foreldrahlutverk, fjölskyldulíf og atvinnu. Í lögum um jafna stöðu og jafnan 
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rétt kvenna og karla (nr. 10/2008) er enn fremur lögð sérstök skylda á atvinnurekendur 

að gera þær nauðsynlegu ráðstafanir sem til þarf svo þetta sé mögulegt báðum kynjum, 

svo sem þeim að auka á sveigjanleika við skipulagningu vinnutíma með hagsmuni allra að 

leiðarljósi (Stjórnarráðið, e.d.). 
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5 Foreldrar barna á einhverfurófi  

Í þessum hluta rannsóknarinnar verður fjallað um þau málefni sem snúa að foreldrum 

barna á einhverfurófi. Fyrst verður greint frá hugtakinu foreldrasamband og tengslum 

þess við foreldra barna á einhverfurófi, því næst verður fjallað um aðstæður og líðan 

fjölskyldna barna með röskun á einhverfurófi en þar á eftir verður sagt frá þeim 

rannsóknum sem liggja fyrir um upplifanir og reynslu feðra þessara barna.  

5.1 Foreldrasamband 

Foreldrasamband (e. co-parenting) er hugtak sem lýsir tengslum, stuðningi og samstöðu 

á milli að minnsta kosti tveggja fullorðinna einstaklinga sem deila uppeldi, ábyrgð og 

umönnun barns. Hugtakið nær yfir allar tegundir fjölskyldna og fjölskyldugerða þar sem 

börn eru hluti af tengslum tveggja eða fleiri umönnunaraðila. Með foreldrasambandi má 

skýra samskiptahætti og samvinnu á milli foreldra, hvort sem þeir deila heimili eða ekki 

og um leið öðlast bættan skilning á tengslum þeirra á milli (McHale, Negrini og Sirotkin, 

2019). 

Innan fjölskyldumeðferðafræða er foreldrasamband álitið vera eitt af mikilvægari 

undirkerfum fjölskyldunnar og það sem öll ferli innan hennar og þróun byggist á. Hugtakið 

er gjarnan túlkað sem samheiti yfir hjónaband eða hjúskapartengsl, en þessi tvö undirkerfi 

eru þó aðskilin og fylgja mismunandi reglum. Hjónabandið eða hjúskapartengslin þróast 

vanalega fyrst og búa þannig til grunn fyrir foreldrasambandið sem verður áfram til staðar 

þó hjúskapur taki enda (Sim, Cordier, Vaz, Netto og Falkmer, 2015). Hugtakið yfirfærsla 

(e. spill-over) hefur verið notað til að meta gæði foreldrasambands en með yfirfærslu er 

átt við að spenna eða einhver viss hegðun geti færst á milli undirkerfa það er að segja að 

áhrif þeirra þátta geti flætt eða færst yfir í næsta fjölskyldukerfi. Samkvæmt tilgátunni um 

yfirfærslu getur foreldrasamband haft áhrif á bæði hjóna- eða hjúskapartengsl og á tengsl 

milli foreldra og barns eins og mynd 5 lýsir. Með þessu er átt við að sterk tengsl innan 

hjónabands eða hjúskapar mynda traust foreldrasamband sem aftur miðlar áhrifum 

sínum yfir á tengsl foreldris og barns (Hartley, Papp og Bolt, 2018). 
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Mynd 5. Tilgátan um yfirfærslu (e. spill-over; McConnell, 2015, bls. 6). 

 

Önnur og nýlegri tilgáta sem Morril, Hines, Mahmood og Cordora (2010) þróuðu, segir 

hins vegar að foreldrasambandið sé öflugasta eining fjölskyldunnar og sjái um skipulag 

hennar og því hafi tengsl innan hjónabands- eða hjúskapar ekki alltaf áhrif á gæði 

foreldrasambands. Samkvæmt þessu sjónarhorni geta foreldrar upplifað minni ánægju í 

hjónabandi eða hjúskap en átt sterkt foreldrasamband, eða öfugt. Þrátt fyrir margar 

rannsóknir á reynslu foreldra barna á einhverfurófi hefur hugtakið foreldrasamband lítið 

verið kannað hjá þessum hópi, þó að vitað sé að foreldrasamband hafi bein áhrif á velferð 

og líðan barna (Sim o.fl., 2015). 

Það er líklegt að foreldrar barna á einhverfurófi þurfi að eiga sterkara 

foreldrasamband en aðrir foreldrar til að geta mætt flóknum þörfum barnsins, sem gæti 

um leið haft neikvæð áhrif á ánægju þeirra í hjónabandi eða hjúskap, sem og almenna 

líðan þeirra (Hartley o.fl., 2018). Þess vegna gæti fimm þátta líkan Feinbergs, Browns og 

Kans (2012) verið betur til þess fallið að útskýra þær áskoranir og ábyrgð sem fylgja 

uppeldi barns á einhverfurófi og hafa áhrif á foreldrasamband. Með því líkani er hægt að 

veita mikilvægan skilning á tengslum innan fjölskyldunnar, því þessar fjölskyldur eru 

sérstaklega útsettar fyrir aukinni streitu, álagi í hjónabandi eða hjúskap og þungri 

umönnunarbyrði barna eins og nánar verður vikið að hér á eftir. Líkanið felur í sér 

eftirfarandi fimm þætti: Samkomulag milli foreldra um áherslur í uppeldi, stuðning milli 

foreldra, verkaskiptingu, sameiginlega ábyrgð á fyrirkomulagi innan fjölskyldunnar og 

síðan nánd foreldra. Sýnt hefur verið fram á að jákvæð tengsl á milli þessara fimm þátta 

foreldrasambands hafi áhrif á afkomu fjölskyldunnar, svo sem á ánægju í hjónabandi eða 
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hjúskap, á tengsl milli foreldris og barns, aðlögun barns, og bjargráð foreldra (Sim o.fl., 

2015).  

Ein hugsanleg afleiðing streitu sem foreldrar finna fyrir er álag á foreldrasambandið 

sem gæti aukið líkur á skilnaði. Því hefur verið haldið fram að tíðni skilnaða sé hærri meðal 

foreldra barna á einhverfurófi en niðurstöðum rannsókna hefur þó ekki borið saman 

(Hannon og Hannon, 2017). Fáar raskanir virðast fela í sér jafn miklar áskoranir fyrir 

foreldra og röskun á einhverfurófi. Eins og áður var greint frá hefur foreldrasamband lítið 

verið skoðað meðal þessara foreldra en töluverð þekking hefur þó orðið til á aðstæðum 

þeirra á undanförnum árum (Hartley o.fl., 2018). Í þeim rannsóknum hefur ekki aðeins 

komið fram að foreldrar barna á einhverfurófi upplifa minni ánægju í hjónabandi, heldur 

hafa niðurstöður einnig sýnt fram á að þeir eru líklegri til að hafa minni trú á sér sem 

uppalendum en aðrir foreldrar. Tengslin innan foreldrasambands geta sem sagt haft 

afdrifaríkari áhrif á bæði hjónaband eða hjúskapartengsl og foreldrahlutverk heldur en að 

þau hafi áhrif beint hvort á annað. Það er að segja, foreldrasamband getur virkað sem 

verndandi þáttur fyrir velferð bæði foreldra og barns. 

Þrátt fyrir að krefjandi hegðun barns á einhverfurófi sé ekki talin til kjarnaeinkenna 

einhverfurófsins er slík hegðun gjarnan talin sem rök fyrir aukinni streitu foreldra. Hegðun 

barns hefur tengsl við foreldrasamband á þann hátt að barn sem upplifir samvinnu og 

samstöðu foreldra sinna sýnir minni hegðunarvanda og betri félagsleg tengsl. Hins vegar 

barn sem upplifir óstöðugleika í foreldrasambandi sýnir oft aukna krefjandi hegðun og 

minni hæfni í félagslegu samspili (Sim o.fl., 2015). Stuðningur frá maka er gjarnan sá 

styrkur sem hefur hvað mest gildi fyrir foreldra. Með því að styrkja foreldrasambandið 

gætu foreldrar barna á einhverfurófi fundið meiri stuðning hvort frá öðru, ásamt minni 

streitu og verið á þann hátt betur í stakk búin til að takast á við þær áskoranir sem fylgja 

uppeldi barnsins. Vinna með foreldrasamband gæti því í raun verið mikilvægur hluti af 

fjölskyldumiðaðri þjónustu í málefnum barna á einhverfurófi (Sim o.fl., 2015).  

5.2 Fjölskyldur barna á einhverfurófi  

Eins og nafnið gefur til kynna koma einkenni röskunar á einhverfurófi fram í breiðu 

einkennamynstri sem geta verið á víðum skala, bæði í styrkleika og samsetningu. Röskun 

á einhverfurófi hefur áhrif á færni og getu einstaklingsins á mörgum sviðum daglegs lífs, 

svo sem á heimili, í skóla og í samfélagi (American Psychiatric Association, 2013; Russa 
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o.fl., 2015). Að annast barn á einhverfurófi getur verið gefandi en það getur um leið verið 

tilfinningaleg, sálfélagsleg og fjárhagsleg áskorun fyrir alla fjölskylduna. Foreldrar barna á 

einhverfurófi finna oft fyrir bæði margþættum og flóknum streituvöldum í 

umönnunarhlutverki sínu, en viðurkennt er að báðir aðilar eru undir meira álagi en 

foreldrar barna með dæmigerðan taugaþroska, eða með önnur frávik í þroska (Burrel o.fl., 

2017; Kiami og Goodgold, 2017; Sim o.fl., 2017). Með streitu er átt við tilfinningalegt álag 

sem verður til þegar einstaklingur finnur fyrir neikvæðum áhrifum á borð við kvíða sem 

kemur fram í líkamlegum viðbrögðum, svo sem truflunum í hjarta- og æðakerfi eða 

breytingum í hormónakerfi líkamans. Streita kemur fram þegar viðkomandi finnst hann 

ekki hafa nægileg bjargráð til að mæta krefjandi aðstæðum sínum. Foreldraálag hefur 

verið skilgreint sem sú tilfinning sem myndast þegar einstaklingur upplifir að kröfur vegna 

umönnunar gangi framar bjargráðum hans og félagslegum stuðningsúrræðum (Kim, 

2013; Mendelson, 2013). 

Þættir í fari barnsins, svo sem tíðni og alvarleiki krefjandi hegðunar, frávik í félagslegu 

samspili og þeir félagslegu erfiðleikar sem geta fylgt sérkennilegri eða áráttukenndri 

hegðun eru taldir vera hluti af þeirri streitu sem foreldrar barna á einhverfurófi finna fyrir. 

Aukin streita hjá foreldrum, það er að segja streita vegna álags í umönnunarhlutverki, 

getur leitt til sálrænna erfiðleika svo sem kvíða og þunglyndis og aukið líkur á misnotkun 

vímugjafa svo sem áfengisdrykkju. Aukin streita getur einnig haft þau áhrif að foreldri efist 

um hæfni sína og getu til umönnunar og upplifir vanvirkni, sem leiðir til þess að krefjandi 

hegðun barns eykst. Viðvarandi streita hjá foreldrum hefur þannig slæm áhrif á lífsgæði 

bæði barns og fjölskyldu (May, Fletcher, Dempsey og Newman, 2015). Það er líklegt að 

hegðunareinkenni barns skýri aðeins hluta af þeirri auknu streitu sem þessar fjölskyldur 

upplifa, því hana má einnig tengja við samfélagslega þætti svo sem getu til 

atvinnuþátttöku, eða hún átt uppruna sinn í baráttu foreldra fyrir viðeigandi þjónustu fyrir 

barn sitt. Annar þáttur sem oft getur verið streituvaldur í lífi fjölskyldunnar er takmörkuð 

geta hennar til félagslífs, oft vegna hegðunar barnsins eða til dæmis viðhorfa samfélagsins 

til einhverfu. Vegna þessa getur foreldrum fundist að tengsl við vini rofni frekar og 

stuðningsnet þeirra smám saman minnki. Því er stuðningur, bæði formlegur stuðningur 

þjónustukerfis og óformlegur stuðningur fjölskyldu og vina þessum fjölskyldum mjög 

mikilvægur (Nicholas, MacCulloch, Roberts, Zwaigenbaum og McKeever, 2020; Sim o.fl., 

2017). 
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Þegar streita verður til og nær að þróast í fjölskyldum getur hún haft margvísleg áhrif 

eins og áður hefur verið komið inn á, svo sem leitt til félagslegrar einangrunar, 

fjárhagserfiðleika, hjónabandserfiðleika og verri bjargráða foreldra svo sitthvað sé nefnt. 

Eins og áður hefur verið greint frá gegnir foreldrasamband mikilvægu hlutverki innan 

þessara fjölskyldna. May og félagar (2015) skoðuðu foreldrasamband foreldra barna á 

einhverfurófi og tengsl þess við streitu. Niðurstöður þeirra sýndu fram á að mikilvæg 

tengsl eru á milli gæða foreldrasambands og streitu foreldra, bæði hjá mæðrum og 

feðrum, en einnig að samanborið við mæður hefur foreldrasamband meiri áhrif á hlutverk 

feðra. Það er að segja, gott foreldrasamband styður enn frekar við hlutverk feðra. Sú 

niðurstaða ætti að hvetja þjónustuaðila til að tryggja enn betur að þjónusta þeirra ýti 

undir og styðji við gott foreldrasamband. 

Á sama tíma og foreldrar takast á við þessar áskoranir þurfa þeir líka að vera talsmenn 

barna sinna fyrir réttindum og þeirri þjónustu sem þau þurfa á að halda, taka þátt í og 

styðja við þær íhlutanir og meðferðir sem barnið þarfnast, vera bandamaður þess alla 

lífsleiðina og helsti stuðningsaðili (Kiami og Goodgold, 2017; Russa o.fl., 2015; Sim o.fl., 

2017).Þær áskoranir sem gjarnan felst í umönnun barns á einhverfurófi myndast áður en 

formleg greining fæst og eru til staðar í gegnum lífsskeið fjölskyldunnar, þær taka 

breytingum yfir lífsskeiðahring barns og fjölskyldu og eru því mismunandi eftir aldri og 

þroska barnsins (Russa o.fl., 2015; Sim o.fl., 2017). Öll tímabil breytinga innan 

fjölskyldunnar geta verið henni gríðarlegur streituvaldur, svo sem greiningarferlið, upphaf 

skólagöngu barnsins, unglingsárin og upphaf fullorðinsára (Sim o.fl., 2017). Fyrir margar 

fjölskyldur getur greiningarferlið, það er að segja frá því að grunur vaknar um frávik í 

þroska og þar til greining er staðfest, verið bæði flókið, langt og krefjandi tímabil. Alla 

jafna líða að meðaltali eitt til fjögur ár frá því grunur vaknar þar til greining er staðfest og 

þá eru börnin yfirleitt á aldrinum þriggja til sex ára. Í mörgum tilfellum getur ferlið verið 

mun lengra en rannsóknir hafa sýnt að þau börn sem hafa alvarlegri einkenni fá fyrr 

staðfesta greiningu en þau börn sem hafa vægari skerðingu í taugaþroska. Algengt er að 

hjá þeim hópi séu einkenni ekki skýr fyrr en við upphaf grunnskólagöngu þegar kröfur til 

þeirra aukast (Holliday o.fl., 2016).  

Alvarleiki einkenna getur þannig haft áhrif á það hvort foreldrar þurfi að bíða lengi 

eftir þjónustu eða þurfi að leita til margra sérfræðinga áður en barni er vísað til athugunar. 
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Rannsóknir hafa sýnt að tengsl eru á milli jákvæðrar upplifunar á greiningarferli og líðan 

foreldra. Í niðurstöðum rannsóknar Crane og félaga (2015) kom fram að þeir foreldrar 

sem töldu reynsluna af ferlinu góða áttu auðveldara með að ná sátt við greininguna, höfðu 

lægri tíðni streitu og skilvirkari bjargráð. Á sama hátt bentu niðurstöður á að töf á 

greiningu getur leitt til óánægju foreldra, og hindrað að hægt sé að veita fullnægjandi 

íhlutanir, stuðning og þjónustu. Þar að auki geta foreldrar sem upplifa miklar hindranir í 

greiningarferlinu eða langa bið eftir staðfestingu, misst traust sitt til þjónustukerfisins. 

Það getur verið flókið að bera kennsl á einhverfu, í sumum tilfellum líður foreldrum eins 

og það sé ekki tekið mark á áhyggjum þeirra, og þeim sagt að bíða og sjá til þrátt fyrir að 

þeir sjái skýr merki um frávik hjá barni sínu. Slíkt getur haft áhrif á líðan foreldra og aukið 

á óöryggi þeirra um næstu skref (Holliday o.fl., 2016).  

Það að fá niðurstöður athugana og þar með greiningu staðfesta getur haft mikil áhrif 

á fjölskylduna og líðan foreldra og vakið upp margvíslegar tilfinningar og viðbrögð. Í 

sumum tilvikum er eins og foreldrum létti á vissan hátt að fá loksins grun sinn staðfestan 

eftir langt og oft krefjandi greiningarferli sem getur hafa einkennst af mikilli óvissu. Aðrir 

foreldrar upplifa greininguna sem ákveðna sorg og fara í gegnum hefðbundið sorgarferli. 

Þeir geta fundið fyrir depurð, reiði og jafnvel afneitun á þeim nýja veruleika sem stendur 

frammi fyrir þeim. Í þeim rannsóknum sem hafa skoðað þarfir foreldra í kjölfar greiningar 

barns þeirra hefur komið fram að foreldrar hafa þörf fyrir tilfinningalega ráðgjöf og 

eftirfylgni við lok greiningarferlis og meta slíkan stuðning gjarnan mikils. Að fá að tala um 

greininguna, þýðingu hennar og tilfinningar sem upp koma getur verið þessum foreldrum 

mikilvægara en bein upplýsingagjöf (Abbott, Bernard og Forge, 2012; Woodgate, Ateah, 

og Secco, 2008). 

Að lokum ná foreldrar þó sátt við breytta stöðu sína og hlutverk, og átta sig á að þótt 

barn þeirra virðist í mörgum tilfellum heilbrigt, glímir það við skerta færni á ófáum sviðum 

daglegs lífs sem oft krefst endurskipulagningar á framtíðarplönum fjölskyldunnar (Rabba 

o.fl., 2019). 

Röskun á einhverfurófi er flókið frávik sem ósjaldan þarfnast aðkomu margra 

þjónustuaðila. Foreldrar þurfa af þeim sökum að vera í samskiptum við mismunandi aðila 

þjónustukerfis í leit sinni að réttum og viðeigandi stuðningi fyrir bæði barnið sjálft og 

fjölskylduna alla, en aðgangur að heildstæðri þjónustu getur oft á tíðum verið torveldur. 
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Margar fjölskyldur eiga í erfiðleikum með að átta sig á þjónustukerfinu, hvaða réttindi 

þær eiga, og hvaða eða hvernig stuðnings þær þarfnast. Einnig getur þeim fundist 

erfiðleikum bundið að nálgast þær upplýsingar. Að ná að fóta sig í þjónustukerfinu 

þarfnast því þekkingar, tíma og þrautseigju af hálfu foreldranna (Kiami og Goodgold, 

2017; Russa o.fl., 2015).  

Börn á einhverfurófi eru oft háð margþættum stuðningi foreldra sinna langt fram á 

fullorðinsár og því nær umönnunarhlutverk þeirra yfir lengra tímabil en almennt er 

(Burrell o.fl., 2017). Þegar barnið eldist beinast áhyggjur foreldranna frekar að framtíð 

þess, húsnæðisúrræðum, sjálfstæði þess og getu til samfélagsþátttöku. Auk þessa þurfa 

foreldrar oft á tíðum að velta því fyrir sér hver tekur við hlutverki þeirra þegar kemur að 

ævilokum (Kiami og Goodgold, 2017). 

Foreldrahlutverkið hefur, eins og áður hefur komið fram, löngum verið talið ein 

þýðingarmesta, en um leið flóknasta reynsla mannsins. Sú reynsla getur verið enn flóknari 

fyrir foreldra barna á einhverfurófi (Waizbard-Bartov o.fl., 2019). Það álag sem þeir 

foreldrar upplifa og afleiðingar þess hafa vakið upp áhyggjur sérfræðinga og hvatt til 

rannsókna og þróunar á úrræðum sem gætu dregið úr, eða komið í veg fyrir þessa miklu 

streitu sem foreldrarnir þjást af í flestum tilfellum (May o.fl., 2015). Í þessum flóknu 

áskorunum fjölskyldunnar finnast þó einnig jákvæðir þættir, foreldrar geta fundið aukinn 

sjálfsþroska og persónulegan vöxt og ná á þann máta að þróa með sér seiglu og aðlagast 

aðstæðum sínum á jákvæðan máta (Sim o.fl., 2017). 

5.3 Feður barna á einhverfurófi 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á reynslu foreldra barna á einhverfurófi eins og 

áður hefur komið fram en innan þeirra hafa feður enn andlit týnda mannsins. Af þeim 

sökum er ekki til heildstæð og traust þekking á reynslu feðra þessara barna. Í raun mætti 

segja að skortur væri á þekkingu um föðurhlutverkið almennt (Ahmad og Dardas, 2015; 

Paynter o.fl., 2017.) Nýlegar rannsóknir hafa bent til þess að feður hafi aðra nálgun í 

foreldrahlutverki en mæður og þurfi að takast á við aðrar áskoranir en þær, en framlag 

þeirra í uppeldi sé dýrmætt fyrir þroska barna. Eins og áður hefur verið greint frá hafa 

feður í gegnum tíðina gegnt ólíkum hlutverkum innan fjölskyldna sem endurspeglar 

mismunandi viðhorf til þeirra, svo sem þau að feður séu þeir sem valdið hafi og sjái um 
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ákvarðanatöku, séu fyrirvinna fjölskyldu og verndarar hennar, fyrirmynd kynjanna og 

stuðningsaðili móður (Schippers, Berkelaar, Bakker og Hove, 2020). 

Að verða faðir er einn af þeim hornsteinum í lífi og þroska fullorðinna karlmanna sem 

hefur áhrif á líðan þeirra og heilsu. Að vera faðir er bæði gefandi sem og streituvaldandi. 

Fæðing barns krefst þess að feður finni sér mismunandi og oft ný hlutverk innan 

fjölskyldukerfis, sem kalla á ný viðhorf, breytta stöðu og annað gildismat sem allt getur 

haft áhrif á tilfinningar þeirra og líðan. Þegar barn síðar greinist með fötlun upplifa feður 

oft skyndilegar og róttækar breytingar á lífi sínu (Hannon og Hannon, 2017; Schippers 

o.fl., 2020; Seymore, 2020). 

Að verða foreldri barns með fötlun hefst þegar foreldrar uppgötva að eitthvað er 

öðruvísi varðandi atferli barns síns og þroska. Rannsóknir hafa sýnt að viðbrögð feðra við 

staðfestingu greiningar barns þeirra um röskun á einhverfurófi einkennast af mismunandi 

tilfinningum, svo sem reiði, gremju, afneitun og ótta. Greiningin getur haft áhrif á 

sjálfsmynd þeirra, þeir geta upplifað sig eina, fundist sem þeim hafi mistekist og efast um 

hæfni sína til föðurhlutverksins. Að vera faðir fatlaðs barns setur auknar kröfur á nú þegar 

krefjandi hlutverk (Pottas og Pedro, 2016). Í eigindlegri rannsókn þar sem upplifun og 

reynsla feðra barna á einhverfurófi var skoðuð greindu allir átta feðurnir frá erfiðleikum 

við að skilja og sætta sig við greiningu barnsins og átta sig á þýðingu hennar og áhrifum. 

Þeir upplifðu greininguna sem áfall sem hefði breytt öllum væntingum til barnsins og 

hugmyndum um framtíðina og þeir fundu fyrir sorg. Feðurnir höfðu sérstaklega áhyggjur 

af framtíð barnsins, hvernig þeir gætu sem best tryggt öryggi þess og því hver myndi taka 

við umönnunarhlutverkinu eftir þeirra dag (Pottas og Pedro,2016).Þær niðurstöður eru 

sambærilegar niðurstöðum annarrar rannsóknar sem einnig kannaði reynslu feðra barna 

á einhverfurófi. Feðurnir í þeirri rannsókn lýstu reynslu sinni sem leið, eða ferðalagi með 

upphafi sem hófst áður en greining var staðfest og fól í sér ákveðnar hindranir sem komast 

þyrfti yfir (Burrell o.fl., 2017). Þeir, eins og feðurnir í rannsókn Pottas og Pedro (2016), 

upplifðu tilfinningar svo sem gremju, reiði, skömm og sektarkennd í kjölfar 

greiningarinnar (Burrell o.fl., 2017). Þeir feður sem höfðu fengið greiningu barna sinna 

mjög snemma lýstu staðfestingunni sem mjög erfiðri upplifun sem einkenndist af 

tilfinningu um tap eða sorg. Þeir sáu röskunina sem einhvers konar utanaðkomandi þátt, 

verulegt högg, jafnvel sem skrímsli sem hafði ruðst inn í líf þeirra og tekið frá þeim 
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heilbrigða barnið sem þeir áttu von á og höfðu búið sig undir. Greining um röskun á 

einhverfurófi hefði breytt öllum þeirra væntingum um framtíðina og foreldrahlutverkið 

(Burrell o.fl., 2017).  

Niðurstöður þessara rannsókna gefa vísbendingar um að áberandi munur sé á 

upplifun foreldra af greiningu barns; samanborið við mæður upplifa feður meiri reiði en 

depurð sem frekar einkennir reynslu mæðranna. Það er í samræmi við niðurstöður þeirra 

rannsókna sem hafa skoðað mun á bjargráðum á milli kynja sem segja að bjargráð feðra 

séu verkefnamiðuð, það er að segja, að þeir upplifi þessar aðstæður sem vandamál sem 

þarf að leysa, en mæður nálgist hlutina af meiri tilfinningalegri nánd (Burrell o.fl., 2017). 

5.3.1 Hlutverk og líðan feðra barna á einhverfurófi 

Í rannsókn Paynters og félaga (2017) á reynslu ástralska feðra barna á einhverfurófi 

skilgreindu feðurnir sig sem fyrirvinnu fjölskyldunnar og að það væri á þeirra ábyrgð að 

afla nægra tekna til framfærslu hennar. Þeir litu svo á að hlutverk þeirra innan 

fjölskyldunnar væri að veita maka sínum aðstoð við heimilisstörf, hugsa um börnin en 

einnig að vera þeim eins konar leikfélagi. Feðurnir töldu þannig maka sinn og móður 

barnanna frekar vera aðal umönnunaraðila þeirra því hún tæki að sér það hlutverk að 

vera í samskiptum við þjónustukerfi, sjá um heimilið og afla þeirra upplýsinga sem þyrfti. 

Niðurstöður rannsóknar Burrells og félaga (2017) á reynslu og upplifun feðra í Englandi 

sýndu hins vegar að feðurnir upplifðu sig sem talsmann barna sinna fyrir réttindum og 

þjónustu. Að hvetja til sjálfstæðis og miðla til barnanna þeirri færni sem til þarf var 

flestum þessara feðra mikilvægt. Þeir litu á sjálfstæði barnanna á fullorðinsárum sem 

lykilmarkmið í föðurhlutverki sínu. Þrátt fyrir að feðurnir ýttu undir og hefðu væntingar 

um að börn þeirra gætu lifað sem sjálfstæðustu lífi á unglings- og fullorðinsárum voru þeir 

meðvitaðir um að það gæti reynst þeirra börnum mun erfiðara en öðrum og aðlaga þyrfti 

markmið fjölskyldukerfisins að því. Að hvetja til sjálfstæðis gat einnig verið uppspretta 

spennu á milli móður og föður í foreldrasambandi, ef áhersla þeirra og framtíðarsýn var 

ólík.  

Að vera faðir barns á einhverfurófi hefur áhrif á félagsleg tengsl og önnur sambönd. Í 

rannsóknum hefur komið fram að feðrum finnst þeir hafa lítinn tíma fyrir utan fjölskyldu 

til að viðhalda félagstengslum og upplifa sig oft einangraða af þeim sökum. Það er vel 
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þekkt að skortur á félagslegum stuðningi eykur líkur á að foreldrar barna á einhverfurófi 

upplifi streitu og annan geðrænan vanda (Seymour o.fl., 2020).  

Niðurstöðum þeirra rannsókna sem hafa borið saman streitu mæðra og feðra ber ekki 

saman, sumar þeirra halda því fram að feður finni fyrir minni streitu í foreldrahlutverki en 

mæður, aðrar að upplifun streitu sé sambærileg á milli foreldra og enn aðrar gefa 

vísbendingar um að feður upplifi meiri streitu en mæður. Þessi munur á reynslu mæðra 

og feðra á einhverfurófi hefur verið skýrður með því að mæður séu vanalega 

aðalumönnunaraðili barna og bent á að feður séu frekar fyrirvinna fjölskyldunnar 

(Seymour o.fl., 2020). Bæði í rannsóknum Paynters o.fl. (2017) og Burrells og félaga (2017) 

greindu feðurnir frá aukinni streitu og sumir höfðu talsverð einkenni þunglyndis. Þeir 

töldu að sú líðan og streita væri tilkomin vegna þeirra áskorana sem því fylgja að ala upp 

barn á einhverfurófi, svo sem hegðun þess en einnig vegna uppsöfnunar annarra þátta, 

svo sem samþættingu atvinnu, föðurhlutverks og fjölskyldulífs, fjárhagslegs álags og ótta 

varðandi óvissa framtíð barnsins. Þessar áskoranir höfðu einnig áhrif á foreldrasambandið 

sem og á hjónabandið, því ekki gæfist tími til að hlúa að því og vegna álags myndaðist oft 

spenna á milli foreldranna. Þó að umönnun barns ylli álagi á hjónaband töldu feðurnir 

maka þeirra sem sína helstu og jafnvel einu stuðningsaðila, þau væru sitt eigið 

stuðningsnet og ynnu saman sem teymi. Feðurnir forgangsröðuðu þörfum fjölskyldunnar 

framar eigin þörfum og töldu heilsu sína líða fyrir það. Viðhorf annarra virtist skipta þessa 

feður töluverðu máli og óttuðust þeir dæmandi viðbrögð annarra við krefjandi hegðun 

barns þeirra en slíkt leiddi til aukinnar streitu meðal þeirra og félagslegrar einangrunar. 

Slök félagsleg tengsl eru algeng á meðal karlmanna og almennt meta þeir ekki 

félagslegan stuðning sem mikilvægt atriði þegar kemur að heilsu þeirra eða heilbrigði. 

Karlmenn eru ólíklegri en konur til að leita eftir og þiggja stuðning, en þeir eru líklegri til 

að leita eftir stuðningi þegar hann er fyrirfram skipulagður eða þjónar einhverjum 

ákveðnum tilgangi. Einnig kjósa karlmenn fremur að leita eftir stuðningi hjá maka eða 

nánum vini heldur en hjá fagaðila (Seymour o.fl., 2020). Þrátt fyrir viðurkenndan mun á 

mæðrum og feðrum er lítið vitað um viðhorf feðra barna á einhverfurófi til stuðnings og 

stuðningsþarfir þeirra, en samkvæmt rannsóknum meta mæður þessara barna 

félagslegan stuðning, formlegan sem og óformlegan, sem mikilvægan heilsu sinni og 

aðlögun í foreldrahlutverki. Í rannsókn Seymours o.fl. (2020) kom fram að yfir 70% feðra 
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barna á einhverfurófi hefðu þörf fyrir stuðning en töldu hann vera óaðgengilegan og 

frekar miðaðan að mæðrum. Skortur á tilfinningalegum stuðningi var sá sem helst hafði 

neikvæð tengsl við líðan feðranna, en hvorki alvarleiki einkenna barns né félagsfræðilegar 

breytur, svo sem menntun, tekjur og atvinna, virtust hafa áhrif á viðhorf og þörf þeirra til 

stuðnings.  

Í niðurstöðum rannsóknar Paynters o.fl. (2017) kom fram að feðrum fannst formlegur 

stuðningur óaðgengilegur og fannst hann taka meiri mið af mæðrum þar sem fagaðilar 

beindu athygli sinni frekar að þeim, til að mynda á fundum sem vörðuðu barnið. Feðurnir 

fundu fyrir þörf til að geta talað við einhvern um áskoranir sínar, líðan og reynslu sem 

bjargráð til að takast á við aðstæður sínar og töldu gagnlegt að vera í tengslum við feður 

annarra barna á einhverfurófi. Tengsl feðra með svipaða reynslu eru því talin hafa mikið 

gildi og gera þeim kleift að leita ráða hver hjá öðrum og geta talað opinskátt um 

tilfinningar sínar og upplifanir, jákvæðar og neikvæðar, án ótta við að vera dæmdir 

(Burrell o.fl., 2017).  

5.3.2 Þjónusta og viðhorf feðra barna á einhverfurófi 

Hvað varðar þjónustu nota feður gjarnan hugtök í hernaðarstíl, svo sem „berjast“ og 

„baráttu“ þegar þeir vísa til hlutverks síns sem málsvara barns síns fyrir réttindum og 

þjónustu. Í rannsókn Burrells o.fl. (2017) leið feðrum oft eins og þeir væru í bardaga gegn 

hindrunum í þjónustukerfinu og skilgreindu sitt hlutverk sem málsvara á þann hátt að þeir 

þyrftu að berjast fyrir öllum stuðningi og réttindum og oft væri erfitt að lóðsa sig í gegnum 

kerfið því engin leiðalýsing væri til. Feðurnir upplifðu þessa stöðugu baráttu sem 

streituvald og töldu að til þess að ná árangri innan þjónustukerfis þyrftu foreldrar að búa 

yfir þekkingu á því, hafa sjálfstraust og vera ákveðnir. Feðurnir lýstu því einnig að þrátt 

fyrir að búa yfir þessum eiginleikum upplifðu þeir oft að ekki væri á þá hlustað þegar þeir 

ræddu um börn sín, þeir misskildir eða jafnvel alveg sniðgengnir af fagaðilum sem þeim 

fannst mikil höfnun. 

Rannsóknir á reynslu foreldra barna á einhverfurófi hafa lagt áherslu á mikilvægi þess 

að foreldrar veiti jákvæðum upplifunum reynslu sinnar athygli því það gæti dregið úr 

streituvöldum sem finna má í amstri hversdagsins. Feðurnir í rannsókn Pottas og Pedros 

(2016) voru áhugasamir um að deila atvikum þar sem þeir höfðu jákvæð samskipti við 

barn sitt og það virtist hjálpa þeim að tengjast barninu á dýpri, tilfinningalegan hátt. 
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Feðurnir í rannsókn Burrells og félaga (2017) lýstu svipaðri reynslu og gáfu henni 

sambærilega merkingu og mæður barna á einhverfurófi hafa gert. Að færast í átt að 

samþykki greiningar, sátt við hana og valdeflingu eru allt þættir sem einnig koma fram 

þegar reynsla mæðra hefur verið skoðuð. Fyrir feður kostaði sáttin við greininguna og 

viðurkenningin á henni, margvíslegar tilfinningar, eins og gremju og reiði, og eru þau 

viðbrögð sambærileg reynslu feðra sem eiga börn með annars konar fötlun. Í 

niðurstöðum rannsóknar Schippers og félaga (2020) var reynsla feðranna almennt svipuð, 

en það áhugaverðasta var að allir töluðu þeir um að hafa tileinkað sér nýtt viðhorf til lífsins 

sem fól í sér jákvæða afstöðu, að lifa í augnablikinu, þakklæti fyrir litlu hlutina og 

endurskipulagning væntinga og markmiða. Auk þess álitu feðurnir að barnið hefði auðgað 

líf þeirra og haft jákvæð áhrif á föðurhlutverk þeirra og reynslu.  

Að ofangreindu má sjá að feður barna á einhverfurófi upplifa margþættar áskoranir í 

hlutverki sínu. Enn sem komið er eru engar íslenskar rannsóknir til sem varpa ljósi á 

aðstæður feðra þessara barna hér á landi, en hér á eftir verður greint frá framkvæmd 

þessarar rannsóknar og niðurstöður hennar kynntar. 
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6 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og framkvæmd hennar. 

Jafnframt verður gerð grein fyrir gagnasöfnun og greiningu gagna og að lokum verður fjallað 

um siðferðisleg álitamál og takmarkanir rannsóknar. 

6.1 Rannsóknaraðferð 

Í félagsvísindum eru helst notaðar tvær megin rannsóknaraðferðir, eigindleg 

rannsóknaraðferð (e. qualitative research) og megindleg rannsóknaraðferð (e. quantitative 

research). Munurinn á þessum tveimur aðferðum er sá að í þeirri megindlegu setur 

rannsakandi fram tilgátu og leitast við að ná fram vísbendingum um orsakasambönd, en slíkt 

kallast afleiðsla. Í eigindlegu aðferðinni nýtir rannsakandi sér aðleiðslu og lætur 

rannsóknargögn leiða rannsóknina áfram (Creswell, 2014). 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Hún hentar vel þegar skoða 

á reynslu og upplifun einstaklinga, til að kanna málefni sem eru viðkvæm, þegar lítið er vitað 

um viðfangsefnið og einnig þegar markmiðið er að heyra rödd einstaklinga til að skilja þarfir 

þeirra og aðstæður. Eigindleg rannsóknaraðferð veitir þannig innsýn í sameiginlegan 

reynsluheim fólks og féll því vel að markmiði þeirrar rannsóknar sem hér var unnin (Creswell, 

2014). Rannsakandi var í lykilhlutverki sem verkfæri við öflun og greiningu gagna og leitaðist 

við að skilja og lýsa mannlegum fyrirbærum, það er að segja, reynslu og upplifun feðranna 

(Creswell, 2014; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Styrkleiki þessarar rannsóknaraðferðar er sá að 

rannsakandi fær góða innsýn í hugarheim viðmælanda og upplifun hans á eigin reynslu en 

helstu takmarkanir eigindlegra rannsóknaraðferða eru hins vegar þær að ekki er hægt að 

alhæfa um niðurstöður, bæði vegna þess að verið er að rannsaka eigin reynslu einstaklinga en 

einnig vegna þess að úrtak er lítið sem jafnframt hefur áhrif á áreiðanleika og réttmæti 

rannsóknar (Rice og Ezzy, 1999; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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6.2 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Eitt af markmiðum eigindlegra rannsóknaraðferða er að auka bæði vitund og skilning á því 

fyrirbæri sem verið er að rannsaka og eru viðtöl þar ein mikilvægasta aðferð gagnasöfnunar 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Eigindleg viðtöl geta verið af fjórum gerðum: Opin, djúp, 

óstöðluð eða hálfstöðluð en hafa öll þann tilgang að lýsa og auka skilning á fyrirbærum sem 

finna má í lífi fólks og draga þannig fram sammannlega reynslu. (Helga Jónsdóttir, 2013). Við 

öflun gagna voru tekin hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews) við feður barna sem 

hafa fengið greiningu um röskun á einhverfurófi og þau hljóðrituð og síðar afrituð. Hálfopin 

viðtöl henta vel til að skoða ákveðin fyrirbæri eða reynslu út frá eigin túlkun viðmælenda. Í 

viðtölum var notast við viðtalsvísi með opnum spurningum sem gaf þátttakendum rannsóknar 

tækifæri til að segja frá reynslu sinni og upplifun á eigin máta sem jafnframt gaf rannsakanda 

tækifæri til að öðlast dýpri skilning á reynsluheimi viðmælanda. Slíkur viðtalsvísir gagnast 

einnig sem hjálpartæki rannsakanda til að fá viðmælendur að skoða ákveðið fyrirbæri. Þegar 

notast er við viðtalsvísi með opnum spurningum hvetur rannsakandi viðmælendur til að lýsa 

eigin reynslu og beitir virkri hlustun. Opnar spurningar gefa rannsakanda einnig tækifæri til að 

fylgja svörum viðmælenda eftir með því að spyrja nánar út í þau atriði sem auka þarf skilning 

á (e. probing) (Padgett, 2016). Eigindlegt viðtal er þannig samtal á milli rannsakanda og 

viðmælanda sem sá fyrrnefndi leiðir í samræmi við efni rannsóknarinnar (Rubin og Babbie, 

2011). Mikilvægt er, þegar slík viðtöl eru tekin, að rannsakandi sé opinn fyrir hinu óvænta og 

geti á þann hátt betur komið auga á sem flestar hliðar viðfangsefnisins (Helga Jónsdóttir, 

2013). 

Einnig var nálgun fyrirbærafræði (e. phenomenology) beitt við vinnslu rannsóknarinnar. 

Markmið fyrirbærafræði er að rannsaka og lýsa öllum þeim fyrirbærum, það er að segja allri 

mannlegri reynslu á þann hátt sem þátttakendur sjálfir sjá hana. Með því er leitast við að skilja 

viðmælendur út frá þeirra eigin reynslu. Tilgangur aðferðarinnar er því ekki sá að alhæfa út frá 

reynslu, heldur að auka og dýpka þekkingu á fyrirbærinu, það er að segja frá reynslu 

viðmælanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Fyrirbærafræði leitast þannig við að fanga 

upplifun einstaklinga á sameiginlegri reynslu þeirra og er því gagnleg til að auka skilning á 

sammannlegum fyrirbærum, reynslu feðranna í þessu tilviki, sem og til að bæta eða efla 

þjónustu við ákveðna hópa (Padgett, 2016).  
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Við greiningu gagna var stuðst við opna kóðun (e. open coding). Opin kóðun felur í sér að 

rannsakandi les hvert viðtal yfir mörgum sinnum með það að markmiði að koma auga á viss 

þemu, það er að segja, að finna sameiginlega þætti í frásögnum viðmælenda og þeir þættir 

settir fram sem sameiginleg reynsla þeirra (Padgett, 2016; Silverman, 2008). Mikilvægt er að 

rannsakandi setji eigin hugmyndir og túlkanir til hliðar og haldi þannig hlutleysi við greiningu 

gagna (Creswell, 2014). 

Við kóðun og úrvinnslu gagnanna notaði rannsakandi hugbúnaðinn Quirkos, sem er 

sérstaklega hannað forrit fyrir greiningu eigindlegra gagna. Forritið er ætlað nýjum 

rannsakendum með það að markmiði að gera þeim kleift að læra fljótt grunnatriði við 

greiningu eigindlegra gagna. Viðmót hugbúnaðarins er sjónrænt, kóð eru táknuð sem röð af 

hringjum í mismunandi litum og stærð hvers og eins þeirra gefur til kynna magn þeirra gagna 

sem kóðuð eru undir hverjum og einum hring. Quirkos birtir þannig samtímis þau textagögn 

sem unnið er með hverju sinni og öll þau kóð sem rannsakandi hefur sett fram. Á þennan hátt 

náði rannsakandi góðri yfirsýn yfir heildarmynd gagna. Orð viðmælanda voru dregin saman í 

mismunandi hringi og úr þeim hringjum voru fundin þemu með það að markmiði að greina 

undirliggjandi hugmyndir og reynslu viðmælanda. Þemun sem rannsakandi fann eru til 

umfjöllunar í niðurstöðukafla rannsóknarinnar. 

6.3 Úrtak og þátttakendur  

Notast var við svokallað tilgangsúrtak (e. purposive sampling) við öflun þátttakenda, en það 

felur í sér að þátttakendur eru valdir með markmið og tilgang rannsóknar í huga og þurfa því 

að uppfylla viss skilyrði (Alston og Bowles, 2012). Mikilvægt er að velja úrtak af kostgæfni því 

það hefur afgerandi áhrif á gæði rannsóknarinnar. Of lítið úrtak getur hindrað að mettun náist, 

en með mettun (e. data saturation) er átt við það þegar nýjar upplýsingar sem skipta máli fyrir 

heildarmynd rannsóknar hætta að koma fram. Á sama hátt getur of stórt úrtak valdið því að 

rannsakandi nær ekki að greina dýpt í gögnunum (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 

Í eigindlegum rannsóknum hefst greining gagna áður en gagnasöfnun er lokið, sem leiðir 

af sér að bætt er við úrtak rannsóknar þar til ofangreindri mettun er náð. Því er ekki fyrirfram 

vitað hve margir þátttakendur rannsóknar verða, en þó er þumalputtareglan sú að 

þátttakendur séu að lágmarki fimm (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Meadows 

og Morse (2001) benda einnig á að eftir því sem svið rannsóknar sé þrengra þeim mun færri 
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viðmælendur þurfi. Við val á þátttakendum er þó mikilvægt að hafa í huga að þeir hafi 

mismunandi reynslu eða komi frá mismunandi stöðum til þess að forðast úrtaksskekkju (e. 

elite bias) en hún getur orðið þegar nauðsynlega breidd skortir í úrtakið og skekkir þannig 

heildarmynd viðfangsefnisins. Slík úrtaksskekkja er ein helsta ógn við bæði innra og ytra 

réttmæti eigindlegra rannsókna (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Einhverfusamtökin, sem eru hagsmunasamtök einhverfra og aðstandanda þeirra, voru 

rannsakanda innan handar við að ná til þátttakenda og auglýstu eftir viðmælendum á sínum 

samfélagsmiðlum fyrir hans hönd. Til að uppfylla skilyrði fyrir þátttöku í rannsókn varð 

viðmælandi að vera faðir barns yngra en 18 ára sem hafði formlega greiningu um röskun á 

einhverfurófi, hafa reynslu af greiningarferli barnsins og vera þátttakandi í lífi þess. Valdir voru 

sjö viðmælendur sem uppfylltu ofangreind skilyrði rannsóknarinnar. Vegna viðfangsefnisins 

voru allir viðmælendurnir karlkyns, en áttu það sameiginlegt að vera feður samtals níu barna 

af báðum kynjum sem höfðu formlega greiningu um röskun á einhverfurófi. Feðurnir voru á 

mismunandi aldri, höfðu ólíkan bakgrunn og voru búsettir í mismunandi sveitarfélögum 

landsins sem leiðir af sér ákveðna úrtaksbreidd. 

6.4 Framkvæmd rannsóknar 

Ferli rannsóknar hófst með gerð rannsóknaráætlunar vorið 2020, rannsóknarspurningar voru 

smíðaðar og öflun fræðilegra gagna hófst. Í framhaldinu var útbúið kynningarbréf og upplýst 

samþykki til þátttakanda í samráði við ábyrgðarmenn rannsóknar og auglýst var eftir 

þátttakendum. Viðtalsvísir var gerður í ágúst og voru viðtöl tekin í lok ágúst og byrjun 

september 2020. Allir þátttakendur fengu kynningarbréf þar sem öll mikilvæg atriði 

rannsóknarinnar komu fram, svo sem markmið hennar og tilgangur (sjá viðauka 1).Tekin voru 

sjö viðtöl við feður barna á einhverfurófi eins og áður hefur komið fram. Sex þeirra fóru fram 

í húsnæði Einhverfusamtakanna. Einn viðmælanda var búsettur utan höfuðborgarsvæðis, og 

því fór eitt viðtal fram í gegnum fjarfundarbúnaðinn Teams. Rannsakandi tryggði að til staðar 

væri bæði öryggi og næði fyrir töku þess viðtals, en slíkt er mikilvægt þegar stuðst er við tækni 

á borð við fjarfundarbúnað (James og Busher, 2016). 

Allir þátttakendur fengu upplýst samþykki til undirritunar í upphafi viðtals (sjá viðauka 2). 

Þar komu fram upplýsingar um hvað fælist í þátttöku og með undirskrift sinni staðfestu þeir 

að hafa lesið kynningarbréfið og skildu tilgang rannsóknar. Jafnframt var þátttakendum kynnt 

að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem er án þess að tiltaka fyrir því ástæðu. Þar að auki 
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ítrekaði rannsakandi trúnað sinn og þagnarskyldu og með hvaða hætti eyðing gagna færi fram 

að rannsókn lokinni. Hvert viðtal var um það bil klukkustundarlangt, rannsakandi stýrði 

viðtalinu með viðtalsvísi til hliðsjónar en viðmælendur fengu þó frelsi og tækifæri til að segja 

frá reynslu sinni og upplifun eins og þeim fannst best. Viðtölin voru hljóðrituð og þau síðan 

afrituð orðrétt svo hægt væri að vinna úr þeim niðurstöður sem kynntar verða í næsta kafla. 

6.5 Siðferðisleg álitamál og takmarkanir  

Í siðfræði vísinda ríkir nokkur eining um fjögur meginatriði sem mikilvægt er að rannsakandi 

hafi í huga við vinnslu og framkvæmd rannsóknar. Þessi fjögur atriði sem túlka má sem 

grunngildi rannsóknarstarfa eru: Virðing, velferð, skaðleysi og réttlæti. Með þessu er átt við 

að rannsakandi skuli bera virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar, hann hafi skyldur 

til að láta sem best af sér leiða með sem minnstum fórnum fyrir þátttakandann. Skaðleysi vísar 

til þess að rannsakandi forðist að valda þátttakanda skaða og með réttlæti er átt við að gæta 

þurfi að viðkvæmum hópum, það er að segja, að ávinningur rannsóknar dreifist jafnt til ólíkra 

hópa samfélagsins. Auk þessa er rík áhersla lögð á að rannsakandi veiti þátttakanda allar þær 

upplýsingar sem til þarf svo hann geti gefið upplýst og óþvingað samþykki sitt fyrir þátttöku 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakandi þarf að byggja samskipti sín á heiðarleika ásamt því 

að gæta að trúnaði og þagmælsku gagnvart viðmælendum. Við vinnslu rannsóknar var horft 

til þessara grunngilda. Rannsakandi hafði einnig siðareglur Félagsráðgjafafélags Íslands í huga 

en undirstaða þeirra eru þær að virða skuli manngildi og sérstöðu hvers og eins og mæta skuli 

sérhverjum einstaklingi af hlutleysi, heiðarleika og virðingu (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að rannsakandi gæti hlutleysis og setji til hliðar 

eigin skoðanir, túlkanir og fyrirfram gefnar hugmyndir (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). 

Rannsakandi er móðir barna á einhverfurófi, þau tengsl og þekking rannsakanda á málefnum 

fjölskyldna barna á einhverfurófi, gæti ómeðvitað haft áhrif á niðurstöður rannsóknar. Önnur 

takmörkun eða hindrun rannsóknar er sú að þeir feður sem eru virkir þátttakendur í lífi barns 

eru líklegri til að taka þátt í rannsókn sem þessari. 

Málefni rannsóknarinnar var þess eðlis að ekki þurfti að sækja um formleg leyfi fyrir 

framkvæmd hennar og upplýst samþykki talið nægja, en farið var eftir lögum um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (nr. 90/2018). Þátttakendum var þó boðið samtal 

við sálfræðing sér að kostnaðarlausu ef þeir töldu þörf á slíkri eftirfylgni í kjölfar viðtals.   
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar fram. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða reynslu og upplifun feðra barna á einhverfurófi hér á 

landi. Leitast var við að ná fram þeirra reynslu af greiningarferli barnsins, samskiptum við 

þjónustukerfið, samskiptum foreldra og upplifun þeirra af föðurhlutverkinu. Við greiningu 

gagnanna með hliðsjón af rannsóknarspurningum og markmiði rannsóknarinnar komu fram 

fjögur meginþemu og hafði hvert þeirra mismunandi undirþemu. Fyrsta þemað var ferli 

greiningar en þar undir mynduðust undirþemun aðdragandi greiningar og viðbrögð í kjölfar 

greiningar. Annað þemað var þjónustukerfi og þar fundust undirþemun samskipti og barátta. 

Þriðja meginþemað var hlutverk og samskipti innan fjölskyldu sem myndaði undirþemun 

föðurhlutverk og samskipti foreldra. Að lokum birtist fjórða þemað sem kalla má viðhorf. Síðar 

í þessum kafla verður gerð grein fyrir hverju þema fyrir sig með tilvitnunum í viðmælendur.  

7.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar eiga það sameiginlegt að vera feður barna sem hafa greiningu 

um röskun á einhverfurófi eins og fram hefur komið. Niðurstöðurnar byggjast á viðtölum við 

sjö feður þar sem upplifun og reynsla þeirra er könnuð. Feðurnir eru á aldrinum 32–52 ára og 

búsettir í mismunandi sveitarfélögum landsins, fimm eru með lögheimili innan 

höfuðborgarsvæðisins en tveir búa úti á landsbyggðinni. Hjúskaparstaða feðranna skiptist í 

tvennt, fimm þeirra eru í sambúð eða giftir móður barnanna, tveir eru fráskildir en höfðu verið 

giftir eða í sambúð þegar börnin voru greind og eru virkir þátttakendur í lífi barna sinna. Börnin 

eru samtals níu og af báðum kynjum, ein stúlka og átta drengir. Öll eru þau yngri en 18 ára en 

misjafnt var hve langur tími hafði liðið frá greiningu þegar gagnasöfnun fór fram, lengst höfðu 

liðið átta ár. Börnin voru á aldrinum þriggja til sjö ára þegar formleg greining lá fyrir, og fór 

athugun á einkennum einhverfu fram á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, hér eftir nefnd 

Greiningarstöðin hjá öllum börnunum nema einu. Öll börnin nema eitt höfðu greiningu um 

aðrar þroskaraskanir samhliða einhverfu, svo sem væga þroskahömlun eða ADHD. Til að gæta 

fyllsta trúnaðar hafa öll persónugreinanleg gögn verið fjarlægð og viðmælendum gefin tilbúnu 

nöfnin Guðmundur, Jón, Þór, Atli, Bjarni, Fjalar og Ragnar. 

 

• Guðmundur er 49 ára, giftur og fimm barna faðir. Sonur hans er á einhverfurófi og 
hafa liðið fjögur ár frá greiningu drengsins.  
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• Jón er 46 ára, fráskilinn faðir þriggja barna. Hann á dreng sem fékk greiningu um 
röskun á einhverfurófi fyrir átta árum.  

• Þór er 39 ára, giftur og faðir tveggja drengja sem báðir hafa nýlega fengið 
greiningu um röskun á einhverfurófi.  

• Atli er 38 ára, giftur og faðir þriggja barna. Hann á son á einhverfurófi sem fékk 
sína greiningu fyrir tæpu ári.  

• Fjalar er 52 ára, fráskilinn og einstæður faðir drengs. Fjalar var í sambúð þegar 
greining fór fram en sjö ár hafa liðið frá greiningu drengsins. 

• Bjarni er 32 ára, fráskilinn og faðir tveggja barna. Hann á son á einhverfurófi og 
fimm ár hafa liðið frá greiningu drengsins. Bjarni var í sambúð með móður 
drengsins þegar athugunin fór fram og eru þau með sameiginlega forsjá barnsins.  

• Ragnar er 35 ára, giftur og þriggja barna faðir. Hann á tvö börn, dreng og stúlku, 
sem hafa greiningu um röskun á einhverfurófi og fór greining þeirra fram fyrir sjö 
og fimm árum. 

 

Í næstu köflum verður gerð grein fyrir þeim fjórum þemum sem fundust við greiningu gagna 

og niðurstöður kynntar í þeirri röð sem þau voru talin upp.  

7.2 Ferli greiningar 

Í gögnunum var hægt að greina tvö undirþemu sem tengdust greiningarferli barnanna og 

skiptust þau í aðdraganda greiningar og viðbrögð í kjölfar greiningar.  

7.2.1 Aðdragandi greiningar 

Þegar feðurnir voru beðnir um að segja frá reynslu sinni af greiningarferli barns síns voru svör 

þeirra að mörgu leyti lík. Ferlið hafi að þeirra mati verið langt og einkennst af óvissu. Fjórir 

viðmælendur áttu það sameiginlegt að fyrstu áhyggjur af frávikum í þroska barnsins vöknuðu 

hjá foreldrunum, oftast hjá móður, þótt sá grunur hafi ekki strax beinst að einhverfu. Ragnar 

sagði að þeim hjónum hefði báðum fundist eitthvað vera að en grunurinn hefði verið sterkari 

hjá móður stúlkunnar. Honum fannst að ekki hefði verið tekið mark á áhyggjum þeirra í 

reglubundnum skoðunum á heilsugæslu og hann hafi í kjölfarið upplifað höfnun af hálfu 

kerfisins. Ragnar greindi frá því að strax við upphaf leikskólagöngu stúlkunnar hafi 

greiningarferli verið sett af stað og sagði: 

Þá bara á degi tvö er haft samband við okkur og þá bara „heyrðu það þarf að fara af stað 

ferli“ og það var ótrúlegur léttir af því að þá var loksins einhver sem staðfestir þann grun 

sem maður hafði allan tímann, sko. 
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Grunur um frávik hafði því vaknað snemma en greiningarferlið hófst ekki fyrr en við tveggja 

ára aldur þegar frumgreining fór fram. Stúlkunni var í kjölfarið vísað áfram til 

Greiningarstöðvarinnar þar sem greining um einhverfu var staðfest við þriggja ára aldur 

hennar. Ragnar upplifði greiningarferli sonar síns stuttu síðar á allt annan hátt. Hann sagði að 

strax hefði verið hlustað á áhyggjur foreldranna og frumgreining lá fyrir um 18 mánaða aldur 

og telur hann að það hafi verið vegna þroskasögu eldri systur hans. Bið hafi þó verið eftir 

aðkomu Greiningarstöðvarinnar sem hefði verið erfitt fyrir þau en athugun þar hafi ekki verið 

framkvæmd fyrr en um fjögurra ára aldur drengsins. Ragnari fannst biðin mjög krefjandi og 

sagði: „það er náttúrulega algjört lotterí í raun og veru hvenær maður kemst inn á 

Greiningarstöðina einhvern veginn,“ og bætti við: „maður upplifir það hjá mörgum í kringum 

mann“. 

Bjarni tók í sama streng þegar hann lýsir greiningarferli sonar síns. Áhyggjur hefðu vaknað 

mjög snemma hjá móður drengsins eða í kringum sjö mánaða aldur. Hann hefði fundið það 

líka að eitthvað væri öðruvísi en það ætti að vera en sagðist hafa farið í afneitun og bægt þeim 

hugsunum frá sér og frekar reynt að draga úr áhyggjum móðurinnar. Það hafi svo verið á þriðja 

aldursári drengsins, þegar leikskólinn hafði orðað það við foreldrana að setja af stað 

greiningarferli sem hann hafði almennilega áttað sig á að eitthvað væri að hjá barninu. Bjarni 

lýsti ferlinu sem óvissu og sagði: 

Maður var náttúrulega bara að reyna að fá svör út af því að á þessum tíma, hann var ekki 

byrjaður að tala, sem ég man ekki . . . hann byrjaði mjög seint að tala, sko og út frá því vissi 

maður að það var eitthvað að og maður vildi bara fá svör sem að, þannig að maður var 

bara skilningsríkur að þetta væri bara ferli og þyrfti að vera gert nákvæmt og hérna 

krefjandi jú, andlega, mundi ég víst örugglega segja. Það hafi verið það. 

Fjalar sagði að hann, fremur en móður drengsins, hefði verið farið að gruna að eitthvað væri 

að eftir fyrsta árið og grunur hans óx fram að þriggja ára aldri drengsins. Hann sagði: „Ég veit 

ekki af hverju mig grunaði þetta . . . að það væri eitthvað varðandi barnið ég bara veit það ekki, 

þetta var bara svo sterkt hjá mér.“ Sonur Fjalars fékk greiningu um þroskahömlun á milli 

þriggja og fjögurra ára aldurs en greining um einhverfu lá ekki fyrir fyrr en fjórum árum seinna. 

Hann lýsti greiningarferlinu sem erfiðu tímabili sem hann og þáverandi eiginkona hans hefðu 

þurft að hafa mikið fyrir, því þjónustukerfið hefði ekki tekið mark á áhyggjum þeirra og sagði: 

„Það var svolítil barátta við kerfið að reyna fá þessa greiningu og svörin sem við vorum að fá 

voru oft að það skiptir ekki máli þó þið fáið greininguna.“ En Fjalar telur að það hafi skipt miklu 
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máli að fá greininguna vegna þeirrar þjónustu sem henni fylgir. Þegar greiningarferlinu var 

lokið gátu þau loksins fengið þá þjónustu sem þau þurftu fyrir barnið. Hjá þremur 

viðmælendum, þeim Guðmundi, Jóni og Þór vöknuðu fyrstu áhyggjur af þroskaferli barnanna 

þegar þau voru komin í leikskóla en þar höfðu leikskólakennarar bent foreldrum á frávikin og 

sett af stað greiningarferli í samráði við þá. Börnunum var vísað til Greiningarstöðvarinnar þar 

sem athugun fór fram hjá öllum nema syni Guðmundar sem var sendur til Þroska- og 

hegðunarstöðvar. Þeir voru sammála um að ferlið hefði gengið vel fyrir sig en fannst biðin eftir 

svörum vera löng eins og Jón sagði: „þetta er nokkuð langt ferli og það var svona nokkur bið.“  

Ferlið var með aðeins öðrum hætti hjá Atla. Í kringum þriggja ára aldur sonar hans fór að 

bera á mikilli áráttukenndri hegðun sem leikskólinn vildi láta skoða betur án þess að aðhafast 

neitt frekar. Grunur um frávik í þroska drengsins vöknuðu þó mun fyrr hjá eiginkonu Atla þegar 

drengurinn var enn mjög lítill. Henni fannst sem drengurinn þroskaðist ekki á sama hátt og 

eldra barn þeirra og lýsti Atli því þannig: 

Hann var rosalega mikið, hann gat bara legið strax sem ungabarn, kannski orðinn níu 

mánaða . . . gat hann bara legið og horft á puttana á sér og gert svona eins og krakkar gera 

en hann gat bara gert þetta endalaust, fattarðu.  

Þau leituðu því fyrst til barnalæknis sem benti þeim á að fara til sálfræðings á einkastofu til 

frekara mats. Að þeirri frumgreiningu lokinni, sem þau greiddu sjálf fyrir, var drengnum vísað 

áfram til Greiningarstöðvarinnar til nánari athugunar. Atli sagðist fyrst hafa efast um að 

drengurinn væri einhverfur þegar starfsfólk leikskólans hefði nefnt þann möguleika og lýsti því 

þannig: 

Það var talað um þetta í leikskólanum sko og þetta var svona . . . ég hugsaði svona nei, 

mér fannst þetta ekkert alveg meika sense sko, þú veist, hann var svo lítill og hvernig væri 

hægt að sjá þetta núna. Svo fór ég að pæla í þessu og svona já og ræða þetta við konuna 

og svona vera meðvitaður um þetta. Þá fór maður að sjá að þetta svona sennilega gæti 

þetta alveg verið rétt, sko. 

Atli greindi frá því að biðin fram að athugun hjá Greiningarstöðinni hefði verið um 18 

mánuðir, og þeim hafi þótt sú bið vera löng og erfið og bætti við: „fyrir utan þessa 18 mánaða 

bið sem var mjög erfið en ég myndi nú helst vilja hjóla í einhverja hærra setta með það.“ 

Mikilvægt hefði verið fyrir þau að fá formlega greiningu fyrir upphaf skólagöngu drengsins. 

Sem hafðist. Atli sagði að það hefði komið honum á óvart hvað athugunin hafi í raun og veru 

verið stutt þegar loksins kom að þeim og sagði: „Þetta var svo stutt. Það kom mér á óvart því 
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við vorum búin að bíða í 18 mánuði og svo voru þetta bara tveir dagar eða eitthvað, tveir 

klukkutímar hér og þrír klukkutímar þar.“ 

Eins og sjá má var upplifun feðranna af greiningarferlinu að mörgu leyti sambærileg, 

undantekning var á reynslu Fjalars og Ragnars sem báðum fannst að ekki hefði verið hlustað á 

áhyggjur foreldranna. Feðrunum þótti öllum biðin eftir athugun vera löng en sýndu þeirri töf 

jafnframt skilning. Greiningarferli átta af níu barnanna hófst á leikskólaaldri þótt grunur hafi í 

flestum tilvikum vaknað mun fyrr og tók að meðaltali um eitt til þrjú ár þar til grunur um röskun 

á einhverfurófi var staðfestur með athugun á þroskaframvindu þeirra. 

7.2.2 Upplifun í kjölfar greiningar 

Í frásögn feðranna af upplifun þeirra á staðfestingu greiningar mátti merkja hjá þeim 

margvíslegar tilfinningar svo sem ótta, reiði, vonbrigði, létti, gremju, sorg, ásamt því að verða 

fyrir áfalli. Þegar athugun var lokið og greining um einhverfu lá fyrir sagðist Jón fundið fyrir 

vanlíðan, vonbrigðum og sorg. Hann hefði þurft tíma til að meðtaka þýðingu greiningarinnar 

og sótti sér upplýsingar um einhverfu úr bókum og á internetinu. Hann hafi fljótlega áttað sig 

á breyttum aðstæðum, aðlagað sig að þeim og tekist á við þær: „það er ekki hægt að laga þetta 

. . . það er ekkert sem þú getur gert í þessu og hérna svo er bara að lagfæra annað í kringum 

þetta.“ 

Ragnar sagði að hann hefði fundið fyrir létti þegar fyrri greiningin lá fyrir því þá hafði 

grunur þeirra loksins verið staðfestur og hlustað hefði verið á foreldrana, en þegar seinni 

greiningin átti sér stað upplifði hann rosalega reiði, höfnun og vanþakklæti út í kerfið. Hann 

sagði að það hefði samt ekki staðið lengi yfir því að hann hefði þurft að „reyna að finna björtu 

hliðarnar og maður hafði ekki tíma til þess að dveljast í þessu.“ Hann viðurkennir samt: „Að 

þegar maður speglar og sér jafnaldrana ná ákveðnum þroskaáföngum að þá sér maður alveg, 

að þá er svona endurtekin sorg í því að þitt barn nái ekki þangað . . . . Það getur verið svolítið 

sárt.“ Hann segir að sorgin dofni samt með hverju árinu sem líður en hún sé samt alltaf þarna 

til staðar.  

Algengt var að feðurnir upplifðu létti í bland við sorgina. Fjalar sagði að þegar fyrri greining 

drengsins hans hefði legið fyrir hafi hann upplifað hana sem áfall og fundið fyrir tilfinningum 

um sorg. Hann hefði haft sterkan grun um að eitthvað væri frábrugðið í þroskaferli drengsins 

og sagði: „Þegar fyrri greiningin kemur þá bara grét ég . . . ætli það hafi ekki aðallega verið að 

mig langaði til að hafa rangt fyrir mér.“ Þegar sonur Fjalars fékk síðari greiningu sína eftir 
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frekari athugun sem foreldrarnir þurftu að hafa mikið fyrir að fá, upplifði Fjalar létti: „bara af 

því að grunurinn var svo sterkur og það var svona léttirinn .. I told you so.“ 

Í tilfelli Bjarna fann hann líka fyrir áfalli í kjölfar greiningarinnar. Hann sagðist hafa komist 

í töluvert uppnám þegar greiningin var staðfest og hjá honum hefðu komið fram margvíslegar 

tilfinningar. Á meðan á greiningarferlinu stóð hefði hann verið í vissri afneitun og því varð 

staðfestingin honum áfall. Hann hafði ekki þekkt til einhverfu og ekki vitað hvaða þýðingu hún 

í raun hafði. Hann hefði því einnig orðið óttasleginn: „Ég hélt fyrst bara að kannski að hann 

yrði . . . bara óvinnufær alla ævi.“ Hann benti jafnframt á að þegar hann hefði fengið réttar 

upplýsingar um einhverfu hjá starfsfólki Greiningarstöðvarinnar hefði honum liðið betur: „allur 

ótti var tekinn frá mér.“ 

Tveir viðmælendur lýstu sinni upplifun á þann hátt að þeir hefðu ekki fundið fyrir neinum 

sérstökum tilfinningum þegar synir þeirra voru greindir. Þeir hefðu horft á breyttar aðstæður 

sem verkefni sem þeir væru að fá í hendurnar og þyrftu að takast á við. Þór sagði: „Ég bara 

fletti upp öllu og horfði á vídeó og annað til að kynna mér einhverfu og komst að þeirri 

niðurstöðu að í rauninni þyrfti ég bara að kynnast börnunum mínum.“  

Guðmundur á eldri börn með frávik í taugaþroska og er sjálfur greindur með ADHD. 

Honum fannst hann því tengja betur við erfiðleika sonar síns og það hafi haft áhrif á upplifun 

hans á staðfestingu greiningar. Guðmundur átti erfitt með að greina þær tilfinningar sem hann 

fann en sagði:  

Ég veit ekki alveg hvort ég fór í gegnum eitthvað sorgarferli . . . fólk lýsir alveg hérna sorg 

eða það fer í gegnum sorgarferli. Fólk má alveg syrgja þetta út af því bara að þetta er 

ákveðin hömlun, en enn og aftur þá er þetta samt helvíti fallegt.  

Á meðan á greiningarferlinu stóð hafði Atli kynnt sér einhverfu með því til dæmis að hlusta 

á fyrirlestra um málefnið. Hann sagði að á þeim 18 mánuðum sem þau biðu eftir aðkomu 

Greiningarstöðvarinnar hefði það verið orðið skýrt að drengurinn fengi þessa greiningu og þeir 

foreldrarnir því báðir undirbúnir undir það og sagði: 

Ég átti alveg von á því og sérstaklega eftir þessa 18 mánuði þá var þetta orðið nokkuð skýrt 

hjá okkur. Við vissum alveg að hann myndi fá þessa greiningu sko . . . maður er bara búinn 

að vita þetta . . . þetta er búið að vera síðan hann var þriggja og hálfs árs, skilurðu. 

En Atli viðurkenndi jafnframt að niðurstaða greiningarinnar hefði komið honum á óvart og 

virkað yfirþyrmandi: „Ég var alveg hundrað prósent á því að hann myndi þá vera með 
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ódæmigerða einhverfu af því mín ímyndaða einhverfa var bara algjör einhverfa . . . að geta 

ekki talað og allt það, sko.“ 

Þegar feðurnir voru spurðir um það hvort upplifun þeirra hefði verið svipuð upplifun 

mæðranna komu fram mismunandi svör sem skipta mætti í tvennt. Tveir viðmælendur töldu 

að þau hjónin hefðu verið samstíga og upplifun beggja sambærileg. En hjá þremur 

viðmælendum var upplifun foreldranna með sambærilegum hætti en tilfinningaleg úrvinnsla 

þeirra ólík. Bjarni sagði að konan hans hefði tekið greininguna meira nærri sér, sem hefði 

hjálpað honum sjálfum tilfinningalega, þar sem hann þurfti þá að vera hennar stuðningur og 

„bara vera jákvæður og sjá bara allt það jákvæða í þessu.“ Það sama mátti greina hjá Jóni. 

Upplifun þeirra hjóna hefði verið svipuð en konan hans hefði haft meiri þörf fyrir að ræða um 

tilfinningar og aðstæður og sagði: 

Já já, hún vildi tala um málið og þá töluðum við bara um málið . . . . Við bara ræddum þetta 

og fórum í gegnum . . . og svo bara lásum okkur helling til og svo fer bara einhver . . . 

eitthvað . . . í gang, eitthvað ferli.  

Upplifun feðranna af staðfestingu greiningar í kjölfar athugana var um margt lík. Þeir fundu 

margir fyrir erfiðum tilfinningum, svo sem sorg, og áttu sumir í erfiðleikum með að átta sig á 

þýðingu greiningarinnar. Staðfesting greiningar markar lok greiningarferlis og nefndu sumir 

feðranna að þeir hefðu kosið betri eftirfylgni af hálfu sérfræðiteymis eins og greina mátti í 

eftirfarandi ummælum tveggja feðra: „Og oft hefði kannski mátt vera meira eftirlit með okkur, 

finnst mér.“ Og: „En svo náttúrulega bara enduðu þessi samskipti.“ Með þessum ummælum 

áttu feðurnir við að þeir hefðu kosið meiri aðstoð við lok greiningarferlis til að takast á við þær 

tilfinningar sem komu upp hjá þeim.  

 

7.3 Reynsla af þjónustukerfi 

Þegar reynsla feðranna af þjónustukerfinu var skoðuð mátti greina tvö undirþemu sem 

skiptust í samskipti við þjónustuaðila og baráttu. 

7.3.1 Samskipti við þjónustuaðila 

Jón er ánægður með samskipti sín við starfsfólk sem hann hefur átt samskipti við og tengjast 

þeirri þjónustu sem strákurinn hans hefur þurft á að halda og sagði: „ég hef ekkert hitt nema 

bara frábært starfsfólk. Allir af vilja gerðir og allir vilja gera sitt“. Jón og móðir drengsins búa 
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ekki saman og er umgengni með þeim hætti að drengurinn er hjá honum í eina viku og næstu 

viku hjá móður sinni. Hann sagði að þeir foreldrarnir hefðu verið í jafn miklum samskiptum við 

þjónustukerfið, svo sem skólann. Hann sagði að eftir slíka fundi hefði móðurinni liðið illa, en 

hann fyndi ekki sjálfur fyrir því, en hún virtist taka því sem fram kom persónulega og sem 

gagnrýni og fyndist hún eiga að gera eitthvað meira en hún gerði. Hann sagði í framhaldi af 

þessu: 

Mér fannst það bara eins að hún hefði mætt á þetta og tók öllu sem var verið þannig að 

hún mætir með fyrirfram skoðanir á því að hún eigi að vera að standa sig eða gera eitthvað 

meira sem móðir. En ég mætti bara sem faðir og ég var ekkert með svona í hausnum. Það 

sem ég er ekki endilega að segja að þau hafi eitthvað, fólkið sem var að mæta heldur að 

það er búið að innræta það einhvern veginn þá meira í kvenfólk að það eigi eitthvað að 

gera meira. Sem er bara rugl.  

Svipað viðhorf kom fram hjá fleiri viðmælendum Einn feðranna taldi að munur væri á 

upplifun og viðbrögðum mæðra og feðra og sagði:  

Ég gat þá frekar farið inn í aðstæðurnar og tekið á þeim og . . . ég segi munurinn á karli og 

konu og ég er ekkert að tala niður til kvenna. Þetta er bara svona af því að við erum bara 

öðru . . . þarna ég tek þetta öðruvísi inn á mig en ég vinn bara öðruvísi úr því og ég sef á 

nóttunni og tek ég bara . . . tek þessu eins og vinnu. 

Tveir viðmælendur, Atli og Þór, voru að mestu leyti ánægðir með þá þjónustu sem foreldrarnir 

hafa fengið hjá félagsþjónustunni og samskiptin þar á milli. Þór sagðist sjá um öll samskiptin 

við félagsþjónustuna. Hann sagði hins vegar að hann vildi ekki að því væri þannig háttað og 

sagði í framhaldinu:  

Kallaðu mig karlrembu en mér finnst þetta svolítið mikið kvenmannsverk því að ég er í 

rosalega miklum samskiptum við einhverjar konur sem að ég þarf oft á tíðum að hringja 

bara í mömmu og spyrja bara . . . þetta hérna . . . hvað eru þær í raun og veru að meina? 

Og átti við með því að hann væri oft óöruggur um til hvers væri ætlast af honum. Þór bætti 

jafnframt við að honum hefði bara mætt gott viðmót. Atli var á sama máli og var sérstaklega 

ánægður með starfsfólk Greiningarstöðvarinnar, fyrir utan biðina eftir aðkomu þeirra og sagði 

að vel hefði verið hugsað um þau og passað upp á þeirra réttindi og líðan. 

Fjalar sagði að sín reynsla af þjónustukerfinu hefði almennt verið slæm en það hefði þó 

verið mismunandi eftir bæjarfélögum. Þar sem Fjalar býr núna sagði hann að það hefði verið 

tekið mjög vel á móti honum en þar sem hann er karlmaður þá passar hann sig á að „ekki vera 

að grípa fram í . . . þykjast vita og hlusta bara og kem þá bara fram með eitthvað á móti.“ 

Fagaðilarnir eru menntaðir á þessu sviði og hann sagðist því taka mark á þeirra svörum. Hann 
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sagðist passa sig á að „vera ekki að fá fagaðilana upp á móti mér.“ Upplifun Guðmundar var á 

sömu nótum, hann taldi að „feður þurfa aðeins held ég að læra að það þýðir ekkert að koma 

og rífa kjaft.“  

Meirihluta feðranna fannst þjónustukerfið nokkuð mæðramiðað og samanstæði mikið af 

konum, eða eins og Jón komst að orði: „Ég hitti bara rosalega almennilegt fólk, mestmegnis 

konur, ég held að það eru ekki margir karlmenn í þessu.“ Það sama mátti heyra hjá Atla: „þetta 

er yfirleitt ég og svo konan mín og svo einhverjar fimm til sex konur, þannig ég er alltaf í 

minnihlutahópi.“ Hann sagði einnig að hann mætti á fundi með skýr markmið en gæti þurft að 

sýna ákveðni í sumum tilfellum.  

Reynsla Ragnars ýtir undir þetta sjónarhorn en hann sagðist að þjónustuaðilar hafi ítrekað 

frekar haft samband við móðurina og taki meira mið af mæðrum og sagði ennfremur: „Þegar 

ég horfi til baka hefði ég viljað að einhvers staðar hefði verið annar karlmaður sem ég hefði 

getað talað við í raun og veru . . . bæði núna og eins í gegnum allt greiningarferlið.“ Að mati 

Ragnars er alltaf fyrst haft samband við móðurina. Hann sagði líka: „Mér finnst sko að ef 

móðirin segir eitthvað þá sé meira hlustað að vissu leyti,“ og bætir við: „Það er einhvern veginn 

eins og við feður eigum engan þátt í að ala upp börnin eða taka þátt í neinu, sko.“ Hann segist 

sérstaklega taka eftir þessu þegar nýr fagaðili komi að málum fjölskyldunnar. Þá sé ósjálfrátt 

byrjað á að tala við móðurina en með tímanum átti aðilinn sig á að Ragnar hafi skoðanir og 

þekkingu og „þá fer maður náttúrulega . . . eðlilega að vera spurður meira.“ Hann bætir við að 

það hafi aðeins breyst með árunum og að nú sé meira hlustað á hann og segir að ástæðan sé 

kannski sú að hann sé bara það ákveðinn og hafi vissar skoðanir sem hann vill koma á framfæri 

og hann berjist til að fá það fram sem börnin hans eiga rétt á og lítur á það sem sinn styrkleika. 

Ragnar segist verða var við það að feður í sambærilegri stöðu í kringum hann upplifi oft að 

gengið sé fram hjá þeim og minna sé hlustað á þá og segir: „Ég er það ágengur og frekur og 

verð að vera það, bara til að ég fái mitt fram í raun og veru.“  

Upplifun og reynsla Ragnars var áþekk reynslu Bjarna því honum fannst oft gengið fram 

hjá sér í samskiptum sínum við þjónustukerfið. Sérstaklega átti þetta við á teymisfundum, þar 

var spurningum frekar beint til móður drengsins og honum leið meira eins og áhorfanda en 

þátttakanda. Hann sagðist fylgjast með, reyna að hjálpa og þeir foreldrarnir töluðu saman fyrir 

og eftir fundi og hann bætti við: „Þannig að mín svör koma alveg líka í gegnum hana.“ Bjarna 

fannst þetta samt erfitt en reyndi að telja sér trú um að ástæðan fyrir þessu væri sú að mæður 
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væru meira með börnin en sagði svo: „Innra með sjálfum mér var ég ekki jafnvígur foreldri . . 

. auðvitað vill maður að það komi allir að borðinu jafnt.“ Hann sagði að það væri alltaf hringt í 

móðurina frá skólanum en ef hún svarar ekki símanum þá er hringt í hann. Þau eru með 

drenginn sitthvora vikuna og þó að búið sé að segja starfsfólkinu það að þá virðist vera 

tilhneiging til að hringja alltaf fyrst í móðurina. Það tók smátíma að koma honum inn á 

tölvupóst og samskiptalistann hjá skólanum varðandi teymisvinnuna og það fannst honum 

„frekar sárt eða, þú veist, að þá var ég búinn að missa af einhverjum upplýsingum, sko og en 

maður hefur alltaf misst eitthvað alltaf, sko.“ Bjarni sagði að þetta hefði orðið þess valdandi 

að þegar foreldrarnir þurfi að hafa samband af einhverjum ástæðum biðji hann móðurina um 

að sjá um það.  

Almennt var reynsla feðranna af samskiptum við þjónustukerfið góð en mótaðist mikið af 

muni á milli kynja. Meirihluta feðranna fannst að þjónustukerfið tæki frekar mið af mæðrum 

og sumir fundu fyrir höfnun. 

7.3.2 Barátta 

Þegar kom að þjónustu og stuðningi einkenndist reynsla feðranna af baráttu. Stuðningur við 

börnin var mismunandi á milli sveitarfélaga og var eitt sveitarfélag með áberandi betri 

þjónustu en önnur. 

Fjórir viðmælendur sögðust hafa flutt á milli sveitarfélaga til að fá betri þjónustu, eða séu 

að íhuga flutning. Þór sagði að fjölskyldan væri að velta fyrir sér flutningum nær þeim skóla 

sem fagaðilar telja að henti drengjunum hans vel, sá skóli sé hins vegar í öðru sveitarfélagi sem 

honum finnist erfitt: „Ég er búinn að búa þar alla mína hunds- og kattartíð og mér finnst svona 

hræðilegt að þurfa flytja, en ef ég þarf að flytja úr . . . fyrir börnin mín þá já alveg ekki spurning, 

sko.“ Jón sagði að fjölskyldan hefði heyrt að það væri betri stuðningur við börn á einhverfurófi 

í öðru sveitarfélagi og þess vegna hefðu þau flutt þangað. Reynsla hans var sú að nú liði syni 

hans mun betur og fengi réttan stuðning: „Það er eins og ég segi, bara himinn og haf.“  

Þetta var einnig reynsla fleiri viðmælenda. Tveimur feðrum fannst þeir til dæmis þurfa að 

heyja mikla baráttu til að fá viðeigandi stuðning fyrir sín börn, þrátt fyrir að samhljómur hefði 

verið innan þjónustukerfisins um stuðningsþörfina. Þeir hefðu því báðir flutt á milli 

sveitarfélaga. Atli sagði: „Ég er aðallega að tryggja að . . . fái það sem við teljum hann eigi að 

fá, sko. Ég get alveg verið svona ákveðinn með það“ og bætti við „Greiningarstöðin var alveg 

að reyna að ýta á þetta, reyna og reyna og senda pósta og eitthvað svona en svo fluttum við.“ 
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Atla finnst að eftir flutningana þurfi hann ekki lengur að vera eins ákveðinn til að tryggja þau 

réttindi sem sonur hans eigi rétt á. Nú sé brugðist hraðar við þörfum drengsins og 

fjölskyldunnar. Sömu niðurstöðu mátti greina í frásögn Fjalars. 

Bjarna finnst líka að hann þurfi að berjast fyrir þeim stuðningi sem sonur hans þarf og að 

ekki sé tekið mið af þörfum hans, sérstaklega innan veggja skólakerfisins. Hann sagði að það 

væri stöðugur slagur að fá rétta þjónustu sem hefði mikil áhrif á líðan og hegðun drengsins: 

„Þær töluðu um að við sjáum það varla á honum að hann sé einhverfur og svo kemur hann 

heim og hótar að stinga mömmu sína . . . þá fattaði maður að ef maður hefði byrjað strax“ 

Bjarni leit svo á að hann þyrfti að vera ákveðinn í baráttu fyrir réttindum sonar síns og bætti 

við: 

En svo er það þannig að maður á bara að segja það sem manni finnst og hvað maður á rétt 

á, skilurðu. Og ég er enn þá að læra á það eins og hvernig þetta er með hann. Í byrjun fær 

maður bara það sem allir aðrir fá og svona lærir maður. 

Óánægju mátti einnig greina í frásögn Ragnars. Hann sagði að þau hefðu fengið rétt til 

þjónustu og stuðningsúrræði fyrir börnin en ekki hafi tekist að uppfylla þau eins og skyldi og 

það hafi alltaf verið strögl að fá viðeigandi stuðning. Hann sagði að þau hefðu oft verið án 

þjónustu og fannst sveitarfélagið ekki hafa staðið sig nógu vel og nefndi í því samhengi: „Það 

er ekkert mál að fá réttindin en að fá fólkið . . . það er ekki sjálfgefið.“ Ragnar var verulega 

hugsi yfir þjónustukerfinu almennt og sagði: „En að það skuli ekki bara vera á vegum ríkisins 

að vera með skammtíma- og stuðningsúrræði finnst mér bara vera til skammar.“ Hann bætti 

við:  

En svo einhvern veginn bara veit ég ekki af hverju það hætti en það hefur ekkert annað 

komið í staðinn . . . það koma alltaf svona einhverjar tískubylgjur í þessu eins og öllu öðru 

og það, baráttan fyrir hérna persónulega eða NPA vera ótrúlega göfug og fín en þetta er 

bara eins og pendúll, þetta bara ryðst af stað og svo er þetta bara komið langt út fyrir, þú 

ert búinn að missa svo marga sem að höfðu þjónustuna sem hentar eins og hún var.  

 

Ragnari fannst vera skortur á að eftirlit væri með því hvort börnin hans fengju þá þjónustu sem 

þau þurfa og eiga rétt á. Mesta álagið hefur verið að eiga við Tryggingastofnun ríkisins og 

Sjúkratryggingar til að ná fram þeim réttindum sem þau eiga þar fyrir börnin. Það hefur farið 

mikill tími í þau samskipti og honum finnst baráttan við þjónustukerfið endalaus. Hann sagði: 
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En ef maður hugsar um tímann sem fer til spillis . . . að ég þurfi að panta tíma hjá 

barnalækni, að fólkið hjá sveitarfélaginu þurfi að skrifa greinargerðir, þetta er tími sem 

gæti farið í að stytta biðlista. Þetta á bara að liggja skýrt fyrir, þetta er eitthvað sem maður 

á bara ekki að þurfa … maður er með allt of mikið annað. 

Ragnar lítur á sig sem talsmann barna sinna og segir að þjónustan þurfi að vera samþætt og 

heildstæð.  

Allir feðurnir, nema einn, upplifðu erfiðleika við að nálgast stuðning og þjónustu fyrir börn 

sín og voru sammála um að því fylgdi álag og streita. Misjafnt var hvaða þjónustu börnin voru 

að fá en í frásögn feðranna mátti greina að þeim þætti ekki næg þekking til staðar innan 

þjónustukerfisins á málefnum barna á einhverfurófi og nefndu í því samhengi að í sumum 

tilvikum væri ekki nógu vel tekið á þeim aðstæðum sem kæmu upp.  

7.4 Hlutverk og samskipti innan fjölskyldu 

Þriðja þemað sem fannst við gagnagreiningu fólst í hlutverki og samskiptum innan fjölskyldu. 

Þar undir mynduðust undirþemun hlutverk feðra innan fjölskyldu og maka- og 

foreldrasamskipti. 

 

7.4.1 Hlutverk feðra innan fjölskyldu 

Feðurnir höfnuðu nær allir hugmyndinni um að hlutverk þeirra væri að mestu fólgið í að vera 

fyrirvinna fjölskyldunnar, nema einn, eins og mátti greina í orðum Jóns þegar hann sagði: 

Bara að vera karlmaður og þurfa að þéna þína, þú verður að hafa hátt í milljón á mánuði 

bara til að geta rekið svona fjölskyldu. Það er bara þannig. Samfélagið er enn sem komið 

þannig er að konur eru yfirleitt á 25% lægri launum, það er bara staðreynd. Ég sko . . . fyrir 

mér er þetta í rauninni bara að hérna, þú veist, að ég sé það bara alltaf fyrir mér að 

fjölskyldan sé bara í lagi og það sem að mér finnst skipta mestu máli er að það rigni ekki á 

húsgögnin. Það er matur í ísskápnum og hérna svo bara leysist allt annað. 

Fyrirmynd, áskorun, undirbúningur, verndun og kennsla voru hugtök sem feðurnir notuðu til 

að lýsa föðurhlutverki sínu. Þeir voru allir sammála um að í hlutverki þeirra sem feður 

einhverfra barna fælist meiri ábyrgð í að kenna börnum sínum á samfélagið og undirbúa þau 

undir framtíðina. 

Fjalar sá föðurhlutverkið fyrir sér sem forréttindi en taldi jafnframt að viss áskorun fælist í 

því:  
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Einhverfan, þroskahömlunin, allt þetta er bara áskorun og þetta er bara verkefni og ekkert 

annað. Jú, álag, áreiti, það er mikið en ég reyni bara, ég reyni bara að láta það ekki ná 

tökum á mér. Barnið verður bara að fá eðlilegt líf og ég geri mitt besta í því. Okkar er að 

koma þeim á góðan stað eftir okkar dag. Þetta er bara verkefnið okkar. 

Atli taldi að hann þyrfti að vernda son sinn meira en hin börn sín, en á sama tíma undirbúa 

hann undir lífið og kenna honum þá færni sem drengurinn þyrfti og lýsti því á þennan hátt: 

„Þannig að ég svona . . . mér ber alltaf skylda til að vera til staðar fyrir hann. Líka svona að 

kenna honum aðeins á lífið skilurðu … að heimurinn er ekki . . . virkar ekki 100% eins og hann 

vill“ og bætti síðan við: 

Hann er enn þá það lítill að hann er krúttlegur og gerir krúttlegt og svona, en svo kemur 

að því á einhverjum tímapunkti að þá fer þetta að fara úr að vera krúttlegt yfir í að verða 

óviðunandi eða bara pínu krípý kannski. Ég hef svona svolítið pælt í því og það er eitt af 

því sem ég er að reyna svona, þú veist, að sýna honum og kenna honum af því að hann 

fattar það ekkert. Hann er stundum eins og . . . mér líður stundum eins og forritara, bara 

að forrita hann. 

Með þessu átti Atli við að hans reynsla væri sú að drengurinn væri „nánast með lærðar 

tilfinningar, skilurðu“ og sagði í framhaldinu: 

Hann er rosa mikið leitar í umhverfið sitt og leitar náttúrulega aðallega eða mest til okkar, 

sko. Þannig að við þurfum svolítið að vera góð fyrirmynd og sýna honum og passa okkur. 

Það er eitt sem við þurfum að passa okkur rosalega hvað, hvernig við bregðumst við, sko. 

Af því að ég get alveg séð hann svona já pikka upp eitthvað, þú veist, ef ég væri að keyra 

og einhver myndi svína á mér og ég myndi fara að öskra og þá já maður gerir þetta.  

Atli upplifði breyttar væntingar til föðurhlutverksins þegar hann komst að því að hann ætti von 

á syni og ómeðvitað búið sér til ákveðnar væntingar, sem hefðu nú breyst: 

Væntingarnar að fara að eignast strák. Maður sá fyrir sér að þegar hann verður eldri þá 

erum við að fara að horfa á enska boltann saman og gera þetta og gera hitt, sko en ef hann 

hefur ekki áhuga á því þá er bara ekki séns að hann sé að fara að gera það, sko. 

Bjarni sagði að það væru mjög sterk tengsl á milli þeirra feðga og það að kenna barninu og 

vera fyrirmynd var einnig túlkun Bjarna á föðurhlutverki sínu. Honum fannst mikilvægt að geta 

leiðbeint syni sínum um lífsins veg og undirbúið hann fyrir framtíðina. Hann taldi að það sem 

skipti mestu máli fyrir soninn og hans framtíð væri að hann sjálfur væri honum góð fyrirmynd. 

Drengurinn lítur upp til hans og vill líkja eftir hans hegðun. Bjarni sagði svo: „Hann tekur þessi 

skapofsaköst, sem hann þolir ekki sjálfur eftir á og honum langar mjög mikið að vera góður 

þannig að ég reyni að hérna vera fyrirmynd“. Hann sagði að hann hefði gert ýmis mistök um 

ævina og teldi það vera sitt hlutverk að kenna syni sínum hvernig hann geti komið í veg fyrir 
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að gera mistök og sagði í framhaldinu: „að þá er það draumurinn, sko.“ Bjarna fannst sem hann 

setti meiri kröfur á sig og föðurhlutverkið vegna fötlunar sonar síns og taldi mikilvægt að fræða 

aðra um einhverfu og sagði: 

Já, þú veist flestir vinir voru bara með sama hugarfar og ég sko í byrjun. Þeir vissu ekkert 

hvað ég væri að fara út í og hérna sko, maður þurfti bara að fræða og það hefur gengið 

bara mjög vel. 

Aðrir viðmælendur upplifðu föðurhlutverkið með sambærilegum hætti. Þeirra hlutverk væri 

að koma börnum sínum þannig út í lífið að þau gætu átt sjálfstætt líf á fullorðinsárum. Allir 

feðurnir sjö eru virkir þátttakendur í lífi barna sinna og líta á sig sem uppalendur. Þeir eru 

sammála um að hlutverk feðra innan fjölskyldunnar hafi breyst, eins og Ragnar lýsti vel þegar 

hann sagði: 

Hjá mér er það náttúrulega bara í raun og veru er ég bara uppalandi, við erum bara bæði 

uppalendur barnanna okkar eða svoleiðis, þannig horfum við bæði á það en mér finnst 

svona orðin mun ríkari hefð fyrir því í dag heldur en kannski fyrir 10 árum síðan að feður 

taki þátt. Maður reynir náttúrulega sitt besta en já mér finnst svona, ég horfi á mig sem 

uppalanda í því sem já, sem faðir svona eins og það ætti að vera en ekki endilega faðir sem 

að eins og Ísland notar hugtakið.  

Ragnar taldi einnig að viðhorf samfélags til feðra hefði áhrif á upplifun þeirra og reynslu og 

sagði: „Hann hefur kannski fengið alls konar viðmót sem gerir það að verkum að samfélagið er 

búið að selja honum það að hann sé ekki hæft foreldri og honum getur liðið rosalega illa yfir 

því“ og bætti við: „Það er þá yfirleitt vanmat, sjálfstraustsleysi . . . skilurðu?“ Svipað sjónarhorn 

kom fram hjá Guðmundi, hann taldi að feður væru mótaðir af uppeldi sínu og umhverfi og það 

gæti reynst mörgum þeirra erfitt að aðlaga hlutverk sitt, gildi og viðhorf að breyttum 

aðstæðum. Hann sagði í þessu samhengi: 

Ég held að það geti verið mjög krefjandi og fyrir sem sagt feður út af því að oft koma þeir 

úr umhverfi sem býður ekkert upp á þennan sveigjanleika og þetta að vera að koma inn í 

uppeldi á sínu eigin barni sem hefur þessa hömlun, sem þetta er náttúrulega að mörgu 

leyti eða öllu leyti að það getur verið mjög krefjandi og láta af gildum eða einhverju svona 

. . . þú veist, að fara úr uppeldinu, þau gildi sem þú hefur, og snúa og breyta þeim og í það 

umhverfi sem þú basically ert að fara að lifa í. Það er það sem er svona, ég held að það sé 

mjög erfitt sko.  

Fleiri feður komu inn á að viðhorf samfélagsins hefði áhrif á hlutverk þeirra og upplifun og 

nefndu í því sambandi þær hindranir sem þeir mæta í umönnunarhlutverki sínu sem feður. 

Fimm viðmælendur af sjö sögðu að þeim þætti erfitt að samræma atvinnu og umönnunarþörf 

barnsins og þátttöku þeirra þar um. Jón keyrir son sinn í skóla og sækir hann og fer með hann 
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í þjálfun. Hann er sjálfstætt starfandi og hefur því svigrúm til að sinna syni sínum þegar hann 

þarf þess með. Jón benti þó á að hefði hann verið í vinnu hjá öðrum þá hefði hann ekki getað 

sinnt syni sínum á þennan hátt. Jón hafði um þetta að segja: 

Þú getur ekki verið með mann eða konu í vinnu og ert að borga þeim full laun, og öll 

launatengd gjöldin og öllu sem því fylgir því það er kostnaður sem fylgir því að það hérna 

þú getur ekki unnið með slíkum einstakling sem vinnur bara 75%, 80% starf á tímabili. Það 

er bara því miður karlinn minn, þú bara afsakar, nú verður þú bara að fara að gera eitthvað 

annað.  

Guðmundur vinnur einnig sjálfstætt og hans upplifun er áþekk: 

Ég hef unnið mikið sjálfstætt líka að það er oftast bara þannig að það er gengið frá því 

þannig, þú veist, ég er bara í ákveðnum verkefnum og vinn þau bara á ákveðinn hátt og 

hætti … þegar ég þarf að vera í burtu að þá verð ég bara að klára það. Því eins og ég segi, 

þú veist, þetta er bara hluti af því sem ég þarf að sinna og það verður bara að vera 

skilningur á því.  

Guðmundur taldi að það væri auðveldara fyrir karlmenn en konur að stjórna sínum vinnutíma, 

og viðhorfið væri þannig að konum væri frekar sagt upp starfi vegna umönnunar barna. 

Reynsla tveggja viðmælenda var hins vegar allt önnur og keimlík. Ragnar upplifði mikla 

erfiðleika hvað þetta varðar vegna þungrar umönnunar hans barna og illa hafi gengið að 

samræma atvinnu að aðstæðum heima og sagði í því samhengi:  

Það er enginn skilningur . . . ekki neinn sko . . . en ég var með yfirmann þarna í fimm ár 

sem að hérna svaraði þessu bara ,,hvað áttu ekki konu . . . hvað átt þú að vera heima með 

börnin þín? Léstu ekki konuna hætta að vinna?“ skilurðu.  

Ragnar hefur fundið fyrir kvíða þessu tengdu og finnst þetta viðhorf atvinnurekanda hafa áhrif 

á sjálfsmynd hans og sagði: „og kvíði því að sækja um vinnu og þurfa að útskýra 

heimilisaðstæður. Ég er aldrei að fara mæta 100% hérna skilurðu eða svoleiðis.“ Þór upplifði 

að hann væri undir stöðugum þrýstingi yfirmanns um að vinna meira og lengur hvern dag. 

Bjarni og Atli voru sammála öðrum feðrum um að oft væri þátttaka þeirra og umönnun í 

föðurhlutverki hálfgert púsluspil. Þeir höfðu þó báðir skilning frá sínum atvinnurekanda þar 

um og sveigjanleika í öllu viðmóti. Þátttaka í allri umönnun barnsins væri þeim engu að síður 

mjög mikilvæg og alltaf ofarlega í huga eins og Bjarni greindi frá: 

Ég hef nú verið í nokkrum vinnum og upp hans ævi og mínum eigin rekstri og allt sko og 

það sem að er, alltaf þegar maður er í atvinnuviðtali þá er það fyrsta sem ég nefni 

sérstaklega . . . þú veist … þá eru teymisfundirnir oft að lenda á miðjum degi og á virkum 

dögum og svona og það að ég geri alltaf ráð fyrir því. 
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Feðurnir litu á sig sem uppalendur barna sinna til jafns á við mæður þeirra og sem virka 

þátttakendur í lífi barnanna. Þeir upplifðu hins vegar hindranir í umönnunarhlutverki sínu sem 

þeir skýrðu sem skilningsleysi sem kæmu fram í viðhorfum samfélagsins til feðra.  

7.4.2 Maka og foreldrasamskipti 

Allir feðurnir greindu frá því að streita og álag einkenndi heimilislífið sem litaði samskipti þeirra 

við maka eða hitt foreldrið. Allir feðurnir, nema tveir, höfðu góða reynslu af foreldrasambandi 

eða samskiptum foreldranna þótt álag væri mikið. 

Jón er fráskilinn eins og áður hefur komið fram og segir hann að mikið álag hafi verið á 

fjölskyldunni fyrir skilnaðinn. Jón sagði samskipti þeirra foreldranna mjög lítil, þau skipti sér 

ekkert hvort af öðru og séu með skýra stýringu á umgengni sem virki fyrir þau bæði. Að mati 

Jóns hefur það ekki áhrif á börnin þó samskipti foreldranna séu takmörkuð, allir séu vel 

meðvitaðir um að þetta séu tvö heimili með mismunandi reglum en telur að þeir foreldrarnir 

séu samt sem áður samstíga. 

Sex viðmælendur lýstu upplifun sinni á samskiptum við maka á þann hátt að foreldrarnir 

séu samstíga og nálgist aðstæður með sambærilegum hætti en vegna mikils álags á 

heimilislífinu sé verkaskipting þeirra á milli mjög skýr, eða eins og Atli lýsti:  

Við reynum svolítið að skipta tímanum líka með honum skilurðu og hérna nú ef ég kem 

heim úr vinnunni að þá fer ég kannski að leika við hann eða erum í tölvunni eða 

einhverjum ærslaleik. Það er gott ef við förum í eitthvað svona þá fær hann aðeins útrás, 

sko. Sérstaklega ef við erum eitthvað að fíflast saman, sko. Og konan er kannski að sjá um 

matinn á meðan og svo fer hún og les fyrir hann sögu eða eitthvað svoleiðis og reynir að 

koma honum í ró. Hún er betri í því. Ég er betri í að æsa hann upp. 

Ragnar sagðist finna fyrir álagi í aðstæðum sínum sem hefði mikil áhrif á samskipti og 

hjónaband hans. Hann sagði að fólk sæi fyrir sér glansmyndir úr sjónvarpi þegar um einhverf 

börn er að ræða: „kannski þau lagast skilurðu,“ en eins og hann bendir á þá sér fólk ekki hina 

sönnu birtingarmynd einhverfunnar:  

Þegar upp er staðið þá, þú sérð aldrei reiðiköstin í sjónvarpinu, þú sérð aldrei líkamlega 

ofbeldið sem börnin geta ekki stjórnað og hérna skemmdin sem þau valda er í raun og 

veru, í reiðiköstum eða öðru slíku að það er bara óteljandi, bara spjaldtölvur eða símar 

eða sjónvörp eða sófar eða eitthvað flýgur fram af svölunum og maður einhvern veginn . 

. . þú átt allt öðruvísi heimili en aðrir . . . það hefur mikil áhrif á sko systkinin að geta ekki 

boðið heim til sín að því þú getur ekki fengið einhvern inn í aðstæðurnar. 
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Hann sagði að þau hjónin væru samstíga og lausnamiðuð og það væri líklega ástæðan fyrir því 

að þau væru enn saman. Ragnar greindi frá því að verkaskiptingu þeirra á milli mætti líkja við 

fyrirtækjarekstur, eða vaktavinnu sem oftast gengi vel: „þannig við skiptum þessu bara upp, 

bara eins og að vaska upp eða þvo þvott,“ og bætti við: 

Að þá einhvern veginn svona, þá sé ég núna kannski þegar hann er alveg að, ég verð að 

fara með hann út eða eitthvað slíkt eða svoleiðis, það er náttúrulega alltaf erfiðara að 

skilja hana eftir með tvö og ég fer með eitt en að sama skapi er ekkert hægt að hafa hann 

lengur, það verða svona stundum árekstrar þar en það er þá aðallega bara þegar hún er 

það þreytt að hún getur ekki verið ein eftir eða öfugt. Þannig þetta er svona oft, þar eru 

flest svona heimiliserjurnar eða svona rifrildin snúast svona oft um kannski bara þetta en 

það sorglega við þetta er að við erum hvorugt að fá breik, það er ekkert breik að fara með 

hann þegar hann er alveg farinn að stimma eða, og það er ekkert breik að vera eftir, eina 

breikið er það að það er aðeins minna álag á þér í smástund en þú færð enga pásu, 

skilurðu? 

Ragnar greindi frá því að þótt þau hjónin væru samheldin í uppeldi þá kæmu oft upp aðstæður 

þar sem áherslur væru ólíkar. Hún vill hafa meiri aga á heimilinu en hann vill „kannski halda 

heimilinu rólegu. En hún vill kannski halda meiri reglu þannig að það er oft kannski þar sem að 

það liggur í sko sérstaklega.“ Ragnari fannst aðstæðurnar hafa töluverð áhrif á hjónaband 

þeirra, það væri gífurlegt álag að viðhalda hjónabandinu og þau upplifðu félagslega einangrun. 

Hann sagði að þau sem hjón færu aldrei út saman eins og önnur hjón til dæmis til að hitta og 

spjalla við vinafólk og að samskipti við aðra minnkuðu með hverju árinu sem liði. Börnin eru 

hins vegar mikilvægust, sagði Ragnar: 

En það bitnar eðlilega á hjónabandinu í staðinn af því þá einhvern veginn er ekki fókusinn 

kannski á makanum eins og hann ætti að vera og það getur líka haft áhrif. Þannig þetta er 

ótrúlega fín lína sem maður nær engan veginn að sinna alveg nógu vel, sko. 

Fleiri viðmælendur greindu frá sambærilegum aðstæðum. Verkaskipting var skýr og nánast á 

sjálfstýringu vegna mikils álags á heimili og við umönnun barna sem  hefði umtalsverð áhrif á 

hjónaband þeirra og tengsl við maka. Vegna skorts á stuðningi með börnin gafst lítill tími til 

þess að hlúa að hjónabandinu, hjónin gleymdu hvort öðru og á endanum gæfi eitthvað eftir 

eins og einn viðmælandinn lýsti á þennan hátt. 

Já og í rauninni áttuðum við okkur á því, þú veist, ég skal vera alveg hreinskilinn með þetta 

að í rauninni innan heimilisins á tímabili fyrir kannski svona sjö árum síðan ætli það ekki, 

sex til sjö … að þá vorum við bara komin á þann stað að við gátum ekki átt samlíf sko . . . 

þannig að við fórum í það að vera í opnu hjónabandi. En það er svona orsök og afleiðing 

en hluti af því er þetta að við fengum ekki sko, það var ekki millimeter, ekki millimeter … 
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Æi skilurðu, þetta er til og þetta er það sem fólk kallar nóg þú veist, það gefur eitthvað 

eftir ef að fólk áttar sig ekki þá gefur þetta eftir. 

Viðmælendur tókust á við þessar aðstæður á mismunandi hátt. Sumir leituðu aðstoðar hjá 

hjónabandsráðgjafa og fannst það gagnast en önnur hjón fóru aðra leið og nefndi 

viðmælandi opið hjónaband sem dæmi sem hann lýsti sem hættulegri afleiðingu sem 

langvarandi streita og álag gætu haft á hjónabönd foreldra barna á einhverfurófi. Hann taldi 

mikilvægt að opna á þessa umræðu því fleiri foreldrar en þau hjónin væru í sambærilegum 

aðstæðum og sagði:  

Framhjáhald er gríðarlega algengt þannig að það er allt í lagi að draga þetta upp og út af 

því að það skiptir svo miklu máli að fólk átti sig á því og heyri það. Ég er í þessum aðstæðum 

hérna og vinn bara í mínu rugli og hérna geri eitthvað sem ég á ekki að vera að gera og er 

bara að springa. Það er allt í lagi að heyra það að það eru einhverjir aðrir búnir að springa.  

Feðurnir voru að miklu leyti  sammála um að aukið álag innan heimilisins hefði mikil áhrif á 

samskipti þeirra við maka sem og á foreldrasamband. Vegna aðstæðna var verkaskipting á milli 

foreldra skýr og nánast á sjálfstýringu. Feðurnir greindu frá álagi á parasamband og skorti á 

tíma til að hlúa að því sem í sumum tilfellum leiddi til félagslegrar einangrunar foreldranna og 

fjarlægð þeirra á milli. 

7.5 Viðhorf til einhverfu 

Allir feðurnir greindu frá því að viðhorf þeirra til einhverfu og eða fötlunar hefði breyst 

samhliða uppeldi barna þeirra. Allir töldu þeir einnig að gildi þeirra og viðhorf til lífsins hefðu 

tekið breytingum og þakklæti var þeim ofarlega í huga, eins og Ragnar sagði: „lífið er 

náttúrulega gjörbreytt . . . maður fær bara öðruvísi gleraugu á lífið og maður er þá bara 

þakklátari fyrir það sem maður hefur,“ og bætti við: 

Ég held að þetta sé ferli, ég held að fólk sé einmitt sko . . . fyrst er það ótrúlega ,,af hverju 

ég?“ Þegar maður kemst yfir þann part þá verður þetta miklu léttara en í byrjun en þetta 

er ótrúlega erfitt ferli en ég held að, já ég held að maður læri raunverulega þetta 

umburðarlyndi og þolinmæði. Þú verður að hafa miklu meiri þolinmæði heldur en aðrir og 

það gefur þér svo margt inn í lífið . . . Þannig ef það er eitthvað sem ég myndi vilja kenna 

öðrum, það er einmitt bara að reyna samgleðjast. Númer eitt, tvö og tíu það er einhvern 

veginn, þetta er sama blaðið skilurðu og það stendur það sama á því en bara hvernig þú 

innbyrðir upplýsingarnar bara hvort það er jákvætt eða neikvætt, að það skiptir öllu máli. 

Ragnar sagði einnig: „þótt að mín aðstaða sé erfið þá er alltaf einhver sem getur haft erfiðari 

aðstæður og börnin mín eru enn þá á lífi. Það eru alls konar svona punktar sem ég held í og 

verð að horfa á sem jákvætt.“ Sama viðhorf mátti greina hjá Fjalari þegar hann sagði: „Sko, 
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það er fullt af fólki sem er með miklu meira álag heldur en ég nokkurn tímann.“ Tveir 

viðmælendur upplifðu talsverða breytingu á viðhorfum sínum. Fjalar talaði um að viðhorf 

hans til lífsins hefðu breyst til hins betra og hann hugsaði á annan hátt í dag: 

Ég fór að hugsa öðruvísi. Eins og með mig við lærum bara af lífinu, við lærum í lífinu. Ég er 

52 ára gamall. Ég var 17 ára á sjó. Ég er alinn upp á krummaskuði út á landi og ég var í 

mörg ár með ömurlegar hugsanir eða sem sagt viðhorf, þú veist, alls konar fyrirlitning. Ég 

vann í karlaveldi í mörg ár… að til dæmis bara kvenfyrirlitning og bara almenn 

mannfyrirlitning þetta er bara farið úr hausnum á mér. Já þetta hefur allt breyst. Ég fer 

ekki upp í skammtímavistun og þar er öll flóran og fer að hugsa út í, vá sérðu bara hvað 

þetta er fatlað. Þú veist, ég hugsa ekki svona. Ég sé bara foreldra koma að sækja börnin 

sín misfötluð og ég sé alla brosa. 

Fjalar sagði einnig að föðurhlutverkið hefði kennt honum auðmýkt og hann væri alla daga 

þakklátur fyrir þá reynslu sem hann hefði öðlast þó svo að stundum væru aðstæður erfiðar. 

Hann sagðist ekki geta breytt neinu og það væri allt í lagi því barnið færði honum gleði. 

Jón upplifði álíka viðsnúning í viðhorfum og gildismati og taldi sína reynslu hafa veitt sér 

aukinn þroska: 

Hún fór ekki 180 gráður, hún fór 360% og tvo hringi í viðbót, sko. Ég hafði engan skilning 

á þessu, engan. Í fyrsta lagi vissi ég ekkert út á hvað þetta gekk í raun og þetta er bara eins 

og öll reynsla. Þú veist það ekki fyrr en þú upplifir þetta. Þú veist, maður þróast, og breytist 

og þroskast og hérna áföll hafa mjög mikil áhrif til þroskunar. 

Jón sagðist einnig hafa lært að það dýrmætasta sem hann ætti væri tíminn, viðhorf hans hafi 

breyst frá því að vilja þéna sem mesta peninga og eignast hluti, yfir í að kunna meta litlu 

hlutina, vera þakklátur: „Ég er hér til að njóta samveru, en ekki til að þéna peninga.“ 

Þrír feðranna töluðu um aukna ábyrgð og í frásögn þeirra mátti greina að þeir hefðu 

aðlagast breyttum aðstæðum sem fyrir þeim væru nú hið nýja eðlilega. Atli sagði:  

Hann er bara svona og þarf bara aðeins meiri hjálp og við erum bara ósköp ánægð með 

hann eins og hann er sko. Hann er bara með svo skemmtilega sýn á lífið, svona öðruvísi og 

svona, þannig að ég hef bara lært að svona fagna því og hafa gaman af því sko . . . hann er 

bara eins og hann er og hann verður áfram nákvæmlega eins. Hvaða máli skiptir það þá.  

Feðurnir voru einnig sammála um að þeim mætti stundum skilningsleysi samfélagsins þar sem 

reynsla þeirra væri ekki almenn reynsla annarra og töldu jafnframt mikilvægt að stuðla að 

aukinni samfélagslegri fræðslu um einhverfu. Bjarni, sem hafði áður tengt einhverfu við ofbeldi 

vegna atviks í æsku, sagði í þessu samhengi:  
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Maður lítur mikið inn á við og ég er alltaf tilbúinn að læra þetta og það er hugarfarið hjá 

mér sem hefur skipt kannski svolítið sköpum í þessu upp á það að ég var fordómafullur og 

hræddur við allt sem að var öðruvísi, þú veist, þegar ég var yngri og alinn upp þannig, þú 

veist, og þegar það er tekið frá manni þá getur maður kennt það áfram. Mér finnst það 

skipta miklu máli.  

Fleiri viðmælendur lýstu álíka upplifun og töldu að mikilvægt væri að upplýsa og fræða 

samfélagið enn frekar um einhverfu, því aðeins þannig væri hægt að stuðla að jafnara og betra 

samfélagi.  

Feðurnir voru sammála um að reynsla þeirra hefði leitt til breytingu á gildismati þeirra og 

viðhorfi til lífsins sem og til fötlunar. Feðurnir voru einnig sammála um það að greining barns 

þeirra hefði kennt þeim mikið og lýstu þeim lærdómi sem ferli. 
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8 Umræða  

Markmið þessarar rannsóknar var að safna upplýsingum um reynslu og upplifanir feðra sem 

eiga börn á einhverfurófi og á þann hátt veita innsýn inn í þeirra reynsluheim. 

Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram skiptust í eina meginspurningu: Hver er 

upplifun og reynsla feðra sem eiga börn með röskun á einhverfurófi? Og þrjár undirspurningar 

sem voru: Hver er upplifun og reynsla feðranna af greiningarferlinu og þjónustukerfinu? 

Hvernig upplifa þeir eigið hlutverk í fjölskyldunni og í maka og/eða foreldrasambandi? Hefur 

reynsla þeirra haft áhrif á viðhorf þeirra til einhverfu og það hvernig þeir upplifa barn sitt? Í 

þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman, þær tengdar við fræðilegt 

yfirlit hennar og rannsóknarspurningum svarað. Mikilvægt er að hafa í huga að niðurstöðurnar 

eru byggðar á reynslu og af þeim sökum er ekki hægt að alhæfa út frá þeim. 

8.1 Greiningarferli og upplifun  

Greiningarferli er flókið ferli athugana sem fer fram þegar vísbendingar eru um frávik í 

þroskaferli barna (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.-a). Algengast er að fyrstu áhyggjur 

af frávikum í taugaþroska barns vakni hjá foreldrum á fyrstu þremur aldursárum þess, en þó 

getur liðið töluverður tími þar til greining er formlega staðfest. Að meðaltali líða um eitt til 

fjögur ár frá því að grunur vaknar og þar til athugun á einkennum einhverfu fer fram og virðist 

alvarleiki einkenna hafa þar nokkur áhrif (Holliday o.fl., 2016.) Þetta er í samræmi við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. En þar kom fram að þó fyrstu áhyggjur af þroska barnsins 

vöknuðu í flestum tilfellum mjög snemma hjá báðum foreldrum leið töluverður tími þar til 

greining fór fram, eða um það bil þrjú ár. Í leiðbeiningum frá NICE til þeirra sérfræðinga og 

stofnana sem koma að greiningu barns kemur fram að æskilegur biðtími eftir aðkomu 

sérfræðiteyma skuli ekki vera lengri en þrír mánuðir (The National Institute for Health and 

Care Excellence, 2017). Þeim leiðbeiningum er ætlað að bæta reynslu barna og fjölskyldna af 

greiningarferlinu, en samkvæmt rannsóknum getur greiningarferlið verið mikill álagsþáttur 

fyrir foreldra sem gjarnan upplifa það sem langt, flókið og krefjandi tímabil sem einkennist af 

mikilli óvissu, álagi og streitu (Crane o.fl., 2015). Viðmælendur lýstu sinni reynslu á þennan 

hátt og töldu greiningarferlið hafa verið bæði erfitt, langt og markast af mikilli bið. Sé mikil töf 

á greiningu getur það leitt til mikillar óánægju foreldra og aukið á þá álag og jafnframt hindrað 
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að hægt sé að veita barni og fjölskyldu fullnægjandi íhlutanir, stuðning og þjónustu eins og 

fram kemur í rannsókn Crane o.fl. (2015). Tveir viðmælendur greindu frá því að ekki hafi verið 

nægilega hlustað á áhyggjur foreldranna af þroska barnsins sem hafði áhrif á líðan þeirra og 

viðhorf. Þegar slíkt kemur fyrir geta foreldrar misst traust sitt á þjónustukerfinu, það haft 

víðtæk áhrif á heilsu þeirra og leitt til öryggisleysis (Holliday o.fl., 2016). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar er varðar upplifun af greiningarferli barns eru í fullu 

samræmi við eldri þekkingu. Grunur um frávik í þroska barnsins kom í flestum tilfellum fram 

hjá foreldrum en í frásögnum viðmælenda kom fram athyglisverður samhljómur þar um. Þó 

viðmælendur greindu frá því að hafa tekið eftir frávikum í þroskaferli barnsins virtust þeir 

frekar styðja sig við upplifun móður þess og þar með ómeðvitað varpað frá sér einhverri 

ábyrgð, sem gæti átt rætur sínar að rekja til viðhorfa, félagsmótunar og ríkjandi gilda í 

samfélaginu eins og Doherty og félagar (1998) benda á í líkani sínu. 

Staðfesting greiningar táknar lok greiningarferlis. Rannsóknir hafa sýnt að viðbrögð feðra 

við staðfestingu greiningar barns þeirra um röskun á einhverfurófi einkennast af mismunandi 

tilfinningum, svo sem reiði, gremju, afneitun, sorg og ótta sem er sambærilegt áfalla- og 

kreppukenningu Cullbergs (1990) sem lítur á sorg sem ferli er einkennist af margvíslegum 

tilfinningum. Það er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar. Upplifun viðmælanda var 

að mörgu leyti lík en allir nema tveir greindu frá því að hafa upplifað vanlíðan og erfiðar 

tilfinningar svo sem sorg, reiði, ótta og höfnun, í bland við tilfinningu um létti. Viðmælendum 

fannst niðurstaða greiningarferlis yfirþyrmandi og þeir upplifðu hana sem áfall. Feðurnir álitu 

sem viðbrögð beggja foreldra hafi verið sambærileg en þó kom fram munur á milli föður og 

móður hvað varðar úrvinnslu þeirra tilfinninga. Báðir foreldrar upplifðu þessar tilfinningar en 

viðbrögð þeirra voru ólík. Það er í samræmi við niðurstöður þeirra rannsókna sem hafa skoðað 

tengsl á milli kynja og bjargráða þeirra og telja að bjargráð feðra við erfiðum aðstæðum sem 

þessum einkennist frekar af verkefnamiðari nálgun, en nálgun mæðra sé tilfinningamiðaðri 

(Burrell o.fl., 2017). Þessi munur gæti verið tengdur því að karlmenn eigi erfiðara með að bera 

kennsl á tilfinningar sínar og/eða tjá þær sem tengja má því viðhorfi að sem feður eigi þeir að 

vera sá aðili sem veitir styrk og stuðning eins og kemur fram í rannsókn Schippers o.fl. (2020). 

Að hvetja feður til að tjá þær tilfinningar sem þeir upplifa, svo sem reiði eða sorg, en á sama 

tíma fullvissa þá um að þetta séu eðlilegar tilfinningar gæti gert þeim kleift að færast fyrr í átt 

til samþykkis á breyttum aðstæðum og um leið aukið seiglu þeirra. Slíkt gæti á sama hátt 
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stuðlað að betri aðlögun fjölskyldunnar og dregið úr líkum þess að í fjölskyldunni myndist 

kreppa eins og Hill (1949) bendir á í líkani sínu um aðlögunargetu í fjölskyldum. 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom einnig fram hjá viðmælendum að þeim hafi 

fundist vanta upp á eftirfylgni í kjölfar greiningar sem væri sérstaklega miðuð að tilfinningalegri 

úrvinnslu. Sú niðurstaða er í samræmi við þær rannsóknir sem hafa beint athygli sinni að 

þörfum foreldra við lok greiningarferlis og segja að samskipti við fagaðila sem hlustar, þekkir 

erfiðleikana en kemur jafnframt auka á styrkleika og miðlar tilfinningu um von er mikilvægt 

þessum foreldrum (Rabba o.fl., 2019). 

Einstaklingsmiðuð ráðgjöf við feður í kjölfar greiningar gæti verið ein leið til að vinna með 

þennan þátt, það gæti gert feðrum mögulegt að ræða málefni sem eru mikilvæg fyrir þá og 

taka þannig beint á þeim. Tilfinningaleg ráðgjöf í lok greiningarferlis getur stuðlað að bættri 

aðlögun foreldris og aukið tilfinningu þeirra um hæfni. Annar valkostur fyrir feður sem upplifa 

sorg, gremju eða reiði gæti einfaldlega verið að mynda tengsl við aðra feður sem eru eða hafa 

upplifað sambærilegar aðstæður. Stuðningshópar sem eru sérstaklega miðaðir að feðrum, svo 

sem á vegum hagsmunasamtaka eins og Einhverfusamtakanna gætu verið sérlega gagnlegir 

þessum feðrum eins og kemur fram í rannsókn Seymour og félaga (2020). 

8.2 Þjónusta og samskipti  

Niðurstöðum rannsóknarinnar varðandi reynslu viðmælendanna af þjónustukerfinu má skipta 

í tvennt, annars vegar hvað varðar reynslu þeirra af viðmóti og samskiptum við þjónustuaðila 

og hins vegar um upplifun þeirra af stuðningi og þjónustu.  

Almennt var reynsla feðranna af samskiptum við þjónustuaðila góð. Viðmælendur voru 

sammála um að þjónustuaðilar væru allir af vilja gerðir og sérstök ánægja ríkti um samskipti 

við sérfræðinga innan Greiningarstöðvarinnar. Niðurstöðurnar sýndu einnig að reynsla allra 

viðmælenda var lituð af þó nokkrum muni á milli kynja og fram kom að kvenlæg viðhorf væru 

ríkjandi. Í niðurstöðum kom einnig fram athyglisverð upplifun feðranna, en viðmælendur 

greindu frá þeirri reynslu að þjónustukerfið tæki frekar mið af mæðrum og að oft væri gengið 

fram hjá þeim, sem hafði áhrif á upplifun þeirra og líðan. Feðurnir upplifðu sig sem hliðaraðila 

í umönnun barna sinna og ítrekað væri gengið framhjá þeim. Einnig var algengt að 

þjónustuaðilar tækju meira mark á röddum mæðra barnanna, spurningum var fremur eða 

eingöngu beint að þeim og frekar var haft samband við mæðurnar. Sú niðurstaða er í samræmi 

við vísbendingar sem komið hafa fram í nýlegum rannsóknum og segja að vegna skorts á 
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þekkingu á reynslu og viðhorfi feðra barna á einhverfurófi séu inngrip, úrræði og viðhorf 

þjónustukerfis þróuð út frá og frekar byggð á reynsluheimi mæðra (Seymour o.fl., 2020).  

Á þennan hátt gæti verið að fagaðilar innan þjónustukerfis séu ómeðvitað að viðhalda því 

algenga viðhorfi sem finna má innan samfélagsins að mæður séu aðal umönnunaraðilar barna 

og á sama tíma hindrað fulla þátttöku feðra í uppeldi og umönnun barna sinna. Það gæti tafið 

fyrir fullri viðurkenningu samfélagsins á mikilvægi föðurhlutverksins því eins og Doherty o.fl. 

(1998) benda á í líkani sínu er föðurhlutverkið viðkvæmt fyrir ytri áhrifum frá umhverfi. Í ljósi 

þessa er mikilvægt að þjónustukerfið allt sem og fjölskyldu- og heilbrigðisþjónusta hugi 

sérstaklega að feðrum. 

Þrátt fyrir að upplifun feðranna af samskiptum við þjónustuaðila hafi almennt verið góð 

mátti í niðurstöðum sjá mynstur um hindranir þegar kom að þjónustu innan þjónustukerfis. 

Mismunandi var á milli sveitarfélaga hvernig þjónustu og stuðningi við börnin var háttað, þeir 

viðmælendur sem bjuggu á landsbyggðinni töldu tengsl við þjónustuaðila vera nánari og 

þörfum fjölskyldunnar væri betur mætt þar en á höfuðborgarsvæðinu. Þessi munur á þjónustu 

og tengslum gæti tengst því að sveitarfélög landsins eru mismunandi af stærð og hafa yfir 

mismunandi úrræðum að ráða (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, e.d.). Allir viðmælendur 

nema einn greindu frá miklum erfiðleikum við að nálgast stuðning og þjónustu og átta sig á 

réttindum sínum, sem þeir upplifðu sem baráttu. Í niðurstöðum mátti einnig sjá að þeirri 

reynslu hafi fylgt mikið álag og streita. Þær niðurstöður ríma við eldri þekkingu sem hafa sýnt 

fram á að aðgangur að þjónustu getur í mörgum tilfellum verið torveldur og foreldrar þurfi því 

oft að sýna mikla þrautseigju (Kiami og Goodgold, 2017). Til að draga úr því viðhorfi til 

þjónustukerfisins að það sé kerfi sem þurfi að berjast við gæti heilbrigðisstarfsfólk, svo sem 

félagsráðgjafar, tryggt það í samskiptum sínum að virkilega hafi verið hlustað á foreldra þegar 

rætt er um þarfir barna þeirra.  

Markmið með þjónustu við börn með frávik í þroska er að efla þroska og færni barnanna, 

bæta lífsgæði þeirra sem og stuðla að betri líðan fjölskyldunnar en til þess að svo sé mögulegt 

þarf þjónustan að vera heildstæð (Guðrún Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir, 2014). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að svo sé ekki. Viðmælendum fannst þjónustan 

skarast, hún ekki vera heildræn, erfitt væri að nálgast hana og að ekki væri til staðar næg 

þekking á málefnum barna á einhverfurófi innan þjónustukerfisins. Innan 

Félagsmálaráðuneytis fer nú fram umtalsverð vinna og samráð þjónustuveitenda. Með þeirri 
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vinnu er leitast við að bæta úr þessum brotalömum innan þjónustukerfisins sem viðmælendur 

upplifðu (Samráðsgátt, 2020). Í því samhengi eru félagsráðgjafar vegna menntunar sinnar, 

þekkingu, hæfni og færni vel til þess fallnir að sinna hlutverki málastjóra þessara fjölskyldna 

og á þann hátt verið bandamenn þeirra í gegnum þjónustukerfið. Sem málastjórar gætu 

félagsráðgjafar með heildarsýn að leiðarljósi unnið að samfelldari og öruggari þjónustu fyrir 

börn á einhverfurófi og fjölskyldur þeirra og um leið byggt upp þá þekkingu sem nú virðist 

vanta innan þjónustukerfisins. 

8.3 Hlutverk feðra og hindranir 

Samhliða breytingum í samfélaginu hafa feður í gegnum tíðina gegnt mismunandi og ólíkum 

hlutverkum innan fjölskyldna og viðhorf samfélags til þeirra því verið breytilegt. Þeir taka nú 

aukinn þátt í fjölskyldulífi, umönnun barna sinna og heimilisstörfum og verja auk þess meiri 

tíma með börnum sínum. Ekki er lengur horft svo á þeir séu aðeins fyrirvinna fjölskyldunnar 

(Doucet, 2018; Schippers o.fl., 2020). Það samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Viðmælendur skilgreindu hlutverk sitt sem uppalendur barna sinna til jafns á við mæður þeirra 

og virka þátttakendur í lífi barna þeirra. Í niðurstöðum mátti einnig sjá að feðurnir töldu mikla 

ábyrgð felast í hlutverki sínu sem feður einhverfra barna og að þeir þyrftu af þeim sökum að 

vera fyrirmynd barna sinna. Í niðurstöðum kom auk þess fram að viðmælendur töldu það 

einnig vera sína skyldu sem faðir að kenna barni sínu þá færni sem það þyrfti á að halda til að 

geta lifað sem sjálfstæðustu lífi á fullorðinsárum. Sú staðreynd fer saman við fyrri rannsóknir 

á feðrum barna á einhverfurófi eins og kemur fram í rannsókn Burrell o.fl. (2017). Í þeirri 

rannsókn kom einnig fram að áherslur foreldra hvað varðar framtíðarsýn og áherslur í uppeldi 

geta verið ólíkar, feður líta gjarnan svo á að efla þurfi sjálfstæði barnanna en mæður nálgast 

uppeldið meira af tilfinningalegri nánd sem getur valdið álagi, spennu og togstreitu á milli 

foreldranna. Viðmælendur upplifðu hins vegar margvíslegar hindranir og áskoranir í 

umönnunarhlutverki sínu sem rekja mátti til skorts á skilningi í viðhorfum samfélags og 

kvenlægri afstöðu þess. Þeir áttu erfitt með að samræma það hlutverk innan fjölskyldunnar 

sem þeir vilja sinna við það hlutverk sem þeim finnst uppeldi þeirra og félagsmótun hafa 

skapað karlmönnum. Þessi niðurstaða samræmist því sem bæði Doucet (2018) og Hannon og 

Hannon (2017) benda á í umfjöllun sinni um föðurhlutverkið og segja að það geti reynst 

feðrum erfitt að endurskapa þá föðurímynd sem þeir vilja sýna í tengslum við ráðandi 
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karlmennskuhugmyndir samfélagsins og það felist í því mikil áskorun að brjótast gegn eigin 

félagsmótun úr æsku.  

Eins og fram hefur komið hafa rannsóknir sýnt fram á að föðurhlutverkið sé mjög 

viðkvæmt fyrir ytri áhrifum umhverfisins. Menning og uppbygging samfélagsins ýtir oft undir 

væntingar sem gerðar eru til karlmanna að vera fyrirvinna heimilisins á þann hátt að 

stuðningur þeirra snýr að efnahagslegum þáttum og vernd fremur en uppeldi og umönnun 

barna (Doherty o.fl., 1998). Það samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar. Viðmælendur 

töldu að lítill skilningur og sveigjanleiki væri í umhverfi þeirra sem hamlaði þátttöku þeirra í 

umönnun barna sinna að því marki sem þeir kjósa. Því upplifa þeir það að eiga fatlað barn enn 

meira krefjandi en það þyrfti að vera. Niðurstöðurnar gáfu þannig til kynna að feðurnir vilja 

vera til staðar fyrir barn sitt og fjölskyldu en upplifa samtímis að ýtt sé á að þeir setji ábyrgð 

umönnunar yfir á axlir mæðranna. 

Sé umhverfið styðjandi og gefur föðurnum tækifæri til þess að sinna hlutverki sínu innan 

fjölskyldunnar á þann hátt sem hann sjálfur kýs getur það styrkt samband hans við börn sín, 

maka og jafnvel ýtt undir tilfinningalegan þroska barnanna. 

8.4 Samskipti foreldra  

Í niðurstöðum mátti greina að álag og streita einkenndi heimilislífið. Allir viðmælendur greindu 

frá slíku álagi í foreldrahlutverki sem hefði áhrif á virkni og á samheldni fjölskyldunnar. 

Verkaskipting var með skýrum hætti á milli foreldra sem rekja mátti til krefjandi aðstæðna. 

Viðmælendur töldu að foreldrar væru almennt samstíga í uppeldi sínu og hefðu líkar skoðanir 

og viðhorf til þess, en þó kom einnig fram að ólíkar áherslur foreldranna á afmörkuðum sviðum 

leiddu til togstreitu á milli þeirra. Auk þess kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að álag 

væri á parasamband og skortur væri á tíma til að hlúa að því. Í sumum tilfellum leiddu þessar 

aðstæður til félagslegrar einangrunar foreldranna og fjarlægð þeirra á milli. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við stöðu þekkingar á reynslu foreldra barna á einhverfurófi eins og kemur 

meðal annars fram í rannsókn Sim o.fl. (2017). Viðmælendur greindu allir frá aukinni streitu 

sem hefði áhrif á líðan þeirra, sem er áhugavert í ljósi þess að rannsóknum hefur ekki borið 

saman um upplifun feðra á streitu (Seymour o.fl., 2020).  

Niðurstöðum eldri rannsókna hefur ekki heldur borið saman um hvort það álag sem hlýst 

af því að vera foreldri barns á einhverfurófi, hafi marktæk neikvæð áhrif á foreldrasamband 

og/eða hjónaband en ein hugsanleg afleiðing slíks álag eru auknar líkur á skilnaði eins og 
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kemur fram í rannsókn Hannon og Hannon (2017). Niðurstöður þessarar rannsóknar voru í 

samræmi við það, viðmælendur töldu allir að aukið álag hefði einhver áhrif á samband þeirra 

við maka en mismunandi var hve mikil áhrif það hafði. Það gefur til kynna að bæði gæði 

foreldrasambands sem og geta fjölskyldunnar til að aðlagast að krefjandi aðstæðum gegni 

mikilvægu hlutverki eins og fram kemur í fimm þátta líkani Feinbergs og félaga (2012). Þennan 

mun á milli viðmælanda mætti einnig skýra út frá getu fjölskyldunnar til aðlögunar, því eins og 

Hill (1949) bendir á í líkani sínu er geta fjölskyldunnar til aðlögunar að streituvekjandi 

aðstæðum mismunandi. 

Í niðurstöðum kom jafnframt fram að í þeim fjölskyldum sem aðlögunargetan var slök 

myndaðist innan hennar kreppa en ekki í þeim fjölskyldum þar sem gæði foreldrasambands 

var sterkt. Ein leið til íhlutunar fagaðila þar um væri að styrkja parasambandið eða 

foreldrasambandið og hjálpa foreldrum þannig að skilja betur áhrifaþætti þess og það hvernig 

tilfinningalegur og félagslegur stuðningur hefur áhrif á líðan fyrir bæði feður og mæður. Að 

veita foreldrum fræðslu um mikilvægi stuðnings fyrir gæði foreldrasambands sem hluta af 

greiningarferli barns er líklegt til að hafa langtíma áhrif á líðan foreldra og virkni fjölskyldunnar. 

Þjónustuveitendur, svo sem félagsráðgjafar, geta með þekkingu sinni verið í samskiptum við 

feður að lokinni greiningu til að mynda og metið þörf þeirra til stuðnings og veitt þeim 

hvatningu og ráðgjöf og á þann hátt aukið á getu feðranna og tilfinningu þeirra um að þeir hafi 

stjórn á aðstæðum, sem um leið eykur seiglu þeirra.  
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8.5 Reynsla sem ferli  

Í niðurstöðum rannsóknar mátti sjá breytingu á gildismati, viðhorfum til lífsins sem og 

viðhorfum til fötlunar og/eða einhverfu hjá öllum viðmælendum. Viðmælendurnir voru 

sammála um að reynsla þeirra í föðurhlutverki barns á einhverfurófi hefði leitt af sér jákvæðara 

viðhorf, þakklæti, en þeir litu á reynslu sína sem forréttindi og töldu að í henni hafi falist 

lærdómur fyrir þá og aukinn sjálfsþroski. Það samræmist fyrri rannsóknum á upplifun og 

reynslu foreldra einhverfra barna eins og kemur meðal annars fram í rannsókn Sim o.fl. (2017). 

Algengt viðhorf var meðal viðmælanda að barn þeirra á einhverfurófi hefði auðgað líf þeirra 

þrátt fyrir erfiðleika og þeir litu á þessa reynslu sína sem ferli í átt að aðlögun, sátt og samþykki. 

Það að geta horft á reynslu sem hefur markast af erfiðleikum og baráttu sem ferli gefur til 

kynna að feðurnir hafi færst yfir skilningsstig og nýjar eða breyttar aðstæður séu nú orðnar 

hluti af lífinu eins og áfalla- og kreppukenning Cullbergs (1990) bendir á.  

8.6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var leitast við að varpa ljósi á upplifanir og reynslu feðra barna sem eiga 

börn á einhverfurófi hér á landi og á þann hátt fá fram viðhorf þeirra og sjónarhorn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við markmið hennar og veita mikilvæga innsýn 

inn í reynsluheim þessara feðra.  

Eftir bestu vitund rannsakanda hefur sambærileg rannsókn ekki áður verið framkvæmd 

hér á landi. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að feður barna á einhverfurófi þurfa að takast á við 

margvíslegar áskoranir og hindranir í föðurhlutverki sínu og fram komu upplýsingar sem geta 

nýst því fagfólki sem starfar með fjölskyldum einhverfra barna. Niðurstöðurnar voru í 

samræmi við fræðin að miklu leyti en þó er innan þeirra að finna óuppfyllt skarð. Þekking á 

hlutverki feðra í nútímasamfélagi er lítil og nær engin þekking er til staðar þegar kemur að 

feðrum barna á einhverfurófi.  

Sá mikli skortur á þekkingu um upplifanir og reynslu þessara feðra er undarlegur sé það 

sett í samhengi við þá miklu vitund sem til er um mæður barna á einhverfurófi. Svo hægt sé 

að mæta þörfum foreldra og fjölskyldna einhverfra barna á betri hátt er mikilvægt að huga 

enn frekar að feðrum barna á einhverfurófi í framtíðinni með það að markmiði að til verði 

heildstæð þekking á þörfum þeirra og aðstæðum. Það kom rannsakanda á óvart hve mikið 

föðurhlutverkið hefur breyst og hve illa samfélagið nær að halda í við þá breytingu, því 

áberandi er bæði innan fræðanna sem og í frásögn feðranna hve ríkjandi kvenlæg viðhorf til 
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umönnunar barna eru í samfélaginu. Í þessu samhengi má nefna sem dæmi þann ójöfnuð sem 

til staðar er á milli þeirra foreldra sem ekki eru í samvistum en deila forsjá barns. Réttur til 

þjónustu og/eða fríðinda innan þjónustukerfis svo sem umönnunargreiðslna er bundinn 

lögheimili barns þrátt fyrir þá staðreynd að í nútímasamfélagi er algengt að barn hafi jafna 

búsetu hjá báðum foreldrum. Réttur þess foreldris sem barnið á lögheimili hjá, oftast móður 

er þannig sterkari og þar með hallar ósjálfrátt á fulla þátttöku feðra sem oft eiga í miklum 

erfiðleikum með að nálgast grunnupplýsingar sem varða barn þeirra innan þjónustukerfisins. 

Styrkleikar rannsóknarinnar liggja í því hversu opnir viðmælendur voru til að deila reynslu 

sinni og upplifun með rannsakanda af einlægni og sýndu rannsakanda með því mikið traust.  

Veikleikar rannsóknarinnar felast í því hve lítið úrtak hennar var, sem og aðferðafræði 

hennar. Könnuð var reynsla þátttakenda og því má ekki alhæfa um niðurstöður hennar og færa 

yfir á feður annarra barna á einhverfurófi. Átta af níu börnum feðranna í rannsókninni fóru í 

gegnum athugun hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og falla þar með undir markhóp 

þeirrar stofnunnar sem einnig gæti haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.  

Innan þjónustukerfis er til staðar skortur á þekkingu á viðhorfum feðra og framlagi þeirra 

til umönnunar barna sinna. Sá skortur takmarkar getu þjónustuaðila og þjónustukerfis til að 

mæta betur þörfum þessara feðra. Það er von höfundar að rannsókn þessi komi að gagni og 

hvetji til frekari þróunar á þekkingu á upplifunum og reynslu feðra sem eiga börn á 

einhverfurófi og auki skilning þjónustukerfis og samfélags á aðstæðum þeirra, sjónarhorni og 

viðhorfum.  
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Viðauki 1- Kynningarbréf 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, ágúst 2020. 

Kæri viðtakandi.  

Undirrituð er meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands.  

Ég er að vinna að lokaverkefni mínu sem er rannsókn á upplifun og reynslu feðra barna á 

einhverfurófi. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá skilning á reynslu feðra á því að vera faðir barns á 

einhverfurófi á Íslandi og gefa feðrum á þann hátt tækifæri til að láta rödd sína heyrast. 

Leitast verður meðal annars við að kanna reynslu þeirra og viðhorf til 

foreldrahlutverksins, greiningarferlis og af þjónustukerfinu. Markmið rannsóknar er að 

auka þekkingu á upplifun og reynslu feðra barna á einhverfurófi. 

Rannsakandi hefur lengi haft áhuga á málefnum barna á einhverfurófi og fjölskyldum 

þeirra og telur brýnt að hugað sé enn betur að velferð barnanna, foreldra þeirra og 

fjölskyldna. Með rannsókn þessari er það von mín að niðurstöður rannsóknar auki 

þekkingu á reynslu feðra barna á einhverfurófi og nýtist þegar hugað er að þjónustuþörf 

fjölskyldunnar. Niðurstöður rannsóknar verða birtar í MA verkefni mínu sem skilað 

verður í nóvember 2020 og í kjölfarið birt á www.skemman.is. Jafnframt tel ég 

mikilvægt að kynna niðurstöður á fjölbreyttari vettvangi, meðal annars með 

greinarskrifum. 

Ef þú ert faðir barns, yngri en 18 ára sem hefur staðfesta greiningu um röskun á 

einhverfurófi þá óska ég eftir þátttöku þinni.  

Um er að ræða eigindlega rannsókn sem felur í sér að tekin verða hálfstöðluð viðtöl við 

þátttakendur, þau hljóðrituð og síðar afrituð. Eitt viðtal verður tekið við hvern 

viðmælanda og hvert viðtal tekur um það bil klukkustund. Áætlað er að viðtöl fari fram í 

ágúst 2020. 

Þátttaka viðmælenda er forsenda þess að hægt verði að framkvæma rannsóknina en 

þátttakendum er heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu án 

frekari útskýringa. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningar þeirra í samræmi 

við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Fyllsta trúnaðar og 
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Viðauki 2 – Upplýst samþykki  

Upplýst samþykki þátttakenda 

Upplýst samþykki vegna þátttöku  

 

Í rannsókn þessari er markmiðið að kanna upplifun og reynslu feðra barna á 

einhverfurófi. Tekin verða hálfstöðluð viðtöl við þátttakendur. Eitt viðtal, um það bil 

klukkustundar langt, verður tekið við hvern þáttakanda og það hljóðritað og síðar afritað 

svo unnt verði að vinna úr innihaldi þess. Farið verður með persónuupplýsingar og 

skráningar þeirra samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónupplýsinga. Þátttakendum verða gefin dulnefni og þess gætt að ekki verði unnt 

að rekja persónuupplýsingar til þeirra í meistararitgerðinni. Aðeins rannsakandi sjálfur 

og ábyrgðaraðilar rannsóknar hafa aðgang að gögnum hennar.  Að rannsókn lokinni 

verður öllum gögnum eytt. Þátttakanda er frjálst að hætta þáttöku í rannsókninni án 

frekari útskýringar hvenær sem er á meðan á rannsókn stendur.  

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að skoða eigin reynslu. Þegar eigin upplifanir eru 

kannaðar getur það kallað fram margvíslegar tilfinningar.  Finni þátttakandi fyrir 

tilfinningalegu umróti eða vanlíðan í kjölfar viðtals stendur honum til boða eitt viðtal við 

sálfræðing sem er ótengdur rannsókninni, honum að kostnaðarlausu.  

 

Mér _______________________  hefur verið kynnt efni rannsóknarinnar þann _______  

og það hvað felst í þáttöku minni. Ég samþykki hér með að vera þátttakandi í 

meistararverkefni þessu, um upplifun og reynslu feðra barna á einhverfurófi.  

 

Rannsakandi       Ábyrgðaraðili rannsóknar 

 

----------------------------               ------------------------------------- 

 

        Ábyrgðaraðili rannsóknar 

 

                  ______________________ 


