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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga ánægju foreldra með þjónustu 

við börn með einhverfu, hvaða meðferð skapi mestu ánægjuna og hvort 

ánægja hafi áhrif á álag á fjölskylduna. Þetta er fyrsta rannsókn sinnar 

tegundar á Íslandi svo vitað sé til. Útbúin var rafræn könnun sem send 

var til allra meðlima í Umsjónarfélagi einhverfra. Þátttakendur voru 

106 foreldrar barna á aldrinum 0-12 ára sem greind eru með 

einhverfu. Niðurstöðurnar voru í samræmi við rannsóknir frá 

Bandríkjunum, foreldrar voru ánægðari með atferlisþjálfun heldur en 

TEACCH. Það er þó ekki vegna þess að foreldrar eyði meiri tíma í 

atferlisþjálfun heldur er eitthvað annað sem veldur ánægjunni. Þrátt 

fyrir að meiri ánægja ríki með atferlisþjálfun voru foreldrar barna í 

atferlisþjálfun með meiri áhyggjur af framtíð barna sinna heldur en 

foreldrar barna í TEACCH.  

Inngangur 

Einhverfa hefur verið skilgreind sem þroskaröskun sem kemur fram í afbrigðilegum 

félagsþroska, seinkuðum eða afbrigðilegum málþroska og áráttukenndri og sérkennilegri 

hegðun (WHO, 1993). Þegar þessi ritgerð er skrifuð árið 2011 eru tæplega 70 ár síðan 

röskunin var fyrst skilgreind af Leo Kanner. Þar lýsti hann 11 börnum sem hann sagði að lifðu 

í sínum eigin heimi (Kanner, 1943) og öll með einkenni einhverfu. Þrátt fyrir að langt sé liðið 

síðan röskunin var fyrst skilgreind er skilningur manna á eðli röskunarinnar talsvert 

takmarkaður ennþá. Aftur á móti hafa gæði og fjöldi rannsókna á einhverfu aukist til muna á 

síðustu árum, sem leitt hefur til meiri skilnings. Aðferðir við að greina einhverfu eru einnig 

sífellt að verða samrýmalegri og nákvæmari sem eykur gildi rannsókna (Volkmar, Lord, 

Bailey, Schultz og Klin, 2004). Nýlegar rannsóknir benda til þess að einhverfa sé algeng en 

það eru enn miklar deilur um það af hverju hún stafar. Rannsóknir hafa hjálpað okkur að skilja 

röskunina betur og átta okkur á því hvort það séu og þá hvaða genamengi liggi að baki 

hömlunum sem fylgja einhverfu. Það eru ögrandi verkefni sem standa frammi fyrir okkur að 

meta þær meðferðir sem hafa verið þróaðar og samlaga niðurstöður rannsókna í betri 

meðferðir og betra skólaumhverfi (Volkmar o.fl., 2004).  

Það að spyrja foreldra um árangur meðferða getur veitt okkur innsýn hversu vel þær 

eru að virka. Það er fljótleg og hagkvæm leið til þess að meta árangur þeirra meðferða 
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sem eru í boði á hverjum stað fyrir sig. Það getur sýnt hvernig ánægja foreldra skiptist 

eftir tegund meðferða, greiningu barns og þátttöku foreldra í meðferðinni. Þessar 

upplýsingar ættu að geta hagnast þeim foreldrum sem eru að ákveða hvaða meðferð 

barnið eigi að vera í. 
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1 Einhverfa 

1.1 Hvað er einhverfa? 

Einhverfa hefur verið skilgreind sem þroskaröskun sem telst til gagntækra þroskaraskana 

(pervasive developmental disorders) og einkenni birtast á mjög fjölbreytilegan hátt. 

Tveir einstaklingar með einhverfu geta verið mjög ólíkir, því misjafnt er hvernig 

einkennin birtast og hve mikil skerðing fylgir þeim. Greiningin er svo yfirgripsmikil að 

fólk getur verið með háa greindarvísitölu eða greindarskerðingu, verið mjög ræðið eða 

alveg mállaust, ástúðlegt eða kalt, skipulagt eða óskipulegt (Volkmar, Klin og Cohen, 

1997). Á öðrum enda rófsins er Aspergerheilkenni sem er væg útgáfa af einhverfu. Á 

hinum enda rófsins er dæmigerð einhverfa eða bernskueinhverfa (Childhood Autism) 

sem hefur í för með sér miklar þroskahamlanir. Innan gagntækra þroskaraskana telst 

einnig ódæmigerð einhverfa (Atypical Autism), Rett´s heilkenni (Rett´s Disorder), sem 

aðeins herjar á stúlkur og upplausnarþroskaröskun (Childhood Disintegrative Disorder) 

(WHO, 1993). Seinni tvær raskanirnar eru mjög sjaldgæfar, Rett´s heilkenni greinist 

aðeins hjá einni af hverjum 10.000-15.000 stúlkum og aðeins 0,46 af hverjum 10.000 

börnum greinast með upplausnarþroskaröskun á Íslandi (Magnússon og Sæmundsen, 

2001). Talið er að einhverfa stafi af því að eitthvað hafi farið úrskeiðis í þroska 

miðtaugakerfisins, líklegast á fósturstigi. Þetta kemur fram í skertri heilastarfsemi og 

heilinn starfar ekki eins og honum er ætlað (Minshew, Sweeney og Bauman, 1997). 

Einkennum einhverfu er skipt í þrjú svið: a) afbrigðilegur félagsþroski, b) seinkaður 

eða afbrigðilegur málþroski c) áráttukennd- og sérkennileg hegðun. Þessi einkenni eru 

aðeins sýnileg í hegðun einstaklingsins og engin líffræðileg próf er hægt að nota til þess 

að greina einhverfu. Í staðin eru lagðir eru fyrir ýmsir matskvarðar, til að mynda er 

CARS (Childhood Autism Rating Scale) sá matskvarði sem hefur mest verið 

rannsakaður, þetta er sterkur kvarði sem er útbreiddastur af þeim kvörðum sem eru 

notaðir. ADI (Autism Diagnostic Interview) er staðlað greiningarviðtal sem er alltaf 

notað ásamt ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) sem er stöðluð 

hegðunarathugun (Lord, 1997). Einkenni byrja oftast að koma fram við tveggja ára aldur 

en stundum fyrr. Þá hafa foreldrar eða aðrir í lífi barnsins tekið eftir því að málþroski er 

ekki sem skyldi, barnið hafi ekki enn sagt skiljanleg orð eða hafa tekið eftir óvenjulegri 

hegðun barnsins (Volkmar o.fl., 2004). 
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1.2 Einkenni og helstu flokkar gagntækra þroskaraskana 

Við greiningu á gagntækum þroskaröskunum á Íslandi er stuðst við greiningarkerfi 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar ICD-10 (WHO, 1993). Aftur á móti í Bandaríkjunum 

er notast við greiningarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna DSM-IV-TR (APA, 

2000). Þrátt fyrir að það sé einhver munur á greiningarkerfunum þá eru þau meira lík 

heldur en ólík (Volkmar o.fl. 1997). 

Gagntækar þroskaraskanir eru greindar á rófi sem vísar til þess að menn hugsa um kvillann 

á vídd og á þessa vídd raðast margir kvillar út frá alvarleika. Aspergerheilkenni væri þá á 

vægari endanum á meðan bernskueinhverfa væri á alvarlegri endanum. Börn með einhverfu 

eru ekki aðeins með misjafna hugræna-, félagslega- og tungumálslega færni heldur þjást þau 

oft af öðrum röskunum sem eru ótengdir einhverfunni sjálfri meðal annars af 

greindarskerðingu (mental retardation) eða flogaveiki. Af þessum sökum geta börn sem 

greind eru með einhverfu verið gríðarlega ólík (Lord, Cook, Leventhal og Amaral, 2000). 

1.2.1 Bernskueinhverfa / Dæmigerð einhverfa 

Bernskueinhverfa er hin svo kallaða dæmigerða einhverfa sem er líkust skilgreiningu Kanners. 

Börn sem eru greind með bernskueinhverfu eru með veruleg þroskafrávik á þremur tilteknum 

sviðum. Í fyrsta lagi eiga þau í miklum erfiðleikum með að skapa félagsleg tengsl og eiga ekki 

samskipti við aðra eins og önnur börn, það vantar svokallaða félagslega gagnvirkni. Í öðru lagi 

eiga þau erfitt með að tjá sig, málþroski er oft lítill sem enginn, þau skortir getu til að eiga 

frumkvæði í samræðum og samræður einkennast oft af endurtekningum eða sérkennilegum 

orðum eða orðatiltækjum. Í þriðja lagi er hegðun þeirra áráttukennd og sérkennileg. Þau hafa 

yfirþyrmandi áhuga á þröngu og afmörkuðu áhugsviði og síendurteknar hreyfingar eru 

algengar ásamt mikilli þörf fyrir að fylgja föstum venjum. Í töflu eitt eru greiningarviðmið 

bernskueinhverfu samkvæmt ICD-10. 

Til að greinast með bernskueinhverfu þarf að minnsta kosti eitt af ofantöldum 

einkennum að hafa komið fram fyrir þriggja ára aldur. Einnig þarf ákveðinn 

lágmarksfjöldi hegðunareinkenna úr hverju flokki að koma fram, þar af minnst tvö í 

félagslegu samspili og að minnsta kosti eitt úr hvoru hinna sviðanna. Einkenni koma úr 

öllum flokkunum en það er algengara að meira beri á einu sviðinu en öðru. Það eru 

oftast frávik í málþroska, tengslamyndun og leik sem koma fyrst fram og valda því að 

foreldrar leita til læknis eða annarra sérfræðinga, einkenni geta byrjað að koma fram um 

18 mánaða aldur (Páll Magnússon, 1997).  
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Tafla 1. Greiningarviðmið bernskueinhverfu (F84.0) samkvæmt ICD 10 (WHO, 1993) 

  A Afbrigði eða skerðing í þroska þurfa að koma fram fyrir þriggja ára aldur á a.m.k einu af þremur 

eftirtalinna sviða: 

1 Málskilningi eða máltjáningu eins og hún birtist í samskiptum við aðra. 

2 Geðtengslum við lykilpersónur eða í gagnkvæmu félagslegu samspili. 

3 Starfrænum leik eða ímyndunarleik. 

  B Til staðar þurfa að vera minnsta kosti sex af eftirtöldum einkennum; þar af minnst tvö úr flokki 1 

og minnst eitt úr flokki 2 og eitt úr flokki 3. 

1. Eigindleg frávik í hæfni til að eiga gangkvæm félagsleg samskipti við aðra koma fram 

á minnst tveimur eftirtalinna sviða 

a. Skert hæfni til að nota augntengsl, svipbrigði, líkamsstöðu og látbragð til að 

stýra samskiptum 

b. Leik- og vináttutengsl við jafnaldra, sem fela í sér að deila áhugamálum, 

virkni og tilfinningum á gagnkvæman máta, þróast ekki með þeim hætti sem 

búast mætti við samkvæmt aldri og vitsmunaþroska (þrátt fyrir næg tækifæri 

til tengslamyndunnar). 

c. Skortur á félags- og tilfinningalegri gagnkvæmni sem kemur fram í skertum 

eða afbrigðilegum viðbrögðum við tilfinningum annarra eða í vangetu til að 

aðlaga hegðun sína að félagslegu samhengi eða í skertri samhæfingu félags-, 

tilfinninga- og tjáskiptahegðunar. 

d. Vantar sjálfkvæma viðleitni til að deila gleði, áhugaefnum eða afrekum með 

öðrum. (barnið gerir t.d. minna af því koma með og sýna áhugaverða hluti eða 

benda á hluti sem því þykir spennandi). 

2. Eigindleg frávik í tjáskiptum koma fram á minnst einu eftirtalinna sviða: 

a. Seinkun í máltöku eða barnið fer alls ekki að tala. Reynir ekki að bæta það upp 

með því að nota svipbrigði eða látbragð sem tjáskiptaleið í staðin (og saga um 

að vantað hafi hjal með tjáskiptatilgangi) 

b. Skortir verulega á getuna til að eiga frumkvæði að samræðum og halda þeim 

gangandi á máta sem felur í sér gagnkvæmni og næmi fyrir viðbrögðum 

viðmælanda. Geta á þessu sviði í ósamræmi við málþroskastig viðkomandi.  

c. Stegld málnotkun sem einkennist af endurtekningum eða sérviskuleg notkun 

orða eða orðatiltækja 

d. Vantar fjölbreytta sjálfkvæma þykjustuleiki eða (hjá þeim yngstu) félagslega 

eftirhermuleiki. 

3. Afmörkuð, endurtekin eða stegld mynstur í hegðun, áhugamálum og athöfnum koma 

fram á minnst einu sviði: 

a. Yfirþyrmandi áhugi sem hefur steglt yfirbragð og beinist að þröngt afmörkuðu 

áhugasviði og áhugaefnið óeðlilegt eða óvenjulegt. Eða: áhuginn beinist að 

einu eða fleiri hugðarefnum sem eru venjuleg hvað varðar innihald en áhuginn 

óeðlilegur fyrir það hversu yfirþyrmandi og einstrengingslegur hann verður. 

b. Þörf fyrir að fylgja ákveðnum föstum venjum og ritúölum á áráttukenndan hátt 

án þess að það hafði starfrænan tilgang. 

c. Stegldar síendurteknar hreyfingar til handa eða fingra (blak eða snúningur) eða 

stegldar og síendurteknar flóknari hreyfingar sem taka til alls líkamans 

d. Upptekin(n) af ákveðnum pörtum hluta eða afmörkuðum eiginleikum þeirra 

sem ekki hafa starfrænan tilgang (s.s. lykt, áferð, hljóði eða titringi sem þeir 

framleiða) 

  C Klínísk einkenni eiga ekki betur við aðrar gagntækar þroskaraskanir; málþroskahamlanir með 

félags- og tilfinningavandamálum, tengslaraskanir, þroskahömlun með félags- og 

tilfinningavanda, snemmtækan geðklofa eða Rett´s. 
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1.2.2 Ódæmigerð einhverfa 

Þegar hegðun og þroski uppfyllir ekki greiningarskilmerki bernskueinhverfu að fullu er 

talað um ódæmigerða einhverfu. Það er ef barn er orðið eldra en þriggja ára þegar 

einkennin koma fram og/eða það koma ekki fram einkenni af öllum þremur sviðum 

einhverfu, það er gagnkvæm félagsleg samskipti, léleg tjáskipti og sérkennileg og 

áráttukennd hegðun. Þegar barn er greint með ódæmigerða einhverfu þá er talsverður 

fjöldi einkenna til staðar án þess að fullnægja algerlega greiningarskilyrðum um 

heildarfjölda einkenna á hverju hinna þriggja einkennasviða (WHO, 1993). Því má segja 

að ódæmigerð einhverfa sé að ákveðnu leiti vægari en bernskueinhverfa, einkennin eru 

að minnsta kosti færri. Það má þó gera ráð fyrir því að þau þurfi samskonar meðferð og 

börn með bernskueinhverfu (Páll Magnússon, 1997).   

1.2.3 Aspergerheilkenni 

Einkenni Aspergerheilkennis eru áberandi ólík bernskueinhverfu og ekki eru augljós 

einkenni á sviðunum þremur. Börn með Aspergerheilkenni skortir yfirleitt ekki greind, þeim 

gengur oft vel í skóla, þau eru ekki seinni til máls og læra að tala á svipuðum hraða og önnur 

börn. Aftur á móti eru börn með Aspergerheilkenni verulega skert á sviði félagshæfni sem 

fram kemur í vöntun á augnsambandi, athöfnum án orða, bendingum, þau mynda ekki 

eðlileg tengsl við jafnaldra, þau eru algerlega áhugalaus um að deila áhugamálum sínum og 

afrekum og sýna ekki öðrum viðbrögð. Einnig sýna þau einkenni á borð við að blaka 

höndum, þráhyggju gagnvart ákveðnu viðfangsefni og hafa mikla þörf fyrir vanafestu 

(WHO, 1993). Þetta veldur því að börn með Aspergerheilkenni vilja oft halda sig útaf fyrir 

sig, þau eiga í erfiðleikum með samskipti innan fjölskyldunnar og virðast ekki eiga neinn 

sérstakan vin í skólanum. Það er eins og þau skilji ekki alveg félagslega mynstrið í kringum 

sig og þeim virðist vera alveg sama um það (Volkmar o.fl. 1997). 

1.2.4 Rett´s heilkenni 

Rett´s heilkenni er fátíður litningagalli sem herjar aðeins á stúlkur. Í byrjun þroskast börnin 

eðlilega, þau læra að skríða og tala eins og önnur börn en á milli 7 og 24 mánaða aldurs fer 

þeim skyndilega aftur. Þau missa vald yfir sjálfráðum hreyfingum eins og að ganga og missa 

niður þá hæfni sem þau hafa náð og hætta að þroskast eðlilega. Einnig hægir á vexti 

höfuðummáls. Eins og hjá einhverfum þá er tjáskiptahæfni og færni í félagslegum 

samskiptum skert og þau hafa oft alvarlega skertan vitsmunaþroska (WHO, 1993).  
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1.2.5 Upplausnarþroskaröskun 

Upplausnarþroskaröskun er afar fátíð röskun sem svipar að mörgu leiti til einhverfu, 

nema í þroskaframvindu. Algengast er að einkenni komi fram við 3-4 ára aldur og fram 

að því hefur þroski verið eðlilegur. Einkennin koma aðallega fram í því að barnið tapar 

niður þeirri færni sem það hefur náð valdi á. Þessi afturför kemur fram í málskilningi, 

máltjáningu, færni í leik verður frumstæð, oft missir barnið stjórn sem það hafði náð á 

hægðum og þvagi, jafnframt þessu koma fram skýr einhverfueinkenni á að minnsta kosti 

tveimur af þremur einkennasviðum einhverfu (WHO, 1993). Þessu fylgir oft veruleg 

skerðing á vitsmunaþroska. Talið er að börnin þurfi svipaða meðferð og einhverfir fá 

(Páll Magnússon, 1997).  

1.3 Þróun greiningar 

Einhverfa var fyrst „greind“ 1943 af barnalækninum Leo Kanner þegar hann birti 

tímaritsgreinina Einhverfar truflanir tilfinningatengsla í blaðinu „Nervous Child“. Þar 

lýsti hann hegðun 11 barna sem áttu það sameiginlegt að lifa í eigin heimi, eiga erfitt 

með tilfinningatengsl við annað fólk og vera sein í málþroska og sum lærðu aldrei að 

tala. Þau sem lærðu að tala beittu málinu á sérkennilegan hátt og oft var það ekki í 

samhengi við umhverfið, önnur bergmáluðu tal sem þau heyrðu í kringum sig. Hegðun 

barnanna var sérkennileg, leikir voru einfaldir og fólust oft í að endurtaka sömu 

athöfnina aftur og aftur og þau léku sér ekki við önnur börn. Kanner valdi þessu 

fyrirbæri heitið barnaeinhverfa og taldi hann þetta vera meðfædda truflun (Kanner, 

1943). Það voru þó ekki allir sammála honum og margir töldu að einhverfa stafaði af 

tilfinningakulda mæðra barnanna og eina ráðið væri að taka börnin af foreldrum sínum. 

Það var ekki fyrr en á sjöunda áratugnum sem það var orðið nokkuð viðurkennt að 

einhverfa stafaði af líffræðilegum orsökum en ekki uppeldi (Fombonne, 2003). Í 

meginatriðum stenst lýsing Kanners tímans tönn en hins vegar hefur skilningur manna á 

eðli og orsök einkennanna breyst verulega (Volkmar o.fl. 1997).  

Í fyrstu var talið að Kanner hefði uppgötvað sérstaka tegund barnageðveiki líkt geðklofa 

fullorðinna einstaklinga. Það kom þó í ljós að ekkert samhengi var þar á milli. Með auknum 

rannsóknum kom í ljós að einhverfa er þroskaröskun og hegðunareinkennin stafa af frávikum í 

ákveðnum þroskaþáttum á vitsmunasviðinu. Seinna var einhverfu og öðrum fátíðari 

þroskatruflunum (t.d. Rett´s syndrome og Fragile X syndrome) með svipuð einkenni, skipað 

saman í flokk sem nefnist „gagntækar þroskaraskanir“ (Páll Magnússon, 1993).  
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1.4 Orsakir einhverfu 

Eins og áður hefur verið getir þá eru orsakir einhverfu ekki þekktar og læknisfræðilegar 

skýringar hafa aðeins fundist hjá litlum hluta einhverfra. Þó eru nokkrar vísbendingar sem 

benda til þess að einhverfa eigi sér líffræðilegar orsakir. Það var seint á áttunda áratugnum 

sem fyrsta breska tvíburarannsóknin benti til þess að einhverfa ætti sé arfgengar orsakir 

(Fombonne, 2003). Nýlegar tvíburarannsókna styðja fyrri rannsóknir um að einhverfa sé 

arfgeng. Samsvörunartíðni milli eineggja tvíbura er 70-90% en aðeins 10% milli tvíeggja 

tvíbura sem gerir einhverfu að arfgengasta taugasálfræðilega sjúkdóminum. Ekki er talið að 

það sé eitt gen sem standi þar að baki, fremur að um ræði samspil nokkurra litninga 

(Kusenda og Sebat, 2008). Nokkrir hópar vísindamanna víðs vegar um heiminn vinna nú 

hörðum höndum að því að einangra þau gen sem valda einhverfu. Sérstakleg er litið til 

ákveðinna svæða litninga, þá sérstaklega litninga tvö og sjö (Fombonne, 2003).  

1.5 Tíðni 

Tölur um tíðni einhverfu hafa verið á reiki og rannsóknum ber ekki alltaf saman. Áratugum 

saman var því haldið fram að einhverfurófs raskanir væru óalgengar, næðu aðeins til 4,8 barna 

af hverjum 10.000 (Tanguay, 2000). Nýjar tölur benda hins vegar til þess að tíðni þessara 

raskana sé mun hærri og nái til eins af hverjum 150 í heiminum og sé fjórum sinnum algengari 

hjá drengjum heldur en stúlkum (Rice, 2007). Fræðimenn eru ekki sammála um hverjar 

ástæður þessarar miklu fjölgunar séu. Settar hafa verið fram margar hugmyndir – eins og 

kvikasilfurseitrun, bólusetningar, matarkúrar, sýklalyf, ofnæmi, geislavirkni eða mengun í 

umhverfinu – en ekki hafa fengist nægileg gögn sem styðja þessar mögulegu ástæður (Wing 

og Potter, 2002). Það þykir líklegra að þessa aukningu megi rekja til aukinnar þekkingar og 

skýrari og áreiðanlegri greiningarviðmiða sem gerir greiningu öruggari, til dæmis sé frekar 

farið að greina vægari form einhverfurófsins eins og Aspergerheilkenni (Wazana, Bresnahan 

og Kline, 2007; Fombone, 2003). 

Ísland er engin undantekning varðandi þessa aukningu. Samkvæmt nýlegri rannsókn 

hefur fjölgun greindra einstaklinga með einhverfu á háu stigi rúmlega tvöfaldast síðan á 

áttunda áratugnum. Fjöldi greindra tilfella hefur aukist úr 3,8 einstaklingum af hverjum 

10.000 á árunum 1974-1983 í 8,6 einstaklingum af hverjum 10.000 á árunum 1984-1993 

(Magnússon og Sæmundsen, 2001). 
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1.6 Framvinda og horfur 

Það er mjög misjafnt eftir einstaklingum hvernig þeim tekst að lifa með einhverfu. 

Sumum tekst ágætlega að lifa með litla sem enga þjónustu, þó að aðrir þurfi á að halda 

talsverðri þjónustu í daglegu lífi. Síðan eru enn aðrir sem þurfa stuðning og eftirlit allan 

sólarhringinn meirihluta lífsins. Þetta fer þó allt eftir heilsufari, vitsmunaþroska og hvort 

viðkomandi hafi náð tökum á tungumálinu eða ekki (Sicile-Kira, 2004). Upplýsingar frá 

fullorðnu fólki með einhverfu er nú í auknum mæli að koma fram. Margir hafa skrifað 

persónulegar frásagnir um líf sitt sem gefur okkur meiri vitneskju um þann heim sem 

fullorðnir með einhverfu búa í. Þetta eru upplýsingar sem hjálpa til við að gera líf 

einhverfra auðveldara, þægilegra, auka lífsgæði þeirra og möguleika (Sicile-Kira, 2004).  

Það sem er mikilvægt varðandi framtíð barns með einhverfu er magn og gæði þjónustu 

sem barnið hefur fengið á yngri árum. Menn eru nokkuð sammála um það að því fyrr 

sem meðferð hefst þeim mun meiri líkur eru á árangri og þeim mun meiri lífsgæða nýtur 

barnið og fjölskylda þess (Zachor, Ben-Itzchak, Rabinovich og Lahat, 2007). Hér á 

Íslandi er tekið á búsetu- og húsnæðismálum í lögum um málefni fatlaðs fólks (59/1992, 

10. grein), þar kemur fram að fatlaðir skulu eiga kost á búsetu í samræmi við þarfir 

þeirra og óskir eftir því sem kostur er.  

Fullorðið fólk með einhverfu er margt hvert á almennum vinnumarkaði, auk þess er 

starfræktur einn verndaður vinnustaður fyrir einhverfa á höfuðborgarsvæðinu sem heitir 

Iðjuberg og er dagþjónusta og vinnustofa fyrir einhverfa 25 ára og eldri (Iðjuberg, e.d.). 

Síðan er ný stofnun á Íslandi sem heitir Sérfræðingarnir ses. sem hefur það að markmiði 

að gefa einhverfum einstaklingum tækifæri til þess að nýta þá sérstöku hæfileika sem 

þeir hafa og veita þeim þjálfun út frá styrk, eiginleikum og óskum hvers og eins. 

Markmiðið er að þjálfa 14-18 sérfræðinga á einhverfurófinu á ári og veita að minnsta 

kosti helmingi þeirra atvinnu við fjölbreytt störf, hugbúnaðarprófanir, skráningarstörf 

eða önnur nákvæmisstörf þar sem styrkleikar þeirra eru nýttir (Sérfræðingarnir, e.d.). 

Fjögur sambýli fyrir fullorðið fólk með einhverfu eru starfandi á höfuðborgarsvæðinu, 

eitt sambýli fyrir unglinga og eitt meðferðarheimili fyrir börn með einhverfu 

(Umsjónarfélag einhverfra, 2011).  
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2 Meðferðir við einhverfu 

Það er engin lækning til við einhverfu heldur kappkosta meðferðaraðilar við að hjálpa 

einstaklingum með einhverfu að bjarga sér í daglegu lífi og aðlagast samfélaginu. Bent 

hefur verið á að fjölskyldur og fagmenn verða að vera raunsæ um hvaða markmiðum er 

hægt að ná miðað við núverandi þekkingu. Á meðan er mikilvægt að vera bjartsýn og 

halda í vonina að þróun meðferða bæti framtíðarhorfur einstaklinga með einhverfu 

(Cohen og Volkmar, 1997). Einhverfa er alvarleg röskun sem krefst langtíma meðferðar 

en þrátt fyrir alvarleika röskunarinnar, ná sum börn ótrúlegum árangri. Í gegnum árin 

hafa verið gerðar margar rannsóknir á því hvaða meðferð gagnist best til þess að ná fram 

sem mestum árangri í baráttunni við einhverfu. Þessar rannsóknir eru ekki samhljóða um 

tegund, framsetningu eða ákefð meðferðar. Aftur á móti eru þær flestar sammála um að 

mestu máli skipti að byrja sem allra fyrst á íhlutun. Það sé mikilvægt að greina barnið 

sem fyrst og vísa því til viðeigandi meðferðarþjónustu (Zachor o.fl., 2007). Ef hafist er 

handa nægilega snemma getur barnið náð miklum framförum í hæfni til að læra og í 

tjáskiptum og það getur dregið úr erfiðri hegðun barnsins. Þegar barnið er ungt þá er 

vandinn ekki eins rótgróinn og ýmis alvarleg einkenni hafa ekki enn komið fram 

(Dawson, Ashman og Carver, 2000). 

Víðtæk og öflug meðferð frá unga aldri  skiptir miklu máli til að barnið nái að 

hámarka þroska sinn og það mun skera úr um hvort barnið muni geta stundað nám í 

almennum bekkjum með jafnöldrum sínum. Öflug meðferð getur líka haft áhrif á hve 

miklum þroska börnin ná til að geta myndað sambönd við vini og fjölskyldu, geti tekið 

fullan þátt í daglegu lífi og náð árangri (Barbaro og Dissanayake, 2009). Í sumum 

tilfellum hafa framfarir verið það miklar að erfitt reynist að greina að barnið hafi 

nokkurn tíman verið með einhverfu (Lovaas, 1987). Það eru margar meðferðir í boði 

fyrir einhverfa en hefðbundnu meðferðirnar hér á landi eru atferlisþjálfun, TEACCH og 

óhefðbundnar tjáskiptaleiðir (AAC) sem mun vera farið nánar í hér að neðan 

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

2.1 Atferlisþjálfun / Hagnýt atferlisgreining (Applied Behavioral Analysis) 

Atferlisþjálfun byggir á vísindalegum lögmálum Skinner um virka skilyrðingu og gengur 

út á að auka æskilega hegðun á borð við notkun tungumáls og félagshæfni og minnka 
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óæskilega hegðun eins og árásarhneigð (Zachor o.fl., 2007). Dr. Ivar Lovaas var 

upphafsmaður atferlisþjálfunar og hefur rannsakað og þróað meðferðina í áratugi. 

Meðferðin samanstendur af niðurstöðum fjölmargra grunnrannsókna sem settar hafa 

verið saman í eina heildstæða meðferð (Zachor o.fl., 2007). Í atferlisþjálfun er athyglinni 

beint að því að bæta færni á hinum ýmsu sviðum. Markmiðið er að bæta tjáskipti, 

tungumál og félagsfærni, efla leik, læra að beita athyglinni á réttan hátt, bæta hegðun í 

daglegu lífi, bæta gróf- og fínhreyfingar og þjálfa upp hjá börnum undirstöður fyrir 

grunnskólanám (Lovaas, 1993). Með hnitmiðuðum kennsluæfingum, hvatningu og 

umbun er börnunum sett markmið um hegðun, sem þau ná með því að nýta sér þau 

hegðunarverkfæri sem þau hafa lært með endurteknum æfingum og verkefnum. Árangur 

á einu sviði eins og að læra að ná augnsambandi getur leitt til háleitari markmiða eins og 

að heilsa þegar barnið hittir annað fólk (Lovaas, 1993). 

Atferlisþjálfun er einstaklingsmiðuð þjálfun og í byrjun er barnið mikið eitt með 

þjálfara. Þá fer þjálfunin fram í smáum skrefum til að bæta færni einstaklingsins, atferli 

er brotið niður í minni einingar og barninu kennt smám saman að bæta sig. Síðan er 

barninu kennt að yfirfæra þessa færni á daglegt líf (Zachor o.fl., 2007). 

 Dr. Ivar Lovaas hóf rannsóknir á atferlismótun barna með einhverfu og í þrjá áratugi 

safnaði hann og félagar hans niðurstöðum rannsókna í atferlismótun og felldu í 

heildstæða meðferð. Í fyrstu rannsóknunum sem hófust 1964 beindu þau athyglinni að 

því að bæta tungumál því þau töldu að ef börnin myndu læra að tala þá myndi hitt koma 

að sjálfum sér, það er að segja þau myndu læra að yfirfæra rétta hegðun á aðrar 

aðstæður. Það reyndist þó ekki rétt, „litla barnið“ inní þeim virtist ekki liggja í leyni og 

bíða þess að fá tækifæri til þess að brjótast út úr einhverfuskelinni. Það var þó ýmislegt 

sem batnaði í fari barnsins. Við að kenna börnum að tala fór þeim mikið fram í yrtu- og 

óyrtu látbragði, bræðiköstum fækkaði og sjálfsskaðandi hegðun minnkaði. Þessum 

framförum náðu börnin eftir árslanga stífa meðferð inni á spítala. Það kom þó í ljós að 

þau fljót að missa niður þá færni sem þau höfðu náð eftir að hafa verið útskrifuð af 

spítalanum. Börnin voru heldur ekki að ná að yfirfæra hegðunina í daglegar aðstæður 

(Lovaas, 1993).  

Árið 1973 héldu Lovaas og félagar rannsóknum sínum áfram og niðurstöður þeirra 

spiluðu stórt hlutverk í þróun meðferðarinnar. Þau komust að því að eftir því sem börnin 

voru yngri þeim mun meiri voru framfarirnar, meðferðin væri háð aðstæðum og þess 

vegna var meðferðin færð af spítölum yfir á skóla og heimili. Það var mikilvægt að láta 
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foreldrana taka þátt í meðferðinni því það flýtti fyrir árangri og viðhélt honum auk þess 

var mikilvægt fyrir börn með einhverfu að eignast vini sem voru ekki með einhverfu til 

að læra af þeim hvernig bregðast ætti við áreitum í umhverfinu. Það sem mestu máli 

skipti er að á þessum árum fengu þau mikið af niðurstöðum sem þau nýttu til þess að 

bæta meðferðina og þannig tengdu þau saman margar kennsluaðferðir í eina meðferð. 

Það er til hags fyrir atferlisþjálfun hvað hún hefur verið mikið rannsökuð. Þannig hafa 

hundruð rannsakenda endurtekið  rannsóknir á atferlisþjálfun aftur og aftur og þar með 

smám saman safnað mikilvægri þekkingu (Lovaas, 1993). 

Lovaas og félagar gerðu síðan rannsókn á því hvernig heildræna atferlisþjálfunin virkaði. 

Það voru 19 börn með einhverfu sem tóku þátt í rannsókninni, þau voru öll undir fjögra ára 

aldri og þeim var veitt einstaklings-atferlisþjálfun 40 tíma á viku í tvö ár. Þetta viðamikla 

inngrip innihélt einnig foreldraþjálfun, fór fram í venjulegu leikskóla umhverfi og heima fyrir. 

Þegar börnin voru endurmetin um sjö ára aldur hafði greindarvísitala þeirra að meðaltali 

hækkað um 20 stig og þeim hafði farið mikið fram í námsárangri. Níu af 19 börnum luku við 

fyrsta bekk í almennu bekkjakerfi án nokkurs stuðnings og greindarvísitala þeirra hafði 

hækkað upp í meðaltalið. Tveir samanburðarhópar sem innihéldu 40 börn með einhverfu 

sýndu ekki nærri því eins góðan árangur. Aðeins eitt barnanna úr samanburðarhópunum 

öðlaðist eðlilega náms- og vitsmunalega virkni. Þessar niðurstöður benda til þess að 

atferlisþjálfun sé mjög árangursrík (McEachin, Smith og Lovaas, 1993).  

Zachor og félagar (2007) báru saman atferlisþjálfun og sameinandi meðferð (Eclectic-

Developmental intervention) á mjög ungum börnum (22-34 mánaða) með einhverfu. 

Nítján börn fengu íhlutun í sameinandi meðferð sem fólst í ákveðinni sérkennslu sem var 

byggð upp á ýmsum meðferðum. Tuttugu börn fengu atferlisþjálfun sem var byggð á 

atferlis lögmálum. Það var ekki marktækur munur á milli hópa varðandi alvarleika 

einhverfunnar, vitrænum hæfileikum eða fjárhagslegum bakgrunni barnanna. Breytingar 

á alvarleika einhverfunnar voru metnar af Autism Diagnosis Observation Schedule 

(ADOS) en rannsóknaraðilar einbeittu sér að breytingum á alvarleika einkenna 

einhverfunnar og notuðu það sem mælikvarða (Zachor o.fl., 2007).  

Við bæði inngripin komu fram miklar framfarir á sviði félagsþroska eftir eitt ár í meðferð, 

aftur á móti voru framfarirnar meiri í þeim hópi sem fékk atferlisþjálfun sérstaklega varðandi 

tungumál og samskipti. Þessar niðurstöður styðja fyrri rannsóknir sem hafa borið saman 

atferlisþjálfun og sameinandi meðferð (Zachor o.fl., 2007). Zachor og félagar (2007) telja 

líklegar ástæður þess að atferlisþjálfun beri meiri árangur en sameinandi meðferð sé að 
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meðferðin er sett upp á skipulagðan hátt, unnið er að vel skilgreindum markmiðum og notast 

er við einfaldar leiðbeiningar með mörgum endurtekningum þar til barnið hefur náð tiltekinni 

færni. Að kenna athygli og námsfærni í upphafi er mikilvægur hluti atferlisþjálfunar, því börn 

með einhverfu eiga oft í erfiðleikum með að beina athygli sinni að mörgum mismunandi 

áreitum í umhverfinu í einu (Zachor o.fl., 2007). Sum börn með einhverfu eiga í erfiðleikum 

með að læra af umhverfinu og því gæti meðferð eins og sameinandi meðferð ekki hentað eins 

vel vegna þess að hún byggist á sveigjanlegri, tilviljunarkenndari og hópmiðaðri kennslu. 

Atferlisþjálfun er aftur á móti mjög skipulögð og fer fram á einstaklingsmiðaðan hátt. Einnig 

telja rannsakendur að umbunarkerfið skipti sköpum fyrir árangurinn (Zachor o.fl., 2007).  

Eins og við á um allar meðferðir þá hentar ekki það sama öllum. Talað er um að einn helsti 

ókosturinn við atferlisþjálfun er hvað hún getur verið dýr. Atferlisþjálfun krefst 

einstaklingsþjálfunar meirihluta (leik)skóladagsins, sem kallar ácsér starfsmann til að sinna 

barni með einhverfu. Aftur á móti er þetta ekki dýrt ef til lengri tíma er litið, því ef allt fer eins 

og best væri á kosið og byrjað er fyrir 5 ára aldur, þá ætti meðferðin að taka 2-3 ár. Samkvæmt 

niðurstöðum Lovaas (1993) náði tæpur helmingur þeirra barna sem fékk atferlisþjálfun að 

ljúka við 1. bekk án stuðnings. Það segir okkur að líklegt sé að þau þurfi að minnsta kosti 

minni aðstoð í framtíðinni, í staðinn fyrir að þurfa sérstakan stuðning út allan grunnskólann og 

jafnvel allt lífið. Einnig geta foreldrar lært atferlisþjálfun og þannig haldið niðri kostnaðinum. 

Þannig hafi vönduð atferlisþjálfun ekki aðeins í för með sér bættan hag og lífsgæði barna og 

fjölskyldna þeirra heldur einnig sparnað fyrir samfélagið.  

Kathy Mannion framkvæmdarstjóri Samtaka um vísindalega meðferð við einhverfu 

lét hafa eftir sér um síðustu aldamót að atferlisþjálfun væri eina meðferðarúrræðið fyrir 

einhverfa sem staðist hefði vísindalegar rannsóknir í meira en 30 ár. Aftur á móti eru 

vísindalegar rannsóknir yfirstandandi á öðrum meðferðarúrræðum (Mannion, 1999). 

2.2  Skipulögð kennsla / TEACCH  

TEACCH skipulagið (the Treatment and Education of Autistic and Related 

Communication Handicapped Children) á rætur sínar að rekja til Norður-Karólínu í 

Bandaríkjunum og hefur nýst þúsundum einstaklinga og fjölskyldum þeirra sem glíma 

við áskoranir og vandamál tengd einhverfu. Í dag eru hundruð starfsmanna sem nýta 

TEACCH kerfið við alls kyns hegðunarvandamál. Verkefni, þjónusta og iðkun 

skipulagsins er sögð árangur áralangrar vinnu og framlags margra háskóladeilda og 

starfsfólks þeirra (Mesibov, Shea og Schopler, 2003). 
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TEACCH skipulagið var sérstaklega hannað fyrir einstaklinga með einhverfu. Það 

tekur mið af einkennum röskunarinnar og reynir að minnka erfiðleika barns með því að 

nota skipulögð og stöðug inngrip, hjálpa barni að aðlaga sig að umhverfinu og þjálfa það 

í samskiptum. Í stífu skipulagi sem þessu er auðveldara að koma í veg fyrir óæskilega 

hegðun. Það er talið mjög erfitt fyrir barn með einhverfu að skilja merkingu hluta og lesa 

úr dulinni merkingu, þau eiga meðal annars í erfiðleikum með að skilja svipbrigði fólks 

og þau læra ekki eins og önnur börn að lesa  úr merkingum í umhverfinu. Börn með 

einhverfu eiga einnig mörg hver erfitt með að skilja hlutbundin hugtök eins og ást, 

bendingar, látbragð, félagsleg samskipti, hvernig tímanum líður og „hvernig-hvenær-

hvar-af hverju“ hlutirnir eiga að gerast (Panerai, Ferrante og Zingale, 2002). Þar kemur 

TEACCH skipulagið sterkt inn því það reynir að gera raunveruleikann eins skiljanlegan 

og hægt er með því að nota sjónrænar vísbendingar. Skipulagið nýtir sér að fólk með 

einhverfu hefur góðan sjónrænan skilning og með það fyrir augum er sett upp dagskrá, 

vinnukerfi og sjónrænar vísbendingar sem veita yfirsýn yfir væntingar og það hefur 

verið áhrifarík leið til að auka færni fólks með einhverfu og gera það færara um að 

framkvæma hluti án stuðnings frá öðrum og þar með verður það sjálfstæðara. TEACCH 

skipulagið tekur til allra þátta í lífi barns og fjölskyldu þess. Megináhersla er lögð á 

sjálfstæð vinnubrögð en það er ekki síður mikilvægt að efla boðskipti, félagslega færni, 

og tómstundir. TEACCH skipulag er hægt að setja upp hvar sem er í umhverfi barnsins í 

skóla, á heimili og í leik og er vænlegast til árangurs ef það er í stöðugri endurskoðun og 

nær yfir allar aðstæður í lífi barns (Panerai o.fl., 2002).  

Eric Schopler er upphafsmaður TEACCH skipulagsins en doktorsritgerð hans fjallaði 

einmitt um að einhverfa væri ekki tilfinningalegur sjúkdómur sem orsakaðist af 

ómeðvituðum röngum uppeldisaðferðum heldur hvernig einhverfa og skyldar 

þroskaraskanir stöfuðu af skertum hæfileika við að skynja heiminn og skilja aðstæður 

(Mesibov o.fl., 2003). Fyrsta skrefið í rannsókn hans var að kanna hvort það væri í raun 

þannig að börn með einhverfu tækju frekar eftir áferð hlutar og lykt en væru 

eftirtektarlaus gagnvart heyrnar- og sjónrænum upplýsingum. Niðurstöðurnar sýndu 

hvernig börn með einhverfu eyddu minni tíma við sjónræna vinnslu heldur en við 

snertanlega vinnslu miðað við önnur börn (Schopler, 1966). 

Þessari rannsókn var síðan fylgt eftir með þáttagreiningu til að komast að því hvort 

skynræn einkenni væru skyld félagslegum vandamálum. Niðurstaðan sýndi að það voru 

þrír þættir sem skýrðu mest. Í fyrsta lagi að lítill félagsskilningur gæti stafað af 
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sérkennilegri skynjun á umhverfinu. Í öðru lagi að mikið af óviðeigandi hegðun væri 

svar við sérkennilegum einkennum frekar en ástæða þeirra. Í þriðja lagi að fyrri tvo 

þættina væri hægt að bæta með kennslu við hæfi. Þar með kom fram stuðningur við þær 

hugmyndir að horfa til menntunar sem aðal vettvang breytinga og framfara sem leiddi til 

þess að TEACCH skipulagið hóf að þróast (Mesibov o.fl., 2003).  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á árangur TEACCH skipulagsins hjá einstaklingum 

með einhverfu, og öðrum með alvarlegan vitsmunalegan vanþroska. Sérstaklega kom 

þetta fram í því hvernig dró úr sjálfsskaðandi hegðun hjá börnum með Aspergerheilkenni 

og einstaklingum sem voru að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum í gegnum 

stuðningskerfi.  Það eru nokkrar rannsóknir sem hafa borið TEACCH saman við önnur 

meðferðarform. Til að mynda báru Ozonoff og Cathcart (1998) TEACCH saman við 

heimilishalds meðferð (household programme) og niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu 

að börn í TEACCH hópnum stóðu sig fjórfalt betur en þau í heimilishalds hópnum. 

Rannsakendur notuðu PsychoEducational Profile - Revised (PEP-R) sem mælikvarða 

sem mælir meðal annars látbragð, fín- og grófhreyfingar og óyrta hegðun (Ozonoff og 

Cathcart, 1998). Einnig má nefna að á Oasi Maria stofnuninni á Ítalíu hefur TEACCH 

skipulagið verið notað í nokkur ár bæði á börn og unglinga með einhverfu og með 

alvarlega vitsmunalega skerðingu. Þau hafa greint marktækar framfarir á öllum PEP-R 

kvarðanum (Panerai o.fl., 2002).  

Panerai og félagar (2002) ákváðu að meta skilvirkni TEACCH skipulagsins miðað 

við hina klassísku ítölsku nálgun sem felst í því að börn með þroskahömlun stunda nám í 

almennum bekkjum með jafnöldrum sínum en hafa stuðningskennara með sér. Í hvorum 

hópnum fyrir sig voru átta einstaklingar á sama aldri og hlutfall kynja var það sama í 

hvorum hópnum. Öll börnin voru greind með einhverfu ásamt alvarlegri vitsmunalegri 

skerðingu (Panerai o.fl., 2002). Framfarirnar voru svo metnar með PEP-R tvisvar 

sinnum með eins árs millibili. Niðurstöðurnar sýndu að börnunum í báðum hópunum fór 

fram á öllum sviðum skalans nema í fínhreyfingum en TEACCH var árangursríkari 

meðferð miðað við klassísku ítölsku leiðina (Panerai o.fl., 2002).  

2.3 Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir / AAC  

Fólk með einhverfu á við að stríða vítt svið erfiðleika sérstaklega hvað snertir notkun á 

tungumáli í félagslegum samskiptum. Það er talið að um 50% einstaklinga með 

einhverfu þrói ekki með sér fullnægjandi mál til að mæta samskiptaþörfum sínum í 
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daglegum aðstæðum (Wing, 1997). Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir (AAC = Augmentative 

and Alternative Communication) eru þær leiðir sem eru notaðar til tjáskipta aðrar en 

talmálið og bjóða upp á þann möguleika að auka skilning og bæta tjáningu sem hentar 

vel fólki með einhverfu. AAC er vísindaleg nálgun sem hjálpar fólki sem á vanda með 

félagsleg samskipti að bæta upp hömlur þeirra með sjónrænum vísbendingum. (Light, 

Roberts, Dimarco og Greiner, 1998). AAC kerfið er samsett úr mörgum þáttum meðal 

annars hreyfitáknum eins og látbragði, táknum með tali eða táknmál, hlutbundnum 

táknum, myndrænu boðskiptakerfi (PECS = The Picture Exchange Communication 

System), Bliss táknmáli eða bókstöfum. Kerfið er hugsað sem viðbót við þá töluðu eða 

skrifuðu samskipta hæfni sem einstaklingurinn hefur fyrir, þetta getur verið varanlegt 

tjáskiptaform eða aðeins tímabundið (Howlin, 2006).  

Samkvæmt vef Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (e.d.) eru nokkrar af þeim helstu 

meðferðaleiðum sem notaðar eru á Íslandi PECS, Tákn með tali og Bliss táknmálskerfi.  

PECS er myndrænt boðskiptakerfi og notast við táknmál, bent-á-myndir skipulag 

(picture point), tölvur og önnur mynda kerfi. Þetta er myndakerfi sem var hannað fyrir 

börn með samskiptavanda og byggir á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar, jákvæðri 

styrkingu, mótun og stýringum sem kennir barninu að nota myndir til samskipta 

(Charlop-Christy, Carpenter, Le, LeBlanc og Kellet, 2002). Barnið er með myndirnar hjá 

sér og notar þær til þess að mynda setningar til dæmir „ég vil“ spjald plús „mjólk“ spjald 

þegar því langar í mjólk að drekka. Með þessu er aðaláhersla lögð á þjálfun frumkvæðis 

til boðskipta og málhegðun en ekki talmál. Kostirnir við PECS eru margir, það þarfnast 

einfaldrar fínhreyfinga og hlustandinn þarf ekki að vera búin að læra annað tungumál 

eins og ef um væri að ræða táknmál (Charlop-Christy o.fl., 2002). Einnig er PECS 

tiltölulega ódýrt í rekstri og það er mjög einfalt að læra á það, upphafsmennirnir Bondy 

og Frost kenndu kennurum í Peru á kerfið á aðeins fimm dögum. Það voru þó engar 

formlegar mælingar til að staðfesta að kennararnir hefðu lært á kerfið heldur aðeins 

frásagnir Bondy og Frost (Charlop-Christy o.fl., 2002). 

Tákn með tali (TMT) byggir á einföldum hreyfitáknum með áherslu á samþættingu tákna, 

talmáls og texta.  TMT er notað sem stuðningur við talmál og er ætlað til þess að styðja barnið 

í því að ná sem bestum tökum á máli, tali og boðskiptum. TMT er byggt á virkjun sjónskyns, 

sem er oft auðveldara fyrir börn með einhverfu að eiga við frekar en að þurfa að beita 

heyrnaskyni. TMT leggur áherslu á notkun náttúrlegra og myndrænna tákna, því er auðvelt 

fyrir barnið að skilja hvað er átt við (Eyrún Ísafold Gísladóttir, 2001). Ávinningur af notkun 
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TMT er oft mikill þar sem þetta gefur börnunum tækifæri til að bæta innihaldsrík boðskipti til 

muna. Þrátt fyrir notkun tákna þá er ætíð stefnt að því að ná sem mestri leikni í notkun talmáls 

og reynslan hefur sýnt að börn hætta sjálfkrafa að nota táknin þegar þau hafa ekki lengur þörf 

fyrir þau (Eyrún Ísafold Gísladóttir, 2001). 

Bliss tákn er myndrænt táknmál sem upprunalega var hannað af Charles Bliss árið 1942 og 

samanstendur af hundrað þýðingarmiklum myndum sem eru settar saman á rökréttan hátt og 

mynda þannig setningar (Reynolds og Fletcher-Janzen, 2002). Bliss táknmálið er ekki aðeins 

samansafn af táknum hefur sínar eigin málfræðireglur. Upphaflega var það hugsað sem einfalt 

tungumál fyrir alþjóðleg samskipti. Það var aftur á móti árið 1971 sem byrjað var að nota það 

sem tjáskiptaleið fyrir þá sem áttu í erfiðleikum með tjáskipti  og síðan þá hafa margar 

rannsóknir sýnt fram á að það sé árangursríkt til að bæta tjáskipti hjá einhverfum, líkamlega 

fötluðum, þroskahömluðum, heyrnalausum og fullorðnum einstaklingum með málstol 

(Reynolds og Fletcher-Janzen, 2002). 
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3 Þjónusta á Íslandi 

Sveitarfélög bera ábyrgð á þjónustu við fatlað fólk á Íslandi, þar á meðal gæðum hennar 

og kostnaði. Þetta eru ný lög sem gengu í gildi 1. janúar 2010, áður var það ríkið sem bar 

ábyrgð á þjónustunni. Ríkið leggur fé til sveitarfélaga til að reka málaflokkinn, 

sambærilegt og gert er með grunnskóla (Alþingi, 2011). Samkvæmt lögum um málefni 

fatlaðra (59/1992, 5. grein) á fatlaður einstaklingur á rétt á þjónustu þar sem hann kýs að 

búa og skal það sveitarfélag sem hann býr í taka ákvarðanir um þjónustu við hann. 

(59/1992, 5. grein).  

Atferlisþjálfun á Íslandi hófst árið 1995 og voru börnin þátttakendur í alþjóðlegri 

rannsókn sem Dr. Ivar Lovaas stóð að. Árangur meðferðarinnar varð fljótt sýnilegur og 

mælanlegur og því hefur sífellt bæst við hóp þeirra foreldra sem velja atferlisþjálfun 

fyrir börnin sín (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 1996).  Í dag er 

hópur barna á leikskólaaldri sem nýtur umfangsmikillar heildstæðrar kennslu og 

þjálfunar sem byggir á hagnýtri atferlisgreiningu. Hér er fyrst og fremst um að ræða börn 

með raskanir á einhverfurófi en vaxandi áhugi er á því að bjóða öðrum ungum börnum 

með frávik í þroska upp á slíka kennslu. Þó svo að aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar 

séu miðaðar við börn á leikskólaaldri þá eru aðferðir hennar samt áfram í fullu gildi í 

vinnu með barnið  þegar það kemst á grunnskólaaldurinn. Aftur á móti breytist innihald 

og áherslur eftir því sem barnið verður eldra (Kristín Guðmundsdóttir og Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2006). Það er margvíslegur undirbúningur sem þarf að eiga sér stað áður en 

atferlisþjálfun getur hafist. Foreldrar og aðrir sem koma að þjálfun barnsins þurfa að fara 

á námskeið einnig er býður Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins upp á námskeið um 

einhverfu og atferlisþjálfun fyrir alla starfsmenn leikskólans. Aðstæður í leikskóla eru 

undirbúnar og tryggt er að öll námsgögn séu til staðar og samstarf þeirra sem standa að 

þjálfuninni sé skipulagt. Annars vegar er þjálfunarteymi sem samanstendur af öllum 

þeim sem koma að daglegri þjálfun barnsins og hittist vikulega fyrstu fjóra til sex 

mánuðina. Hins vegar er um að ræða þjónustuteymi sem hittist sjaldnar. Auk 

þjálfunarteymisins eru ýmsir sérfræðingar eða fulltrúar stofnanna sem veita barninu og 

foreldrum þess þjónustu (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005).  

Upphaf TEACCH á Íslandi má rekja aftur til ársins 1989 en þá fóru þær Svanhildur 

Svavarsdóttir, Sigrún Hjartardóttir og Sólveig Guðlaugsdóttir á námskeið um TEACCH í 
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Norður-Karólínu í Bandaríkjunum, þar sem kerfið er upprunnið. Síðan hafa þær allar 

farið aftur og verið í mislangan tíma í einu. Svanhildur var þar í tæp þrjú ár og tók 

meistarapróf þar sem hún sérhæfði sig í boðskiptum fyrir einhverfa. Í kjölfarið fór 

TEACCH aðferðarfræðin að breiðast út hér á landi („Útlendingar í“, 1996). Enn í dag er 

TEACCH kerfið sú aðferð sem hefur mesta útbreiðslu á landinu til dæmis styðjast flestar 

sérdeildir fyrir einhverfa á höfuðborgarsvæðinu við það kerfi. Þetta er kerfi sem notað er 

með í vinnu með flest börn með þroskahömlur og því er útbreiðsla kerfisins skiljanleg 

(Sigrún Hjartardóttir, 1997).  

PECS hefur verið notað hér á landi í um 12 ár, aðallega með börnum með einhverfu á 

leikskólaaldri og hlaut strax töluverðar vinsældir meðal þeirra sem koma að þjálfun 

barna með einhverfu. Þar á meðal eru foreldrar sem hafa verið áhugasamir að nota PECS 

með börnum sínum til að auka boðskiptafærni þeirra. Nokkrir ráðgjafar og þroskaþjálfar 

sem sinna eftirfylgd og þjálfun barna með einhverfu hafa farið erlendis á námskeið um 

PECS frá árinu 1997. Árið 2006 var haldið fyrsta grunnnámskeiðið í PECS á Íslandi 

undir umsjón Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins (Sigrún Kristjánsdóttir, 2008). 

3.1 Sérdeildir fyrir börn með einhverfu 

Á Íslandi eiga einstaklingar með einhverfu rétt á sérhæfðri þjónustu á öllum 

aldursstigum. Öll börn sem greinast með einhverfu eiga því rétt á sérhæfðum stuðningi í 

leik- og grunnskóla. Sveitarfélög bera ábyrgð á skipulagi og framkvæmd þjónustu við 

fatlað fólk og ber að annast innra eftirlit með framkvæmd þjónustunnar. Ríkið er þó 

ábyrgt fyrir því að eftirlit sé með þessu (Alþingi, 2011). Markmið laga um málefni 

fatlaðs fólks er að tryggja því jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna 

og skapa þannig skilyrði til að lifa eðlilegu lífi (59/1992, 1. grein). 

Það eru fjórir skólar á höfuðborgarsvæðinu sem eru með sérdeild fyrir börn með 

einhverfu. Það eru Digranesskóli í Kópavogi, Langholtsskóli, Hamraskóli í Reykjavík og 

Barnaskóli Hjallastefunnar í Garðabæ. Fyrri þrjár sérdeildirnar vinna allar eftir 

TEACCH kerfinu. Foreldrar geta beðið um atferlisþjálfun fyrir börnin sín og þá er unnið 

að því að börnin geti stundað nám í almennum bekkjum með jafnöldrum sínum 

(Digranesskóli, e.d.; Langholtsskóli, e.d.; Hamraskóli, e.d.). Barnaskóli Hjallastefnunnar 

í Garðabæ hefur nýlega sett af stað þjálfunarsetur fyrir börn með einhverfu og byggir 

eingöngu á atferlisþjálfun (Berglind Brynjólfsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2011). 
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3.1.1 Digranesskóli í Kópavogi 

Árið 1988 var stofnuð sérdeild fyrir einhverfa í skóla Barna- og unglingageðdeildar LSH 

(Landspítala háskólasjúkrahúss) en í febrúar 1990 flutti deildin starfsemi sína í Digranesskóla. 

Deildin starfar frá átta til fjögur á daginn og er með nemendur á aldrinum sjö til tíu ára. 

Nemendur fá markvissa einstaklingskennslu sem miðast við TEACCH skipulagið, þar sem 

áhersla er lögð á samskipti, tengsl, málörvun og sérhæfð vinnubrögð. Einnig er mikið unnið 

með félagsfærni eins og að ferðast um sitt nánasta umhverfi, klæða sig, borða og fleira. 

Nemendurnir stunda nám að hluta til í almenna skólanum og þar er félagslegi þátturinn 

sérstaklega hafður í huga og kennari eða stuðningsfulltrúi fylgir barninu þegar það sækir 

kennslustundir í bekkjum skólans. Hver og einn nemandi hefur sína eigin námsskrá og er hún 

endurskoðuð reglulega.  Foreldrasamstarf er mikilvægur hluti sérdeildarinnar og koma 

foreldrar að gerð kennsluáætlana (Digranesskóli, e.d.).  

3.1.2 Langholtsskóli í Reykjavík 

Sérdeildin í Langholtsskóla er ráðgefandi deild um einhverfu og kennslu nemenda með 

einhverfu. Deildin var stofnuð haustið 1995 og hefur því verið starfandi í 16 ár. Æskilegur 

fjöldi nemenda er 8 en þeir hafa þó verið fleiri. Sérdeildin starfar frá átta til tvö og þá fara 

nemendur á Frístundaheimili ÍTR (Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur). Allir nemendur 

sérdeildarinnar tengjast ákveðnum bekkjum og eru eins mikið með þeim og geta þeirra leyfir 

og þá með sérkennara eða þroskaþjálfa með sér (Langholtsskóli, 2008a). Sérdeild 

Langholtsskóla starfar eftir skipulögðum vinnubrögðum og sækir hugmyndafræðina meðal 

annars til TEACCH líkansins. Hver og einn nemandi hefur sína eigin einstaklingsnámsskrá, 

sjónrænt dagsskipulag við hæfi hvers nemanda og er langtímamarkmið að gera nemandann 

eins sjálfsstæðan og mögulegt er. Langholtsskóli leggur mikla áherslu á sérþekkingu og 

símenntun kennara og telja það vera skilyrði fyrir því að góður árangur náist. Lögð er 

áhersla á hreyfingu og að aðlaga námið að áhugahvöt hvers nemanda. Nemendur 

sérdeildarinnar sækja íþróttatíma með bekkjarfélögum en fá einnig auka íþróttatíma. Vinna 

með félagsfærni  tvinnast inn í starfið á öllum sviðum. Vettvangsferðir eru mikilvægur hluti 

af náminu þar sem nemendum gefst tækifæri á að læra viðeigandi hegðun og vera virkur 

félagsþegn (Langholtsskóli, 2008b)   .  

3.1.3 Hamraskóli í Grafarvogi 

Sérdeild fyrir einhverfa í Hamraskóla var stofnuð haustið 1996 og nefnist Hamrasetur. 

Markmið deildarinnar er að sinna einstaklingsmiðaðri kennslu og styðja við nám nemenda í 
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almennu skólastarfi en allir nemendur sérdeildarinnar eru skráðir í almenna bekki og taka eins 

mikinn þátt í almennu skólastarfi og kostur er. Grundvöllur starfsins á  Hamrasetri er byggður 

á TEACCH skipulagi og leggur áherslu á sérþarfir einhverfra og reyna að auðvelda þeim að 

lifa og starfa í daglegu lífi. Það er gengið út frá því að einhverfir skilji betur það sem þau sjá en 

það sem þau heyra því er lögð áhersla á fyrirsjáanleika og yfirsýn yfir það sem er á dagskrá 

með hjálp sjónræns stuðnings. Allir nemendur hafa einstaklingsnámsskrá sem er unnin af 

kennurum og foreldrum í sameiningu. Lögð er áhersla á gott samstarf með foreldrum og 

reglulegir teymisfundir eru haldir þar sem mikilvægum upplýsingum er miðlað og foreldrar og 

kennarar bera saman bækur sínar og þannig er byggð upp samvinna milli heimilis og ólíkra 

fagaðila (Hamraskóli, e.d.). 

3.1.4 Barnaskóli Hjallastefnunnar í Garðabæ  

Hjallastefnan rekur Barnaskóla í Garðabæ sem setti nýlega af stað þjálfunarsetur fyrir 

einhverf börn þar sem hugmyndafræðin og nálgunin er eingöngu byggð á atferlisþjálfun. 

Í rauninni er verið að setja upp atferlisþjálfun eins og hún þekkist á leikskólum á Íslandi 

en setja hana í stærra samhengi. Börn sem þurfa einstaklingsþjálfun fá hana en börn sem 

geta unnið í samstarfi vinna tvö til þrjú saman. Markmiðið er að þau komist í almennan 

bekk en á meðan er þetta milliskref. Dagskipulag þjálfunarsetursins er sambærilegt því 

sem er í  Barnaskólanum. Allan daginn er verið að vinna að ákveðnum markmiðum og 

tíminn nýttur í að einhvers konar þjálfun á grunni atferlisfræðinnar. Vorið 2011 byrjuðu 

sex börn á aldrinum fimm til sjö ára í þjálfunarsetrinu sem öll höfðu verið í 

atferlisþjálfun í leikskólum á vegum Hjallastefnunnar. Börnin taka mis mikinn þátt í 

almennu bekkjastarfi, allt eftir getu en með stuðningi sem smám saman er reynt að draga 

úr. Töluvert samstarf er með foreldrum barnanna. Það eru haldnir fundir einu sinni í 

mánuði þar sem farið er yfir þjálfunina, markmiðin, erfiðleika og hvernig takast á við þá. 

Auk þessara föstu funda geta foreldrar alltaf óskað eftir fundi þess á milli og eru hvattir 

til að koma í heimsókn og fylgjast með til að læra af starfsfólkinu og nýta sér heima. 

Ekki er vitað til þess að aðrar sérdeildir vinni eingöngu út frá atferlisþjálfun (Berglind 

Brynjólfsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2011). 
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4 Rannsóknin 

Með auknum skilningi á einhverfu hefur fjöldi úrræða og meðferða aukist, sífellt fleiri 

meðferðir bætast við. Margar þessara meðferða hafa rannsóknir til að styðja við 

hugmyndir sínar á meðan aðrar byggja ekki á eins vísindalegum niðurstöðum (Goin-

Kochel, Myers og Mackintosh, 2007). Orsakir einhverfu eru ekki vitaðar og ekki er nein 

ein rétt meðferð til. Á meðan meðferðir við öðrum sjúkdómum og röskunum geta 

einbeitt sér að takmörkuðum fjölda einkenna þá þarf meðferð við einhverfu að taka á 

næstum öllum sviðum þroska og hegðunar. Meðferðir sem virka vel fyrir sum börn, geta 

verið gagnslausar fyrir önnur börn. Læknum og meðferðaaðilum er því ómögulegt að 

fyrirskipa staðlaða umönnun því það er engin ein viðurkennd aðferð sem mun hjálpa 

öllum börnum með einhverfu (Goin-Kochel, Myers og Mackintosh, 2007).  

Móttækileiki meðferðar (Treatment acceptability) er eitt af því sem getur haft áhrif á 

árangur meðferðar. Það er hversu viðeigandi meðferðin er, hvort hún sé hentug, 

skynsamleg og hversu líkleg hún er til að virka samkvæmt áliti neytenda (Jones, Eyberg, 

Adams og Boggs, 1998), í þessu tilviki, samkvæmt foreldrum barna með einhverfu. Til 

dæmis má nefna að rannsóknir hafa sýnt að inngrip sem byggjast á jákvæðri styrkingu 

eru móttækilegri af foreldrum heldur en inngrip sem byggjast á refsingum 

(Kazdin,1981). Móttækileiki meðferðar er mikilvægur því hann getur leitt til aukinnar 

samvinnu við foreldra, aukinnar eftirfylgni við meðferð og aukið árangur meðferðar 

(Kazdin 1980). Móttækileiki meðferðar er misjafn eftir kyni, aldri, kynþætti og 

félagshagfræðilegri stöðu (SES) (sjá yfirlit í Njardvik og Kelley, 2008). Í rannsókn 

Njardvik og Kelley (2008) var borin var saman móttækileiki meðferðar hjá foreldrum á 

Íslandi og í Bandaríkjunum. Sjö og átta ára börn voru send heim með lýsingu af átta ára 

strák með hegðunarvandamál ásamt lýsingu á sjö mismunandi inngripum og foreldrarnir 

beðnir um að svara spurningum varðandi meðferðirnar. Móttækileiki hvers inngrips var 

síðan mældur með þar til greindum skala (TEI-SF) (Njardvik og Kelley, 2008). Það kom 

í ljós að bandarískir foreldrar voru mun móttækilegri við ágengum inngripum eins og 

flengingum og lyfjum heldur en íslenskir foreldrar sem kusu frekar vægari inngrip eins 

og umræðu um óæskilegu hegðunina og hunsun. Þegar foreldrarnir voru beðnir um að 

velja það inngrip sem þeir sjálfir myndu velja sögðust 75% íslenskra foreldra velja 

umræðu og aðeins 15% kusu að neita börnunum um forréttindi sem þau voru vön, eins 
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og tölvuleiki eða sjónvarpsgláp. Hjá bandarísku foreldrunum snérust niðurstöðurnar við 

þar sem 63% kusu að neita börnunum um forréttindi sem þau voru vön og 26% völdu 

umræðu (Njardvik og Kelley, 2008). Niðurstöður sem þessar gefa það í skyn að 

móttækileiki meðferðar sé ekki eins um allan heim og þrátt fyrir að 

rannsóknarniðurstöður gefi góða raun í Bandaríkjunum er vafasamt að alhæfa þær 

niðurstöður í íslenskt þýði. 

Það hefur verið rannsakað í Bandaríkjunum hvaða meðferðir eru algengastar hjá 

börnum með einhverfu. Goin-Kochel, Myers og Mackintosh (2007) settu spurninga-

könnun á internetið og fengu fleiri en 220 stuðningsfélög einhverfra til að deila þessari 

könnun gegnum vefsíður sínar, tölvupóst, fréttabréf eða á annan hátt. Það voru alls 479 

manns sem tóku þátt í könnuninni. Könnunin leiddi í ljós að foreldrar reyna meðferð 

eftir meðferð í leit að árangursríkustu meðferðinni og flest börnin voru í fjórum til sex 

meðferðum í einu og höfðu prófað sjö til níu meðferðir yfir ævina. Þetta voru alls kyns 

meðferðir allt frá lyfjameðferðum til atferlisþjálfunar og allt þar á milli. Þetta setur mikið 

álag á fjölskylduna. Könnunin leiddi einnig í ljós að foreldrar eyddu miklum tíma í að 

leita að hinni einu réttu meðferð (Goin-Kochel, Myers og Mackintosh, 2007). Þetta er þó 

ekki vandamál sem íslenskir foreldrar þurfa að hafa miklar áhyggjur af, þar sem aðeins 

hluti af þeim úrræðum sem er í boði í Bandaríkjunum er í boði hér á landi. 

Seinna var birt önnur grein eftir þær Goin-Kochel, Myers og Mackintosh (2009) þar 

sem unnið var úr sömu gögnum en í þetta sinn var takmarkið að bera saman álit foreldra 

á framförum barna við mismunandi meðferðarform. Foreldrar mátu flestar meðferðirnar 

að minnsta kosti nokkuð árangursríkar. Það styður fyrri rannsóknir sem gefa til kynna að 

þrátt fyrir að einhverfa sé röskun til lífstíðar, þá sýna flest börn framfarir þegar þau 

eldast ef þau hafa fengið snemmtæka íhlutun, sama hver hún er (Goin-Kochel, 

Mackintosh og Myers, 2009). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 37% foreldra þeirra 

barna sem höfðu verið í atferlisþjálfun sögðu að meðferðin hefði hjálpað töluvert og 

40% að meðferðin hefði hjálpað nokkuð mikið (samtals 77%). Af foreldrum þeirra barna 

sem fengu TEACCH meðferð sögðu 25% að meðferðin hefði hjálpað töluvert og 38% 

sögðu að hún hefði hjálpað nokkuð mikið (samtals 63%). Af foreldrum þeirra barna sem 

höfðu verið í PECS meðferð sögðu 28% að meðferðin hefði hjálpað töluvert og 43% að 

hún hefði hjálpað nokkuð mikið (samtals 71%). Níu til ellefu % sögðu að barninu hefði 

farið aftur við að fá þessar meðferðir sem er athyglisvert vegna þess því hefur verið 
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haldið fram að börnum fari fram óháð þeirri meðferð sem þau eru í (Goin-Kochel, 

Mackintosh og Myers, 2009). 

Það er ekki mikið af rannsóknum sem meta áhrif meðferða út frá áliti foreldra en 

miðað við þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á bandarískum foreldrum barna með 

einhverfu þá er atferlisþjálfun áhrifaríkasta meðferðin. Það er mikilvægt að vita hvað 

foreldrum finnst því þeir eru með börnum sínum dag og nótt og geta því gefið 

upplýsingar um ýmislegt sem fagmenn geta ekki upplýst um. Einnig má gera ráð fyrir 

því að móttækileiki foreldra fyrir meðferðum sem í boði eru sé misjafn eftir löndum. Því 

er ekki hægt að ganga út frá því að það sem virkar samkvæmt bandarískum rannsóknum, 

virki endilega á Íslandi. Svo vitað sé til þá hefur aldrei verið gerð rannsókn hér á Íslandi 

um ánægju foreldra á meðferðum og/eða hversu ánægðir þeir eru með þau úrræði sem 

eru í boði. Það gæti hjálpað þeim foreldrum sem eru í vanda með val á meðferðum fyrir 

ný greint barn sitt og þeim sem eru óánægðir með þá meðferð sem barnið er í nú þegar. 

Það er þó ekki úr miklu að velja en hér á landi er aðallega um að ræða þessar þrjár 

hefðbundnu meðferðir það er að segja atferlisþjálfun, TEACCH og AAC.  

Til að meta hvað íslenskum foreldrum barna með einhverfu finnst um meðferðirnar 

sem eru í boði hér á landi var ákveðið að búa til rafræna spurningakönnun og 

Umsjónarfélag einhverfra var fengið til að senda könnunina á alla félagsmeðlimi. Talið 

er að þessi rannsókn geti gefið hagkvæmar upplýsingar um ánægju foreldra, um hvað er 

gott í kerfinu og hvað mætti betur fara. Þannig sé hægt að hjálpa foreldrum að velja 

meðferð fyrir barn sitt sem og varpa ljósi á það sem betur má fara í kerfinu. 

 Atferlisþjálfun er meðferð sem hefur verið rannsökuð og þróuð í tugi ára og byggir á 

vísindalegum niðurstöðum. Hún er markviss, árangursrík og viðurkennd leið til að 

byggja upp færni hjá einstaklingum á meðan árangur af TEACCH og AAC hefur ekki 

verið eins mikið rannsakað. Það hefur einnig komið fram áður að foreldrar eru ánægðari 

með atferlisþjálfun (Goin-Kochel, 2009). Því er fyrsta tilgáta að meiri ánægja ríki meðal 

foreldra barna sem eru í atferlisþjálfun. Önnur tilgáta er sú að foreldrar barna í 

atferlisþjálfun taki meiri þátt í meðferð barnsins og það gæti haft jákvæð áhrif á ánægju 

foreldra. Foreldrar séu að leggja sitt að mörkum og það auki ánægju með meðferð. Þriðja 

tilgátan er sú að ánægja foreldra með meðferð valdi minna álagi á fjölskylduna. 
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5 Aðferð 

5.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 116 foreldrar barna á aldrinum 0-12 ára sem greind eru með 

einhverfu. Þátttakendur voru allir félagar í Umsjónarfélagi einhverfra en könnunin var 

send á alla þá sem voru á póstlista félagsins. Þátttakendur voru  allir eldri en tuttugu ára 

og flestir á aldursbilinu 30 - 40 ára. Eyða þurfti tíu svörunum af 116 vegna þess að 

þátttakendur uppfylltu ekki skilyrðin um að: a) eiga barn greint á einhverfurófinu, b) að 

barnið væri 12 ára eða yngra. Af þessum 106 þátttakendum voru 88% konur, 8,5% karlar 

og í 7,5% tilvika svöruðu báðir foreldrar. Einn þátttakandi gaf ekki upp kyn sitt. 

Meirihluti þátttakenda var frá höfuðborgarsvæðinu eða 71 þátttakandi, 16 voru frá 

Norðurlandi, átta frá Suðurlandi, fimm frá Suðurnesjum, fimm frá Vesturlandi og aðeins 

einn frá Austurlandi (sjá mynd 1). Kyn barnanna var eins og við mátti búast, ein stelpa á 

móti hverjum fjórum strákum. Svarhlutfall er ekki vitað en könnunin var send á alla sem 

eru á póstlista Umsjónarfélags einhverfra, um 700 manns. Þetta er fagfólk, foreldrar, 

frændfólk, ömmur og afar og því er erfitt að vita hversu margir á póstlistanum eru 

foreldrar barna, tólf ára og yngri sem greind hafa verið með einhverfu. Samkvæmt 

spurningakönnuninni er algengast að börn greinist á aldrinum þriggja til fjögra ára og 

samkvæmt Hagstofu (e.d.) þá eru 43.154 börn á Íslandi á aldrinum 3-12 ára og 38.582 á 

aldrinum 4-12 ára. Nýjustu tölur á Íslandi gera ráð fyrir að algengi sé 8,6 á hverja 10.000 

(Magnússon og Sæmundsen, 2001) það eru þó of gamlar tölur til að meta hversu mörg 

börn eru greind með einhverfu á Íslandi í dag. Aftur á móti ef gert er ráð fyrir að algengi 

hér á Íslandi sé einn af hverjum 150 einstaklingum (Rice, 2007) má lauslega reikna út að 

á Íslandi séu 258- 289 börn með einhverfu. Það gefur svarhlutfall 40-45% í minnsta lagi, 

aftur á móti er algengt að börn greinist seinna, því þarf að taka þessu með fyrirvara. 

Einnig er hér gert ráð fyrir að foreldrar allra barna með einhverfu séu í Umsjónarfélaginu 

og þar að auki er tíðnin byggð á bandarískum tölum og ekki víst að það endurspegli 

íslenskt þýði. Það er því ómögulegt að segja til um svarhlutfall en miðað við þessar 

forsendur er svarhlutfallið sem fékkst ásættanlegt. 
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Mynd 1. Þátttakendum skipt eftir landshlutum. 

5.2 Mælitæki 

Rannsakandi útbjó spurningakönnun sem síðan var yfirfarin af leiðbeinanda. 

Spurningalistinn samanstóð af almennum spurningum eins og kyn, aldur barns og hvaða 

greiningu það hefur hlotið. Einnig voru persónulegri spurningar. Þannig var fólk beðið 

um að meta hvort þjónustan hafi batnað, hvort það var ánægt með þjónustuna sem er í 

boði og hvort álag væri á fjölskyldunni (sjá alla spurningakönnunina í viðauka 1). 

Spurningalistinn var settur fram til að athuga hvort foreldrar væru ánægðir með 

þjónustuna sem er í boði hér á landi, hvaða þjónustu foreldrar eru ánægðastir með, hvaða 

meðferð foreldrar telja mestu framfarirnar vera af, hvort álag sé á fjölskyldunni og hvort 

foreldrar hafi áhyggjur af framtíð barns síns. 

5.3 Framkvæmd 

Byrjað var á því að fá samstarfsyfirlýsingu frá Umsjónarfélagi einhverfa, að þau myndu 

senda spurningakönnunina á alla meðlimi sína. Því næst var spurningalistinn útbúin og 

yfirfarin af leiðbeinanda. Reynt var að hafa hann stuttan og hnitmiðaðan þannig að sem 

flestir myndu svara. Næsta skref var að senda umsókn til Vísindasiðanefndar til þess að 

fá leyfi fyrir spurningakönnuninni, einnig var send tilkynning til Persónuverndar. Þegar 

leyfi hafði fengist hjá Vísindasiðanefnd var könnunin sett á rafrænt form og 

Umsjónarfélagið sendi meðlimum sínum bæði kynningarbréfið (sjá viðauka 2) og 
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vefslóðina til að foreldrar gætu tekið könnunina á internetinu. Eftir viku sendi 

Umsjónarfélagið ítrekun og bað þá um að svara sem ekki höfðu svarað. Þegar 11 dagar 

voru liðnir frá því að könnunin var fyrst birt var henni lokað. 

 

5.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Niðurstöðum spurningakönnunarinnar var hlaðið niður í excel skjal og það opnað í SPSS 

og unnið úr gögnunum þar. Fengin var lýsandi tölfræði fyrir allar spurningarnar. Einnig 

voru helstu niðurstöður settar upp í krosstöflu til að meta tengsl milli breyta. Athugað 

var hvort hægt væri að gera marktektarpróf á muni milli hópa en þar sem forsendur 

Pearson kí-kvaðrats stóðust ekki, var það ekki framkvæmt. Því er ekki hægt að meta 

hvort hóparnir séu það ólíkir að hægt sé að fullyrða að svo sé einnig í þýði. 
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6 Niðurstöður 

Flestir sem tóku þátt áttu barn sem er greint með bernskueinhverfu eða 56% þátttakenda 

(sjá mynd 2). 

Mynd 2. Greining barns. 

Það er mismunandi eftir greiningu barns hvaða meðferð það er í. Börn greind með 

bernskueinhverfu eru flest í TEACCH eða atferlisþjálfun, börn greind með 

Aspergerheilkenni eru flest ekki í neinni meðferð (sjá töflu 2).  

Tafla 2. Meðferð barns eftir greiningu. 

 

Meðferð barns 

Ekki svarað Atferlisþjálfun TEACCH AAC Annað 
Engin 

meðferð 

Greining barns 

Annað  75,0%    25,0% 

Aspergerheilkenni 25,0% 8,3% 16,7% 8,3% 25,0% 16,7% 

Bernskueinhverfa 1,6% 38,7% 40,3%  12,9% 6,5% 

Ódæmigerð einhverfa 3,6% 21,4% 21,4%  32,1% 21,4% 

Samtals 4,7% 32,1% 31,1% 0,9% 18,9% 12,3% 
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Flestir foreldrar sögðu að barnið hefði verið greint á aldrinum þriggja til fjögra ára 

eða rúmlega 47%. Núverandi aldur barnanna var nokkuð vel dreifður 14,2% voru þriggja 

til fjögra, 19,8% fimm til sex ára, 26,4% sjö til átta ára, 21,7% níu til tíu ára, 11,3% eru 

ellefu til tólf ára og 5,7% gáfu ekki upp aldur barns. Svipaður fjöldi var í atferlisþjálfun 

(34 börn) og í TEACCH þjálfun (33 börn). Aðeins eitt barn var í AAC, 13 börn voru 

ekki í neinni meðferð og 20 börn voru í annars konar meðferð til dæmis hjá talþjálfara, 

iðjuþjálfa, í listmeðferð, CAT þjálfun eða blöndu af TEACCH og atferlisþjálfun. Flest 

börnin höfðu verið í meðferðinni í eitt til tvö ár eða 32% og 25% höfðu verið í 

meðferðinni í þrjú til fjögur ár. 

Flestir foreldrar (62,3%) töldu framfarir barnanna vera miklar eða mjög miklar á 

meðan 17,8% töldu framfarirnar vera litlar, mjög litlar eða engar (sjá mynd 3). 

Mynd 3. Mat foreldra á framförum barns í núverandi eða síðustu meðferð sem það var í. 

Meirihluti foreldra (57,6%  ) var ánægður eða mjög ánægður með meðferðina sem 

barnið er í eða þá meðferð sem barnið var síðast í. (sjá mynd 4).  
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Mynd 4. Ánægja foreldra með núverandi eða síðustu meðferð. 

Það er þó mismunandi eftir meðferðum hversu ánægðir foreldrar eru með meðferðina 

(sjá töflu 3). Af þeim meðferðum sem eru í boði eru flestir mjög ánægðir með 

atferlisþjálfun eða 43,8%. 

Tafla 3. Ánægja foreldra eftir meðferðum. 

 

Ánægja foreldra með meðferðina 

Ekki svarað Mjög ánægð Ánægð Hvorki né Óánægð Mjög óánægð 

Meðferð barns 

Ekki svarað 60,0%  20,0% 20,0%   

Atferlisþjálfun 3,1% 43,8% 31,3% 12,5% 9,4%  

TEACCH  35,5% 41,9% 16,1% 3,2% 3,2% 

AAC      100,0% 

Annað 29,7% 10,8% 21,6% 24,3% 2,7% 10,8% 

Samtals 14,2% 27,4% 30,2% 17,9% 4,7% 5,7% 

Það skiptir einnig máli hversu mikið foreldrarnir taka þátt í meðferðinni en 66,7% 

þeirra foreldra sem eyða að meðaltali fimm klukkustundum á dag eða meira í þátttöku 

meðferðar eru mjög ánægð með meðferðina (sjá töflu 4). 
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Tafla 4. Ánægja foreldra með meðferð eftir því hversu mikið þau taka þátt. 

 

Ánægja foreldra með meðferðina 

Ekki svarað Mjög ánægð Ánægð Hvorki né Óánægð Mjög óánægð 

Hversu miklum tíma 

að meðaltali á dag 

sem foreldrar taka 

þátt í meðferð 

barnsins 

Ekki svarað 68,4% 5,3% 5,3% 10,5%  10,5% 

1-2 klst.  41,2% 52,9% 5,9%   

2-3 klst. 12,5% 37,5% 12,5% 12,5% 25,0%  

3-4 klst.   50,0% 16,7% 16,7% 16,7% 

4-5 klst.    100,0%   

5 eða meira  66,7% 16,7%  16,7%  

Minna en 1 klst.  42,3% 42,3% 11,5%  3,8% 

Tökum ekki þátt 

í meðferðinni 

4,5% 13,6% 27,3% 40,9% 4,5% 9,1% 

Samtals 14,2% 27,4% 30,2% 17,9% 4,7% 5,7% 

Það sama á við um hversu miklar framfarir barnanna voru metnar, það er mismunandi 

eftir meðferð (sjá töflu 5). Foreldrar telja mestu framfarirnar vera með atferlisþjálfun. 

Þannig telja 85,3% foreldra börnin sín hafa náð mjög miklum eða miklum framförum og 

meðferð með TEACCH er ekki langt á eftir, því 78,8% foreldra telja framfarirnar vera 

mjög miklar eða miklar. Á heildina litið eru fáir sem telja framfarir hafa verið litlar óháð 

meðferð, en aðeins 20,8% foreldra telja framfarir barns vera engar, mjög litlar eða litlar. 

Tafla 5. Hversu miklar framfarir eftir meðferð. 

 

Framfarir barns 

Ekki svarað 

Mjög 

miklar Miklar Litlar Mjög litlar Engar 

Meðferð barns Ekki svarað 80,0%   20,0%   

Atferlisþjálfun 2,9% 35,3% 50,0% 8,8% 2,9%  

TEACCH 3,0% 27,3% 51,5% 15,2% 3,0%  

AAC    100,0%   

Annað 10,0% 10,0% 40,0% 35,0%  5,0% 

Engin meðferð 76,9%  7,7% 7,7%  7,7% 

Samtals 17,0% 21,7% 40,6% 17,0% 1,9% 1,9% 
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Það er misjafnt eftir meðferðum hversu miklum tíma barnið eyðir að meðaltali í 

meðferð á dag, en flestir eyða að meðaltali minna en einni klukkustund í meðferð á dag 

eða 26,4% barna (sjá töflu 6). 

Tafla 6. Hversu miklum tíma barnið eyðir að meðaltali á dag í meðferð eftir mismunandi 

meðferðum. 

 

Hversu miklum tíma eyðir barnið í meðferð á dag að meðaltali 

Ekki svarað 1-2 klst. 2-3 klst. 3-4 klst. 4-5 klst. 5 klst. eða meira Minna en 1 klst. 

M
eð

fe
rð

 b
ar

n
s 

Ekki svarað 60,0%  20,0%    20,0% 

Atferlisþjálfun 5,9% 8,8% 23,5% 14,7% 2,9% 26,5% 17,6% 

TEACCH 3,0% 12,1% 9,1% 9,1% 15,2% 24,2% 27,3% 

AAC  100,0%      

Annað 15,0% 15,0%  10,0% 5,0% 5,0% 50,0% 

Engin meðferð 84,6%      15,4% 

Samtals 18,9% 10,4% 11,3% 9,4% 6,6% 17,0% 26,4% 

Sama á við um hversu mikið foreldrar taka þátt í meðferð barna sinna, það fer eftir 

því hvaða meðferð barnið er í (sjá töflu 7). Mest þátttaka foreldra er hjá þeim börnum 

sem eru í TEACCH.  

Tafla 7. Hversu miklum tíma foreldrar eyða að meðaltali í meðferð barnsins eftir 

mismunandi meðferðum. 

 

Hversu miklum tíma að meðaltali á dag sem foreldrar taka þátt í meðferð barnsins 

Ekki svarað 1-2 klst. 2-3 klst. 3-4 klst. 4-5 klst. 

5 eða 

meira 

Minna en 

1 klst. 

Tökum ekki þátt 

í meðferðinni 

M
eð

fe
rð

 b
ar

n
s 

Ekki svarað 40,0%    20,0%  20,0% 20,0% 

Atferlisþjálfun 5,9% 29,4% 8,8% 8,8%  5,9% 23,5% 17,6% 

TEACCH 6,1% 18,2% 15,2% 9,1% 3,0% 9,1% 24,2% 15,2% 

AAC        100,0% 

Annað 15,0%     5,0% 40,0% 40,0% 

Engin meðferð 76,9% 7,7%     7,7% 7,7% 

Samtals 17,9% 16,0% 7,5% 5,7% 1,9% 5,7% 24,5% 20,8% 
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Það er misjafnt hvaða þjónusta er í boði en flestir segja að TEACCH sé í boði (sjá 

töflu 8). Annað sem er í boði er talþjálfun, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, tákn með tali, 

tímar með þroskaþjálfa, tónlistarmeðferð og ART meðferð. Það er þó mismunandi eftir 

landshlutum hvaða meðferð er í boði (sjá töflu 8). 

Tafla 8. Meðferðir í boði eftir landshlutum. 

 
Hvaða þjónusta er í boði 

Atferlisþjálfun TEACCH AAC Ekki viss Annað 

Landshlutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtals 

Höfuðborgarsvæðið 38% 38% 7% 31% 16,9% 

Norðurland 12,5% 37.5% 12,5% 37.5% 25% 

Suðurland 37,5% 62,5% 12,5% 12,5% 37,5% 

Austurland 100% 100%    

Vesturland 20% 20%  40% 20% 

Suðurnes 60% 80%    

34,9% 41,5% 7,5% 29,2% 18,9% 

Rúm 44% foreldra eru sátt með þær meðferðir sem eru í boði; 10,4% vildu hafa TEACCH, 

18,4% vildu hafa atferlisþjálfun, 6,6% vildu hafa AAC og 17,9% vildu hafa eitthvað annað í 

boði eins og félagsfærninámskeið, sérskóla þar sem unnið er út frá einhverfu, lífsleikni 

námskeið, RPM, komast að hjá talmeinafræðingi eða tákn með tali. Síðan voru nokkrir sem 

nefndu að þeir vildu meira af fagfólki í kerfið og almennt meiri og betri þjónustu. Það eru 

34,9%  sem telja þjónustuna hafa batnað mjög mikið eða mikið en 51,8% sem telja þjónustuna 

ekki hafa batnað neitt, mjög lítið eða lítið (sjá mynd 5). 

Mynd 5. Hversu mikið foreldrar telja þjónustuna hafa batnað á síðustu árum. 
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Það var misjafnt hvort réttindi barnsins höfðu verið kynnt fyrir fólki. 37,9% sögðu að 

réttindin hefðu verið mjög mikið eða mikið kynnt fyrir þeim og 56,6% sögðu að 

réttindin hefðu ekki neitt, mjög lítið eða lítið verið kynnt fyrir þeim (sjá töflu 9). 

Tafla 9. Hversu mikið réttindi barnsins voru kynnt fyrir foreldrum. 

 Tíðni Prósenta 

Ekki neitt 13 12,3 

Mjög lítið 28 26,4 

Lítið 19 17,9 

Mikið 19 17,9 

Mjög mikið 22 20,8 

Ekki viss 3 2,8 

Stór hluti þátttakenda telur fjölskyldu sína vera undir álagi það er að segja 34% sögðu 

fjölskyldu sína vera undir mjög miklu álagi og 34% undir miklu álagi. Hins vegar töldu 28,3% 

þátttakenda fjölskylduna vera undir litlu álagi (sjá töflu 10) en 2,8% töldu fjölskylduna vera 

undir mjög litlu álagi. Mjög svipaðar tölur voru þegar fólk svaraði undir hversu miklu álagi 

það taldi sig sjálft vera. Það er þó mismunandi eftir meðferðum hversu mikið fólk telur 

fjölskylduna vera undir álagi (sjá töflu 10). Aðeins eitt barn er í AAC þjálfun og það foreldri 

taldi fjölskylduna vera undir miklu álagi. Fyrir utan það tilfelli virðist álagið vera álitið mest á 

þeim fjölskyldum þar sem barnið er ekki í meðferð eða þegar það er í annarri meðferð en 

atferlisþjálfun eða TEACCH. Niðurstöður sýna að álagið er metið vera minnst á þeim 

fjölskyldum þar sem barnið er í atferlisþjálfun.  

Tafla 10. Álag á fjölskyldu eftir meðferðum. 

 
Hversu mikið fjölskyldan er undir álagi 

Ekki svarað Mjög mikið Mikið Lítið Mjög lítið 

M
eð

fe
rð

 b
ar

n
s 

Ekki svarað  20,0% 60,0% 20,0%  

Atferlisþjálfun  23,5% 38,2% 38,2%  

TEACCH  33,3% 30,3% 33,3% 3,0% 

AAC  100,0%    

Annað  45,0% 35,0% 15,0% 5,0% 

Engin meðferð 7,7% 46,2% 23,1% 15,4% 7,7% 

Samtals ,9% 34,0% 34,0% 28,3% 2,8% 
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Mjög stór hluti þátttakenda hafði mjög miklar áhyggjur af barni sínu og framtíð þess 

eða 38,7% á meðan aðeins 1,9% höfðu mjög litlar áhyggjur (sjá töflu 11). Það er þó 

mismunandi eftir meðferðum hversu mikið foreldrar hafa áhyggjur. Foreldrar eina 

barnsins sem er í AAC höfðu miklar áhyggjur. Fyrir utan það höfðu foreldrar barna sem 

voru í annarri meðferð en þessum hefðbundnu mestar áhyggjur eða 95% foreldra höfðu 

mjög miklar eða miklar áhyggjur. 

Tafla 11. Hversu miklar áhyggjur fólk hefur af barni sínu og framtíð þess eftir meðferðum 

 

Hefur þú áhyggjur af barni og framtíð þess 

Ekki svarað Mjög miklar Miklar Litlar Mjög litlar 

M
eð

fe
rð

 b
ar

n
s 

Ekki svarað   100,0%   

Atferlisþjálfun 2,9% 44,1% 38,2% 11,8% 2,9% 

TEACCH  30,3% 45,5% 21,2% 3,0% 

AAC  100,0%    

Annað  50,0% 45,0% 5,0%  

Engin meðferð 7,7% 38,5% 23,1% 30,8%  

Samtals 1,9% 38,7% 42,5% 15,1% 1,9% 
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7 Umræða 

Rúmlega helmingur þátttakenda var ánægður eða mjög ánægður með þá meðferð sem 

barnið fékk, óháð tegund meðferðar. Langflestir töldu að meðferðin hafi skilað árangri, 

þó mismiklum eftir tegund meðferðar. Í heild sinni má segja að foreldrar virðast almennt 

ánægðir með bæði atferlisþjálfun og TEACCH en um ¾ hlutar sögðust vera ánægðir 

með hvort tveggja. Á hinn bóginn virtust fleiri foreldrar barna sem nutu atferlisþjálfunar 

vera mjög ánægðir eða sem nam um 10%. Að því leiti stenst fyrsta tilgátan sem sett var 

fram í upphafi. Jafnframt telja foreldrar að atferlisþjálfun sé árangursríkust af þeim 

meðferðum sem eru í boði. Því miður var ekki hægt að sjá ánægju foreldra barna sem 

njóta AAC aðferðarinnar þar sem einungis foreldrar eins barns í AAC svöruðu. 

Að sama skapi stenst tilgáta tvö að þeir foreldrar sem taka mest þátt í meðferðinni eru 

ánægðastir. Þeir sem tóku þátt í fimm klukkustundir á dag eða meira voru ánægðastir en 

mjög lítill hluti þeirra sem ekki tóku þátt í meðferðinni voru mjög ánægðir með 

meðferðina. Aftur á móti gekk rannsakandi út frá því að foreldrar barna í atferlisþjálfun 

eyddu meiri tíma í meðferð barna sinna en foreldrar barna í TEACCH þjálfuninni. 

Annað kom í ljós því foreldrar barna í TEACCH þjálfuninni eyddu meiri tíma að 

meðaltali í meðferð barns síns heldur en foreldrar barna í atferlisþjálfun. Það er 

athyglisvert því atferlisþjálfun gengur mikið út á beina þjálfun sem er tímafrek á meðan 

TEACCH þjálfun gengur frekar út á að skipuleggja umhverfið, hafa sjónrænt skipulag 

og fleira og er þannig hluti af lífinu án þess að það sé eytt tíma í beina þjálfun.  

Foreldrar þeirra barna sem eru í TEACCH þjálfun telja fjölskyldu sína frekar vera 

undir mjög miklu álagi heldur en foreldrar barna í atferlisþjálfun. Það er í samræmi við 

tilgátu þrjú sem taldi að ánægja foreldra með meðferð valdi minna álagi á fjölskylduna. 

Eitt sem kemur á óvart er að þrátt fyrir að það sé meiri ánægja, meiri framfarir og minna 

álag í atferlisþjálfun þá hafa foreldrar barna í atferlisþjálfun meiri áhyggjur af framtíð 

barna sinna heldur en foreldrar barna í TEACCH þjálfun. Það er ekki hægt að útskýra 

með því að börn með alvarlegri greiningu séu í atferlisþjálfun því skipting eftir greiningu 

deilist mjög jafnt eftir meðferðum. Það er eitt af því sem þarf að kanna betur. 

Það er þó varhugavert að túlka niðurstöðurnar því ekki var hægt að gera marktektar-

próf. Forsendur kí-kvaðrat prófs stóðust ekki og þar með var ekki hægt að athuga hvort 

munur milli hópa í úrtakinu sé raunverulegur eða hvort hann hafi komið fyrir tilviljun. 
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Niðurstaða þessarar rannsóknar er að almennt eru foreldrar ánægðastir með 

atferlisþjálfun, þar eru framfarirnar mestar, álag er minna en aftur á móti eru áhyggjur af 

framtíð barnsins meiri. Spurningarnar voru ekki nógu nákvæmar til að hægt sé að greina 

út frá gögnunum af hverju foreldrar eru ánægðari með atferlisþjálfun. Það er þó líklegt 

að árangur meðferðarinnar og minna álag spili stóran þátt í því, án þess að það sé hægt 

að fullyrða um það. Það hefði líklegast verið betra að spyrja beint út af hverju fólk er 

ánægt með þá meðferð sem það valdi. Það þarf að rannsaka betur hvað það er sem 

veldur því að foreldrar eru ánægðastir með atferlisþjálfun. Ekki er það sá tími sem 

foreldrar taka þátt í meðferðinni, því samkvæmt svörum taka foreldrar barna í TEACCH 

þjálfun meiri þátt í meðferð barna sinna heldur en foreldrar barna í atferlisþjálfun.  

Annað sem taka þarf til umhugsunar er að það eru foreldrar barna sem eru að svara 

spurningum en ekki óháðir matsmenn. Það er ómögulegt að vita hvernig skilning fólk 

dregur af framförum, það sem einu foreldri gæti þótt miklar framfarir gæti öðru þótt 

litlar framfarir. Einnig er ekki hægt að vita hvers konar framfarir áttu sér stað við hverja 

meðferð, hver meðferð gæti framkallað mismunandi framfarir. Hér er einungis verið að 

mæla mat foreldranna sjálfra. 

Það er erfitt að bera þessa rannsókn saman við fyrri rannsóknir, því þær eru mjög fáar 

og engar íslenskar eftir því sem best er vitað. Goin-Kochel og félagar (2009) gerðu þó 

svipaða rannsókn í Bandaríkjunum þar sem foreldrar voru spurðir álits á meðferðum og 

þar kom fram að foreldrar eru ánægðari með atferlisþjálfun heldur en TEACCH þjálfun. 

Bandaríkin eru þó öðruvísi að því leyti að þar eru mun fleiri meðferðir í boði og börn eru 

gjarnan í 4-6 tegundum meðferða hverju sinni (Goin-Kochel o.fl., 2007) og því getur 

verið erfitt fyrir foreldra að dæma hvaða meðferð sé að bera árangur í hvert sinn. Í 

íslenska spurningalistanum var ekki gert ráð fyrir því að barnið væri í fleiri en einni 

tegund meðferðar í senn. Þó voru þrír þátttakendur sem nefndu að barnið þeirra væri í 

meðferð sem samanstæði af bæði TEACCH og atferlisþjálfun. Það þarf að skoða nánar, 

því þessar meðferðir eru ill samræmanlegar og hafa ekki sömu markmið. Þetta gæti verið 

merki þess að foreldrar séu ekki vissir um hvers konar meðferð barnið er í eða að skólar 

og leikskólar séu að blanda aðferðum saman. Ekki fundust neinar rannsóknir sem styðja 

að blöndun þessara tveggja meðferða sé betri heldur en hvor meðferðin út af fyrir sig og 

því er það sérkennilegt ef íslenskir skólar eða leikskólar eru að blanda meðferðum saman 

án vísindalegs rökstuðnings.  
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Það er sláandi að sjá hversu mikill meirihluti hefur miklar eða mjög miklar áhyggjur 

af framtíð barns síns. Það gæti þó skýrst af þeirri óvissu sem ríkir um framtíð barns með 

þroskafrávik. Þetta helst líklegast í hendur með upplifun foreldra um litla kynningu á 

réttindum barnsins. Spurningar eins og „hvað gerist við sjálfræðisaldur?“, „ mun barnið 

mitt geta búið sjálfsstætt?“ og  „hvaða möguleika mun barnið mitt hafa á menntun, 

atvinnu og búsetu?“ hljóta að vera spurningar sem liggja á mörgum.  

Það kom á óvart hversu mörg börn voru ekki í neinni meðferð en 14% barna eru ekki 

í neinni meðferð eða eru að bíða eftir þjónustu og sum hafa beðið í sex mánuði. Einnig 

mátti greina ákveðna reiði og pirring í athugasemdum hjá fólki þegar spurt var um hvað 

fólk hefði viljað hafa í boði. Sumir nefndu að það vantaði reynda þjálfa, því þeir væru 

allir flúnir land og aðrir töluðu um að það vantaði almennt meiri þjónustu. Það má ekki 

gleyma því að meiri hluti þátttakenda var ánægður með þjónustuna og meðferðirnar sem 

eru í boði. Þegar fólk var spurt um hvort þjónustan hafi batnað þá voru mjög misjöfn 

svör allt frá því að þjónustan hafi ekkert batnað til þess að hún hafi batnað mjög mikið. 

Það virðist ekki skiptast eftir landshlutum heldur er líklegra að það skiptist eftir 

sveitafélögum, þar sem það eru þau sem bera ábyrgð á þjónustunni. Þetta er eitthvað sem 

þarf að skoða nánar. 

Það er styrkleiki rannsóknarinnar hversu margir tóku þátt. Yfir hundrað manns tóku 

þátt og það má áætla að það sé um 40-45% af þýðinu. Þessar niðurstöður ættu því að 

vera nokkuð lýsandi fyrir þýðið. Þar sem þetta er fyrsta rannsóknin sem hefur verið gerð 

á viðhorfum foreldra á þjónustu við einhverf börn hér á landi geta niðurstöður hennar 

vonandi nýst til þess að bæta þjónustuna. Það er greinilegt að það er margt sem hægt er 

að bæta eins og að a) bjóða alls staðar upp á bæði atferlisþjálfun og TEACCH b) kynna 

betur hvað er í boði, c) kynna réttindi betur fyrir foreldrum, d) upplýsa betur um hvað 

taki við á unglings- og fullorðinsárum og e) bregðast við miklu álagi á fjölskyldur barna 

með einhverfu. Í lögum um málefni fatlaðra (59/1992, 21. grein) er sagt að fatlað barn 

eigi rétt á stuðningsfjölskyldu eftir því sem þörf krefur ásamt því að eiga kost á 

skammtímavistun þegar þörf krefur (59/1992, 22. grein). Það lítur út fyrir að fólk sé ekki 

að fá þessa þjónustu, ekki að nýta sér hana eða það er ekki nóg til þess að létta undir með 

fjölskyldum. Það þarf að komast að því hvað veldur og laga það. Það er mikilvægt að 

bregðast við svo heilu fjölskyldurnar þurfi ekki að lifa við svo mikið álag, sem getur 

verið heilsuspillandi fyrir börn og fullorðna. 
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Til að fá nákvæmari upplýsingar hefði þurft að hafa spurningalistann lengri, það hefði 

þurft að spyrja um hvort börnin væru á lyfjum, setja inn kvíða- og streitukvarða og almennt 

hafa spurningarnar nákvæmari og fleiri. Það var þó ekki gert til að tryggja betri þátttöku. Það 

voru margir sem slepptu að svara einstaka spurningum og allt upp í 19% sem svöruðu ekki 

ákveðnum spurningum eins og „hversu miklum tíma eyðir barnið á dag í meðferð?“. Það 

hefði verið hægt að komast hjá þessu með því að leyfa ekki skil á listanum nema búið væri 

að svara öllum spurningunum. Það er þó líklegt að það hefði fælt marga frá og þátttakan 

hefði því ekki verið eins góð en kannski nákvæmari. Annað sem verður að taka inn í 

myndina er að aðeins foreldrar þeirra barna sem eru í Umsjónarfélagi einhverfra höfðu 

möguleika á að svara könnuninni. Það er þó líklegt að meirihluti foreldra barna með 

einhverfu séu á póstlista félagsins, án þess að hægt sé að fullyrða það.  

Það er augljóst að ekki eru allir sáttir og margt hægt að gera til að bæta það. Hluti 

þátttakenda töldu framfarirnar of litlar (20,8%), voru ekki ánægð með meðferðina sem 

barnið var í (10,4%), vildu hafa aðrar meðferðir í boði (17,9%), töldu réttindi barnsins 

ekki hafa verið kynnt nægilega vel fyrir sér (56,6%), töldu sig og fjölskyldu sína vera 

undir of miklu álagi (68%) og höfðu mjög miklar áhyggjur af framtíð barnsins (81,2%). 

Það er ýmislegt sem þarf að skoða betur til að bæta þessa hluti. Það þarf að kanna hvað 

það er sem er að valda litlum framförum. Kanna af hverju foreldrar eru ekki ánægðir. 

Athuga hvort ekki sé hægt að bæta meðferðarúrval um allt land þannig að fólk hafi val 

ásamt því að bæta aðgang fólks að upplýsingum á internetinu um réttindi barna sinna og 

hvað sé í boði fyrir þau í framtíðinni. Því það er mikilvægt fyrir fólk að vita hvað er í 

boði og hvað tekur við í framtíðinni.  
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Viðauki 1 

Könnun á þjónustu við einhverf börn og ánægja foreldra með þjónustuna 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Hér að neðan koma 20 spurningar sem við biðjum þig um að svara eftir bestu getu. Þér 

ber að sjálfsögðu engin skylda til að taka þátt í þessari athugun og þú getur hætt þátttöku 

hvenær sem er. Þér er einnig frjálst að sleppa því að svara einstaka spurningum á 

listanum. Það er þó mikilvægt rannsóknarinnar vegna að svara sem flestum spurningum. 

Skil á spurningalista skoðast sem samþykki fyrir þátttöku þinni í þessari athugun. Ekki 

er beðið um neinar persónuupplýsingar þar sem listinn er hvorki merktur forráðamanni 

né barni þá eru svör ekki rekjanleg til einstakra þátttakenda. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna, svör þín eru mikils metin. 

Hildur Dögg Jónsdóttir, sálfræðinemi (hdj5@hi.is) 

 

1.) Hvar á landinu býrð þú? 

( ) Höfuðborgarsvæðinu 

( ) Suðurnesjum 

( ) Vesturlandi 

( ) Vestfjörðum 

( ) Norðurland vestra 

( ) Norðurland eystra 

( ) Austurland 

( ) Suðurland 

 

2.) Kyn þitt: 

( ) kk 

( ) kvk 

( ) Erum bæði að svara 
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3.) Hver er aldur þinn? 

( ) Undir 20 ára 

( ) 20-30 ára 

( ) 30- 40 ára 

( ) 40-50 ára 

( ) 50 ára eða eldri 

 

4.) Kyn barns: 

( ) kvk 

( ) kk 

 

5.) Hvað var barnið þitt gamalt þegar það var greint á einhverfurófi? 

( ) 0-2 ára 

( ) 3-4 ára 

( ) 5-6 ára 

( ) 7-8 ára 

( ) 9-10 ára 

( ) 11-12 ára 

 

6.) Hvað er það gamalt núna? 

( ) 0-2 ára 

( ) 3-4 ára 

( ) 5-6 ára 

( ) 7-8 ára 

( ) 9-10 ára 

( ) 11-12 ára 

 

7.) Hvaða greiningu fékk barnið þitt? 

( ) Bernskueinhverfa / Dæmigerð einhverfa 

( ) Ódæmigerð einhverfa 

( ) Aspergerheilkenni 

( ) Rett´s heilkenni 

( ) Upplausnarþroskaröskun 

( ) Ekki viss 

( ) Annað, þá hvað? 
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8.) Í hvaða meðferð er barnið þitt núna (ef barnið er ekki í meðferð sem stendur, hvaða 

meðferð hlaut það síðast)? 

( ) Skipulögð kennsla / TEACCH 

( ) Hagnýt atferlisgreining / atferlisþjálfun 

( ) Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir / AAC 

( ) Annað, þá hvað? 

 

9.) Hversu lengi hefur barnið verið í þessari meðferð við einhverfu? 

( ) Minna en 6 mánuði 

( ) 6 mánuði – 1 ár 

( ) 1-2 ár 

( ) 3-4 ár 

( ) 5-6 ár 

( ) 7 ár eða lengur 

 

10.) Hversu miklar telur þú framfarir barnsins hafa verið í þessari meðferð? 

( ) Engar 

( ) Mjög litlar 

( ) Litlar 

( ) Miklar 

( ) Mjög miklar 

 

11.) Ertu ánægð(ur) með meðferðina sem barnið ykkar er í? 

( ) Mjög óánægð 

( ) Óánægð 

( ) Hvorki né 

( ) Ánægð 

( ) Mjög ánægð 

 

12.) Hversu miklum tíma eyðir barnið í meðferð á dag að meðaltali? 

( ) Minna en 1 klst. 

( ) 1-2 klst. 

( ) 2-3 klst. 

( ) 3-4 klst. 

( ) 4-5 klst. 

( ) 5 klst. eða meira 
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13.) Hversu miklum tíma að meðaltali á dag taki þið þátt í meðferð barnsins ykkar? 

( ) Tökum ekki þátt í meðferðinni 

( ) Minna en 1 klst. 

( ) 1-2 klst. 

( ) 2-3 klst. 

( ) 3-4 klst. 

( ) 4-5 klst. 

( ) 5 eða meira 

 

14.) Hvaða þjónusta er í boði fyrir barnið? 

[ ] Skipulögð kennsla / TEACCH 

[ ] Hagnýt atferlisgreining / atferlisþjálfun 

[ ] Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir / AAC 

[ ] Ekki viss 

[ ] Annað, þá hvað? 

 

15.) Hefðir þú viljað hafa eitthvað annað í boði, þá hvað? 

[ ] Er sátt/ur með það sem er í boði 

[ ] Skipulögð kennsla / TEACCH 

[ ] Hagnýt atferlisgreining / atferlisþjálfun 

[ ] Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir / AAC 

[ ] Annað, þá hvað? 

 

16.) Telur þú að þjónustan hafi batnað síðustu ár? 

( ) Ekki neitt 

( ) Mjög lítið 

( ) Lítið 

( ) Mikið 

( ) Mjög mikið 

 

17.) Voru réttindi barnsins kynnt fyrir ykkur? 

( ) Ekki neitt 

( ) Mjög lítið 

( ) Lítið 

( ) Mikið 

( ) Mjög vel 

( ) Ekki viss 

 



  

55 

18.) Telur þú þig vera undir álagi? 

( ) Ekki neitt 

( ) Mjög lítið 

( ) Lítið 

( ) Mikið 

( ) Mjög mikið 

 

19.) Telur þú fjölskyldu þína vera undir álagi? 

( ) Ekki neitt 

( ) Mjög lítið 

( ) Lítið 

( ) Mikið 

( ) Mjög mikið 

 

20.) Hefur þú áhyggjur af barni þínu og framtíð þess? 

( ) Ekki neinar 

( ) Mjög litlar 

( ) Litlar 

( ) Miklar 

( ) Mjög miklar 

 

 

Bestu þakkir fyrir þátttökuna. 
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Viðauki 2 

 


