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Einkennin
ekki alltaf augljós
✴einhverfa er alls konar og það er hugsanlega 

ástæðan fyrir því hversu misskilin hún er og hvað 
við vitum í raun lítið 

einhverfurófið: einhverfa, ódæmigerð einhverfa, 
Aspergersheilkenni, röskun á einhverfurófi…
✴allar þessar einhverfur fela í sér ýmis konar 

einkenni, hæfileika og áskoranir fyrir hvern og einn
✴sumir bæði með einhverfu og þroskahömlun
✴allir með hamlandi veikleika í félagslegri aðlögun og 

félagslegri færni



Fleiri drengir en stúlkur
✴ flestar rannsóknir sýna kynjahlutfallið 4/1
✴ný rannsókn byggð á 54 algengirannsóknum á 

heimsvísu staðfestir 4,2 drengi á móti hverri stúlku
✴rannsóknir þar sem gerð er bein athugun á 

einhverfueinkennum í stað þess að byggja eingöngu 
á upplýsingum frá foreldrum, sjúkra- eða skólaskrám 
sýna lægra kynjahlutfall, eða 3,25 drengi á móti hverri 
stúlku

✴„leitið og þér munuð finna“

(Loomes, Hull og Mandy, 2017)



„Hún lítur ekki út fyrir að vera einhverf“

✴ fólk hefur einhverja 
hugmynd um hvernig 
einhverfir eru - hvernig 
þeir hegða sér

✴ef stúlka passar ekki við 
þær hugmyndir þá fær 
hún síður rétta greiningu

✴einhverfar stúlkur sem fá 
ekki rétta greiningu búa 
við félagslegt óréttlæti 



Misgreindar og misskildar
margar stúlkur með einhverfu fá ýmsar aðrar greiningar sem 
sannarlega lýsa hluta vandans: 
✴skynjunarvandi
✴kvíði 
✴þunglyndi 
✴ tengslaröskun
✴ADHD eða ADD
✴átraskanir
✴persónuleikaraskanir
✴áfallastreituröskun
✴svefnvandi (Kopp, 2009)



Greining er mikilvæg!
✴ greining er forsenda fyrir skilningi og viðeigandi 

þjónustu

✴ greining á að leiða til þess að þarfir séu metnar 
varðandi nám, tómstundaiðju, félagslega þátttöku, 
líðan og atvinnu

✴ greining fyrr en seinna minnkar líkur á erfiðleikum sem 
stúlkur og konur upplifa á lífsleiðinni og að þær missi 
af tækifærum til stuðnings

✴ rétt greining felur í sér möguleika á bættum lífsgæðum 



Stúlknaeinhverfa
✴í dag eru fræðimenn 

sammála um að 
stúlknaeinhverfa er öðruvísi -
en það hefur verið erfitt að 
sýna fram á það á 
vísindalegan hátt
✴það er ljóst að við þurfum að 

auka skilning okkar á því 
hvernig stúlknaeinhverfa er
✴bent hefur verið á að viss 

einkenni séu meira áberandi 
hjá stúlkum en áður hafði 
verið talið, ef þær eru 
skoðaðar með tilliti til 
einhverfurófsraskana (Kopp og 
Gillberg, 1997 o.fl)



Er stúlknaeinhverfa öðruvísi?
✴1981 vakti Lorna Wing fyrst fræðimanna 

athygli á að „getumiklar“ stúlkur á 

einhverfurófi uppgötvast ekki

✴í yfirlitsgrein um „getumiklar“ stúlkur á 

einhverfurófi sem kom út árið 2004 kom fram 

að rannsóknir sem beindust sérstaklega að 

stúlkum mætti telja á fingrum annarrar 

handar (Kopp, 2004) 



Það sem einkennir einhverfar 
stúlkur

✴félagsleg áhugahvöt 
✴áhugamál sem líkjast áhugamálum annarra 

stúlkna
✴tilfinningaleg vandamál, átraskanir o.fl.
✴hæfni til að herma eftir hegðun annarra og 

fela einkenni einhverfunnar

✴félagsleg einfeldni
Eftir því sem stúlkurnar verða eldri leiðir þetta af sér 
alls konar vanda svo sem kvíða, þreytu og streitu. 

Almennt varnarleysi og hættu á misnotkun.



Karllæg viðmið
✴stúlkum er sjaldnar en drengjum vísað í 

greiningu vegna einhverfu, því karlmannlega 
staðalímyndin um einhverfu er ríkjandi

✴ í flestum rannsóknum eru þátttakendur drengir 
og viðmið því af augljósum ástæðum karllægari

✴Kanner og Asperger lýstu báðir stúlkum í sínum 
greinum en lítið hefur verið fjallað                                 
um þær.

(Kopp og Gillberg,1992; Loomes, Hull og Mandy, 2017)





✴konur sýndu færri einkenni um vanda í félagslegum 
samskiptum í beinni athugun (ADOS) en karlar

✴konur mátu einhverfueinkenni sín fleiri og alvarlegri 
en karlar

✴hjá 70% þátttakenda komu fram meðraskanir
✴bæði kynin lýstu samskonar vanda varðandi kvíða, 

þunglyndi, áráttur og þráhyggjur
✴sumar konurnar lýstu því að þær hefðu meðvitað 

„klónað“ sig í vinsæla stelpu með því að herma eftir 
hegðun, klæðnaði og áhugamálum

Helstu niðurstöður



niðurstöður frh.
✴ fram kom að konur upplifa meiri skynjunarvanda en 

karlar 
✴hugsanlega sýna konur færri einkenni einhverfu en 

skynja hana frekar en karlar vegna þess að þær fela 
einkennin betur

✴niðurstöður styðja mikilvægi þess að afla upplýsinga 
um hegðunareinkenni í barnæsku, sjálfsmat fari fram 
og taugasálfræðilegt mat

✴bein athugun á hegðun og viðtöl duga skammt afla 
þarf víðtækari upplýsinga um líðan og færni í ólíkum 
aðstæðum





Reynsla af félagslega umhverfinu

✴ flestar stúlkurnar upplifðu skynjunarvanda og 
að samskipti við aðrar stúlkur væru flóknari en 
samskipti við drengi

✴þær lýstu einnig ótta við að brjóta óskrifaðar 
reglur, sem allir aðrir vissu af og vera dæmdar 
fyrir það, bæði af samnemendum og kennurum

✴stöðugur misskilningur og ótti við félagslega 
niðurlægingu og höfnun stuðluðu að því að 
stúlkurnar upplifðu samskipti mjög krefjandi og 
stressandi



Að leika sig „normal“  
✴stúlkurnar nýttu innri styrk og hæfileika til að 

leika sig normal og tókst oft að fela vandamál 
sín í ákveðnum aðstæðum

✴stúlkurnar upplifðu höfnun, streitu, félagslega 
einangrun og skynjunarvanda

✴höfnun jafnaldranna og erfiðleikar í félagslegum 
samskiptum urðu meira áberandi eftir því sem 
þær urðu eldri og félagslegar kröfur jukust

✴að leika sig normal getur bæði verið styrkleiki 
og veikleiki 



Einhverfar stúlkur og konur 
✴ í tengslum við geðlækna og geðdeildir
✴hjá sálfræðingum
✴án atvinnu
✴á vegum félagsþjónustunnar
✴með fötlun, þroskahömlun, geðfötlun
✴einstæðingar
✴mæður
✴ í endurhæfingu
✴á lyfjum vegna kvíða, þunglyndis og ADHD o.fl.
✴ listamenn, einyrkjar, vísindamenn

mæta fordómum og eru án viðeigandi stuðnings með 

margskonar heilsutengd vandamál



Margvísleg mismunun..  
✴ einelti 
✴ félagslega einangrun
✴ skert aðgengi varðandi 

geðheilbrigðisþjónustu
✴ skort á samvinnu milli stofnana 

og kerfa
✴ skert aðgengi að menntun 

með viðeigandi stuðningi
✴ aukinn kostnað er varðar 

læknis -og sálfræðiþjónustu
✴ stigmögnun í sjálfsmeiðingum, 

alvarlegt þunglyndi og 
sjálfsmorðstilraunir

✴ að stúlkurnar eldast og missa 
af þjónustu, verða 18 ára og 
eiga hvergi heima

✴ skerta atvinnuþátttöku
✴ áfallasteituröskun vegna 

langvarandi álags og 
skynjunarvanda

✴ vanþekkingu er varðar 
kynheilbrigði, kynverund og 
kynferðissambönd

✴ misnotkun og ofbeldi

leiðir af sér:

skortur á fagfólki sem hefur reynslu og þekkingu
á stöðu einhverfra stúlkna



Takk fyrir!


