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Mistúlkuð hugsun, hegðun og réttlætiskennd 

     Ég held að aðal munurinn á einhverfum og óeinhverfum sé að fólk sem 

er á einhverfurófi hugsar, og þar af leiðandi hegðar sér, að vissu leiti 

öðruvísi en fólk „án taugafræðilegra frávika“. Að búa í heimi þar sem við, 

eða ég, er endurtekið misskilin, gert er grín af hegðun minni og hugsun, 

eða ég kerfislægt útilokuð á einn eða annan hátt, skapar mikinn pirring, 

kvíða og jafnvel djúpstætt þunglyndi. Með aldrinum finnst mér eins og ég 

hafi þó náð betri tökum á þessum tilfinningum gagnvart sjálfri mér, og 

öðrum, en samt er ég enn að eiga við þetta daglega, stundum oft á dag. Til 

að taka dæmi um hvernig hugsun mín stangast á við „almennt viðtekna 

hugsun“, þá finnst mér fólk oft mjög tilgerðarlegt og sjálfhverft í 

samskiptum, hroki og besserwisser tendensar fara einnig sérstaklega í 

taugarnar á mér, sem og þegar snobbað fyrir fólki sem er í einhverskonar 

valdarstöðu í samfélaginu. Hreinskilni, einlægni, og virðing fyrir 

mannlegum vanköntum og eiginleikum eru því einskonar óhagganleg 

grunngildi tilveru minnar.  

     Annað sem ég held að einkenni fólk á rófinu er hvernig hugurinn er 

nánast alltaf á yfirsnúningi, þó svo að manneskjan sé eða a.m.k. virðist 

vera mjög róleg á yfirborðinu. Ég held að einmitt vegna þess að fólk á 

rófinu er svo vant að leysa úr verkefnum eitt með sjálfum sér, í stað þess að 

deila þessu ferli með örðum, er hópavinna og samvinna oft snúin fyrir 

okkur. Fyrir mér eru einnig skýr mörk milli þess að hugsa eitthvað og svo 

að koma því frá mér á skiljanlegan og skipulagðan hátt, og er ég bara 

frekar nýlega búin að eignast mína rödd varðandi það allt saman.  

     Fyrir mig er, til dæmis, mikilvægt að finna einföldustu, hentugustu og 

hagkvæmustu leiðina í hverju verkefni fyrir sig, miðað við tíma og 
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aðstæður. Þetta getur verið kostur, ef þessi tilhneiging er virkjuð á „réttan“ 

hátt, en þar má, til dæmis, nefna ýmsar tækniframfarir sem fólk á rófinu 

hefur komið fram með og þannig stuðlað að jákvæðum breytingum á 

samfélögum, á einn eða annan hátt. En þessi innri vinnsla hugans hefur 

einnig neikvæðar hliðar, sem lýsir sér meðal annars í miklu sjálfsniðurrifi 

og andlegum sársauka, sem er líklega ein ástæða þess að sjálfskaði er 

svona algengur hjá einhverfum, sem og sjálfsvígshugsanir og jafnvel 

tilraunir. Niðurrífandi hugsanir tengjast þó væntanlega einnig því að öll 

samskipti taka mun meiri orku og krefjast meiri tilfinningalegri og 

hugrænni vinnu frá manneskju á rófinu, en manneskju án taugafræðilegra 

frávika. Mér finnst þetta hugarástand aldrei fara langt frá mér, og það hefur 

verið ærið verkefni að læra að sættast við sjálfa mig, viðbrögð mín við 

örðum, viðhorfin sem mæta mér í samfélaginu, og um leið að halda áfram 

með lífið.  

     Eitt af því sem kannski einkennir fólk á rófinu er að við erum ekkert 

sérlega lagin í „mannlegum samskiptum“, við pössum einhvern veginn 

ekki inn í hópinn, og náum þar af leiðandi oft ekki að skjóta rótum á 

vinnustöðum. Þetta er oftar en ekki vegna endurtekins misskilnings eða 

mistúlkunar á hegðun og hugsun viðkomandi, sem leiðir svo til hunsunar, 

baktals, og jafnvel uppsagnar úr vinnu. Mín reynsla af tengslum við aðra, 

er sú að það er talsvert snúið að eiga, eða kannski öllu heldur viðhalda 

hverskyns vinasamböndum. Oft sé ég ekki alveg tilganginn með þessum 

tengslum ef þau ganga brösuglega, eða þá það myndast þessi klassískur 

misskilningur varðandi „einkennilega“ hegðun okkar og hugsun, á einn eða 

annan hátt. Allt þetta leiðir svo gjarnan til félagslegrar einangrunar, sem 

bæði er sjálfskipuð til að fá frið frá utanaðkomandi áreiti, en er einnig 

tilkomin vegna neikvæðra viðhorfa í samfélaginu.  
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     Eftir því sem ég best veit á fólk á rófinu oft í talsverðum erfiðleikum 

með að afla nægjanlegra tekna, til að sjá sér og sínum þokkalegan farborða. 

Sem væntanlega er beintengt því að félagslega fúnkerum oft ekki vel á 

vinnustöðum, og fáum þar að leiðandi síður stöðuhækkun, launahækkun, 

eða jafnvel ekki einu sinni vinnuna sem við sækjumst eftir því að við 

komum ekki næganlega vel fyrir í atvinnuviðtalinu.  

     Mín upplifun er sú að margir á rófinu séu með mjög sterka 

réttlætiskennd, a.m.k. er það þannig hjá mér, og í leiðinni gerum við 

heiminn hugsanlega aðeins réttlátari, þ.a.s. ef mark er tekið á orðum okkar 

og skoðunum. En á móti kemur að fólk á rófinu á oft mjög erfitt með að 

svara fyrir sig og standa með sjálfum sér. Fyrir mig er það, til dæmis, oft 

nánast útilokað í aðstæðunum sjálfum, en þó tekst mér það stundum, og þá 

helst ef réttlætiskenndinni er stórlega misboðið.  

     Væntanlega vegna þess hve konur eru almennt meira félagsmótaðar af 

umhverfinu en karlar, finnst mér sterk tilhneiging hjá konum á rófinu að 

reyna eftir fremsta megni að falla í hópinn og láta lítið á sér bera. Þessu 

fylgir umtalsverð en ósýnileg huglæg og tilfinningaleg vinna, sem krefst 

orku og útsjónarsemi. Að sama skapi finnst mér karlmenn á rófinu frekar 

fá rými til að vera eins og þeim hentar best. Eins finnst mér konur á rófinu 

oft vera með lítið sjálfstraust, sem lýsir sér á margan hátt, en kristallast 

kannski í því að sækja ekki um vinnu nema geta uppfyllt öll skilyrðin og 

helst meira til.  

     Á unglingsárunum var ég að mestu búin að missa tengslin við vini úr 

grunnskóla, og náði ekki að tengjast fólki til lengri tíma í mörg ár, sem ég á 

að vissu leyti erfitt með enn í dag. Á þeim tíma var ég heldur ekki búin að 

gera mér almennilega grein fyrir hver ég væri, var ekki komin með 

greiningu og var ekki byrjuð í sjálfsvinnunni sem hefur að mörgu leiti 
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einkennt líf mitt síðastliðinn áratug eða svo. Í gegnum sjálfsskoðunina 

leitaðist ég sjálf eftir einhverfurófs greiningu, en áður hafði ég fengið aðrar 

greiningar eins og t.d. félagsfælni, kvíða og þunglyndi. Ég held að einkenni 

þessara greininga skarist vissulega, en eftir því sem mér er sagt, eru öll 

greiningarviðmið einhverfu gerð út frá rannsóknum á körlum, og því eru 

„hátt standandi“ konur almennt ekki að fá þessa greiningu. Ég hefði 

gjarnan viljað fá greininguna fyrr. Þó að hún virðist í fyrstu ekki breyta 

neinu stórkostlegu, þá skýrir hún ansi margt varðandi samskipti, og þau 

viðhorf sem hafa mætt mér í fortíðinni. Í framhaldinu get ég svo lesið mig 

til um efnið, upplýst sjálfa mig og fólki í kringum mig hvernig þetta virkar, 

og náð meiri sátt við sjálfa mig - mína kosti og galla - sem og kynnst fólki 

sem er í svipuðum aðstæðum og hugsanlega lært meir af þeim. Þannig er 

greiningin á vissan hátt lykilatriði í því að geta púsla saman sjálfsmynd 

minni, á raunhæfan og kærleiksríkan hátt.  

     Ég á enn í erfiðleikum með að treysta fólki, og hleypa því inn fyrir 

gegnheila vegginn sem ég hef samviskusamlega byggt upp í kringum mig, 

í gegnum tíðina og af fyrri reynslu. En dags daglega reyni ég þó að 

einblína á það jákvæða í lífinu, í fari mínu og annarra. Ég get átt í 

„eðlilegum“ samskiptum þrátt fyrir að stundum líði mér ekkert sérstaklega 

vel meðan á þeim stendur. Einnig hef ég náð vissu æðruleysi gagnvart 

samskiptum almennt, þegar þau fara ekki fram eins og hjá „normal“ fólki, 

eða þegar ég veit hreinlega ekki hvernig þau eiga að fara fram. Ég hef 

komist að því að hreinskilni mín, einlægni og réttlætiskennd séu kostir sem 

ber að virða, og að ég sé í fínasta lagi, nákvæmlega eins og ég er í dag, 

andlega, líkamlega, félagslega og fjárhagslega.  

 


