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Þóra Leósdóttir - Að sjá hið ósýnilega 

Komið þið sæl, ég heiti Þóra og ég ætla að deila með ykkur nokkrum 
staðreyndum sem varða málefni stúlkna og kvenna á einhverfurófi. 

Verulegur kynjamunur, þegar kemur að greiningu á einhverfu í barnæsku er 
staðreynd. Rannsóknir sýna að 3-4 drengir fá greiningu á móti einni stúlku, 
þetta er meðaltal. Þegar horft er á hópinn sem stendur sterkar að vígi 
vitsmunalega og á ýmsum öðrum sviðum þá erum við að tala um allt að 10 
drengi á móti einni stúlku. 

Vísbendingar eru um að þegar fullorðið fólk leitar sér einhverfugreiningar þá sé 
kynjahlutfallið nokkuð jafnt. Í nýlegri breskri rannsókn sem náði til um 750 
þúsund manns, sem svöruðu spurningalistum á netinu, uppfylltu 87 þúsund 
viðmið fyrir einkenni á einhverfurófi. Meira en helmingur eða 47 þúsund voru 
konur!  

Hvar eru stelpurnar? Eru þær bara að plumma sig ágætlega fyrst þeim er ekki 
vísað til sérfræðinga? Fá þær aðrar greiningar? Eru þær ósýnilegar? 

Nokkrar skýringar hafa verið settar fram.  

Í fyrsta lagi sé innbyggð kynjaskekkja í skimunar- og tilvísunarferli, 
greiningarviðmiðum og þeim greiningartækjum sem eru notuð og viðurkennd á 
alþjóðavísu.  

Í öðru lagi búi kvenfólk yfir genetískum verndandi þáttum og séu einnig færari 
um að aðlagast umhverfinu en karlkynið.  

Í þriðja lagi er sú skýring sett fram að einhverfa hjá stúlkum birtist á annan hátt 
en hjá drengjum og við tökum einkennum þeirra ekki sem 
einhverfueinkennum. Með öðrum orðum þeirra prófíll er öðruvísi. 

Að baki alþjóðlegum greiningarviðmiðum liggja áralangar rannsóknir á 
hegðunareinkennum einhverfu og greiningartækin sem við notum eru þróuð út 



frá þeim. Þátttakendur í þessum rannsóknum eru að langmestum hluta drengir 
og greiningarviðmið byggja því á hegðun drengja.  

Það má því vera ljóst að karlægar skilgreiningar á einhverfu hafa áhrif og því 
eru stúlkur líklegri til að verða af greiningu.  

Nýleg íslensk rannsókn á algengi einhverfu náði til 363 7-9 ára barna sem höfðu 
komið til greiningar fyrir árslok 2015. Drengirnir voru 296 og stúlkurnar 67. 
Niðurstöður sýndu 2,7% algengi sem er aukning frá því sem áður var. Fjölgunin 
er mest í hópi drengja með vitsmunaþroska í meðallagi eða þar yfir.  

Við erum ekki að finna stelpurnar! 

Það ríkir ójafnrétti í rannsóknum á einhverfu á alþjóðavísu. Margar rannsóknir 
útiloka stúlkur og konur vegna þess að það er fyrirfram búist við litlum fjölda. 
Þannig höldum við í raun áfram að byggja þekkingu okkar á drengjum og 
körlum. 

Það þarf að bera kennsl á stúlkur og konur á einhverfurófi, veita þeim aðgang 
að greiningu og nauðsynlegum stuðningi þannig að þær fái tækifæri til að eiga 
val í lífinu, taka virkan þátt, nýta styrkleika sína og leggja af mörkum til 
samfélagsins. Það eru þeirra mannréttindi. 

Eins og skýrt kom fram á málþingi Sameinuðu þjóðanna í apríl á þessu ári, en 
þá var alþjóðadagur einhverfunnar tileinkaður stúlkum og konum: Breytinga er 
þörf - við verðum að setja á okkur kynjagleraugun og læra að sjá hið ósýnilega. 
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